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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesenian adat merupakan warisan nenek moyang atau masyarakat terdahulu. 

Peradaban masa lampau banyak meninggalkan warisan budaya baik itu berupa 

tangible culture maupun yang berupa intangible culture (Liliweri, 2014: 361). 

Warisan budaya yang berupa tangible culture adalah warisan yang berwujud 

benda seperti prasasti, keris, patung batu dan sebagainya. Warisan budaya 

intangible culture seperti tarian, musik tradisi, motif batik dan sebagainya. 

Warisan budaya dapat digunakan sebagai karakter dan ciri khas dari daerah 

aslinya karena merupakan kebudayaan yang benar-benar masih mencerminkan 

daerah aslinya dan belum terpengaruh oleh budaya luar daerah. Koentjaraningrat 

berpendapat bahwa kebudayaan berasal dari kata Sanskerta buddhayah bentuk 

jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal sehingga kebudayaan dapat 

diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal (Hendriani: 

2016: 3). Koentjaraningrat juga menyatakan bahwa nilai budaya merupakan 

kristalisasi dari lima masalah pokok dalam kehidupan manusia yakni (1) hakikat 

dari hidup manusia, (2) hakikat dari karya manusia, (3) hakikat dari kedudukan 

manusia dalam ruang dan waktu, (4) hakikat dari hubungan manusia dengan alam 

sekitar, dan (5) hakikat dari hubungan manusia denga sesamanya (Ismawati, Esti, 

2013: 21). Ki Hadjar Dewantara (1967: 52), kebudayaan yaitu buah budi manusia 

dan oleh karenanya selalu menunjukan corak-corak yang khusus dari budinya 
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manusia yang menimbulkannya. Dimana budi manusia itu terjadi dari dasar 

pembawaannya (bakat) dari satu-satunya manusia serta tidak luput dari pengaruh 

kodrat alam dan juga masyarakat. 

Tarian Dolalak adalah salah satu peninggalan budaya dari orang-orang 

terdahulu. Banyak versi yang menceritakan sejarah tari Dolalak. Salah satu versi 

yang menceritakan sejarah tari Dolalak mengatakan bahwa Dolalak ada sejak 

zaman Belanda, dan mempengaruhi dari segi kostum seolah-olah menyerupai 

gaya kostum Eropa dengan gerakan yang sesuai dengan budaya Indonesia seperti 

tulisan Asriyati dalam www.goodnewsfromindonesia.id. Puncak dari tarian ini 

adalah trance atau kondisi tidak sadar ketika terbawa oleh tarian. Ada juga yang 

mengatakan bahwa trance dirasuki oleh makhluk halus atau leluhur yang lama 

tinggal di tempat penampilan kesenian dolalak. Kata Dolalak berasal dari notasi 

lagu pengiring yang kebanyakan bernada do dan la, jika digabung menjadi dolala 

hingga menjadi Dolalak.  

Penampilan tari Dolalak dipengaruhi oleh banyak faktor yang membuat 

tarian Dolalak memiliki banyak versi dalam pengemasan lirik lagu pengiringnya 

maupun penampilannya. Faktor-faktor tersebut antara lain permintaan dari 

penyewa kesenian Dolalak yang meminta agar lirik lebih sopan, permintaan agar 

trance  ditiadakan supaya tidak mengganggu keadaan sekitar, tema acara seperti 

festival kesenian yang tidak memungkinkan terjadinya trance dan masih banyak 

faktor yang mempengaruhi. 

 Bermacam fungsi kesenian Dolalak, antara lain sebagai hiburan, acara-acara 

penyambutan tamu penting, kompetisi (festival) karena dolalak adalah maskot 
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tarian di kabupaten Purworejo. Selain Dolalak ada juga kesenian Jathilan yang 

popularitasnya hampir sama dengan kesenian Dolalak, tapi seiring perkembangan 

lebih banyak kesenian Jathilan atau kesenian yang lain yang ditampilkan di 

kabupaten Purworejo Jawa Tengah padahal kesenian Dolalak juga butuh ruang 

dalam penampilannya agar kesenian ini tidak punah. Salah satu upaya untuk 

melestarikan adalah dengan memberikan ruang tampil yang banyak untuk 

kesenian Dolalak. 

Kesenian tradisional masih lestari di salah satu kecamatan baik itu Dolalak, 

Jathilan atau kesenian lain. Kecamatan tersebut adalah kecamatan Kaligesing, 

kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Banyak penampilan yang menyewa kesenian 

tradisional yang berasal dari kecamatan Kaligesing. Proses pemberangkatan 

biasanya menggunakan bus atau truk karena jumlah penampilan yang 

membutuhkan banyak orang. Penampilannya membutuhkan paling tidak 15 orang 

yang terdiri dari penari dan pemain musik. Jumlah 15 orang tergolong sedikit 

dalam penampilan tarian Dolalak, baiasanya lebih banyak lagi.  

Syair lagu pada musik pengiring tarian Dolalak mengalami perubahan bentuk 

dan fungsi, tetapi tetap ada lagu-lagu asli yang masih terjaga kelestariannya.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan seperti yaitu terjadi karena adanya 

permintaan lirik yang menyesuaikan tema acara. Lirik yang mengandung nasihat-

nasihat tentu memiliki banyak nilai-nilai edukatif di dalamnya. Nilai-nilai edukatif 

seperti kedisiplinan, tanggung jawab, toleransi, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa 

ingin tahu, cinta tanah air, religius dan komunikatif. Nilai-nilai edukatif ini sangat 
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penting untuk diterapkan di dunia pendidikan mengingat generasi muda masa kini 

sudah banyak yang melupakan nilai-nilai edukatif tersebut. 

Nilai-nilai edukatif harus diterapkan di dunia pendidikan karena fungsi 

pendidikan merupakan serangkaian tugas atau misi yang diemban dan harus 

dilaksanakan oleh pendidikan (Hadisusanto dalam Dwi Siswoyo dkk, 2011: 24). 

Nilai edukatif erat kaitannya dengan pendididikan karakter. Pendidikan karakter 

merupakan pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, 

pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan seluruh warga 

sekolah untuk memberikan keputusan baik-buruk, keteladanan, memelihara apa 

yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan 

sepenuh hati (Rencana Aksi Nasional Pendidikan karakter tahun 2010-2014 dalam 

Ismawati 2013). Pendidikan juga merupakan proses untuk menyiapkan manusia 

sebagai manusia (Hadisusanto dalam Dwi Siswoyo dkk, 2011: 24). Proses 

menyiapkan manusia menjadi manusia disini dengan maksud pembentukan sikap 

yang ditujukan untuk generasi muda agar menjadi manusia yang memiliki ilmu 

pengetahuan dan tata krama yang baik dan luas. Nilai-nilai edukatif sangat 

berperan dalam hal tersebut.  

Sebagai upaya pelestarian budaya, dokumentasi sangat berperan untuk lebih 

mengembangkan kesenian Dolalak karena di era sekarang hampir semua jenis 

promosi melalui media dokumentasi baik itu di media sosial maupun media cetak. 

Fungsi dari promosi kesenian adalah untuk mengenalkan secara lebih luas bahwa 

kabupaten Purworejo memiliki kesenian yang ada sejak zaman sebelum Indonesia 

merdeka. Kesenian tersebut adalah tari Dolalak yang lambat laun mengalami 
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perkembangan dan variasi makna pada lirik lagu pengiring musik tarian tersebut. 

Peran dokumentasi menjadi media pengembang baik itu menyampaikan nilai-nilai 

edukatif yang ada di dalam syairnya, menampilkan gerakan-gerakan khas tarian 

dolalak, atau menampilakan musik pengiring kesenian tersebut yang masih perlu 

dikembangkan dalam segi dokumentasi. 

Terdapat alasan-alasan mengapa memilih kesenian Dolalak sebagai objek 

penelitian, antara lain adalah kesenian Dolalak menyajikan nyanyian-nyanyian 

seperti puisi yang cukup menarik untuk diteliti. Nyanyian-nyanyian tersebut 

antara lain nyanyian Ikan Cucut, Pakik Nanti, Jalan-jalan dan sebagainya. Alasan 

yang berikutnya adalah untuk melestarikan tradisi yang telah ada sebelumnya 

supaya tidak hilang karena akhir-akhir ini banyak kesenian dolalak yang sudah 

mulai terpengaruh lagu-lagu dangdut masa kini dan mulai beralih dari tradisi yang 

ada sebelumnya. 

Grup Dolalak Budi Santoso merupakan grup Dolalak yang cukup terkenal di 

Purworejo. Grup dolalak tersebut berasal dari desa Kaliharjo Kecamatan 

Kaligesing Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Grup tersebut menyajikan 

Dolalak klasik putra yang ditampilkan pada acara-acara baik itu acara sakral 

maupun acara hiburan karena sesuai dengan sejarahnya, Dolalak pertama kali 

ditarikan yaitu ditarikan oleh penari putra. Dalam perkembangannya, muncul 

Dolalak putri yang cukup menarik perhatian penonton dan menambah dalam segi 

fungsi hiburan untuk ditampilkan kepada masyarakat. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Makna lirik lagu Dolalak Budi Santoso di kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. 

2. Nilai-nilai edukatif yang terkandung di dalam lirik lagu Dolalak. 

3. Urutan pengemasan nyanyian dalam pertunjukkan Dolalak. 

4. Pengemasan tarian dalam pertunjukkan Dolalak. 

5. Wacana-wacana yang membahas kesenian Dolalak pada masa kini. 

 

C. Fokus dan Rumusan masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini akan difokuskan 

pada lirik lagu Dolalak, khususnya pada makna lirik lagu, dan nilai-nilai 

edukatif dalam nyanyian Dolalak di kabupaten Purworejo, Jawa Tengah 

dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana makna lirik lagu Dolalak Budi Santoso di kabupaten Purworejo, 

Jawa Tengah? 

2. Bagaimana nilai-nilai edukatif yang terdapat dalam lirik lagu Dolalak di 

Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 

1. Makna lirik lagu Dolalak Budi Santoso di kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.  

2. Nilai-nilai edukatif yang terdapat dalam lirik lagu Dolalak di Kabupaten 

Purworejo, Jawa Tengah. 
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E. Manfaat penelitian 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pelestarian 

nyanyian tradisional supaya terjaga keberadaanya dan tidak hilang dan  

diharapkan dapat menambah perbendaharaan dokumen kebudayaan daerah, 

serta dapat menjadi bahan acuan penelitian musik tradisional selanjutnya. 

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan seni 

tradisional khususnya kesenian Dolalak di kabupaten Purworejo, Jawa Tengah 

dan nilai-nilai edukatif yang ada di dalamnya dengan harapan nilai-nilai 

edukatif yang terkandung dalam makna lirik dapat disampaikan sebagai 

pembelajaran baik pembelajaran formal, imformal maupun nonformal. 

 

 

 

 


