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 BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Kesenian Tradisional 

Kesenian merupakan produk dari sebuah masyarakat, seorang seniman 

menciptakan karya adalah hasil belajar masyarakat lingkungannya. Menurut 

Sedyawati (1981:48) tradisional bisa diartikan segala yang sesuai dengan 

tradisi, sesuai dengan kerangka pola-pola bentuk maupun penerapan yang selalu 

berulang. Sedangkan menurut Soepandi, dkk (1987:12) bahwa tradisional 

adalah segala apa yang dituturkan atau diwariskan secara turun-temurun dari 

orang tua atau dari nenek moyang. Selanjutnya menurut Sumardjo (2000:241) 

mengungkapkan bahwa seni merupakan produk masyarakatnya adalah benar 

sepanjang dipahami bahwa karya seni jenis tertentu itu diterima oleh 

masyarakatnya, karena memenuhi fungsi seni dalam masyarakat tersebut. 

 

2.2 Definisi Pelatihan 

Pengertian pelatihan menurut Mathis (2002) adalah suatu proses dimana 

orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan. 

Oleh karena itum proses ini terikat dengan berbagai tujuan, pelatihan dapat 

dipandang secara sempit maupun luas. Secara terbatas, pelatihan menyediakan 

para pegawai dengan pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui serta 

keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini. Terkadang ada 

batasan yang ditarik antara pelatihan dengan pengembangan, dengan 

pengembangan yang bersifat lebih luas dalam cakupan serta memfokuskan pada 

individu untuk mencapai kemampuan baru yang berguna baik bagi 

pekerjaannya saat ini maupun di masa yang akan datang. Sedangkan menurut 
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Ivancevich (2008) Pelatihan (training) adalah sebuah proses sistematis untuk 

mengubah perilaku kerja seorang/sekelompok pegawai dalam usaha 

meningkatkan kinerja. Pelatihan terkait dengan keterampilan dan kemampuan 

yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pelatihan 

berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai 

keterampilan dan kemampuan yang spesifik untuk berhasil dalam 

pekerjaannya.  

Menurut Rivai (2009:204) Pelatihan merupakan bagian yang menyangkut 

proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan ketrampilan diluar sistem 

pendidikan yang belaku dalam waktu relative singkat dengan metode yang lebih 

mengutamakan pada praktek daripada teori. 

 

2.3 Tujuan Pelatihan 

Tujuan pelatihan secara umum sebagai berikut: (1) Untuk mengembangkan 

pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional, (2) untuk 

mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan 

teman-teman pegawai dan dengan manajemen (pimpinan), dan (3) untuk 

mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih 

cepat dan lebih efektif. 

Sedangkan komponen-komponen pelatihan sebagaimana dijelaskan oleh 

Mangkunegara (2005) terdiri dari oleh: 

1) Peserta pelatihan dan pengembang (trainers) harus memenuhi 

persyaratan yang ditentukan 

2) Materi pelatihan dan pengembang harus disesuaikan dengan tujuan yang 

hendak di capai 

3) Tujuan dan sasaran pelatihan dan pengembangan harus jelas dan dapat 

diukur 

4) Para pelatih (trainer) harus ahlinya yang berkualitas memadai 

(profesional) 

 

Dalam pengembangan program pelatihan, agar pelatihan dapat bermanfaat 

dan mendatangkan keuntungan diperlukan tahapan atau langkah-langkah yang 
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sistematik. Secara umum ada tiga tahap pada pelatihan yaitu tahap evaluasi, 

tahap pelaksanaan pelatihan dan tahap kebutuhan. Dengan istilah lain ada fase 

perencanaan pelatihan, fase pelaksanaan pelatihan dan fase pasca pelatihan. 

Mangkunegara (2005) menjelaskan bahwa tahapan-tahapan dalam pelatihan 

dan pengembangan meliputi: (1) menetapkan metode pelatihan, (2) 

menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan, (3) mengidentifikasi kebutuhan 

pelatihan. (4) menetapkan kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya, (5) 

mengadakan percobaan (try out) dan revisi, dan (6) mengimplementasikan dan 

mengevaluasi. 

Media pelatihan gitar Dambus sangat dibutuhkan untuk memudahkan 

guru/pengajar dalam menyampaikan materi agar dapat dipahami oleh siswa. 

Media yang akan digunakan dalam pembelajaran gitar Dambus antara lain. 

a. Alat musik gitar dambus, seperangkat unit elektronik penguat suara 

(amplifier) 

b. CD atau mp3 untuk mendengarkan bahan lagu. 

c. Studio musik atau ruangan musik yang digunakan untuk proses 

pembelajaran praktik. 

 

2.4 Dambus Bangka Belitung 

Dambus adalah alat musik petik khas Kepulauan Bangka Belitung. Bentuk 

dari dambus ini mengambil inspirasi dari kepala rusa yang mencerminkan 

kedekatan masyarkat pulau bangka dengan alam sekitar. Bentuk ini pula yang 

menegaskan bahwa alat musik ini merupakan karya asli masyarakat Bangka 

Belitung.  

Menurut Drs. Akhmad Elvian “Dambus” (ada juga yang menyebutnya 

“Gambus”) sebenarnya berasal dari daerah lain, namun demikian sudah lama 

dikenal sejak lama secara turun temurun. Selanjutnya menurut Drs. Akhmad 

Elvian dalam catatan bukunya yang berjudul “Kampoeng di Bangka Jilid I” 

dalam sebuah buku tua yang ditulis oleh Dr. Franz Epp berjudul “Schilderungen 

aus Hollandisch-Ostinden” terbitan tahun 1852 menjelaskan bahwa di rumah 

tradisional orang Bangka atau dengan istilah orang darat/orang gunung pribumi 

bangka biasanya terdapat tanduk rusa yang digantukan didinding ruang depan 
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rumah dan alat musik petik senar yang digantungkan diberanda. Alat musik 

petik senar itu terbuat dari kayu keras tapi ringan, kemudian dibagian perut alat 

musik itu terdapat lubang yang ditutup dengan kulait monyet. Pada penjelasan 

tentang alat musik, Franz Epp tidak menyebutkan secara terinci apa nama alat 

musik yang selalu ada ditiap rumah orang Darat, tetapi hanya menyebutkan 

dengan alat musik petik senar. Apa yang dilihat oleh Franz itu kemungkinan 

adalah alat musik yang sekarang disebut dambus.  

Penamaan dengan dambus ini terpengaruh dari alat musik arab dengan 

iramanya yang disebut gambus. Menurut Bapak Zaidi S.ip selaku (Seniman 

Dambus/Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bangka Tengah), bahwa 

dambus sendiri berasal dari luar daerah Bangka Belitung, yang mendapat 

pengaruh dari alat musik yang berasal dari Timur Tengah yaitu musik Gambus. 

Sedangkan dambus yang berasal dari Bangka Belitung ini alat musik tradisional 

yang dimainkan dengan cara dieptik musik yang dimainkan bernuansa melayu. 

Sehingga bentuk fisik dan cara memainkan alat musik petik khas Bangka 

Belitung ini rasanya tidak menyerap unsur-unsur gambus, hanya namanya saja 

yang diserap. Gambus biasanya membawakan musik-musik arab atau timur 

tengah.  Sedangkan, Dambus baisanya dimainkan dengan diiringi nyanyian, dan 

tarian khas melayu yang dikenal dengan nama dincak dambus yang ada di 

Bangka Belitung. 

 

2.4.1 Cara Pembuatan Gitar Dambus Bangka Belitung 

Dambus dibuat dari kayu pilihan yang dianggap kuat dan tahan lama 

serta dapat menghasilkan bunyi atau suara yang bagus dan nyaring. Kayu 

yang digunakan biasanya kayu Cempedak, atau kayu Kenaga Hutan. 

Menurut Drs. Akhmad Elvian dalam buku “ Permaina Alat Musik 

Tradisional  Kota Pangkalpinang” menjelaskan peralatan yang 

digunakan untuk membuat dambus antara lain : parang, pahat, palu, pisau 

raut, gergaji dan sebgainya. Dambus mirip dengan gitar tetapi biasanya 

berbentuk setengah buah labu air, kemudia dibagian perut(bulat) 

dilubangi dengan pahat, sehingga tipis sesuai dengan yang diinginkan, 

sehingga menjadi sebuah ruang kosong sebagai ruang resonansi. 
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Biasanya tipis dindingnya kira-kira 1-2cm.  kemudian lubang ditutupi 

dengan kulit binatang, yaitu kulit : kera atau lutung, kulit ular, kulit 

kambing, kulit rusa atau kijang, dan kulit pelanduk atau kancil. 

Pada masa sekarang ada yang menggunkan triplek (papan tipis) 

sebagai pengganti kulit binatang. Pada ujung penggulung senar atau 

dawai dibuat bentuk kepala rusa atau kijang. Kepala rusa atau kijang 

dipakai sebab rusa atau kijang dapat dianggap sebagai maskot 

masyarakat Bangka Belitung dan pada masa itu hampir disetiap rumah 

memajang kepala rusa atau kijang berikut tanduknya lengkap sebagai 

sangkutan baju. 

 

2.4.2 Bagian-bagian Alat Musik Gitar Dambus Bangka Belitung 

Dok. Penulis  

 Gambar 2.4.2 Gambar Bagian-bagian Alat Musik Gitar Dambus 

Bangka Belitung 

(Sumber : Buku Drs. Akhmad Elvian yang berjudul “ Permainan Alat 

Musik Tradisional Kota Pangkalpinang”) 
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1. Kepala Rusa 

Kepala rusa ini dipilih karna symbol yang menunjukkan 

status sosial masyarakat Bangka Belitung  pada waktu dulu yang 

merupakan rusa, pelanduk atau kijang adalah hewan yang penting 

bagi masyarakat Bangka Belitung. Sehingga bentuk alat musik 

gitar Dambus Bangka Belitung menyerupai hewan di bagian 

kepala gitar. 

 

2. Pemutar Senar (Tuning) 

Pemutar senar gitar Dambus memiliki kuping. Tuning 

fungsinya adalah mentuning senar gitar Dambus agar nada yang 

dihasilkan senar yang paling bawah sampai paling atas sudah kita 

ketahui. 

 

3. Leher (Neck) 

Leher atau Neck ini berfungsi sebagai tempat tangan kiri kita 

memegang gitar Dambus.  

 

4. Setang Tempat Menekan Nada (Finger Board) 

Setang tempat menekan nada atau finger board adalah  untuk 

tempat jari ditempatkan untuk menghentikan senar pada nada 

yang berbeda. Namun setang pada gitar Dambus ini berbeda 

dengan fret gitar, mirip dengan fret pada biola. 

 

5. Kulit atau Triplek 

Kulit atau triplek adalah bagian pelapis pada badan Gitar 

Dambus. 

 

6. Perut 

Perut pada gitar Dambus adalah bagian lubang yang berada 

diatas lubang resonansi gitar Dambus yang berfungsi sebagai 

penghasil suara dan sirkulasi udara pada gitar Dambus. 
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7. Kam (Bridge) 

Kam atau bridge pada gitar Dambus berfungsi untuk 

menempatkan senar pada posisi yang tepat. 

 

8. Lubang Resonansi 

Lubang Resonansi adalah berbentuk lingkaran yang ditengah 

badan gitar. Namun pada gitar Dambus ini lubang resonansi nya 

memiliki lubang-lubang kecil yang berfungsi mengeluarkan suara 

dari getaran senar gitar Dambus. 

 

9. Lubang Senar atau Ekor  

Lubang senar atau ekor pada gitar Dambus adalah lubang 

untuk mengikat senar yang bagianya dibawah gitar Dambus. 

 

2.5 Alat Musik Dambus 

Kesenian Dambus untuk daerah Bangka Belitung ditambah dengan alat-alat 

pengiring, yang terdiri dari : 

1. Dambus 

Dambus merupakan alat musik melodis yang menggunakan tangga 

nada diatonis. Alat musik ini terbuat dari kayu yaitu jenis kayu 

nangka/cempedak dan kayu kenganan hutan. Meskipun mirip dengan 

gambus atau gitar, jumlah tali senar dan susunan nada dambus berbeda 

dengan keduanya. Tali senar dambus pada umumnya berjumlah tiga buah, 

sedangkan gitar berjumlah enam buah. Alat musik petik dambus hanya 

menggunakan tiga tali senar ganda, setiap nada terdiri dari dua buah tali 

senar yang biasa digunakan untuk memancing (senar pancing).  

Susunan nada Dambus adalah; (1)tali senar 1 sama dengan nada F, 

(2) tali senar 2 sama dengan dengan nada C, dan (3) tali senar 3 sama dengan 

G. Tali senar 3(G) adalah nada paling rendah, maka untuk menyetel nada 

solmisasinya, jika G=1 (do), maka tali senar ke 2 sama dengan nada 4 (fa) 

atau C. Pada mulanya, dambus tidak memiliki grip, namun sekarang dambus 
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sudah diberi grip dan jumlah tali senar nya lebih dari tiga. Hingga 

perkembangannya sekarang junmlah nada senarnya ada menggunakan 4 

tali/senar atau 2x4 buah senar bahkan 6 senar nada petik (4ganda). Dari 

penambahan ini, menyebabkan dambus memiliki banyak nada.  

 

         Dok. Penulis  

Gambar 2.5 Alat Musik Petik Dambus 
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2. Gendang Melayu 

Gendang biasanya dimainkan untuk mengiringi permainan gitar 

Dambus, tawak-tawak, gong, tom-tom, akordion. Gendang dimainkan 

secara bersamaan dengan irama yang teratur mengikuti alunan nada musik 

Dambus. 

       Dok. Penulis 

Gambar 2.5 Gendang Melayu  

 

3. Tawak-tawak 

Tawak-tawak dalam kesenian Dambus adalah instrument musik 

yang bunyinya mirip kentongan di Pulau Jawa. Tawak-tawak yang di 

Sanggar Ketakung Mirah dibuat dengan batang kayu yang disusun dan 

dimainkan dengan cara ditabuh. Tawak-tawak dimainkan oleh satu orang 

dengan cara ditabuh mengikuti alunan nada musik Dambus. 
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      Dok. Penulis  

Gambar 2.5 Tawak-tawak 

 

4. Gong 

Gong merupakan alat musik pengiring alat-alat musik yang lain, 

terbuat dari logam kuningan dalam ukuran yang besar. Gong dimainkan oleh 

satu orang dengan cara dipukul mengikuti alunan musik Dambus. 

       Dok. Penulis  

Gambar 2.5 Gong 
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5. Tom-tom 

Tom-tom dapat dipang dengan dudukan yang dapat disesuaikan 

untuk dudukan lantai. Tom-tom yang di Sanggar Ketakung Mirah berkepala 

tiga dan satu tom-tom kecil. Tom-tom dimainkan oleh satu orang dengan 

cara dipukul mengikuti alunan musik Dambus. 

       Dok. Penulis  

Gambar 2.5 Tom-tom 

 

6. Rebana 

Rebana adalah gendang yang berbentuk bundar dan pipih yang 

merupakan khas suku melayu. Gendang biasanya dimainkan oleh satu orang 

atau lebih sesuai dengan pemain di Sanggar Ketakung Mirah yang ada. 

Gendang dimainkan dengan cara ditabuh mengikuti alunan nada musik 

Dambus. 
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      Dok. Penulis  

   Gambar 2.5 Rebana 

 

7. Akordion 

Akordion adalah alat musik sejenis organ. Akordion dimainkan  oleh 

satu orang saja dengan cara digantungkan dibadan. Dimainkan secara 

bersamaan agar menghasilkan nada yang indah dengan irama yang teratur 

mengikuti alunan musik Dambus. 

 `    Dok. Penulis  

 Gambar 2.5 Akordion 
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2.6 Materi Pelatihan 

Keterampilan adalah suatu keahlian dalam bidang tertentu termasuk 

dibidang musik. Keterampilan dibidang musik adalah keahlian dalam 

memainkan alat musik. Gitar Dambus merupakan salah satu alat musik yang 

membutuhkan keterampilan dalam memainkannya. Pelatihan merupakan 

bagian yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan 

ketrampilan diluar sistem pendidikan yang belaku dalam waktu relative singkat 

dengan metode yang lebih mengutamakan pada praktek daripada teori (Rivai, 

2009:240). Pengajar perlu memiliki kemampuan membuat perencanaan 

pelatihan berupa desain pelatihan. Desain yang dirancang oleh pengajar 

diarahkan agar siswa sebagai peserta didik dapat mencapai tingkat belajar yang 

seoptimal mungkin yang ditandai dengan tercapainya prestasi belajar siswa 

(Sunaryo, 1989:67). Menurut Andi (dalam National Centre for Competency 

Based Training, 2011:67) bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang 

digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses 

pembelajaran.” 

 

2.6.1 Teknik Picking 

  Menurut Derry (2012:4) Teknik petik / Picking adalah memetik 

senar gitar dengan cara dipetik satu persatu. Teknik petik dengan 

menggunakan jari biasanya menggunakan jari tangan kanan. Selain 

dengan jari, teknik petik bisa menggunakan alat bantu dengan 

menggunakan pick. Sedangkan jari tangan kiri berguna untuk menekan 

senar. Jari yang menekan senar ada empat jari, yaitu jari telunjuk, jari 

tengah, jari manis dan jari kelingking. Sedangkan ibu jari berguna 
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menahan neck pada bagian belakang gitar Dambus, sehingga bisa 

menghasilkan tenaga bagi jari-jari yang menekan senar. Jika 

menggunakan pick, gerakan dari atas ke bawah. Istilah untuk teknik 

petik pada gitar Dambus yaitu Downstroke adalah cara memetik dari 

atas ke bawah. Menurut Buku “The Basic of Oud” (Marina Toshich, 

2008:12) bahwa Basic of Arabic Plucking Rules ini adalah aturan 

memetik oud sederhana yaitu ketika pindah dari string ke string selalu 

petik downward. 

 

         Dok. Penulis 

   Gambar 2.6.1 Teknik Picking Downstroke atau downward 

 

2.6.2 Tangga Nada A Minor Harmonis 

 Menurut Burstein (musictheorysources.com) tangga nada minor 

harmonis adalah sama dengan nada-nada pada tangga nada minor asli, 

namun pada yang ke 7 nya di naikan 1 semitone (setengah nada) adar 

menjadi leading tone. Skala ini tersusun oleh delapan not. Interval 

antara not yang berurutan dalam skala mayor adalah:1, 1, ½, 1, 1, ½, 

1, ½.   
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         Dok. Penulis 

Gambar 2.6.2 Tangga Nada A Minor Harmonis 

 

2.6.3 Tangga Nada Mayor dan Minor 

 Menurut pono banoe dalam (bukunya pengantar pengetahuan 

harmoni 2003:35) skala mayor atau tangga nada  mayor adalah salah satu 

tangga nada datonik. Skala ini tersusun oleh delapan not. Interval antara not 

yang berurutan dalam skala mayor adalah: 1, 1, ½, 1, 1, 1, ½. Tangga nada 

tersebut terdiri dari 7 dengan symbol huruf alphabet yaitu C, D, E, F, G, A, 

B, C’. Sedangkan tangga nada  minor interval antara not yang berurutan 

dalam skala minor adalah: 1, ½, 1, 1, 1, ½, 1.Tangga nada tersebut terdiri 

dari 7 dengan symbol huruf alphabet yaitu A, B, C’, D’, E’, F’, G’, A’. 

 

 

 

 

 

                 Dok. Penulis 

     Gambar 2.6.3 Tangga nada mayor dan minor  
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2.6.4 Sistem Latihan 

 Menurut Harsono (1988) menjelaskan latihan adalah suatu proses 

berlatih yang dilakukan secara berulang-ulang yang tiap hari jumlah 

beban latihanya semakin bertambah. Sedangkan menurut Syarif 

Hidayat (2014:52) bahwa proses berlatih yang dilakukan secara  

terencana berulang-ulang, teratur dan semakin lama semakin bertambah 

bebannya.  Bedasarkan pendapat diatas bahwa tujuan latihan dalam 

bidang musik adalah untuk meningkatkan keterampilan bermusik 

dalam melakukan aktivitas, latihan harus dilakukan secara sistematis 

atau berurutan dan selalu mengulang-ulang latihannya. 

 

2.7 Generasi Muda 

Pengertian Generasi menurut Prof. Dr. Sartono Kartadihardjo: ditinjau dari 

dimensi waktu, semua yang ada pada lokasi sosial itu dapat dipandang sebagai 

generasi, sedangkan menurut Auguste Comte (PeloporSosiolog Modern): 

Generasi adalah jangka waktu kehidupan sosial manusia yang di dasarkan pada 

dorongan keterikatan pada pokok-pokok pikiran yang asasi. Menurut John 

Stuart Mill dalam bukunya Endang Sumatri (2001:17). 

Dalam pola pembinaan dan pengembangan generasi muda (Menteri Muda 

Urusan Pemuda Jakarta 1982) secara umum generasi muda diartikan sebagai 

golongan manusia yang berusia muda 25. Pengertian generasi muda dalam 

lokakarya tentang generasi muda yang diselenggarakan tanggal 4 – 7 Oktober 

1978, dibedakan dalam beberapa kategori : 

1. Biologi : generasi muda adalah mereka yang berusia 12-15 tahun 

(remaja) dan 15-30 tahun ( pemuda ). 

2. Budaya, generasi muda adalah mereka yang berusia 13-14 tahun. 

3. Angkatan kerja, yang dibuat oleh Depkaner adalah yang berusia 18-22 

tahun. 
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4. Kepentingan perencanaan pembangunan, yang disebut sebagai sumber 

daya manusia muda adalah yang berusia 0-18 tahun 

5. Idiologi politik, generasi muda yang menjadi pengganti adalah mereka 

yang berusia 18-40 tahun. 

6. Lembaga dan lingkungan hidup sosial, generasi muda dibedakan menjadi 

3 kategori : 

- Siswa, yakni usia 6-8 tahun 

- Mahasiswa, yakni usia 18-25 tahun 

- Pemuda yang berada diluar sekolah / PT berusia 15-30 tahun 

 

Mengenai persepsi tentang generasi muda sampai sekarang ini belum ada 

kesepakatan para ahli, namun pada dasarnya ada kesamaan mengenai 

pengertian generasi muda tersebut, yaitu beralihnya seseorang dari masa 

kanak-kanak menuju masa remaja atau muda dengan disertai perkembangan 

fisik dan non fisik (jasmani, emosi, pola pikirannya dan sebagainya ). Jadi 

generasi muda itu adalah sebagai generasi peralihan. Dan dalam pandangan 

orang tua belum dewasa generasi muda merupakan generasi penerus bangsa 

yang harus dipersiapkan dalam mencapai cita-cita bangsa, bila generasi muda 

telah dipercaya dan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi dalam 

memperjuangkan amanah itu maka suatu bangsa tidak akan sia-sia dalam 

mendidik generasi tersebut, maka dari itu nilai yang dibangun dalam 

membentuk generasi muda ini adalah untuk menyiapkan penerus bangsa untuk 

melanjutkan perjuangan para pahlawan, baik yang gugur membela bangsa 

dan  yang gugur dalam membangun bansa ini, namun apabila yang menjadi 

cita-cita bangsa ini gagal, maka akan hancurlah harapan dari bangsa yang 

tercinta ini. 
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2.8 Pewaris Budaya 

Menurut C.H Colley (2005:43) Pengertian pewarisan budaya adalah suatu 

proses peralihan nilai-nilai dan norma-norma yang dilakukan dan diberikan 

melalui pembelajaran oleh generasi tua ke generasi muda. 

Pewarisan Budaya menurut Kamanto Sunanto (1999:31) Suatu kebudayaan 

didalam masyarakat yang terus menerus dilestarikan atau diteruskan ke 

generasi selanjutnya agar kebudayaan tersebut tidak hilang atau punah 

diterjang oleh kebudayaan yang baru. Oleh karena itu kita sebagai penerus 

generasi selanjutnya harus bisa melestarikan budaya yang sudah ada agar 

budaya itu tidak punah. Warisan budaya dapat berupa bahasa, tari, lagu, alat 

musik, masakan, bangunan, atau candian peninggalan lainya.  

Menurut Parsons (Rohidi, 1994:526) ada tiga aspek penting mengenai 

pewarisan budaya yaitu : 

1. Kebudayaan merupakan sesuatu yang dialihkan dari satu 

generasi ke generasi lainnya, dalam hal ini kebudayaan dilihat 

sebagai sebuah warisan atau tradisi sosial 

2. Kebudayaan merupakan sesuatu yang dimiliki dari proses 

belajar dan di pelajari. 

3. Kebudayaan merupakan sesuatu yang dimiliki dan dihayati 

bersama oleh anggota masyarakat pendukungnya. 

Menurut Cavalli-Sforza dan Feldman (dalam Berry John W. 1999:30) 

terdapat ada tiga sistem pewarisan yaitu : 

1. Pewarisan Miring (Diagonal Transmissions) 

Sistem pewarisan miring adalah pewarisan berlangsung melalui 

orang dewasa lain yang tidak memiliki ikatan genealogis seperti 

lembaga pendidikan formal, nonformal dan informal. Lembaga 

pendidikan seperti sanggar-sanggar. 

2. Pewarisan Tegak (Vertical Transmissions) 

Sistem pewarisan tegak adalah pewarisan berlangsung melalui 

mekanisme genetic atau di sebut Biological yang diturunkan dari 

waktu ke waktu secara generasim yaitu melibatkan penurunan 

ciri budaya dari orang tua kepada anak 
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3. Pewarisan Mendatar (Horizontal Transmissions) 

Sistem pewarisan mendatar adalah pewarisan berlasung melalui 

teman-teman sebaya dalam lingkungan atau di sekitar rumah. 

 

 

 

a. Cara Pewarisan Budaya 

Cara pewarisan budaya pada masyarakat tradisional terjadi secara 

sederhana, yaitu melalui tatap muka langsung dari mulut ke mulut dan 

praktik langsung. Masyarakat dengan tipe seniman mewariskan 

keterampilan seni dengan cara membawa langsung anaknya untuk turut 

serta dalam berkesenian. Pewarisan budaya dilakukan dengan tatap muka 

langsung, ketika mitos, legenda, dan dongeng diceritakan orang tua bertatap 

muka langsung dengan anak-anaknya. Koentjaraningrat (1999:23). 

Pewarisan budaya sering dilakukan secara berantai, seseorang bercerita 

kepada temanya, yang kemudian bercerita kepada orang lain, dan 

seterusnya. 

 

b. Pentingnya Pewarisan budaya 

Pewarisan budaya sangat penting bagi manusia karena dengan budaya 

manusia dapat menunjukan jati diri kita sebagai sautu makhluk yang 

berbudaya dan sebagai ciri khasnya, contoh kita sebagai orang Indonesia 

harus melestarikan budaya Indonesia agar jati diri dan martabat bangsa 

Indonesia tidak hilang terbawa arus globalisasi oleh karena itu kita harus 

bangga dengan budaya Indonesia. Kamanto Sunanto (1999:41). 

 

2.9 Seni Pertunjukan 

Menurut Soedarsono (1985) menjelaskan seni pertunjukan 

tradisional adalah seni yang hidup dan berkembang dalam suatu daerah 

berdasarkan kesepakatan bersama antara masyarakat pendukungnya yang 
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terjadi secara turun temurun. Soedarsono (2005:16) mengatakan bahwa seni 

pertunjukan bukan disajikan untuk dinikmati oleh manusia tetapi justru 

harus mereka dilibati. Dalam buku “Seni Pertunjukan Indonesia di Era 

Globalisai” oleh R. M. Soedarsono membahas rumusan fungsi seni 

pertunjukan yang dikelompokkan menjadi fungsi primer dan fungsi 

sekunder, yang garis besar dibagi menjadi tiga, yaitu:  

1. Sebagai saran ritual 

2. Sebagai hiburan pribadi 

3. Sebagai presentasi estetis 

  

 

 

 

 


