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SARI 
 
 

Isteria Meilan Pusparini, 2012, Bentuk Pertunjukan dan Fungsi Kesenian 
Dogdog Kaliwon di Desa Bentarsari Kecamatan Salem Kabupaten 
Brebes. Skripsi. Pendidikan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, 
Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing IDrs. Joko Wiyoso, 
S.Kar, M.Hum, Dosen Pembimbing II Widodo, S.Sn, M.Sn.  

 
Dogdog Kaliwon merupakan kesenian yang berkembang di daerah Brebes 

karena tradisi.Kesenian ini berupa perangkat kendang yang berukuran berbeda-
beda yang terbuat dari pohon aren.Kesenian Dogdog kaliwon dipentaskan pada 
upacara sedekah gunung dan hiburan acara hajatan.Kesenian Dogdog kaliwon 
mempunyai keunikan dibandingkan kesenian lain yang berkembang di daerah 
Brebes karena kesenian ini dalam pertunjukannya selain membawakan lagu juga 
membawakan cerita. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah, bentuk 
pertunjukan dan fungsi kesenian Dogdog Kaliwon di desa Bentarsari kecamatan 
Salem kabupaten Brebes. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
dan mendeskripsikan bagaimana bentuk pertunjukan kesenian Dogdog Kaliwon 
dan fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Manfaat penelitian ini terbagi 
menjadi dua yaitu manfaat praktis dan teoretis, namun yang paling khusus adalah 
hasil penelitian ini dapat dijadikan regenerasi kesenian Dogdog Kaliwon. 

Pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan metode deskriptif. 
Penelitian dilakukan bulan Agustus sampai Oktober 2012 di kesenian Dogdog 
Kaliwon Desa Bentarsari Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, 
teknik analisis data yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan data, 
mereduksi data, dan disajikan agar dapat diverifikasi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kesenian Dogdog Kaliwon adalah 
bentuk pertunjukan musik yang terbentuk dari beberapa elemen, antara lain: 
instrumen yang terdiri dari 4 buah kendang dan instrumen tambahan seperti suling 
sunda, terompet sunda, biola. Pada pertunjukan kesenian Dogdog Kaliwon, materi 
lagu yang dibawakan yaitu lagu-lagu daerah Jawa dan Sunda diiringi pola 
permainan Dogdog.Pada acara tertentu, kesenian ini menampilkan lagu dan drama 
pendek.Kesenian Dogdog kaliwon digunakan oleh masyarakat setempat sebagai 
sarana ritual dan hiburan pada acara hajatan serta sebagai sarana presentasi estetis 
dan memiliki fungsi ekonomi pada masyarakat Desa Bentarsari.Namun kesenian 
ini semakin terpinggirkan ditengah maraknya musik-musik modern yang 
berkembang di Indonesia. 

Saran untuk kesenian Dogdog Kaliwon yaitu pemain hendaknya 
melakukan variasi dalam penyajian lagu dan bentuk pertunjukan, seluruh 
masyarakat ikut melestarikan seni tradisi yang tumbuh dan berkembang di 
daerahnya dengan mengadakan pementasan rutin, begitu pula agar tradisi upacara 
panen raya agar tidak hilang begitu saja. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Kabupaten Brebes tumbuh dan berkembang berbagai jenis kesenian antara 

lain: rebana, kuda lumping, burok, sintren  dan lain-lain. Salah satu jenis kesenian 

yang hidup di Kabupaten Brebes adalah Dogdog Kaliwon. Dogdog Kaliwon 

adalah jenis seni musik perkusi disertai gerak tari yang dalam pertunjukannya 

menggunakan instrumen kendang untuk mengiringi penyanyi/juru kawih. Juru 

kawih adalah sebutan untuk seseorang yang ahli menyanyikan sekar sunda/lagu-

lagu sunda. Kesenian ini lahir dengan nama dogdog yang dalam istilah Jawa 

berarti menabuh dan Kaliwon yang berasal dari kata Kliwon, yaitu salah satu hari 

pasaran Jawa selain Legi, Paing, Pon dan Wage. Karena kerap dipentaskan pada 

malam Kliwon, kesenian ini kemudian diberi nama Dogdog Kaliwon. 

Karta (44 tahun),  ketua Dewan Kesenian Kecamatan Salem Kabupaten 

Brebes mengatakan bahwa Dogdog Kaliwon adalah salah satu jenis kesenian 

tradisional yang berfungsi sebagai sarana untuk mengungkapkan syukur kepada 

Tuhan atas hasil panen mereka. Kesenian Dogdog Kaliwon biasanya 

dipertunjukkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat. 

Pada zaman dahulu, kesenian ini biasanya diadakan pada hari Selasa malam 

pasaran kliwon setelah musim panen padi, yang bertujuan untuk mengungkapkan 

syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Malam hari setelah panen raya, masyarakat 

Desa Bentarsari berbondong–bondong menuju lereng gunung Liu untuk 
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menyaksikan pertunjukan Dogdog Kaliwon sekaligus memanjatkan doa bersama 

atas hasil panen yang melimpah. 

Perkembangan berikutnya, dogdog kaliwon diadakan pada saat acara 

hajatan pernikahan dan khitan. Seiring perkembangan jaman, kesenian dogdog 

kaliwon sering kali dikolaborasikan dengan lagu dangdut untuk menghilangkan 

kebosanan bahkan sesekali tampil lagu dangdut asli. Lagu-lagu yang ditampilkan 

dalam dua bahasa, yaitu Jawa dan Sunda. Di tengah-tengah lagu ada pemain yang 

menyampaikan pesan dengan gaya lawakan. Agar pesan sampai dan sekaligus 

memancing tawa, disertai juga dengan gerak dan mimik lucu.  

Untuk sekali pentas, dogdog kaliwon membutuhkan paling sedikit 4 

pemain dogdog, 1 penyanyi dan penari pendukung. Kesenian Dogdog Kaliwon 

dalam pertunjukannya, empat orang memainkan kendang dengan ritmis yang 

berbeda-beda untuk mengiringi juru kawih menyanyikan lagu, dengan materi lagu 

yang mereka bawakan bernuansa kedaerahan yaitu lagu-lagu  Jawa dan Sunda 

seperti Suwe ora Jamu, Lir ilir, Es Lilin dan Bubuy Bulan. Kelompok kesenian 

Dogdog Kaliwon juga membawakan lagu-lagu yang mereka ciptakan sendiri yaitu 

Brebes Kota Bawang dan Tol Pejagan, yang menceritakan kondisi dan kehidupan 

masyarakat Brebes.  

Seni tradisi di tengah era globalisasi saat ini semakin tertekan dan 

terpinggirkan. Musik-musik modern yang berkembang di Indonesia dan beragam 

seni industri yang tampil glamor semakin mendominasi. Namun di daerah Salem 

masih dijumpai kelompok kesenian Dogdog Kaliwon yang masih melakukan 

aktivitas pelatihan dan pementasan. Kesenian Dogdog Kaliwon masih dipentaskan 
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pada acara hajatan, peringatan hari besar seperti hari jadi Kabupaten Brebes, hari 

kemerdekaan Republik Indonesia dan masyarakat masih antusias untuk 

menyaksikan pertunjukan ini. Dengan kata lain Dogdog Kaliwon di daerah ini 

masih hidup. Karena itu peneliti tertarik untuk meneliti kesenian Dogdog 

Kaliwon. Kesenian yang hidup di desa Bentarsari kecamatan Salem ini merupakan 

bentuk ungkapan sosial dan/ekspresi budaya masyarakatnya. Berhubung 

kehidupan masyarakat berkait dengan fenomena alam fisik dan sosial budaya 

maka dapat dipahami secara jelas bahwa kesenian Dogdog Kaliwon itu hidup, 

berkembang, dan/atau dijadikan sebagai sarana berkesenian oleh masyarakat 

pendukungnya. 

Peneliti akan memfokuskan untuk meneliti bentuk pertunjukan dan fungsi 

kesenian Dogdog Kaliwon. Kesenian ini memiliki bentuk pertunjukan yang 

berbeda dengan kesenian lain. Kesenian Dogdog Kaliwon dalam pertunjukannya 

mengutamakan lawakan yang dikemas dalam bentuk cerita, kemudian 

ditampilkan seperti halnya sebuah pertunjukan wayang yaitu dipimpin oleh 

seorang dalang yang mengatur jalannya cerita. Kesenian ini memiliki ciri khas 

yaitu menggunakan alat musik tradisional yakni empat buah kendang yang terbuat 

dari pohon aren yang berukuran berbeda sebagai pengiring. Namun pada acara 

khitanan atau pernikahan kesenian ini seringkali dipadukan dengan alat musik 

melodis seperti rebab dan suling. Keunikan yang lain adalah lagu-lagu dibawakan 

menggunakan 2 bahasa yaitu bahasa jawa dan sunda. Kesenian Dogdog Kaliwon 

yang demikian tampak khas dan unik dibanding kesenian lainnya. 
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1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, 

Kesenian Dogdog Kaliwon saat ini keberadaanya sudah langka dan jarang 

dipentaskan . Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor dari penyaji seni 

maupun seniman, dan para penikmat seni maupun apresian beserta masyarakat 

secara luas. Adapun faktor – faktor yang menyebabkan kesenian sulit berkembang 

antara lain: 

1.2.1 Bentuk pertunjukan yang tetap atau statis, sehingga masyarakat merasa 

 bosan. 

1.2.2 Generasi muda yang tidak mau mengenal kesenian asli daerah setempat 

 dan menganggapnya kuno atau ketinggalan jaman. 

1.2.3 Peran serta masyarakat dan instansi terkait yang masih kurang. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah sebelumnya, agar penelitian lebih fokus 

dalam memperoleh data, diperlukan adanya pembatasan masalah.Pembatasan 

masalah ini bertujuan agar pembahasan masalah tidak terlalu luas. Oleh karena 

itu, permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yaitu: Bentuk Pertunjukan dan 

Fungsi Kesenian Dogdog Kaliwon di Desa Bentarsari Kecamatan Salem 

Kabupaten Brebes. 

1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, masalah 

yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 
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1.4.1 Bagaimana bentuk pertunjukan kesenian Dogdog Kaliwon di Kecamatan 

Salem Kabupaten Brebes ? 

1.4.2 Apa saja fungsi kesenian Dogdog kaliwon pada masyarakat Desa 

Bentarsari Kecamatan Salem kabupaten Brebes ? 

1.5  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui dan mendeskripsikan : 

1.5.1 Bentuk pertunjukan kesenian Dogdog Kaliwon di desa Bentarsari 

kecamatan Salem kabupaten Brebes. 

1.5.2 Fungsi kesenian Dogdog Kaliwon pada masyarakat di desa Bentarsari 

kecamatan Salem kabupaten Brebes. 

1.6  Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat teoretis 

1.6.1.1   Sebagai sumbang pemikiran bagi lembaga pendidikan tinggi Universitas 

Negeri Semarang khususnya mahasiswa jurusan Sendratasik (seni musik) 

untuk lebih mengenal tentang seni tradisi Dogdog Kaliwon. 

1.6.1.2   Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian 

berikutnya. 

1.6.1.3   Memberikan informasi tertulis bagi masyarakat umum, khususnya 

generasi muda sebagai pewaris serta penerus kebudayaan bangsa 

sehingga dapat lebih mengenal dan mampu mengembangkan kesenian 

Dogdog Kaliwon. 
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1.6.2 Manfaatpraktis 

1.6.2.1  Menjadi pengetahuan bagi penulis dan sebagai bahan informasi bagi 

masyarakat dan guru khususnya seni budaya untuk diinformasikan 

kepada peserta didik khususnya dalam pelajaran seni budaya. Diharapkan 

setelah peserta didik mengetahui akan tumbuh rasa cinta pada kesenian 

tradisional, dan ikut serta menjadi pelaku sebagai perwujudan rasa cinta 

tanah air yang belakangan ini semakin mengkhawatirkan. 

1.6.2.2 Memberikan informasi kepada guru seni budaya, agar dalam 

pembelajarannya dapat mengoptimalkan seni tradisional setempat 

sehingga dapat digunakan sebagai pedoman selanjutnya. 

1.6.2.3   Sebagai informasi kepada kepala desa Bentarsari semoga hasil penelitian 

ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan guna mengupayakan 

kelestarian kesenian Dogdog Kaliwon di desa Bentarsari yang sudah 

mulai punah. 

1.6.2.4 Sebagai tambahan informasi tentang kesenian Dogdog Kaliwondan 

perbendaharaan untuk kebutuhan melengkapi kepustakaan tentang seni 

tradisional. 

1.7 Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi bertujuan untuk memberikan gambaran serta 

mempermudah pembaca dalam mengetahui garis-garis besar dari skripsi ini, yang 

berisi sebagai berikut: 
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Bagian Awal Skripsi, berisi tentang: halaman judul, halaman pengesahan, 

halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, dan 

abstrak. 

Bagian Isi, terdiri dari; Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, dan Bab 5. Pada Bab 1 

yaitu Pendahuluan, diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika skripsi; Bab 2 yaitu Landasan Teori, pada bab ini 

memuat landasan teori yang berisi telaah pustaka yang berhubungan dengan 

masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang kesenian 

tradsisional Dogdog Kaliwon, mengkaji bentuk dan fungsinya; Bab 3 yaitu 

Metode Penelitian, pada bab ini terdiri dari hal-hal yang berhubungan dengan 

prosedur penelitian yang meliputi: pendekatan penelitian, lokasi dan sasaran 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis 

data; Bab 4 Hasil Penelitian, pada bab ini memuat data-data yang diperoleh 

sebagai hasil dari penelitian dan dibahas secara Deskriptif Kualitatif,hasil 

penelitian yang termuat dalam bab 4 sekaligus merupakan jawaban dari 

permasalahan yang diuraikan pada bab 1; Bab 5 yaitu Penutup, pada bab ini 

memuat tentang simpulan dan saran.   

Bagian akhir dari skripsi, terdiri atas: daftar pustaka dan lampiran berupa 

gambar/foto, transkrip wawancara dan instrument penelitian. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1   Bentuk Pertunjukan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bentuk adalah suatu wujud yang 

ditampilkan. Bentuk adalah wujud, rupa, dan susunan yang ditangkap oleh 

indera.Bentuk adalah unsur dasar dari semua perwujudan.Bentuk seni sebagai 

penciptaan seniman merupakan wujud dari ungkapan isi, pandangan dan 

tanggapannya ke dalam bentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca 

indera.Bentuk merupakan media atau alat untuk berkomunikasi, menyampaikan 

arti yang terkandung oleh bentuk itu sendiri atau menyampaikan pesan tertentu 

dari pencipta kepada masyarakat sebagai penerima (Purwadinata, 1976:122). 

Pengertian bentuk secara abstrak adalah struktur, sedangkan struktur itu 

sendiri adalah seperangkat tata hubungan di dalam kesatuan keseluruhan 

(Indriyanto dalam Cahyono, 2006:69).Struktur mengacu pada tata hubungan di 

antara bagian-bagian dari sebuah keutuhan keseluruhan.Dijelaskan pula bahwa 

morfologi berkaitan dengan bentuk, sedangkan struktur berkaitan dengan saling 

keterkaitan dalam bentuk (Royce dalam Cahyono, 2006:69).Bentuk dalam karya 

musik adalah kerangka musikal sebagaimana halnya kerangka bagi makhluk 

hidup sehingga sangat besar peranannya bagi suatu karya musik (Kurniasih, 

2006:5).Selanjutnya menurut Jamalus (1988:34) bahwa bentuk adalah susunan 

serta hubungan antara unsur- unsur musik sehingga menghasilkan suatu 

komposisi atau lagu yang bermakna.Sedangkan Bastomi (1992:80) berpendapat 
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bahwa bentuk lahiriah suatu seni dapat diamati dan dihayati. Bentuk hasil seni ada 

yang visual yaitu hasil seni yang dapat dihayati dengan indra pandang yaitu seni 

rupa, tetapi ada yang hanya dapat dihayati oleh indra dengar yaitu seni musik.  

Bentuk diartikan sebagai wujud, sedangkan pertunjukan artinya suatu 

tontonan.Apabila bentuk tersebut dikaitkan dengan peristiwa berkesenian, 

kemudian menjadi kata “bentuk pertunjukan”, maka bentuk yang terkandung di 

dalam kata tersebut dapat dimaknai wujud yang berupa tampilan sebuah kesenian 

yang dapat dilihat dan didengarkan. Pertunjukan menurut Soedarsono(1998:60) 

merupakan tiruan dari tradisi yang asli, dikemas secara singkat dan padat 

penyajiannya, penuh variasi, pertunjukannya bukan/tidak sakral, disajikan dengan 

cara pementasan yang menarik. Seni pertunjukan meliputi kegiatan yang kreatif 

yang berkaitan dengan usaha yang berkaitan dengan pengembangan konten, 

produksi pertunjukan, pertunjukan balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, 

drama, musik tradisional, musik teater, opera, termasuk tur musik etnik, desain 

dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung dan tata 

pencahayaan(pertunjukan.indonesiakreatif.net posting tahun 2012). 

 Simatupang (2000:7) mengemukakan bahwa pertunjukan (performance) 

adalah peristiwa sosial yang memiliki tiga unsur pokok, yaitu: (1) bersifat 

terancang, (2) sebagai sebuah interaksi sosial, pertunjukan ditandai dengan 

kehadiran secara fisik para pelaku peristiwa dalam sebuah ruang fisik tertentu, dan 

(3) peristiwa pertunjukan terarah pada penampilan ketrampilan dan kemampuan 

olah diri, jasmani, rohani, atau keduanya. Sebuah interaksi sosial, peristiwa 

pertunjukan selain melibatkan performer atau pemain juga melibatkan 
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audienceatau penonton. Mengacu pendapat ini, maka untuk mengkaji sebuah 

peristiwa pertunjukan haruslah mengkaji secara menyeluruh segala aspek yang 

terlibat di dalam peristiwa pertunjukan tersebut baik dari aspek penyaji atau aspek 

penonton. 

 Aspek penyaji meliputi aspek manusia, aspek materi, aspek perlengkapan 

atau pendukung serta aspek prosedur. Aspek manusia meliputi pelaku utama yang 

tampil di panggung, maupun teknisi lain seperti operator tata cahaya, operator 

sound sistem, dan yang lain. Aspek materi adalah materi yang menjadi menu 

utama yang dipentaskan, contohnya musik maka materinya lagu. Aspek 

perlengkapan meliputi segala sesuatu yang digunakan untuk menunjang 

penyampaian materi, seperti instrumen, tata rias, tata panggung, tata busana dan 

lainnya. Kemudian aspek prosedur meliputi bagaimana jalannya pertunjukan atau 

bagaimana pertunjukan itu disajikan dari awal sampai akhir, kapan dan dimana 

pertunjukan itu diadakan, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Aspek penonton 

meliputi siapa penontonnya, bagaimana sikapnya, responnya ketika pertunjukan 

berlangsung, dan yang lebih penting adalah apa kontribusi penonton terhadap 

pertunjukan selama peristiwa pertunjukan itu berlangsung (Wiyoso, 2011:12). 

 Menurut Murgiyanto (1992:14), pertunjukan kesenian mempunyai aspek – 

aspek yang berkaitan dengan suatu tampilan kesenian. Aspek – aspek yang 

berkaitan dengan suatu penyajian kesenian dalam hal ini pertunjukan musik, 

meliputi : 
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1. Musik atau lagu (tembang) 

Musik yaitu rangkaian suara / bunyi yang dihasilkan dari instrumen (alat) 

musik yang dimainkan secara harmonis oleh seorang atau sekelompok pemusik 

(orang yang memainkan alat musik. Lagu yaitu rangkaian atau nada / melodi yang 

disertai syair dan dibawakan oleh seorang / sekelompok penyanyi. 

2. Alat musik  

 Alat musik adalah segala jenis instrumen musik baik melodis (bernada) 

maupun ritmis (tak bernada) yang berfungsi sebagai pembawa melodi atau 

sebagai iringan dalam sebuah karya musik.Pada prinsipnya, segala sesuatu yang 

memproduksi suara, dan dengan cara tertentu bisa diatur oleh musisi, dapat 

disebut alat musik. Namun, istilah ini umumnya diperuntukkan bagi perangkat 

ditujukan khusus untuk musik.Bidang ilmu yang mempelajari alat musik disebut 

organologi. 

3. Pemain 

  Pemain adalah orang yang memainkan alat musik yang menyajikan lagu 

dalam sebuah pertunjukan musik. 

4. Penonton 

  Penonton adalah orang yang menonton sebuah pertunjukan. Suatu 

pertunjukan atau penyajian musik tidak akan berlangsung tanpa adanya penonton. 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia,1994:1068). 

5.Perlengkapan pementasan 

Perlengkapan pementasan adalah segala peralatan atau benda yang berfungsi 

sebagai penunjang dan pendukung dalam sebuah pementasan kesenian. 
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6. Tempat pementasan 

  Tempat pementasan adalah tempat dimana sebuah pertunjukan kesenian 

tersebut akan dipertontonkan kepada penikmat. Sebuah pertunjukan apapun 

bentuknya selalu memerlukan tempat dan ruangan guna menyelenggarakan 

pertunjukan tersebut.Tempat pertunjukan tersebut biasa dikenal dengan 

panggung.Secara umum panggung terbagi menjadi dua, yaitu panggung terbuka 

dan panggung tertutup.Panggung terbuka adalah panggung yang terbuat di 

lapangan terbuka dan luas.Sedangkan panggung tertutup panggung yang dibuat 

dalam ruang tertutup, seperti di dalam sebuah gedung. 

7.Urutan Penyajian 

Urutan sajian adalah urut-urutan penyajian yang merupakan bagian 

keseluruhan pementasan. Dalam sebuah bentuk pertunjukan seni, baik musik 

maupun tari, mempunyai urut-urutan dari bagian pembukaan, pertunjukan inti, 

dan bagian penutup / akhir. 

Sedangkan menurut Susetyo (2009: 9-11), bentuk penyajian suatu 

pertunjukan musik meliputi urutan penyajian, tata panggung, tata rias, tata busana, 

tata suara, tata lampu, dan formasi. 

1. Urutan penyajian 

Bentuk seni pertunjukan, baik musik maupun tari mempunyai urutan-

urutan penyajian yang merupakan bagian dari keseluruhan pementasannya, namun 

ada juga yang tidak.Untuk bentuk seni pertunjukan yang mempunyai urutan 

sajian, dapat diamati apakah ada bagian pembuka, bagian utama, dan bagian akhir 

yang masih merupakan rangkaian dari keseluruhan pementasan. 
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2. Tata panggung 

Panggung adalah bangunan yang agak tinggi, lantainya bertiang, tempat 

bermain sandiwara, pementasan dan sebagainya (Poerwadarminta, 

1996:11).Tempat pertunjukan juga merupakan aspek yang penting, karena suatu 

pertunjukan apapun bentuknya selalu memerlukan tempat pertunjukan atau ruang 

yang digunakan untuk menyelenggarakan pertunjukan seni itu sendiri. 

3. Tata Busana 

Menurut Poerwadarminta (1996:172) busana mengandung pengertian 

pakaian atau perhiasan yang indah dipakai oleh seorang pemain musik pada saat 

di atas panggung atau pertunjukan. Busana adalah segala sesuatu yang dipakai 

mulai dari rambut sampai kaki, ini berarti bahwa bagian-bagian busana hendaknya 

melengkapi satu sama lain sehingga menjadi satuan penampilan busana yang utuh.  

4. Tata Rias 

Fungsi tata rias adalah mengubah karakter pribadi menjadi karekter tokoh 

yang sedang dibawakan untuk memperkuat ekspresi dan untuk menambah daya 

tarik penampilan.Tata rias pertunjukan berbeda dengan tata rias sehari-hari.Riasan 

yang digunakan pada pertunjukan Dogdog Kaliwon adalah rias untuk area 

terbuka, yaitu pemakaian rias tidak terlalu tebal. 

5. Tata Cahaya (Lampu) 

Tata cahaya dalam pertunjukan musik sangat berpengaruh dalam 

penampilan.Tata cahaya atau lampu dalam pementasan pada umumnya 

mempertimbangkan efek warna dan bayangan yang dihasilkan dari tata cahaya 

untuk memberikan ilusi atau bayangan suasana pada pertunjukan. 
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6. Tata suara/sound system 

Tata suara atau sound system merupakan sarana penyambung dari suara 

yang berfungsi untuk memperkeras suara baik vokal maupun instrumen.  

7. Formasi 

Bentuk formasi pemain biasanya terdapat pada bentuk-bentuk penyajian 

yang besar dan tidak berpindah tempat seperti paduan suara, ansambel, gamelan, 

atau bentuk-bentuk seni pertunjukan rebana yang memerlukan perubahan posisi. 

Berdasarkan beberapa pendapat, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk 

adalah suatu wujud dari suatu tata hubungan yang dapat ditangkap indera sebagai 

media untuk menyampaikan arti yang ingin disampaikan oleh penciptanya.Bentuk 

seni sebagai ciptaan seniman merupakan wujud dan ungkapan isi, pandangan dan 

tanggapannya ke dalam bentuk fisik yang dapat ditangkap oleh indera.Kesenian 

Dogdog Kaliwon merupakan bentuk kesenian yang disajikan dalam suatu 

pertunjukan musik dalam menyampaikan pesan kepada penontonnya. 

2.2 Kesenian 

Kata seni dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kecakapan batin 

(akal) yang  luar biasa yang dapat mengadakan atau menciptakan sesuatu yang 

elok-elok atau indah. Hakekat seni adalah suatu ranah kegiatan manusia yang 

bersifat ekspresif, yaitu bersifat pernyataan, atau khususnya ungkapan rasa. Pada 

kehidupan manusia tidak terlepas adanya seni (Poerwadarminta,1984:917).  Seni 

adalah suatu kegiatan manusia yang secara sadar dengan perantara tanda-tanda 

lahiriah tertentu menyampaikan pesan-pesan yang telah dihayatinya kepada orang 

lain sehingga mereka kejangkitan perasaan–perasaan ini dan juga mengalaminya 
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(Tolstoy dalam The Liang Gie,1976:60).  

Seni adalah segala sesuatu yang dapat memuaskan perasaan seseorang 

karena kehalusannya dan keindahannya. Sesuai dengan fitrahnya, manusia selalu 

mencintai keindahan (Sudjono,1986:11). Dari uraian di atas dapat dirumuskan 

bahwa seni adalah ungkapan jiwa seseorang yang diwujudkan dalam bentuk 

estetis sesuai dengan keinginan penciptanya. Karya seni tersebut merupakan suatu 

hasil tindakan yang berwujud dan merupakan ungkapan cita-cita, keinginan, 

kehendak ke dalam bentuk fisik yang ditangkap oleh indera. Dengan demikian 

seni menjadikan seseorang merasa puas karena keindahannya. 

Kesenian adalah buah budi manusia dalam pernyataan nilai-nilai 

keindahan dan keluhuran, berfungsi sebagai pembawa keseimbangan antara 

lingkaran budaya fisik dan psikis (Wardhana,1990:30). Kesenian sebagai salah 

satu aspek kebudayaan memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat. Di 

dalam pengertian yang nyata, masyarakat dan seni bersumber dari hubungan 

antara manusia dengan lingkungannya. Kesenian dalam kehidupan manusia ikut 

mendidik manusia dan masyarakat menjadi beradab, agar kehidupan manusia 

menjadi lebih harmonis. Seni menjadikan manusia berbudi luhur. Kesenian 

mengacu pada nilai keindahan (estetika) yang berasal dari ekspresi hasrat manusia 

akan keindahan yang dinikmati dengan mata ataupun telinga. Sebagai makhluk 

yang mempunyai cita rasa tinggi, manusia menghasilkan berbagai corak kesenian 

mulai dari yang sederhana hingga perwujudan kesenian yang kompleks. 

Memasuki dunia kesenian ibarat masuk ke dalam belantara simbol yang 

rumit. Kerumitannya muncul karena sifatnya yang multidimensional, 
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multiekspresif, dan multiinterpretatif. Seni senantiasa bersentuhan dengan aspek 

emosi atau cita rasa, yang perwujudannya tampak dalam bentuk simbol ekspresi. 

Kesenian adalah salah satu unsur yang menyangga kebudayaan. Ia berkembang 

menurut kondisi dari kebudayaan itu (Kayam,1981:15). Kesenian tidak pernah 

berdiri lepas dari masyarakat. Sebagai salah satu bagian yang penting dari 

kebudayaan, kesenian adalah ungkapan kreativitas dari kebudayaan itu sendiri. 

Masyarakat yang menyangga kebudayaan dan dengan demikian juga kesenian, 

mencipta, memberi peluang untuk bergerak, memelihara, menularkan, 

mengembangkan untuk kemudian menciptakan kebudayaan baru lagi 

(Kayam,1981:39).  

Kesenian berpedoman kepada sistem pengetahuan, kepercayaan, nilai, 

norma-norma yang hidup dalam masyarakat pemilik kesenian tersebut. Setiap 

masyarakat senantiasa memiliki sistem-sistem simbol dalam kebudayaannya yang 

dikembangkan secara bersama oleh anggota warga masyarakat yang bersangkutan 

dalam berkesenian. Keuniversalan kehadiran kesenian dalam kehidupan 

masyarakat menunjukan sifatnya yang cultural-specific. Artinya, ia hanya dapat 

diterima atau dipahami bersama dalam konteks suatu kebudayaan tertentu dimana 

kesenian itu berada. Dengan demikian, kebudayaan di sini merupakan batas 

wilayah penerimaan dan pemahaman suatu kesenian (Triyanto,1994:170).  

Berdasarkan pendapat dan uraian tentang seni tersebut dapat disimpulkan 

bahwa seni merupakan segala daya, cipta dan karsa manusia yang berupa gagasan 

atau ide yang diwujudkan dalam bentuk gerak tari, musik dan lukis. Dari ketiga 

wujud tersebut diolah menjadi suatu kesenian. Kesenian diciptakan menururt 
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kreatifitas masing-masing individu sesuai dengan kebutuhannya, serta dapat 

menimbulkan keselarasan hati. Kesenian dilihat dari segi garap seni yang 

ditampilkan, peralatan yang digunakan serta filosofi seni dan gaya yang 

dihasilkan, dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni kesenian tradisional dan 

kesenian modern sebagai berikut: 

2.2.1 Kesenian Tradisional 

Kesenian tradisional adalah kesenian yang ada serta berkembang dalam 

suatu lingkungan masyarakat. Tradisional berasal dari bahasa latin, yaitu sesuatu 

yang di berikan atau diteruskan dari masa lalu ke masa kini (Shills dalam 

Sedyawati,1993:181). Kesenian tradisional selalu diteruskan secara turun temurun 

dari generasi ke generasi berikutnya. Kesenian tradisional merupakan sesuatu 

yang hidup dan dimiliki oleh masyarakat tertentu. Kesenian tradisional berangkat 

dari suatu keadaan dimana ia tumbuh dalam lingkungan etnik, bermula dari 

pengaruh magis, pernyataan rasa syukur, serta kecintaan akan keindahan 

(Sedyawati,2000:52). Menurut Prijono (1992:11) kesenian tradisional merupakan 

identitas nasional atau kepribadian nasional, karena di dalam kesenian tradisional 

tersembunyi sikap hidup masyarakat pendukungnya. 

 Menurut Umar Kayam (1981:60), kesenian tradisional adalah kesenian 

yang cukup lama berkembang sebagai warisan leluhur secara turun- temurun dan 

merupakan hasil gagasan masyarakat pendukungnya yang mempunyai sifat atau 

ciri ciri khas daerah- daerah yang bersangkutan, serta menjadi identitas suatu 

wilayah atau daerah pendukungnya.Khayam (1981:60) menyebutkan ciri-ciri 

kesenian tradisional meliputi :  (1) cerminan kultur yang berkembang cukup 
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perlahan; (2) jangkauan kultur penikmat dan pendukungnya terbatas; (3) tidak 

terpisahkan dari kehidupan masyarakat; (4) bukan kreativitas individu. 

Perlahannya perkembangan kesenian tradisional disebabkan oleh pengaruh yang 

kuat dari adat dan tradisinya. Semakin cepat berkembangnya adat atau tradisi 

suatu masyarakat, maka akan semakin cepat pula perkembangan kesenian 

tradisionalnya.Kesenian tradisional juga memiliki jangkauan kultur penikmat dan 

pendukung yang terbatas, hal ini karena selain sifatnya yang khas, juga nilai-nilai 

yang terkandung dalam kesenian tradisional hanya dapat dipahami oleh 

masyarakatnya saja. Kondisi demikian menyebabkan komunitas pendukung dan 

penikmatnya terbatas. 

 Kesenian tradisional adalah kesenian yang khas dan erat sekali 

hubungannya, bahkan sama sekali tidak terlepas dari alam dan segala aspek 

kehidupan masyarakat daerah sebagai pendukungnya. Kesenian tradisional di 

Indonesia terbagi menjadi dua macam, yaitu kesenian tradisional klasik dan 

kesenian tradisional kerakyatan. Kesenian tradisional klasik kebanyakan tumbuh 

dan berkembang di kalangan masyarakat kelas tinggi, seperti : kaum bangsawan, 

kaum terpelajar, dan sebagainya, sedangkan kesenian tradisional kerakyatan 

tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah, 

seperti : para pedagang, buruh, petani dan lain-lain (Bastomi,1988:96). Kesenian 

tradisional adalah seni yang lahir secara turun temurun dan dinamis mengikuti 

perkembangan zaman serta menjadi identitas bagi masyarakat pendukungnya. 

Menurut Bastomi (1988:16), ciri-ciri kesenian tradisional adalah sebagai berikut : 

 



19 
 

 
 

1. Merupakan gagasan kolektif masyarakat 

2. Tema gagasan atau wujudnya mengandung ciri-ciri khusus yang dimiliki 

oleh sekelompok masyarakat.an 

3. Gagasan kolektif itu dimiliki sedemikian tinggi oleh warga masyarakat yang 

bersangkutan sehingga menjadi kebanggaan mereka bersama. 

4. Adanya pengakuan dari orang atau sekelompok masyarakat lain dalam 

rangka interaksi sosial. 

 Kesenian tradisional pada dasarnya adalah kesenian yang lahir asli karena 

adanya dorongan emosi dan kehidupan batin yang murni atas dasar pandangan 

hidup dan kepentingan pribadi masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu nilai 

yang terkandung di dalam kesenian tradisional adalah kepribadian dan nilai 

pandangan hidup masyarakat pendukungnya. Kesenian tradisional akan tetap 

tumbuh dan berkembang jika masyarakat yang hidup di dalamnya sadar untuk 

terus melestarikan dan menumbuhkembangkan kesenian tradisional tersebut. 

2.2.2 Kesenian Modern 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesiakata modern secara umum dapat 

diartikan sebagai sikap atau cara berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan 

zaman. Cara berpikir modern adalah pemikiran tentang sesuatu yang baru dan 

biasanya dipertentangkan dengan yang lama.Maka dalam bidang seni, pengertian 

modern bisa juga diartikan sebagai suatu seni yang baru, yang didasari pola 

penciptaan yang baru dengan sikap dan watak yang kreatif.Modern berarti dari 

masa sekarang atau terakhir.Kesenian modern merujuk pada karya seni yang 

dihasilkan dalam periode tertentu. Kesenian modern juga bermakna gaya dan 
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filosofi seni yang dihasilkan pada era tersebut. Seni modern adalah salah satu 

kesenian yang terpengaruh dampak modernisasi.Jadi seni modern adalah seni 

yang tidak terikat aturan-aturan zaman dulu dan berkembang sesuai zaman 

sekarang.(wikipedia.org). 

 Seni modern dapat dipandang sebagai gaya seni yang cepat dan radikal 

dengan banyak variasi. Teknologi membawa perubahan kepada masyarakat 

bersama dengan sikap yang berbeda terhadap seni.Seni modern merujuk pada 

penciptaan karya seni yang dihasilkan dari perasaan yang dalam dan inspirasi-

inspirasi yang kreatif pada umumnya.Kesenian modern biasanya dihubungkan 

dengan seni yang mengesampingkan tradisi masa lalu. Kesenian modern 

melahirkan seniman-seniman modern yang bereksperimen dengan cara pandang 

baru dan gagasan segar mengenai materi dan fungsi seni. Bahkan bila hasil karya 

mereka sepertinya tidak memiliki tujuan atau makna apapun pada umumnya, 

kenyataannya hasil karya tersebut memiliki maknanya sendiri tergantung apa yang 

tengah terjadi dalam situasi dan kondisi pada masa tertentu dan sesuai dengan 

intelektual masyarakat yang lebih luas (anneahira, 2010). Seni modern ialah 

kesenian yang lahir karena budaya modern. Pembaharuan aliran angkatan modern 

antara lain dalam hal perkuncian, harmoni, instrumen, dan lain-lain 

(Sunarko,1989:22). Seni modern mengutamakan sebuah gagasan atau ide yang 

ditentukan dari komponis (pencipta) dalam menuangkan atau membuat sebuah 

karya baik menggunakan alat musik klasik dengan garapan yang baru adalah seni 

yang tidak terbatas pada suatu kebudayaan serta adat namun berdasarkan fislosofi 

dan aliran seni . Ciri seni modern adalah tidak terikat pada pakem-pakem tertentu, 
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konsep penciptaannya tetap berbasis pada filosofi, minimalis, universal, 

fungsionalitas diprioritaskan, kreativitas, rasionalitas (lukisanpopuler.wordpress, 

2010). Seni modern berkaitan dekat dengan ilmu pengetahuan yang menandai 

kejayaan dunia modern. Seni modern adalah seni yang diarahkan mencari 

obyektivitas (mencari the real presence of being). Seperti ilmu pengetahuan, seni 

modern mengenal otoritas yaitu pranata (lembaga dan orang-orang) yang 

dipercaya paling menguasai ”ilmu seni” dan mampu menentukan cutting edge 

perkembangan yang menandakan terobosan baru (hidupdanseni.goesmul, 2010).  

2.3 Musik 

Kata musik berasal dari bahasa Yunani “mousike” kemudian dari bahasa 

latin“musike”. Jadi dari perkataan musika maka lahirlah kata musik.Menurut 

Mithologi Yunani Kuno musica maksudnya “seni dari kuam muzen” (Sunarto, 

1989:4).Musik adalah suatu hasil karya seni dalam bentuk lagu atau komposisi 

musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-

unsur irama, melodi, harmoni dan bentuk struktur serta ekspresi sebagai suatu 

kesatuan (Jamalus, 1988: 2). 

Musik diciptakan sebagai tuntutan masyarakat yang menggambarkan suatu 

jaman. Dengan demikian musik dan proses penciptaannya ditentukan oleh aspirasi 

masyarakat pada saat itu. Musik dapat juga menggambarkan keadaan zaman 

dimana musik itu dilahirkan, sehingga orang dapat mengenal suatu daerah beserta 

bangsanya melalui musiknya (Amir Pasaribu 1989 : 11). Musik adalah perilaku 

sosial yang kompleks dan universal. Setiap masyarakat memiliki apa yang disebut 

dengan musik (Blacking 1995 : 224) dan setiap anggota masyarakatnya adalah 
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musikal.Dunia seni terutama pada karya seni yang berupa sebuah lagu atau karya 

seni yang merupakan sebuah komposisi musik mempunyai unsur-unsur tertentu. 

J.A Dungga (1988:3) memandang musik sebagai ungkapan karya seni 

yang abstrak.Musik harus didengarkan, arti dan isinya harus dikemukakan sendiri 

dalam nada-nada.Musik adalah alah satu cabang seni yang berorentasi pada 

bunyi.Secara umum bunyi dapat diartikan sebagai hasil karya seni dalam bentuk 

nada-nada yang telah disusun, sehingga membentuk sebuah lagu atau komposisi. 

Lebih lanjut Jamalus (1988: 8) mengartikan musik adalah suatu hasil karya 

seni bunyi yang dalam bentuk komposisi yang mengungkapkan pikiran dan 

perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik yaitu irama, melodi, harmoni, 

tempo, dinamika, syair, struktur dan bentuk lagu, aransemen dan ekspresi. 

1. Ritme 

Unsur pokok dalam musik terdiri atas irama, melodi, dan harmoni.Irama 

dalam musik merupakan unsur yang paling dasar. Orang yang akan belajar musik 

perlu memiliki rasa irama yang kuat. Setelah dapat mengikuti irama musik, 

barulah kegiatan diteruskan pada unsur-unsur musik yang lain. Irama dalam musik 

yaitu rangkaian gerak yang terdapat pada musik.Irama terbentuk dari sekelompok 

bunyi dengan bermacam-macam waktu atau panjang pendeknya yang disesuaikan 

dengan nilai-nilai not yang disusun pada sebuah lagu. 

  Keindahan irama akan lebih terasa karena adanya jalinan perbedaan nilai 

dari satuan bunyi. Ritme merupakan aliran ketukan dasar yang teratur  mengikuti 

beberapa variasi gerak melodi. Ritme dapat kita rasakan dengan dapat 

membedakan perasaan tertentu karena pada hakikatnya irama adalah gerak yang 
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menggerakan perasaan dan erat hubungannya dengan gerak fisik. Ritme sederhana 

apabila kita dengarkan berulang–ulang akan membawa efek hipnotis. Dengan efek 

tersebut, ritme di anggap sebagai detak jantung musik, sedangkan ketukan 

menandakan adanya kehidupan dalam musik.  

2. Melodi   

  Melodi adalah rangkaian sejumlah nada atau bunyi yang ditanggapi 

berdasarkan perbedaan tinggi rendah atau naik turunnya. Melodi dapat juga 

merupakan suatu bentuk ungkapan penuh atau hanya penggalan ungkapan. Melodi 

menurut Jamalus (1988:16), adalah rangkaian nada atau bunyi yang terdengar 

berurutan serta berirama yang dapat mengungkapkan suatu gagasan. 

3. Harmoni 

 Harmoni adalah gabungan dua nada atau lebih yang berbeda tingginya dan 

jika dibunyikan terdengar selaras. Rochaeni (1989:34) mengartikan harmoni 

sebagai gabungan dari berbagai nada yang dibunyikan serempak atau berurutan 

atau tinggi rendah nada tersebut tidak sama tetapi selaras terdengar dan 

merupakan kesatuan yang bulat. Dalam komposisi musik keharmonisan nada 

sangat diperlukan, sebab dalam komposisi musik terdapat beberapa alat musik 

yang berbeda-beda bunyinya, maka kekompakkan suara dan keharmonisan bunyi 

nada-nada tersebut perlu diperhatikan agar menghasilkan suatu komposisi musik 

yang bagus. Pada pertunjukan musik, harmoni dapat tercipta melalui alat-alat 

musik yang tergabung dalam suatu grup musik. Dasar dari harmoni adalah trinada 

atau akor. Akor terbentuk dari salah satu nada atau sebuah tangga nada. 
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4. Struktur bentuk analisis lagu 

  Bentuk lagu atau struktur lagu adalah susunan serta hubungan antara 

unsur-unsur musik dalam suatu lagu sehingga menghasilkan suatu komposisi lagu 

yang bermakna (Jamalus,1988:35). Komposisi musik tradisional mempunyai 

susunan yang sederhana, misalnya irama monoton, syair sederhana, baik lagunya 

maupun instrumen (alat musik) yang digunakan.Dasar pembentukan lagu ini 

mencangkup pengulangan suatu bagian (repetisi), pengulangan dengan macam-

macam perubahan (variasi, sekuens), atau penambahan bagian baru yang 

berlainan atau berlawanan (kontras), dengan selalu memperhatikan keseimbangan 

antara pengulangan dan perubahannya. 

5. Syair (Lirik) 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesialirik lagu adalah karya puisi yang 

dinyanyikan.Bentuk ekspresi emotif tersebut diwujudkan dalam bunyi dan 

kata.Lirik lagu adalah puisi yang pendek yang mengekspresikan emosi.Syair-syair 

yang digunakan baik seni tradisional maupun modern membentuk sebuah kalimat 

lagu, frase-frase atau bait-bait yang mengandung makna tertentu. Syair merupakan 

komposisi puisi yang sering dilagukan (Soeharto,2008:131). Tiap bait dalam syair 

terdiri dari 4 baris kalimat, dengan persamaan bunyi akhir dalam rumusan a–a–a–

a, yang keempatnya merupakan suatu kesatuan makna. 

6. Tempo 

  Tempo adalah kecepatan suatu lagu atau perubahan perubahan kecepatan 

lagu.  Istilah ini berasal dari bahasa Itali, yang sekarang sudah menjadi istilah 

musik yang resmi yang dipakai secara umum. Istilah-istilah tanda tempo yaitu, 
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presto: cepat sekali, allegro (cepat): cepat, allegretto: agak cepat, moderato: 

sedang, andante (berjalan): secepat orang berjalan, adagio: lambat, largo: lambat 

sekali, accelerando: makin cepat, ritardando: makin lambat. Penulisan tanda 

tempo diletakkan pada kiri atas susunan lagu. Dengan membaca tanda tempo yang 

pada sebuah lagu maka akan diketahui seberapa kecepatan lagu itu. 

7. Tanda Dinamik 

 Tanda atau istilah dinamik adalah tanda untuk menyatakan tingkat volume 

suara/keras lunaknya, serta perubahan-perubahan keras lunaknya suara itu.Tanda 

dinamik diletakkan di atas musik itu sendiri diatas titi nada / akor.Sifat tanda 

dinamik relative tidak ada ukuran yang mutlak mengenai kuat lemah dan tidak ada 

alat tertentu untuk mengukur. 

8. Aransemen 

 Aransemen berasal dari bahasa Belanda Arrangement, yang artinya 

penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen 

musik yang di dasarkan atas sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi 

musiknya tidak berubah. Orang yang melakukan aransmen lagu dikenal dengan 

sebutan Aranger atau pengaransmen. Modal dasar yang harus dimiliki oleh 

seorang arranger adalah menguasai pengetahuan tentang harmoni. Suatu bentuk 

seni pertunjukan musik yang sudah dikenal masyarakat, kadang kala sudah dalam 

bentuk gubahan atau diaransir dan sudah sedikit berubah dari bentuk aslinya, 

namun ada juga yang masih asli dengan seni kerakyatan. 

2.4 Fungsi Pertunjukan Kesenian 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia fungsi didefinisikan sebagai 
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jabatan (pekerjaan) yang dilakukan, kegunaan suatu hal.Secara umum kata fungsi 

berarti kegunaan dari sesuatu. Kata fungsi menunjukkan pengaruh terhadap 

sesuatu yang lain, tidak berdiri sendiri tetapi justru dalam hubungan tertentu. Kata 

fungsi dalam bahasa dipergunakan dalam pengertian yang berbeda-beda 

disesuaikan dengan konteksnya. Apa yang dimaksud fungsional bukan merupakan 

sesuatu yang lepas dari konteksnya, melainkan harus dipandang secara 

keseluruhan. Konsep fungsi erat hubungannya dengan sistem sosial yaitu 

kegunaan suatu hal bagi suatu masyarakat. Konsep fungsi menerangkan adanya 

hubungan antara satu hal dengan tujuan tertentu. Kedua, fungsi dalam pengertian 

korelasi antara satu hal dengan hal yang lainnya dalam satu integrasi (Spiro dalam 

Koentjaraningrat,1985:215). 

Menurut Koentjaraningrat (2002:29-30) fungsi adalah suatu perbuatan 

yang bermanfaat dan berguna bagi kehidupan suatu masyarakat dimana 

keberadaan sesuatu tersebut mempunyai arti penting dalam kehidupan sosial. 

Dalam memahami kata fungsi kita dihadapkan pada dua bidang yang selalu 

berhubungan dan berkaitan, misal bidang seni dengan bidang keagamaan, dan 

bidang seni dengan kemasyarakatan. Dua bidang yang saling berkaitan ini 

membawa pengaruh antara satu dengan yang lain sehingga keduanya memiliki arti 

(Soedarsono,1985:18). 

 Terkait dengan penelitian , fungsi memiliki konteks arti yaitu sesuatu yang 

berguna dan memiliki manfaat tersendiri bagi masyarakat pendukungnya seperti 

halnya kesenian tradisional Dogdog Kaliwon yang berfungsi sebagai sarana ritual 

dan hiburan bagi masyarakat desa Bentarsari kecamatan Salem kabupaten Brebes. 
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  Kata fungsi menunjukkan pengaruh terhadap sesuatu yang lain, tidak 

berdiri sendiri tetapi justru dalam hubungan tertentu. Apa yang dimaksud 

fungsional bukan merupakan sesuatu yang lepas dari konteksnya, melainkan harus 

dipandang secara keseluruhan. Menurut Koentjaraningrat (2002:29-30) fungsi 

adalah suatu perbuatan yang bermanfaat dan berguna bagi kehidupan suatu 

masyarakat dimana keberadaan sesuatu tersebut mempunyai arti penting dalam 

kehidupan sosial. 

Kesenian merupakan simbol atau lambang dari sebuah hasil karya 

kebudayaan suatu masyarakat. Geertz dan suparlan (dalam Rohidi,1993) 

mengungkapkan, “kesenian sebagai unsur kebudayaan atau sub sistem 

kebudayaan dengan jelas dapat dilihat fungsinya dalam kehidupan manusia”. 

Kesenian ada, berkembang, dan dibakukan melalui tradisi-tradisi sosial suatu 

masyarakat. Seperti halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, kesenian 

juga berfungsi untuk menopang dan mempertahankan kolektifitas sosial. Menurut 

Sujamto (1992:98) kesenian sebagai bagian dari kebudayaan merupakan potensi 

dan aset yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan dan merupakan bagian 

yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, karena pembangunan nasional 

itu adalah sama dengan pembangunan kebudayaan bangsa. 

Wadiyo (2008:61) menyatakan bahwa kesenian dianggap sebagai sarana 

interaksi sosial.Di dalam melakukan kegiatan seni secara tidak langsung terjadi 

kontak dan komunikasi antara pencipta dan penikmat seni.Kesenian juga 

dikatakan sebagai perilaku sosial yaitu wujud berkesenian berupa hubungan antara 

individu dan lingkungannya.Perilaku manusia melalui kegiatan berkesenian 
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adalah wujud ungkapan sosial manusia melalui keindahan.Kesenian selalu 

mempunyai peranan tertentu dalam masyarakat. Dalam konteks kemasyarakatan, 

jenis-jenis kesenian tertentu akan memiliki kelompok pendukung tertentu pula. 

Oleh karena kesenian yang lahir dalam masyarakat dipengaruhi oleh situasi dan 

kondisi yang terjadi di dalam masyarakat, menimbulkan bentuk, isi, dan fungsi 

seni yang berlainan satu sama lain. Kesenian sebagai salah satu aktivitas budaya 

masyarakat, dalam hidupnya tidak pernah berdiri sendiri.Segala bentuk dan 

fungsinya berkaitan erat dengan masyarakat tempat kesenian itu tumbuh, hidup, 

dan berkembang. 

Triyanto(1993:70) mengemukakan bahwa seni mempunyai fungsi budaya. 

Sebagai fungsi budaya seni merupakan sistem-sistem simbol yang berfungsi 

menata, mengatur, dan mengendalikan tingkah laku manusia dalam memenuhi 

kebutuhan ekspresi seninya, baik dalam tahapan kreasi (pencipta karya), maupun 

dalam tahapan apresiasi (penikmat karya).Hal ini didukung oleh pendapat 

Sedyawati (1986:5) bahwa fungsi kesenian mempunyai peran sebagai sarana 

untuk mengingatkan, menyarankan, mendidik, dan menyampaikan pesan kepada 

masyarakat. 

Menurut Soedarsono, fungsi seni pertunjukan dalam kehidupan 

masyarakat dibagi menjadi tiga yaitu: 1) berfungsi sebagai sarana ritual yang 

penikmatnya adalah kekuatan-kekuatan yang tak kasat mata; 2) berfungsi sebagai 

hiburan pribadi yang penikmatnya adalah pribadi-pribadi yang melibatkan diri 

dalam pertunjukan; 3) berfungsi sebagai sarana presentasi estetis yang 

pertunjukannya harus dipresentasikan atau disajikan kepada penonton. 
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M.E. Spiro dalam (Koentjaraningrat, 1990:18) menyatakan ada tiga fungsi 

dari unsur-unsur kebudayaan, yakni: 1) pemakaian yang menerangkan fungsi 

sebagai hubungan guna antara suatu hal dengan tujuan tertentu; 2) pemakaian 

yang menerangkan kaitan korelasi antara satu hal dengan yang lain; 3) pemakaian 

yang menerangkan hubungan yang terjadi antara satu hal dengan hal-hal lain 

dalam suatu sistem yang terintegrasi. Contohnya: bahasa memiliki fungsi-fungsi 

tertentu yang digunakan berdasarkan  daerah, menggunakan bahasa sebagai alat 

komunikasi dengan  tujuan tertentu.  

Dari ketiga konsep fungsi tersebut yang akan diterapkan dalam kajian ini 

adalah fungsi yang menerangkan adanya hubungan guna antara suatu hal dengan 

tujuan tertentu. Lebih lanjut uraian fungsi seni menurut G.P Kurath (dalam 

Nurchaerani,1987:36) disebutkan ada delapan buah yaitu untuk : 1) upacara; 2. 

upacara kelahiran; 3) upacara pernikahan; 4) upacara pubertas; 5) upacara 

kesuburan; 6) upacara perburuan; 7) upacara pengobatan; 8) upacara perang. 

Apabila kita cermati dengan seksama, kesenian memiliki fungsi yang sangat 

kompleks dalam kehidupan manusia.Di samping itu antara kesenian yang tumbuh 

di negara berkembang dengan yang hidup di negara maju memiliki fungsi yang 

berbeda dalam pemanfaatanya.Sebagai contoh di negara-negara berkembang yang 

dalam tata kehidupannya masih mengacu pada budaya agraris, selalu melibatkan 

seni dalam ibadah-ibadahnya, memanfaatkan kesenian sebagai pelengkap kegiatan 

upacara adat dan ritual yang sangat beragam. Sebaliknya di negara maju yang 

dalam tata kehidupannya sudah mengacu pada budaya industrial yang segala 

sesuatu bias diukur dengan uang, sebagian besar dari bentuk-bentuk seni 
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pertunjukan merupakan penyajian estetis untuk dinikmati keindahannya.  

Alan P.Merriam dalam bukunya The Anthropology of Musik (1964 dan 

1987) yang menggeluti musik etnis mengatakan ada 10 fungsi penting dari musik 

etnis yaitu:(1). Sebagai ekspresi emosional; (2).Kenikmatan estetis; (3).Hiburan; 

(4).Komunikasi; (5).Representasi simbolis; (6).Respon fisik; (7).Memperkuat 

konformitas norma-norma sosial; (8).Pengesahan institusi-institusi sosial dan 

ritual-ritual; (9).Sumbangan pada pelestarian serta stabilitas kebudayaan; 

(10).Membangun pula integritas masyarakat. 

Fungsi ritual seni pertunjukan di Indonesia banyak berkembang di kalangan 

masyarakat yang dalam tata kehidupanya masih mengacu pada nilai-nilai budaya 

agraris, serta masyarakat yang memeluk agama yang dalam kegiatan-kegiatan 

ibadahnya sangat melibatkan seni pertunjukan. Secara garis besar seni 

pertunjukan ritual memiliki ciri-ciri khas yaitu: 

1. Diperlukan tempat pertunjukan yang terpilih yang kadang-kadang dianggap 

sakral. 

2. Diperlukan pemilihan hari serta saat yang terpilih yang biasanya juga 

dianggap sakral. 

3. Diperlukan pemain yang terpilih, biasanya mereka yang dianggap suci atau 

yang telah membersihkan diri secara spiritual. 

4. Diperlukan seperangkat sesaji yang kadang-kadang sangat banyak jenis dan 

macamnya. 

5. Tujuan lebih dipentingkan dari pada penampilan estetis, dan diperlukan 

busana yang khas (Soedarsono, 1998:60). 
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Seni pertunjukan secara kontekstual berkaitan dengan berbagai bentuk 

kepentingan kehidupan budaya manusia, sehingga seni pertunjukan lebih 

cenderung bersifat multifungsi.Kesenian yang dimiliki suatu lingkungan 

masyarakat tertentu memiliki fungsi dan manfaat tersendiri bagi masyarakat 

pendukungnya seperti halnya kesenian tradisional.Jazuli (1994:60), menyatakan 

bahwa hakekat fungsi kesenian adalah sebagai sarana memberi hiburan, namun di 

dalam kesenian tradisional yang masih ada sekarang ini mempunyai ciri khas 

tersendiri sesuai dengan kondisi kelompok masyarakat pendukungnya.Seperti 

yang terdapat pada masyarakat desa Bentarsari, Dogdog Kaliwon selain berfungsi 

sebagai hiburan kesenian ini juga berfungsi sebagai sarana ritual dalam upacara 

dan berfungsi sebagai sarana komunikasi masyarakat Desa Bentarsari. 

 Dari pengertian fungsi seni di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada 

dasarnya fungsi seni tradisional sebagai fungsi individual yang berkaitan dengan 

kepuasan pribadi yaitu adanya kebebasan berekspresi bagi orang-orang yang 

terkait dalam pertunjukan kesenian tersebut. Kemudian fungsi sosial yaitu seni 

diciptakan untu kepentingan masyarakat, sebagai alat untuk saling mengenal atau 

saling berhubungan antar masyarakat di dalam maupun di luar desa, selain itu 

secara sosial dapat berfungsi sebagai sarana upacara, interaksi sosial, ekonomi, 

hiburan dan identitas kelompok. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan  Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Peneliti dalam menguraikan permasalahan menggunakan data yang 

bersifat kualitatif tentang kesenian tradisional Dogdog Kaliwon di desa Bentarsari 

kecamatan Salem kabupaten Brebes untuk diuraikan secara deskriptif. Tujuan 

penelitian sendiri menjabarkan secara rinci mengenai bentuk pertunjukan dan 

fungsi kesenian Dogdog Kaliwon di kecamatan Salem kabupaten Brebes. 

Penelitian kualitatif menekankan pada setting alami, yaitu memperoleh data asli 

dengan menjaga keaslian data, berusaha untuk tidak merusak atau merubahnya 

(Arikunto, 2006:15). 

3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah desa Bentarsari kecamatan 

Salem kabupaten Brebes dengan pertimbangan bahwa Kesenian Dogdog Kaliwon 

sebagai objek penelitian yang berada di desa tersebut masih bertahan dan 

berkembang sampai sekarang. Sasaran utama dalam penelitian ini sesuai dengan 

permasalahan penelitian yang akan dikemukakan, yaitu fungsi kesenian Dogdog 

Kaliwon pada masyarakat desa Bentarsari kecamatan Salem kabupaten Brebes 

dan bentuk pertunjukan kesenian Dogdog Kaliwon di desa Bentarsari kecamatan 

Salem Kabupaten Brebes. 
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3.3 Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses yang dilaksanakan untuk 

memperoleh data atau bahan yang relevan, akurat dan terandalkan yang bertujuan 

untuk menciptakan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan beberapa 

teknik yang mengacu pada sistem diskriptif kualitatif, yaitu  

3.3.1 Teknik Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan secara cermat di lapangan 

terhadap objek penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor (Sumaryanto, 2001 : 17), 

pengamatan atau observasi dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara 

berperan serta dan tidak berperan serta. Pengamatan menurut Moleong 

(Sumaryanto, 2001 : 17), dapat pula dibagi ke dalam pengamatan terbuka 

diketahui oleh subjek dengan sukarela memberikan kesempatan pada pengamat 

untuk mengamati peristiwa yang terjadi dan mereka menyadari bahwa ada orang 

lain yang sedang mengamati mereka, sebaliknya pada pengamatan tertutup adalah 

pengamat beroperasi tanpa diketahui oleh para subjeknya. Jadi dengan metode 

observasi peneliti akan memperoleh hasil secara langsung yang berupa fakta 

sesuai kenyataan sesuai konsep penelitian yang telah disusun. 

Pokok-pokok hal yang diobservasi adalah sebagai berikut : 

3.3.1.1 Sistem kehidupan masyarakat Salem. 

3.3.1.2 Kondisi lingkungan masyarakat Salem. 

3.3.1.3 Bentuk pertunjukan kesenian Dogdog Kaliwon 

3.3.1.4 Fungsi kesenian Dogdog Kaliwon pada masyarakat Desa Bentarsari  
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3.3.1.5 Kumpulan materi lagu yang ditampilkan pada kesenian Dogdog Kaliwon. 

Observasi dilaksanakan bertahap dari bulan Juli dan berakhir pada bulan 

September.Peneliti mengamati secara langsung pementasan kesenian Dogdog 

Kaliwon di Desa Bentarsari.Selama mengamati, peneliti mengadakan pencatatan 

secara sistematis. Di samping itu peneliti juga menggunakan kamera foto untuk 

merekam kegiatan-kegiatan dalam proses pementasan, dari observasi pementasan 

tersebut diharapkan dapat memperolah data mengenai aspek-aspek yang menjadi 

bagian pertunjukan kesenian Dogdog Kaliwon, seperti instrumen, pemain, 

panggung, dan lainnya serta fungsi kesenian ini pada masyarakat Desa Bentarsari. 

3.3.2 Wawancara 

Menurut Komarudin (2002:295), wawancara adalah suatu teknik riset 

dalam bentuk pengamatan langsung melalui pertanyaan-pertanyaan kepada 

responden. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus percakapan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2008:194). 

Terkait penelitian ini, wawancara dilakukan dengan beberapa nara sumber 

antara lain: ketua dewan kesenian kecamatan Salem, Aranger dan pemain musik. 

Dari ketua dewan kesenian kecamatan Salem peneliti memperoleh data tentang 

sejarah asal mula kesenian Dogdog Kaliwon. Dari Aranger akan diperoleh data 

tentang instrumen yang digunakan dan lagu-lagu yang diaransemen, sedangkan 

dari para pemain Dogdog Kaliwon diperoleh data tentang persiapan sebelum 
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pertunjukan dimulai sampai pertunjukan berakhir dan diperoleh data tentang 

bentuk kesenian Dogdog Kaliwon dalam pertunjukkan seperti deskripsi 

pertunjukan, tata panggung, tata suara, tata cahaya, tata busana, tata rias, dan 

formasi. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin artinya 

dalam kegiatan wawancara tersebut pewawancara secara bebas atau santai 

mewawancarai para informan menggunakan pedoman yang berisi sejumlah 

pertanyaan yang telah dipersiapkan mengenai kesenian Dogdog Kaliwon di Desa 

Bentarsari kecamatan Salem kabupaten Brebes. 

3.3.3 Teknik dokumentasi 

 Menurut Sigit (dalam Surwanti,2001:23) teknik dokumentasi adalah 

mempelajari apa yang tertulis dan dapat dilihat dari dokumen yang berwujud 

buku, karangan, surat kabar, serta yang lainnya. Teknik dokumentasi merupakan 

suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data tentang kesenian Dogdog 

Kaliwon yang semuanya dipilih dan diseleksi sesuai dengan permasalahan yang 

dikaji. Dokumentasi yang sesuai dapat berupa dokumen yang menyangkut 

kesenian tersebut seperti pada upacara panen padi sebagai ungkapan rasa syukur 

kepada Tuhan, pertunjukan Dogdog Kaliwon pada acara hajatan dan acara 

lainnya. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan bahan lain 

sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang 

lain. Proses analisa data ditempuh melalui proses reduksi data, sajian data, dan 
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Penyajian Data 

Reduksi Data  Verifikasi / 
Simpulan

penarikan kesimpulan atau verifikasi (dalam Sumaryanto,2007:106). Menurut 

Sumaryanto (2007:106-107) reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data ”kasar” 

yang muncul di lapangan. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang 

tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah berdasarkan 

temuan-temuan di lapangan, dicatat, dianalisis dijelaskan kembali dengan bahasa 

yang lebih singkat, padat dan jelas. 

Data yang diperoleh pada penelitian ini bersifat kualitatif. Oleh karena itu 

analisis yang diperlukan adalah sesuai dengan data kualitatif yaitu analisis 

deskriptif kualitatif. Proses analisis data ditempuh melalui proses reduksi data, 

sajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik analisis data merupakan 

hal penting dalam proses penelitian. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian 

dianalisis untuk mendapatkan hasil serta menarik kesimpulan.  

Bagan komponen – komponen analisis data menurut Miles dan Huberman. 

 

Pengumpulan Data    

 

 

      

 

Gambar. 3.1 Komponen-komponen Analisis Data 
Sumber:Analisis Data Kualitatif (Miles & Huberman dalam   

Sumaryanto, 2007:108 
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3.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah teknik yang digunakan oleh 

penulis dalam menunjukan bahwa data yang disajikan benar-benar akurat. Dalam 

peneltian ini, keabsahan data sangat penting untuk menjaga kevalidan yang tinggi. 

Yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus 

memenuhi: (1) mendemonstrasikan nilai yang benar; (2) menyediakan dasar agar 

hal itu dapat diterapkan; (3) memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat 

tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-

keputusannya. Pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan melalui beberapa 

cara. 

Teknik yang digunakan untuk menguji obyektifitas dan keabsahan data 

pada penelitian ini adalah triangulasi. Moleong (2000: 178) mengemukakan 

bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara 

observasi dan wawancara dengan informan. Pengujian ini dilakukan dengan cara 

membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, yaitu 

mengamati pertunjukan Dogdog kaliwon kemudian mencocokan hasil 

pengamatan dengan hasil wawancara nara sumber, serta membandingkan yang 

dikatakan informan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Letak dan Kondisi Geografis Desa Bentarsari 

Desa Bentarsari termasuk dalam wilayah Kecamatan Salem yang terletak 

di ujung barat daya wilayah Kabupaten Brebes. Letak Desa Bentarsari dari 

kabupaten Brebes berjarak sekitar 80km. Desa Bentarsari merupakan daerah 

pegunungan dengan ketinggian 400-900 meter di atas permukaan laut, berhawa 

sejuk 16-22° Celcius dan memiliki panorama yang indah. Terdapat sekitar 200 

hektar areal hutan lindung, 219 hektar areal persawahan yang ditanami padi dan 

berbagai macam sayuran.Desa ini terletak diantara pegunungan dan pebukitan 

yang cukup tinggi, dengan kondisi daerah tersebut wilayahnya merupakan daerah 

yang masih cukup terisolir. 

Desa Bentarsari terbagi atas 4 dusun, 6 Rukun Warga (RW) serta 37 

Rukun Tetangga (RT). Adapun batas-batas administrasif Desa Bentarsari adalah 

sebagai berikut : Utara Kecamatan Banjarharjo, Selatan Desa Salem, Timur Desa 

Ciputih, Barat Desa Bentar. Untuk menuju Desa Bentarsari dapat diakses dengan 

jalan darat melalui tiga jalur utama yaitu dari Bumiayu (timur) sekitar 40 km, dari 

Majenang (selatan) sekitar 20 km, atau dari Banjarharja melalui desa 

Sindangheula dan mendaki Gunung Liu (utara) sekitar 30 km. Akses menuju Desa 

Bentarsari dari jalur manapun harus melalui jalan yang terjal dan sempit dengan 

kualitas aspal yang asal ada . Namun sekarang jalan menuju Kecamatan Salem 

tampaknya cukup bagus dengan aspal kualitas hotmik untuk jalur Sindangheula 
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(utara) dan jalur Majenang (selatan) serta jalur Bumiayu untuk dilalui kendaraan 

roda dua dan kendaraan roda empat. 

 

4.2  Kependudukan dan Sosial Budaya  

4.2.1 Data Penduduk 

Penduduk Desa Bentarsari, menurut data yang tercatat sampai bulan 

Agustus 2012 berjumlah 6.971 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 3.454 

jiwa dan penduduk perempuan 3.517 jiwa. Untuk mengetahui jumlah penduduk 

Desa Bentarsari yang tercatat sampai bulan Agustus 2012 dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.1 Data Penduduk Desa Bentarsari 

No Kelompok Umur Jumlah 

1 0-14 tahun 1.978 jiwa 

2 15-64 tahun 4.457 jiwa 

3 65 tahun keatas 536 jiwa 

Jumlah 6.971 jiwa 

 Sumber : Monografi Desa Bentarsari bulan Agustus 2012 

4.2.2 Mata Pencaharian  

Sampai dengan bulan Agustus 2012, jumlah angkatan kerja di Desa 

Bentarsari sebanyak 4.334 orang, dan yang mempunyai pekerjaan sebanyak 3.552 

orang.  
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Untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Bentarsari 

No Jenis Pekerjaan Jumlah 

1 Buruh Tani     265 orang 

2 Petani 1.365 orang 

3 PNS/TNI/POLRI     113 orang 

4 Buruh / Swasta       45 orang 

5 Pengrajin     260 orang 

6 Pedagang    166  orang 

7 Montir        8   orang 

8 Peternak     24   orang 

9 Lainnya 1.306 orang 

Sumber : Monografi Desa Bentarsari bulan Agustus 2012 

4.2.3 Kehidupan Keagamaan 

Agama yang dianut oleh penduduk desa Bentarsari adalah Islam. Jika ada 

penduduk yang beragama Kristen, Katolik dan hindu adalah pendatang dari luar 

yang sedang melaksanakan tugas kantor, seperti guru, aparat keamanan, petugas 

kesehatan atau aparat Pemda lainnya.Untuk mengetahui jumlah penduduk dan 

agama yang dianut dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Data Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut 

No Agama Jumlah Penduduk 

1 Islam 6.971 orang 

2 Kristen 0 orang 

3 Katolik 0 orang 

4 Hindu 0 orang 

Sumber : Monografi Desa Bentarsari bulan Agustus 2012 

4.2.4 Pendidikan 

Menurut tinjauan, sebagian besar penduduk Desa Bentarsari berpendidikan 

Sekolah Dasar. Untuk mengetahui secara detail keadaan pendidikan warga desa 

Bentarsari dapat dilihat pada tabel 4.4. 

  Tabel 4.4 Data Penduduk berdasarkan Pendidikan  

No Pendidikan Jumlah Penduduk 

1 Belum sekolah   578 orang 

2 Penduduk usia 7-45 tahun tidak 

pernah sekolah 

  112 orang 

3 Tidak tamat SD    915 orang 

4 Tamat SD/sederajat 3.632 orang 

5 Tamat SMP/sederajat 1.151 orang 
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6 Tamat SMA/sederajat    412 orang 

7 Tamat Diploma 1        2 orang 

8 Tamat Diploma 2      34 orang 

9 Tamat Diploma 3      18 orang 

10 Tamat S 1    112 orang 

11 Tamat S 2        5 orang 

Sumber : Monografi Desa Bentarsari bulan Agustus 2012 

4.2.5 Potensi Kesenian Di Desa Bentarsari 

Penduduk Desa Bentarsari menggunakan Bahasa Sunda sebagai bahasa 

sehari-hari.Seluruh penduduk wilayah Kecamatan Salem memakai bahasa 

pengantar sunda dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dikarenakan kondisi sosial 

budaya masyarakat Salem lebih condong ke kebudayaan Sunda.Dengan 

keberadaannya, Kecamatan Salem khususnya Desa Bentarsari menjadi sebuah 

wilayah beretnik Sunda, tetapi dibawah pengelolaan pemerintahan beretnik Jawa. 

Demikian juga untuk kecamatan yang lain seperti Kecamatan Banjarharja dan 

Bantarkawung. Letak geografis Desa Bentarsari menjadikan budaya dan kesenian 

di desa ini banyak memiliki kesamaan dengan kesenian yang berkembang di 

daerah Jawa Barat, seperti kiliningan, wayang golek, reog, calung, dsb.Untuk 

budaya dan kesenian tertentu terpengaruh dari budaya & kesenian khas Cirebon, 

seperti kesenian tarling.Kesenian yang berbasis pada budaya Sunda seperti 
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Calung, Rebana dan Jaipong pada kondisi saat ini sudah mulai berkurang 

meskipun masih ada yang mementaskan. 

Kesenian lain yang masih berkembang di desa ini adalah Dogdog Kaliwon 

dan Kecapi Suling. Demikian juga untuk kalangan santri terdapat kesenian 

terbang atau gembyung, dan seni tari rudat.Dari berbagai macam seni yang 

tumbuh di Desa Bentarsari, Seni Dogdog Kaliwon adalah kesenian yang menonjol 

karena keunikannya yaitu dalam pertunjukannya diisi dengan cerita dan lawakan. 

Selain itu, kesenian ini kerap dipentaskan pada acara selametan seperti panen 

raya, hiburan pada acara hajatan, maupun acara lainnya dan masih mendapat 

respon yang baik dari penonton. Untuk itu kesenian ini tampak lebih menonjol 

dari kesenian lain yang tumbuh dan berkembang di Desa Bentarsari. 

 

4.3 Kesenian Dogdog Kaliwon di Desa Bentarsari 

4.3.1 Asal-usul dan Perkembangannya  

 Masyarakat Desa Bentarsari yang sebagian besar mata pencahariannya 

sebagai petani masih menganut kepercayaan seperti kegiatan ritual.Kegiatan-

kegiatan ritual terus dilakukan karena itu merupakan bagian dari tradisi yang 

sudah turun temurun.Masyarakat desa Bentarsari dalam tata kehidupannya masih 

mengacu pada nilai-nilai budaya agraris seperti bersaji dan meminta berkah. Karta 

(44 tahun), ketua Dewan Kesenian Kecamatan Salem Kabupaten Brebes 

mengatakan bahwa lahirnya kesenian Dogdog Kaliwon bermula dari tradisi di 

Desa Bentarsari yang sering disebut dengan Ngasa atau lebih dikenal dengan 

istilahsedekah gunung, yakni kegiatan meminta berkah kepada Tuhan Yang Maha 
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Esa dengan harapan hasil panen mereka dapat bermanfaat untuk keluarga dan 

masyarakat Desa Bentarsari sekaligus ungkapan rasa syukur karena diberi hasil 

panen yang melimpah. Selain itu masyarakat percaya kesenian ini dapat mengusir 

segala bentuk marabahaya atau lebih dikenal dengan tolak bala. 

 Kesenian Dogdog Kaliwon digunakan untuk mengumpulkan penduduk 

desa setempat.Dogdog dibunyikan untuk memanggil warga agar segera 

berkumpul, serta menandai akan dimulainya upacara sedekah gunung.Setelah 

warga masyarakat berkumpul mereka berbondong-bondong menaiki lereng 

gunung Liu dan memanjatkan doa-doa di sana dengan membawa hasil panen 

mereka yang sudah disajikan dalam bentuk makanan.  

Dahulu, kesenian Dogdog Kaliwon di Desa Bentarsari sering ditampilkan 

pada upacara sedekah gunung, serta pada waktu perayaan panen raya. Tetapi 

sekarang Dogdog Kaliwon lebih banyak ditampilkan untuk hiburan semata, 

namun tetap mendapat sambutan yang baik dari warga setempat, terlihat dari 

antusiasme warga yang banyak berperan serta dan kerap dipertunjukkan dalam 

acara syukuran hajatan. Kesenian Dogdog Kaliwon juga sering ditampilkan pada 

acara besar seperti peringatan hari jadi kabupaten Brebes atau acara lain seperti 

festival kesenian tradisional. 

Kesenian Dogdog Kaliwon di Desa Bentarsari hidup dan berkembang 

sesuai tuntutan jaman.Di era globalisasi seperti sekarang ini, kesenian tradisional 

menjadi tertekan dan terpinggirkan.Namun Karta sebagai ketua Dewan Kesenian 

Kecamatan Salem tidak berhenti untuk melestarikan kesenian tradisional yang 

bahkan sudah menjadi adat, dengan menjadi koordinator dalam setiap kegiatan 
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latihan ataupun pementasan. Kesenian Dogdog Kaliwon oleh para pemain diubah 

sajian musiknya, agar tidak terdengar membosankan dengan tidak merubah nilai-

nilai positif yang terkandung di dalamnya dengan cara penambahan alat, yaitu 

memadukan alat musik Dogdog dengan alat musik melodis seperti suling sunda, 

rebab, biola, terompet, dan lainnya, kemudian mereka juga memperbaharui 

komposisi musikal dengan mengaransir lagu-lagu yang dibawakan, serta 

memperkenalkan kesenian Dogdog Kaliwon dengan menampilkan kesenian ini di 

berbagai acara. 

Kesenian Dogdog Kaliwon yang dahulu hanya menggunakan instrumen 

berupa empat buah kendang berukuran berbeda, kini digabungkan dengan 

instrumen lain seperti biola, rebab, terompet, suling sunda dan alat musik lainnya. 

Dengan menggunakan alat seperti ini maka kesenian Dogdog Kaliwon lebih 

bervariasi dan tidak membosankan karena ada unsur melodinya.   

4.3.2 Deskripsi pertunjukan 

Hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekitar pukul 20.00 WIB rumah  

Karta tampak lebih ramai dari pada biasanya. Di dalam rumah tampak ibu-ibu 

sedang menyiapkan makanan dan perlengkapan untuk acara syukuran. Di depan 

teras tampak berkerumun warga penduduk Desa Bentarsari dengan dua buah neon 

kiri kanan menerangi halaman depan rumah. Beberapa tikar sudah digelar rapi di 

halaman depan rumah Karta. Seperangkat alat musik dogdog juga sudah tertata 

rapi dan perlengkapan  lainnya sedang disiapkan sembari menunggu para pemain 

dogdog mempersiapkan diri dengan berdandan serta memakai kostum.Warga 

Desa Bentarsari mulai berdatangan. Anak-anak kecil berdiri di depan teras, ramai  
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memadati tempat pertunjukan berlangsung. Sementara itu para orang tua duduk di 

atas tikar sambil sibuk berbincang dengan tetangga dan kerabatnya sembari 

menunggu acara dimulai. 

Sekitar pukul 20.30 WIB pertunjukan ditampilkan di teras rumah Karta 

tanpa menggunakan panggung tambahan karena acara yang diselenggarakan 

adalah syukuran panen raya masyarakat desa bentarsari. Semua perlengkapan 

pementasan sudah siap, pemain kesenian Dogdog Kaliwon juga sudah lengkap 

dan mulai berkumpul di ruang tamu rumah  Karta. Para pemain kesenian ini 

adalah penduduk asli kecamatan Salem, mereka tinggal di tempat yang 

bersebrangan tidak terlalu sulit untuk mengumpulkan para pemain kesenian ini. 

Tepat pukul 20.45 WIB pertunjukanDogdog kaliwon dimulai, dibuka 

dengan salam oleh salah seorang pemain Dogdog Kaliwon. Kelompok kesenian 

ini mulai memainkan pola ritmis dengan memainkan Kempling sebagai 

pembukapertunjukan Dogdog, kemudian disusul dengan Penerus, Gong, dan 

kendang sebagai pelengkap permainan pola ritmis kesenian Dogdog 

Kaliwon.Kemudian disusul dengan Warko yang memainkan instrumen 

terompet.Para pemain dogdog memainkan pola-pola ritmis sambil berdialog 

dengan pemain yang lainnya, juga dengan penonton. Musik dimainkan sembari 

menunggu seluruh warga berkumpul, sekaligus menandai bahwa doa-doa akan 

segera dilantunkan. Nada-nada mengalun dengan nyaring dari instrumen terompet 

sunda yang dimainkan oleh Warko. Warga Desa Bentarsari yang baru datang, 

duduk berkumpul bersama warga yang lain memenuhi halaman depan rumah 

Karta. Lima menit berlangsung, tampak warga masyarakat sudah memadati 
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halaman depan rumah Karta. Salah satu anggota pemain Dogdog Kaliwon yang 

biasanya berlaku sebagai dalang memberi instruksi bahwa acara inti, yaitu doa-

doa akan segera dimulai.   

Pukul 21.00 WIB upacara dimulai dengan pembukaan oleh salah seorang 

yg dituakan di masyarakat Desa Bentarsari. Selesai membuka acara, doa bersama 

dimulai, masyarakat Desa Bentarsari tampak hikmat mengikuti upacara yang 

sedang berlangsung. Tampak sesaji dan makanan telah disiapkan.Selesai berdoa, 

acara selanjutnya adalah makan bersama.Makanan yang disajikan adalah makanan 

olahan dari hasil panen masyarakat Desa Bentarsari.Setelah itu dilanjutkan 

kembali pertunjukan Dogdog Kaliwon dengan empat buah dogdog dan instrumen 

melodi yaitu terompet sunda.Musik yang dimainkan bernuansa Sunda.Sesekali 

pemain Dogdog mengajak penonton berdialog disertai candaan sehingga suasana 

menjadi riuh dan ramai.Pukul 00.30 pertunjukan berakhir. Satu persatu penonton 

meninggalkan halaman depan rumah Karta. 

4.3.3 Bentuk Pertunjukan 

Pertunjukan bagaikan sebuah bangunan yang tersusun atau terkonstruksi 

oleh elemen/unsur pertunjukan itu sendiri.Elemen itu terjalin menjadi satu 

kesatuan membentuk sebuah bangunan pertunjukan.Begitu juga pertunjukan 

kesenian Dogdog Kaliwon yang ada di desa Bentarsari, merupakan konstruksi dari 

beberapa unsur atau aspek yang menjadi satu kesatuan sehingga mampu 

menghadirkan sebuah bentuk pertunjukan. 

Menurut Darman (53 tahun), Dogdog Kaliwon merupakan salah satu jenis 

kesenian yang berkembang di kecamatan Salem. Dalam pertunjukannya, kesenian 



48 
 

 
 

Dogdog Kaliwon berupa tontonan dan alunan lagu-lagu daerah Jawa dan Sunda 

yang dimainkan oleh para pemain musik yang terdiri dari empat pemain dogdog, 

seorang pemain biola, suling sunda, terompet sunda, penyanyi/juru kawih, dan 

sesekali waktu dilengkapi dengan penari, yang disajikan sebagai hiburan pada 

acara hajatan maupun selametan pada acara panen raya.  

Suatu rangkaian kegiatan pertunjukan seni tentu memiliki urutan dan 

berbagai persiapan yang berhubungan dengan pementasannya.Seperti dijelaskan 

di dalam landasan teori, bahwa bentuk pertunjukan dibagi menjadi 2 yaitu bentuk 

komposisi dan bentuk penyajian.Bentuk komposisi terdiri dari melodi, ritme, 

harmoni, syair/lagu, instrumen, struktur/bentuk lagu, aransemen.Sedangkan 

bentuk penyajian terdiri dari urutan sajian, tata panggung, tata lampu, tata suara, 

tata busana, tata rias dan formasi. Peneliti akan mengkaji bentuk penyajian pada 

pertunjukan kesenian Dogdog Kaliwon dan bentuk komposisi yang terdapat pada 

materi yang dipentaskan. Aspek materi adalah materi yang menjadi menu utama 

yang dipentaskan, dalam hal ini materi yang disajikan adalah lagu. 

4.3.3.1 Bentuk Komposisi 

4.3.3.1.1 Irama 

Irama dalam kesenian Dogdog Kaliwon merupakan unsur musik yang utama 

karena instrumen pokok yang dipakai dalam kesenian ini adalah Dogdog yang 

berperan sebagai pengatur irama. Dalam jenis irama musik, terkadang jika kita 

mendengarkan jenis iringan musik kita akan terbawa dengan suasana alur 

iringannya, salah satu contoh musik dangdut, yang mana irama ini sudah 

memasyarakat, dengan kita merasakan pukulan-pukulan nada yang dapat 
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menggerakan dada, atau mengajak kaki untuk mengetuk lantai bahkan akan 

menggerakan badan untuk menari, sama halnya pada kesenian Dogdog Kaliwon. 

Berikut adalah penggalan pola ritme pada permainan Dogdog Kaliwon. 

     Gambar 4.8. Pola Ritme 

 
Kesenian Dogdog Kaliwon dalam pementasannya membawakan sepuluh lagu 

bahkan lebih, menyesuaikan waktu yang disediakan.Sebelum lagu pertama 

dibawakan, pertunjukan dibuka dengan beberapa bar pola ritmis permainan 

Dogdog.Setelah selesai memainkan beberapa bar pola ritmis, kemudian 

dimainkan melodi menggunakan salah satu instrumen seperti terompet sunda, 

suling sunda, rebab maupun biola kemudian mulai memainkan lagu-lagu yang 

biasa dibawakan.  

4.3.3.1.2 Melodi 

 Melodi adalah susunan rangkaian nada (bunyi dengan getaran teratur) 

yang terdengar berurutan serta bersama dengan mengungkapkan suatu gagasan. 

Melodi pada kesenian Dogdog Kaliwon mengggunakan tangga nada pentatonik. 

Pentatonik berasal dari gabungan kata penta ( lima ) dan tonik ( nada ), sehingga 

pentatonik dapat diartikan sebagai tangganada yang terdiri dari lima nada. Pada 

kesenian Dogdog Kaliwon, instrument yang berfungsi mengisi melodi adalah 



50 
 

 
 

suling sunda, terompet, ataupun biola.Namun yang sering digunakan adalah suling 

lubang enam atau biasa disebut suling tembang. Untuk suling lubang enamdapat 

memainkan tiga larasatau scale yang berbeda, yaitu: 

Pelog degung: da-mi-na-ti-la-da (123451) di dalam skala diatonik musik Barat 

adalah do-si-sol-fa-mi-do (175431). 

Madenda atau sorog: da mi na ti la da (123451) di dalam skala diatonik musik 

Barat adalah fa-mi-do-si-la-fa (431764). 

Salendro: da-mi-na-ti-la-da (123451) di dalam skala diatonik musik Barat adalah 

re-do-la-sol-fa-re (216542) 

  Tangga nada pentatonik biasanya digunakan pada musik-musik 

tradisional, seperti kesenian Dogdog Kaliwon yang membawakan lagu-lagu 

tradisional Jawa dan Sunda.Materi lagu yang dibawakan pada pertunjukan 

Dogdog Kaliwon adalah lagu-lagu daerah Jawa dan Sunda seperti Suwe Ora 

Jamu, Es Lilin, Bubuy Bulan, Kidung, Patepang Sono, serta lagu-lagu karya 

Suparmo, salah satu anggota kesenian Dogdog Kaliwon yang berjudul Brebes 

Kota Bawang dan Tol Pejagan. Berikut adalah contoh lagu yang dibawakan pada 

pertunjukan Kesenian Dogdog Kaliwon. 
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 Teks lagu Bubuy Bulan 
Bubuy bulan bubuy bulan sangray bentang 
Panon poe panon poe disasate 
Unggal bulan unggal bulan abdi teang 
Unggal poe unggal poe oge hade 
Situ ciburuy 
Laukna hese dipancing 
Nyeredet hate ningali ngaplak caina 
Duh eta saha nunga langkung unggal enjing 
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Nyeredet hate ningali sorot socana 

Terjemahan lagu Bubuy Bulan 
Bubuy bulan bubuy bulan sangray bintang 
Matahari matahari seperti disate 
Tiap bulan tiap bulan saya jemput  
Tiap hari tiap hari juga boleh 
Telaga Ciburuy 
Ikannya sulit dipancing 
Tergetar hati melihat bening dan luas airnya 
Duh itu siapa yang lewat tiap pagi 
Tergetar hati memandang sorot matanya 

 Lagu Bubuy Bulan merupakan lagu daerah Jawa Barat.Lagu ini juga 

sering dibawakan dalam pementasan kesenian Dogdog kaliwon karena sudah 

dikenal oleh masyarakat.Lagu lagu yang dimainkan oleh kelompok kesenian 

Dogdog Kaliwon sangat beragam.Kelompok kesenian ini selain membawakan 

lagu-lagu daerah Jawa dan Sunda, juga membawakan lagu karya mereka 

sendiri.Lagu lagu yang sering mereka bawakan adalah Suwe Ora Jamu, Lir-ilir, Es 

Lilin, Bubuy Bulan.Namun mereka juga menerima request lagu dari penonton. 
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 Teks lagu Es Lilin 
Es lilin mah akang kalapa muda 
Di bawa mah akang dari Jakarta 
Rajinlah belajar selagi muda  
Menyesal tua aduh tidak berguna 
Es lilin mah akang kalapa muda   
Di beli mah akang dari Jakarta 
Hendaklah bersabar dan bijaksana 
Orang pemarah ahoy lekaslah tua 

Terjemahan lagu Es Lilin 
Es lilin (es yang dikemas menyerupai bentuk lilin) itu akang (panggilan untuk 
laki-laki dalam bahasa Sunda)  kelapa muda 
Di bawa akang  (panggilan untuk laki-laki dalam bahasa Sunda) dari Jakarta 
Rajinlah belajar selagi muda  
Menyesal tua tidaklah berguna 
Es lilin (es yang dikemas menyerupai bentuk lilin) itu akang (panggilan untuk 
laki-laki dalam bahasa Sunda) kelapa muda 
Di bawa akang  (panggilan untuk laki-laki dalam bahasa Sunda) dari Jakarta 
Hendaklah bersabar dan bijaksana 
Orang pemarah lekaslah tua 
 
Lagu Es Lilin merupakan lagu daerah Jawa Barat.Lagu ini sering dibawakan 

dalam pementasan kesenian Dogdog kaliwon karena lagu ini sudah dikenal oleh 

masyarakat dan mengandung nasehat di dalamnya. 

 Materi lagu yang dibawakan dalam pertunjukan Dogdog Kaliwon tidak 

selalu dalam bentuk nyanyian, bisa juga hanya disajikan berupa musik 

saja.Karena sebenarnya permainan inti dari Dogdog Kaliwon adalah pada tabuhan 

instrumen Dogdog.Ketidaksamaan pada setiap pertunjukan merupakan salah satu 

upaya memperkenalkan kesenian Dogdog Kaliwon kepada masyarakat Bentarsari 

Kecamatan Salem Kabupaten Brebes khususnya generasi muda sebagai seni 

tradisi yang sudah ada dan perlu dilestarikan. 

4.3.3.1.3 Dinamika 
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 Kuat lemahnya suara dalam suatu lagu atau musik disebut dinamika. Pada 

pertunjukan Dogdog Kaliwon, pemain juga memperhatikan dinamika seperti pada 

musik-musik barat..Untuk perubahan dinamika lebih keras pada kesenian ini 

adalah dengan menabuh Dogdog lebih kuat, sedangkan untuk perubahan dinamika 

lebih lembut pemain menabuh Dogdog lebih lemah.Pada kesenian Dogdog 

Kaliwon dinamika lebih menggunakan rasa, keras lembut suatu pukulan pada 

permainan Dogdog ditentukan sendiri oleh para pemain Dogdog. 

4.3.3.1.4   Tempo 

 Tempo ialah tingkatan kecepatan dalam musik yang diukur dengan sebuah 

alat yang dinamakan metronom dan perubahan-perubahan dalam kecepatan lagu 

tersebut. Pada musik-musik barat dikenal andante atau tempo sedang, allegretto 

atau tempo cepat, dan tanda tempo lainnya. Pada kesenian Dogdog Kaliwon juga 

dikenal tanda tempo, namun pada kesenian ini tempo lebih menggunakan rasa, 

cepat lambat suatu lagu ditentukan sendiri oleh para pemain Dogdog.Sedangkan 

untuk perubahan tempo dapat dilakukan dengan memukul lebih cepat atau lebih 

lambat.Lagu-lagu yang dimainkan oleh kelompok kesenian Dogdog 

Kaliwonsebagian besar dibawakan dengan tempo yang cepat karena lagu-lagu 

tersebut dibawakan dengan instrumen pokok yaitu kendang dengan pola ritmis 

yang membuat musik terdengar lebih ramai. 

4.3.3.1.5 Syair 

 Lagu lagu yang dimainkan oleh kelompok kesenian Dogdog Kaliwon 

sangat beragam.Lagu lagu yang sering mereka bawakan adalah Suwe Ora Jamu, 

Lir-ilir, Es Lilin, Bubuy Bulan.Namun mereka juga menerima reques lagu dari 
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penonton.Kelompok kesenian ini selain membawakan lagu-lagu daerah Jawa dan 

Sunda, juga membawakan lagu karya mereka sendiri.Berikut adalah contoh lagu 

yang dibuat oleh salah satu anngota kesenian Dogdog Kaliwon yaitu Brebes Kota 

Bawang dan Tol Pejagan.  

Teks lagu Brebes Kota Bawang 
Bawang brebes kota bawang 
Tandurane ijo royo yen disawang 
Gede cilik wadon lanang seneng bawang 
Tua enom nyambut gawe ngolah bawang 
Sumilire angin kumbang ati ngenes dadi mbrambang 
Bawang khasiate bawang pirang pirang 
Lagi susah lagi bungah perlu bawang 
Lagi lara kerok pilis perlu bawang 
Sate pecel pecak lengko nganggo bawang 
Masakan mah pirang pirang nikmati wis nganggo bawang 
Kabupaten brebes luas temenan 
Brebes kota bawang anane ning sabrang 
  
Terjemahan lagu Brebes Kota Bawang 
Bawang Brebes kota bawang 
Tanamannya hijau jika dipandang 
Besar kecil perempuan laki-laki suka bawang 
Tua muda bekerja mengolah (menanam) bawang 
Semilir angin kumbang hati pilu jadi berkaca-kaca 
Bawang khasiat bawang bermacam-macam 
Sedang susah sedang senang perlu bawang 
Sedang sakit kerok menggunakan bawang 
Masakan macam-macam nikmatnya memakai bawang 
Bawang sekarang sudah menjadi lambang 
Kabupaten Brebes begitu luas 
Brebes kota bawang berada di seberang  
 

 Lagu Brebes Kota Bawang adalah lagu hasil ciptaan Suparmo, salah satu 

anggota kelompok kesenian Dogdog Kaliwon.Lagu ini menceritakan tentang 

bawang merah yang menjadi penghasil terbesar masyarakat Brebes sekaligus 

sebagai simbol, karena Kabupaten Brebes terkenal dengan bawang merahnya. 

Teks lagu Tol Pejagan 
Patang taun enyong dadi pengangguran 
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Cita-cita dadi pegawe kantoran 
Kaya kiye angele golet kerjaan 
Mending lunga dadi buruh Jakartanan 
Kaligane neng kana olih demenan 
Mudik bareng jawane poyan wong tua 
Ning tol Pejagan Ani nganter nyong pisahan 
Ora krasa saking tresna nyong rangkulan 
Banyu mata kaya udan 
Tol Pejagan tempat sing dadi kenangan 
Terjemahan lagu Tol Pejagan 
Empat tahun saya jadi pengangguran 
Cita-cita jadi pegawai kantor 
Seperti ini susahnnya mencari pekerjaan 
Lebih baik pergi menjadi buruh di Jakarta 
Tidak disangka di sana mendapat kekasih 
Pulang kampung bersama pamit orang tua 
Di tol Pejagan Ani mengantar saya untuk berpisah 
Tidak terasa begitu cintanya saya berpelukan 
Air mata seperti hujan 
Tol Pejagan tempat yang jadi kenangan 

Tol Pejagan merupakan sebutan untuk Tol Kanci yang berada di desa Pejagan 

kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.Suparmo mengungkapkan, dirinya 

membuat lagu ini terinspirasi dari cerita salah seorang teman.Lagu ini 

menceritakan perpisahan sepasang kasih di daerah Tol Kanci, Pejagan. 

4.3.3.1.6 Alat musik/Instrumen 

Instrumen pokok yang digunakan pada kesenian Dogdog Kaliwon adalah 

empat buah Dogdog atau kendang yang berukuran berbeda. Kendang ini terbuat 

dari pohon aren dan kulit kambing. Selain kendang, dalam kesenian ini juga 

digunakan instrumen tambahan seperti rebab, suling sunda, terompet, biola dan 

alat musik lainnya. Instrumen yang digunakan setiap pementasan selalu berbeda 

beda, sesuai permintaan warga yang menanggap kesenian  tersebut. Bentuk paling 

sederhana yaitu menggunakan 4 buah kendang ditambah penyanyi/juru kawih, 
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biasanya dipentaskan pada acara panen raya. Berikut dijelaskan instrumen yang 

digunakan dalam kesenian Dogdog Kaliwon. 

1. Kempling 

Kempling adalah sebutan untuk kendang yang berukuran paling kecil. 

Instrumen ini dibunyikan dengan cara dipukul menggunakan tangan seperti 

memainkan kendang pada umumnya. Kempling dibunyikan pada ketukan 

pertama, menandai masuknya lagu.Pola ritme yang dimainkan oleh instrumen 

kempling, sebagai berikut: 

 

Berikut adalah gambar instrumen Kempling yang dimainkan oleh pemain. 

 
 

Gambar 4.2. Kempling yang dimainkan pemain 
(Dok. Foto: Isteria, Agustus Tahun 2012) 
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2. Penerus 

Penerus adalah sebutan untuk kendang berukuran sedang. Instrumen ini 

dibunyikan bersamaan dengan instrumen kempling pada ketukan ketiga dan cara 

memainkannya dengan cara dipukul sama seperti permainan kendang pada 

umumnya. Pola ritme pada instrumen penerus yaitu: 

 

Instrumen  ini pola permainannya hampir seperti pada bonang penerus, yaitu 

sebagai pengisi bunyi instrumen utama yaitu kempling. Berikut adalah gambar 

instrumen penerus yang dimainkan oleh pemain. 

 
 

Gambar 4.3. Penerus yang dimainkan pemain 
(Dok.Foto: Isteria, Agustus Tahun 2012 
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3. Gong 

Gong adalah sebutan untuk kendang berukuran besar. Instrumen ini 

dibunyikan bersamaan dengan instrumen penerus pada ketukan ketiga dan cara 

memainkannya dengan cara dipukul. Pola ritme pada instrumen gong yaitu: 

 

Permainan gong menyesuaikan pola permainan kempling dan penerus. Gong 

berfungsi sebagai pelengkap instrumen kempling dan penerus. Berikut adalah 

gambar Gong yang dimainkan oleh pemain. 

 
 

Gambar 4.4. Gong yang dimainkan pemain 
(Dok. Foto: Isteria, Agustus Tahun 2012) 
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4. Kendang 

Kendang adalah sebutan untuk instrumen kendang berukuran paling 

besar.Instrumen ini dimainkan bebas mengikuti irama. Pola permainan instrumen 

ini sama seperti kendang pada umumnya. Instrumen ini berfungsi memperhalus 

dan memperindah lagu.Berikut contoh pola ritme pada kendang. 

 

Pola ritme pada kendang bisa berubah-ubah menyesuaikan lagu yang 

dibawakan.Gambar instrumen kendang dapat dilihat pada gambar 4.5. 

 
 
Gambar 4.5. Kendang yang dimainkan Pemain 

(Dok. Foto: Isteria, Agustus Tahun 2012) 
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5. Suling Sunda 

Suling adalah alat musik tiup kayu yang berfungsi sebagai pengisi melodi 

dalam lagu.  Instrument suling banyak ragamnya, namun masyarakat Sunda 

memiliki kekhususan pada instrument ini, yaitu suara suling yang mendayu-dayu 

dalam laras pelog merupakan suatu ciri sendiri yang begitu melekat pada 

masyarakat Sunda. 

 

Gambar 4.6. Suling yang dimainkan pemain 

(Dok. Foto: Isteria, Agustus Tahun 2012) 
 

Ada beberapa jenis Suling Sunda, yaitu suling lubang enam, lima dan empat yang 

masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Suling sunda lubang 
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enamdigunakan untuk mengiringi tembang atau kawih fungsinya adalah sebagai 

nada dasar pesinden dalam bernyanyi, membawakan melodi dan melilit melodi. 

Suling lubang lima adalah jenis suling yang digunakan pada jenis kesenian 

tarawangsa, suatu kesenian ritual di daerah Sumedang.Sedangkan suling lubang 

empat biasanya hanya digunakan untuk sajian musik instrumental dan tidak 

digunakan untuk mengiringi tembang atau kawih. 

 Jenis suling sunda yang digunakan pada kesenian Dogdog Kaliwon adalah 

suling lubang enam.Namundalam kesenian ini suling sunda merupakan instrumen 

tambahan, jadi tidak selalu digunakan pada saat pementasan berlangsung. 

6. Terompet Sunda 

Terompet Sunda merupakan alat musik tiup seperti halnya alat musik tiup 

lainnya.Akan tetapi pada alat musik ini sumber bunyi berasal dari lempengan tipis 

yang bergetar yang terbuat dari daun kelapa kering.Biasanya dipakai sebagai 

intrumen musik etnik. 

 

Gambar 4.7. Terompet Sunda 
(Dok. Foto: Isteria, Agustus Tahun 2012) 
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Pada kesenian Dogdog Kaliwon, terompet sunda digunakan sebagai 

melodi. Biasanya terompet sunda digunakan pada upacara panen raya. Pada 

pertunjukan lainnya seperti hajatan atau perayaan yang berfungsi sebagai hiburan, 

instrumen ini jarang sekali digunakan. 

4.3.3.2 Bentuk Penyajian 

4.3.3.2.1 Urutan pertunjukan 

Urutan pertunjukan adalah urutan-urutan sajian yang merupakan bagian 

keseluruhan pementasan.Hasil pengamatan peneliti bahwa dalam pementasan, 

urutan pertunjukan kesenian Dogdog Kaliwon dibagi menjadi tiga bagian yaitu 

bagian pembukaan, bagian inti dan bagian akhir dari pertunjukan. 

1. Pembuka  

Pertunjukan kelompok Dogdog Kaliwon diawali dengan pembukaan 

berupa salam. Menurut Darman (53 tahun), bentuk pertunjukan kesenian Dogdog 

Kaliwon dalam setiap acara tidak sama, hal ini karena menyesuaikan tempat dan 

waktu pementasan. Jika ditampilkan sebagai hiburan, pembukaan berisi salam 

oleh seorang Dalang layaknya pertunjukan wayang. Para pemain berdiri di posisi 

masing-masing kemudian  mereka memainkan Dogdog sebagai penanda bahwa 

pertunjukan kesenian Dogdog Kaliwon telah dimulai. Namun jika ditampilkan 

dalam acara selametan panen raya, pembukaan hanya sebatas salam sapaan 

kepada penonton. 

2. Bagian Inti 

Bagian inti pada kesenian ini juga tidak sama dalam setiap 

pertunjukannya. Pada acara panen raya, bagian inti pertunjukan hanya berisi 
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iringan dogdog dan lantunan lagu serta doa. Sedangkan pada acara hiburan, 

seperti hajatan maupun perayaan lainnya, inti pertunjukan berisi cerita dan 

lawakan.Setelah selesai memainkan beberapa bar pola ritmis, salah satu pemain 

Dogdog yang juga berperan sebagai Dalang membuka acara dengan mulai 

bercerita. Pada acara inti, penyanyi atau mereka biasa menyebutnya juru kawih 

mulai menyanyikan lagu-lagu kemudian para pemain Dogdog memainkan 

instrumen disertai gerakan dengan gaya lawakan khas yang biasa mereka 

bawakan. Musik sesekali berhenti ketika dalang  berdialog dengan para pemain 

dogdog. Materi cerita yang mereka bawakan sesuai dengan kondisi sosial yang 

sedang hangat menjadi bahan perbincangan di lingkungan masyarakat, seperti 

halnya pemilihan kepala daerah. 

Kelompok kesenian Dogdog Kaliwonjuga dapat membawakan lagu-lagu 

sesuai permintaan dari orang yang menanggap dan para tamu yang hadir. Pada 

saat  membawakan lagu-lagu, para pemusik juga melakukan gerakan-gerakan tari 

sederhana, yaitu dengan gerakan kaki yang bergeser ke berbagai arah. 

3. Bagian Penutup 

Bagian akhir pertunjukan juga ditutup dengan salam. Pada pertunjukan 

Dogdog Kaliwon yang dipentaskan sebagai hiburan, dalang menutup pertunjukan 

dengan menyampaikan kesimpulan cerita kemudian ucapan terima kasih kepada 

para penonton yang telah menyaksikan pertunjukan Dogdog Kaliwon kemudian 

mengakhiri pertunjukannya. 
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4.3.3.2.2 Tata Panggung/Tempat Pementasan 

Sebuah pertunjukan apapun bentuknya selalu memerlukan tempat dan 

ruangan guna menyelenggarakan pertunjukan tersebut.Pertunjukan kelompok 

Kesenian Dogdog Kaliwonsebagian besar dipentaskan di tempat yang terbuka, 

seperti di lapangan atau halaman rumah tempat orang yang punya hajat. Selain 

dipentaskan sebagai hiburan dalam acara tanggapan, kelompok Kesenian Dogdog 

Kaliwonjuga dipentaskan di pendopo dalam acara kirab budaya pada perayaan 

hari jadi Kabupaten Brebes, dan Festival Kesenian Tradisional dalam  rangka 

HUT RI, dan acara lainnya, sehingga biasanya tidak memerlukan panggung 

konvensional dalam pertunjukannya, karena dipentaskan dengan cara berjalan 

kaki dan arak-arakan. Tempat pertunjukan menyesuaikan pertunjukan yang akan 

ditampilkan dan dilakukan di tempat yang terbuka dan membutuhkan tempat yang 

cukup luas. Hal ini dikarenakan kelompok kesenian Dogdog Kaliwonini biasanya 

juga melakukan tarian-tarian dan atraksi-atraksi pertunjukan teatrikal sehingga 

membutuhkan tempat yang cukup luas.Jika kesenian Dogdog Kaliwon 

ditampilkan dalam bentuk yang paling sederhana yaitu hanya menggunakan buah 

kendang tanpa tambahan instrumen, cukup di pelataran halaman rumah dan tidak 

membutuhkan tempat yang luas.Parapenonton yang ingin melihat pertunjukan 

Dogdog sambil berdiri mengelilingi arena pertunjukan sehingga dengan 

menggunakan lapangan terbuka atau pelataran rumah warga para penonton bisa 

melihat pertunjukan Dogdog dengan mudah dan leluasa.Waktu dalam pertunjukan 

kelompok kesenian Dogdog Kaliwon sebagian besar dipertunjukan pada malam 

hari. 



66 
 

 
 

 Tempat  pementasan pertunjukan Dogdog Kaliwon umumnya berada di 

sekitar rumah tinggal warga, yaitu di depan atau di samping rumah menempati 

halaman yang kosong. Namun pada acara HUT RI atau HUT Kabupaten Brebes 

pementasan dilakukan di dalam  pendapa, di pelataran tanpa menggunakan 

panggung. Pada acara kirab budaya, kesenian ini tidak melakukan pertunjukan di 

sebuah ruangan melainkan  arak-arakan di jalan. Berikut gambar pertunjukan 

kesenian Dogdog Kaliwon pada acara HUT Kabupaten Brebes, dapat dilihat pada 

gambar 4.12. 

 

Gambar 4.12. Pementasan Kesenian Dogdog Kaliwon 
(Dok. Foto: Isteria, Agustus Tahun 2012) 

 
 Pada acara hajatan, tempat pementasan pertunjukan di pelataran rumah 

dengan panggung seadanya berupa ruas kayu yang disejajarkan kemudian 

disambungkan dengan teras rumah sehingga terasa lebih lebar. 
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4.3.3.2.3 Waktu Pementasan 

 Waktupementasan kesenian Dogdog Kaliwon umumnya dilaksanakan 

hingga 2-3 jam namun ketika diadakan oleh masyarakat yang sedang mengadakan 

hajatan, waktu pementasan disesuaikan dengan pihak yang mengadakan acara. 

Pertunjukan Dogdog Kaliwon berlangsung pada malam hari, namun bisa juga 

pada siang atau sore hari.Untuk acara-acara seperti kirab budaya dan festival 

kesenian tradisional, waktu pementasan dilakukan siang sampai sore 

hari.Sedangkan untuk acara hajatan menyesuaikan permintaan warga yang 

memiliki hajat.Apabila pertunjukan diadakan malam hari, biasanya menyesuaikan 

kebutuhan acaranya.Jika malam hari biasanya pertunjukan Dogdog Kaliwon 

dimulai pukul 20.00 sampai selesai. 

4.3.3.2.4 Tata rias 

 Tata  rias berfungsi mengubah karakter pribadi menjadi karakter tokoh 

yang sedang dibawakan untuk memperkuat ekspresi dan untuk menambah daya 

tarik penampilan. Tata rias untuk pertunjukan berbeda untuk rias untuk sehari-

hari. Tata rias yang digunakan dalam penyajian kelompok kesenian Dogdog 

Kaliwonmeliputi: penyanyi, dan  pemain musik. Untuk Untuk penyanyi 

menggunakan rias cantik biasa.Sedangkan untuk para pemain musik 

menggunakan rias natural / alami. 

4.3.3.2.5 Tata busana 

Busana atau kostum adalah suatu bentuk pendukung sajian.Pada kelompok 

kesenian Dogdog Kaliwon busana atau kostum yang digunakan mencerminkan 

identitas diri suatu daerah yang sekaligus menunjukan dari mana kelompok 
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kesenian ini berasal. Tata busana yang digunakan dalam penyajian kelompok 

kesenian Dogdog Kaliwonmeliputi: penyanyi, dan pemain musik. Untuk 

penyanyi, busana yang dipakai adalah busana milik pribadi penyanyi itu 

sendiri.Sedangkan untuk para pemain musik menggunakan busana khusus yaitu 

berupa sepasang baju dan celana panjang terbuat dari kain yang mengkilap serta 

berwarna cerah sehingga tampak menarik.Kemudian  untuk penutup kepala 

menggunakan kain batik yang dibentuk segitiga kemudian diikatkan di kepala.  

 
 

Gambar 4.11. Busana dan Tata Rias Pemain Kesenian Dogdog Kaliwon 
  (Dok. Foto: Isteria, Agustus Tahun 2012) 
 

Pada saat pertunjukan biasanya pemain melepaskan alas kaki atau tidak 

mengenakan alas kaki. Busana pemain musik dibuat sedemikian rupa dengan 

menggunakan bahan yang ringan karena dalam pementasannya para pemain 

memainkan alat-alat musik dengan disertai gerakan-gerakan tari sederhana, 

sehingga akan memudahkan para pemain untuk bergerak bebas dalam melakukan 
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tarian sederhana tersebut. Berikut adalah gambar busana yang dikenakan oleh 

pemain kesenian Dogdog Kaliwon. 

4.3.3.2.6 Tata suara 

Kelompok kesenian Dogdog Kaliwon pada pementasannya tidak 

membutuhkan banyak perlengkapan sound  system  karena suara yang dihasilkan 

oleh Dogdog sendiri sudah cukup keras. Selain itu instrumen yang digunakan 

dalam kesenian ini tidak membutuhkan pengeras suara karena alat musik yang 

digunakan adalah alat musik akustik. 

4.3.3.2.7 Tata lampu 

Suatu pertunjukan tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya 

pencahayaan. Pertunjukan kelompok Kesenian Dogdog Kaliwonsering 

dipentaskan baik pada siang hari maupun malam  hari. Pementasan yang 

dilaksanakan pada siang hari tidak memerlukan pencahayaan karena cukup 

dengan pencahayaan dari sinar matahari sudah dapat menerangi jalannya 

pertunjukan. Sedangkan jika pementasan dilaksanakan pada malam hari, biasanya 

pada acara-acara hajatan, kelompok Kesenian Dogdog kaliwonmemerlukan 

pencahayaan dalam pementasannya.Pencahayan yang digunakan  pada 

pementasan malam hari hanya menggunakan beberapa lampu neon, tidak ada 

pencahayaan khusus. Jadi pada kesenian ini tidak memerlukan operator khusus 

mengatur pencahayaan. 

4.3.3.2.8 Formasi 

 Formasi yang digunakan kelompok kesenian Dogdog Kaliwon setiap 

pementasan tidak sama. Hal tersebut dikarenakan menyesuaikan dengan luas 
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panggung yang ada.Pada acara HUT kemerdekaan Indonesia dan HUT Kabupaten 

Brebes, kesenian Dogdog Kaliwon tampil di dalam pendapa tanpa menggunakan 

panggung. Pemain musik pada setiap pementasan kesenian Dogdog Kaliwon juga 

tidak sama, karena pemain disesuaikan dengan permintaan warga yang 

menanggap. Bentuk pertunjukan paling sederhana yaitu menampilkan empat buah 

kendang saja tanpa instrumen lain.  

4.3.4 Peraga/Pelaku 

Peraga/pelaku adalah pemain yang terlibat dalam pertunjukan Dogdog 

kaliwon baik pelaku utama yang tampil di panggung maupun pelaku di belakang 

panggung seperti teknisi, operator tata cahaya, operator tata suara dan yang 

lainnya. Pada kesenian Dogdog Kaliwon pemain inti beranggotakan empat orang 

pemain yaitu: Darman (60 tahun) pemegang alat Kempling, Suparmo (61 tahun) 

pemegang alat Penerus, Sasko (56 tahun) pemegang alat Gong, Wahyu (55 tahun) 

pemegang alat Kendang, Karta (44 tahun) pemegang suling sunda, Warko (56 

tahun) pemegang alat terompet sunda. Pada kesenian Dogdog Kaliwon tidak 

melibatkan pelaku di belakang panggung seperti teknisi, operator tata cahaya, 

operator tata suara dan lainnya karena instrumen atau alat musik yang digunakan  

tidak memerlukan pengeras suara. Selain itu pencahayaan  pada malam  hari 

hanya menggunakan lampu neon, sehingga tidak memerlukan operator untuk 

mengatur cahaya. 

Pemain kesenian Dogdog Kaliwon bergabung sejak tahun 70-an. Untuk 

tugas menyanyi biasanya diambil alih oleh salah seorang pemain dogdog, atau 

mereka bisa menyewa seorang penyanyi atau juru kawih. Juru kawih bisa lebih 
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dari satu orang, menyesuaikan permintaan para penonton/warga yang ingin 

mementaskan pertunjukan Dogdog Kaliwon. Pemain lain sebagai pemegang alat-

alat musik seperti: Biola, rebab, suling sunda, terompet juga menyesuaikan situasi 

dan kondisi. Berikut adalah gambar pemain kesenian Dogdog kaliwon. 

 
 

Gambar 4.1. Pemain Dogdog Kaliwon 
(Dok. Foto: Isteria, Agustus Tahun 2012) 

Kesenian ini juga beberapa kali  tampil di acara-acara besar seperti acara 

kirab budaya pada hari jadi Kabupaten Brebes, festival kesenian tradisional, serta 

di acara lainnya. Para pemain Kesenian Dogdog Kaliwon semuanya berasal dari 

kecamatan Salem kabupaten Brebes tepatnya di Desa Bentarsari. Kostum yang 

digunakan para pemain adalah pakaian tradisional mirip dengan tokoh kabayan 

serta memakai kain yang diikatkan sebagai tutup kepala. 
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4.3.5 Penonton 

 Penonton adalah orang yang menyaksikan suatu pertunjukan secara 

langsung dan merupakan unsur penting dalam sebuah pertunjukan karena suatu 

pertunjukan ditampilkan untuk penonton. Jika dalam suatu pertunjukan tidak ada 

penonton, tidak dapat disebut sebagai suatu pertunjukan. 

 
 

Gambar 4.13. Penonton Kesenian Dogdog Kaliwon 
(Dok. Foto: Isteria, Agustus Tahun 2012) 

 
Penonton Dogdog Kaliwon adalah warga masyarakat desa Bentarsari yang 

sengaja datang menonton pertunjukan, sebagian dari mereka adalah orang tua dan 

anak-anak kecil, jarang sekali anak muda yang menyaksikan pertunjukan Dogdog 

Kaliwon. Namun pada acara HUT RI atau acara HUT Kabupaten Brebes 

penonton yang menyaksikan pertunjukan adalah mereka yang diundang seperti 

pejabat-pejabat pemerintahan karena tempat pertunjukan di pendapa, namun tidak 

menutup kemungkinan warga yang sedang berlalu lalang datang menyaksikan 
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pertunjukan. Dalam pertunjukan Dogdog Kaliwon, penonton ikut terlibat dalam 

sebuah sajian.  

Ada beberapa penonton yang menjadi bahan lawakan oleh dalang bahkan 

ikut berdialog bersama para pemain Dogdog. Pada saat pertunjukan berlangsung 

penonton juga ikut meramaikan pementasan Dogdog Kaliwon dengan 

memberikan tepuk tangan dan sorak sorai. Penonton  juga terlibat dalam 

pemilihan lagu. Beberapa dari penonton meminta lagu pada para pemain kesenian 

Dogdog Kaliwon. 

 

4.4 Fungsi Kesenian Dogdog kaliwon dalam kehidupan Masyarakat Desa  

Seni merupakan kebutuhan hidup manusia baik secara individual maupun 

sosial. Seni dapat memberikan kepuasan batiniah pada seseorang baik pencipta 

seni itu sendiri maupun orang yang menikmatinya. Seperti halnya kesenian 

Dogdog Kaliwon di desa Bentarsari, kesenian ini mempunyai beberapa fungsi 

seperti dijelaskan Soedarsono dalam bukunya ”Seni Pertunjukan Indonesia di Era 

Globalisasi”, bahwa seni pertunjukan memiliki tiga fungsi primer yaitu (1) 

sebagai sarana ritual yang penikmatnya adalah kekuatan-kekuatan tak kasat mata; 

(2) sebagai hiburan pribadi yang penikmatnya adalah pribadi-pribadi yang 

melibatkan diri dalam pertunjukan; (3) sebagai presentasi estetis yang 

pertunjukannya harus dipresentasikan atau disajikan kepada penonton. 

1. Sebagai Sarana Ritual  

 Kesenian Dogdog Kaliwon di Desa Bentarsari digunakan oleh penduduk 

setempat sebagai sarana ritual pada upacara sedekah gunung ataupun panen raya. 
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Dahulu upacara sedekah gunung dilaksanakan rutin tiga kali dalam satu  tahun 

sekali pada setiap acara panen raya padi pada hari/pasaran tertentu yang dianggap 

sakral atau suci oleh masyarakat, yang dirangkai dengan suatu seni pertunjukan 

sesuai dengan tradisinya. Kesenian Dogdog Kaliwon dilaksanakan sebagai 

ungkapan rasa syukur atas limpahan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa karena 

diberi hasil panen yang baik dan melimpah serta bertujuan untuk meminta berkah 

agar panen mendapatkan hasil panen yang lebih baik. Masyarakat Desa Bentarsari 

selalu menggunakan kesenian Dogdog Kaliwon dalam acara sedekah gunung 

sebagai pelengkap upacara. Namun seiring berkembangnya jaman, upacara panen 

raya mulai ditinggalkan karena sedikitnya masyarakat yang mau meneruskan 

tradisi yang sudah ada. Untuk itu kesenian Dogdog Kaliwon ditampilkan sebagai 

sarana ritual hanya sesekali waktu pada malam 1 Syuro sekaligus menyambut 

tahun baru Islam. Upacara panen raya sudah bukan menjadi agenda rutin 

masyarakat Desa Bentarsari, namun dipentaskan sesekali waktu jika masyarakat 

menghendaki agar tidak menghilangkan tradisi yang sudah ada sejak dulu. 

2. Sebagai Hiburan 

Selain sebagai sarana ritual kesenian Dogdog Kaliwon juga mempunyai 

fungsi sebagai hiburan masyarakat. Dahulu kesenian Dogdog Kaliwon berfungsi 

sebagai perwujudan syukur kepada sang Khalik tetapi pada jaman sekarang ini 

fungsi kesenian Dogdog Kaliwon sudah mulai bergeser, sebab dipengaruhi oleh 

situasi dan kondisi yang berbeda. Kesenian Dogdog Kaliwon digunakan sebagai 

sarana hiburan masyarakat, misalnya setiap orang yang mempunyai hajat kesenian 

Dogdog Kaliwon digunakan sebagai hiburan pribadi dalam perayaan khitanan 
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atau pernikahan. Kesenian ini ditampilkan untuk menghibur para tamu undangan 

yang hadir dalam acara tersebut juga masyarakat sekitar yang tinggal di dekat 

rumah yang sedang memiliki hajat. Dengan adanya pertunjukan Dogdog Kaliwon, 

masyarakat dapat menyegarkan rohani mereka dari aktivitas sehari-hari yang 

membosankan dan kepenatan dalam bekerja. 

Menurut pendapat Bapak Kardi seperti penuturanya berikut,  

“saya merasa senang kalau ada pertunjukan Dogdog Kaliwon di desa karena 
jarang sekali ada hiburan di desa saya. Selain itu kepenatan pikiran bisa berkurang 
dengan menonton pertunjukan Dogdog Kaliwon”. 
 
Bapak Kardi adalah penduduk Desa Bentarsari yang bekerja sebagai petani.Jarang 

sekali ada waktu untuk mencari hiburan, dirinya merasa senang apabila ada 

pertunjukan Dogdog Kaliwon karena pertunjukan tersebut merupakan hiburan 

gratis dan dapat mengurangi kejenuhan dalam bekerja. 

Selain itu Dogdog Kaliwon juga sering ditampilkan untuk hiburan pada 

acara HUT RI, hari jadi Kabupaten Brebes dengan arak-arakan dari start yang 

ditentukan menuju pendapa, selain itu kesenian ini juga kerap ditampilkan pada 

Festival Kesenian Tradisional yang bertujuan untuk memperkenalkan kesenian ini 

sekaligus melestarikannya. 

3. Sebagai Sarana Presentasi Estetis 

Presentasi estetis dapat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan estetika dan 

berekspresi serta berapresiasi seni dan ketika dipertontonkan akan menimbulkan 

rasa takjub dan senang pada diri penonton. Para pencipta lagu membuat lagu 

dengan fenomena disekitarnya yang kemudian diekspresikan melalui bait lagu dan 

kemudian ditambah dengan unsur musik maka jadilah sebuah lagu yang indah. 
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Begitu pula dengan kesenian Dogdog Kaliwon di desa Bentarsari kecamatan 

Salem kabupaten Brebes. Para pemain dapat mengekspresikan diri melalui lagu-

lagu yang mereka bawakan dan mereka ciptakan. Sedangkan para penikmat 

(penonton) kesenian Dogdog Kaliwon ketika pertunjukan sedang berlangsung, 

penonton menyaksikan pertunjukan tersebut dengan merasa senang dan terhibur 

dengan penampilan para pemain Dogdog Kaliwon.  

Menurut Pak Darman, salah satu anggota kelompok kesenian Dogdog 

Kaliwon, ada kebanggaan tersendiri bisa ikut pertunjukan Dogdog Kaliwon 

karena tidak semua orang bisa melakukan apalagi generasi muda sekarang, selain 

itu merupakan kebanggaan ketika ia beserta kelompoknya dipercaya untuk 

mewakili daerahnya mengikuti festival kesenian tradisional. Ia juga 

mengungkapkan bahwa ada kepuasan tersendiri bisa membuat orang lain merasa 

senang ketika menonton pertunjukan Dogdog Kaliwon seperti penuturannya 

berikut, 

“saya merasa bangga bisa memainkan Dogdog Kaliwon dan 
memperkenalkannya kepada semua orang pada acara festival kesenian tradisional, 
senang juga bisa menghibur banyak orang”. 

 
Selain itu juga merupakan pengikat antar masyarakat kecamatan Salem, 

khususnya masyarakat desa Bentarsari. Dalam kegiatan yang ada di masyarakat, 

seni mempunyai fungsi sosial karena dengan adanya pertunjukan Dogdog 

Kaliwon dapat digunakan sebagai ajang silaturahmi, sebagai media berinteraksi 

antar penonton atau saling berhubungan baik dengan masyarakat. 

Alan P.Merriam dalam bukunya The Anthropology of Musik (1964 dan 

1987) yang menggeluti musik etnis mengatakan ada 10 fungsi penting dari musik 
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etnis yaitu:(1). Sebagai ekspresi emosional; (2).Kenikmatan estetis; (3).Hiburan; 

(4).Komunikasi; (5).Representasi simbolis; (6).Respon fisik; (7).Memperkuat 

konformitas norma-norma sosial; (8).Pengesahan institusi-institusi sosial dan 

ritual-ritual; (9).Sumbangan pada pelestarian serta stabilitas kebudayaan; 

(10).Membangun pula integritas masyarakat. Peneliti akan memaparkan beberapa 

fungsi kesenian Dogdog Kaliwon yang sesuai dengan teori fungsi Alan P. 

Merriam, diantaranya: 

1. Fungsi Ekspresi Emosional 

Kesenian Dogdog Kaliwon mempunyai fungsi sebagai pengungkapan 

emosional baik oleh penciptanya, pemain dan penonton.Pencipta lagu dapat 

menuangkan emosinya terhadap musik yang diciptakan.Apapun yang dirasakan 

oleh pencipta bisa dituangkan melalui musik yang diciptakan baik melalui syair 

maupun komposisi musiknya, entah itu perasaan senang, sedih, maupun 

penyampaian pesan.Pemain juga bisa ikut menuangkan emosi ke dalam syair lagu 

yang dinyanyikan melewati pengkhayatan dalam penyampaian ketika 

membawakan lagu-lagu. Penonton yang menyaksikan pertunjukan juga dapat 

mengungkapkan emosional mereka melalui musik yang enak didengar, serta syair 

yang syarat akan makna. 

2. Fungsi Kenikmatan Estetis 

  Kesenian Dogdog Kaliwon mempunyai fungsi sebagai kenikmatan estetis, 

maksudnya yaitu yang dapat dinikmati baik oleh penciptanya maupun oleh 

penonton. Dengan membuat komposisi yang baik, lagu-lagu yang enak didengar, 

isi syair yang berupa saran dan nasehat, balutan busana yang serasi, serta 
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penampilan para personil atau pemain yang menarik, sehingga bisa membuat 

orang atau para penonton yang melihat dan mendengarnya puas dan menikmati 

penampilannya. 

3. Fungsi Hiburan 

  Kesenian Dogdog Kaliwon memiliki fungsi sebagai sarana hiburan bagi 

warga masyarakat, karena kesenian ini dapat dinikmati dan memeriahkan setiap 

acara yang diadakan, seperti pada perayaan HUT RI dan hari jadi Kabupaten 

Brebes, serta pada acara-acara hajatan. Kesenian Dogdog Kaliwon juga dijadikan 

sebagai hiburan oleh masyarakat untuk melepas kepenatan dan kejenuhan dari 

aktivitas sehari-hari. 

4. Fungsi Komunikasi 

  Selain digunakan sebagai hiburan, kesenian Dogdog Kaliwon juga 

berfungsi sebagai sarana berkomunikasi. Dengan adanya pertunjukan Dogdog 

Kaliwon, maka akan terjalin komunikasi antara pemain dan penonton, serta 

komunikasi antar warga masyarakat. Dengan menyaksikan pertunjukan kesenian 

ini, dapat mempererat tali silaturahmi antar warga masyarakat. 

5. Fungsi Representasi Simbolis 

Kesenian Dogdog Kaliwon juga digunakan sebagai simbol kebudayaan 

masyarakat Desa Bentarsari.Kesenian berpedoman kepada sistem pengetahuan, 

kepercayaan, nilai, norma-norma yang hidup dalam masyarakat pemilik kesenian 

tersebut.Setiap masyarakat senantiasa memiliki sistem-sistem simbol dalam 

kebudayaannya yang dikembangkan secara bersama oleh anggota warga 

masyarakat yang bersangkutan dalam berkesenian. 
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6. Fungsi Respon Fisik 

Kesenian Dogdog Kaliwon mendapat respon positif dari warga masyarakat 

yang menyaksikan. Hal ini dapat dilihat dari tepuk tangan dan sorak sorai warga  

yang terhibur menyaksikan pertunjukan Dogdog Kaliwon. keseriusan para warga 

binaan muslim dalam belajar alat musik rebana dan mendalami syair-syair 

lagunya dan berusaha menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. 

7. Sumbangan Pelestarian dan Stabilitas Kebudayaan 

 Melihat kesenian tradisional yang hampir punah karena tertekan oleh 

kesenian modern yang berkembang saat ini, maka adanya pementasan kesenian 

Dogdog Kaliwon, dapat dijadikan sebagai upaya melestarikan kebudayaan yang 

sudah menjadi warisan leluhur.Dengan adanya pementasan Dogdog Kaliwon di 

berbagai acara, diharapkan warga masyarakat dapat mengenal kesenian tradisional 

yang sudah menjadi budaya di masyarakat dan dapat melestarikannya. 

8. Pengesahan Istitusi-institusi Sosial dan Ritual-ritual Keagamaan 

Dalam setiap masyarakat, kehidupan masyarakat diatur oleh adat istiadat 

dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di 

mana dia hidup dan bergaul dari hari kehari.Adanya pertunjukan kesenian Dogdog 

Kaliwon maka dapat mengajak masyarakat untuk selalu menjalankan adat istiadat 

dan kebudayaan di tempat mereka tinggal. Kesenian Dogdog Kaliwon dapat pula 

dijadikan sebagai sarana silaturahmi sehingga dapat mempererat tali persaudaraan 

sehingga akan menjadi lebih akrab karena sering dipertemukan dalam acara-acara 

yang mementaskan kesenian Dogdog Kaliwon. 
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9. Kontribusi Terhadap Pelestarian dan Stabilitas Budaya 

 Dengan adanya pementasan kesenian Dogdog Kaliwon jelas dapat 

dijadikan sebagai upaya melestarikan kebudayaan yang sudah menjadi warisan 

leluhur, apalagi ditengah era globalisasi yang semakin menyingkirkan kesenian 

tradisional yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat. 

10. Konstribusi Terhadap Integrasi Masyarakat  

 Dogdog Kaliwon merupakan salah satu kesenian yang memberikan 

sumbangan atau kontribusi terhadap kesatuan masyarakat.Dengan adanya 

kesenian ini mampu mempersatukan warga untuk lebih menjalin persaudaraan 

antar warga masyarakat. 

 Seni pertunjukan secara kontekstual berkaitan dengan berbagai bentuk 

kepentingan kehidupan budaya manusia, sehingga seni pertunjukan lebih 

cenderung bersifat multifungsi.Kesenian yang dimiliki suatu lingkungan 

masyarakat tertentu memiliki fungsi dan manfaat tersendiri bagi masyarakat 

pendukungnya seperti halnya kesenian tradisional. Berikut akan dijelaskan fungsi 

kesenian Dogdog Kaliwon secara umum, yaitu : 

1. Sebagai fungsi sosial  

 Fungsi sosial lebih ditekankan pada fungsi kesenian tradisional secara 

umum dan khususnya kesenian Dogdog Kaliwon sebagai sarana pelestarian 

budaya yaitu tradisi, nilai-nilai, dan norma yang terdapat dalam suatu daerah dapat 

disajikan tanpa menghilangkan identitas budayanya. Dogdog Kaliwon juga 

berfungsi sebagai media pembangunan, di mana kesenian ini dapat dipakai 

sebagai media atau alat penyampaian pesan-pesan antara pemerintah dan 
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masyarakat, dapat juga dipakai sebagai kritik sosial dan penyuara ketidakadilan 

yang terjadi di masyarakat yang digambarkan dalam bentuk cerita dan 

lawakan.Seni juga diciptakan untuk kepentingan masyarakat, sebagai alat untuk 

saling mengenal atau saling berhubungan antar masyarakat di dalam maupun di 

luar desa.Dengan adanya pertunjukan Dogdog Kaliwon, dapat terjalin interaksi 

sosial antar masyarakat. 

2. Sebagai Fungsi Ekonomi 

 Pertunjukan kesenian Dogdog Kaliwon merupakan salah satu bentuk 

kesenian yang mempunyai fungsi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan 

manusia misalnya dalam bidang ekonomi. Dengan adanya pertunjukan kesenian 

Dogdog Kaliwon dapat meningkatkan perekonomian bagi para pelaku 

pertunjukan. Dengan seringnya kesenian ini pentas maka para pemain akan 

mendapatkan penghasilan tambahan. Menurut Bapak Darman selaku ketua 

kelompok kesenian Dogdog Kaliwon mengungkapkan, 

“dengan seringnya kesenian ini pentas, para pemain merasa senang karna 
mendapat penghasilan tambahan setiap kali diadakan pentas”. 
 
 Maka dapat dikatakan bahwa pertunjukan kesenian Dogdog Kaliwon 

memberi peluang kepada anggota untuk menambah pendapatan sampingan dalam 

memenuhi kebutuhan hidup keluarga, di samping pekerjaan tetap yang sebagian 

besar anggota kelompok kesenian Dogdog Kaliwon adalah petani dan buruh. 

 Selain menambah ekonomi anggota kelompok kesenian Dogdog Kaliwon, 

banyak orang yang berjualan di sekitar tempat pertunjukan sehingga akan 

berpengaruh terhadap pedagang untuk menambah penghasilan, karena dengan 
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adanya pertunjukan Dogdog Kaliwon dagangan yang dijual akan lebih banyak 

dari hari biasa, seperti diungkapkan oleh Ibu Darsiah penjual es dan jajanan 

mengatakan,  

“Saya senang sekali kalau ada pertunjukan Dogdog Kaliwon, karena hasil saya 
berjualan bisa lebih banyak dari biasanya.Dagangan saya laris, anak-anak kecil 
yang sedang menonton banyak yang membeli jajanan dan es”. 
 
Bahwa hasil penjualan untung lebih banyak pada saat ada pertunjukan Dogdog 

Kaliwon daripada hari biasanya. Pendapat tersebut dipertegas oleh Ibu Dastem 

yang bekerja sebagai penjual pecel, 

“nyong biasane ngadoli sedina mung 20 bungkus, angger ana rame-rame kaya 
kiye bisa tekan 50 bungkus, alhamdulillah”. 
 
Dari penuturan Ibu Dastem bahwa dengan adanya pertunjukan Dogdog Kaliwon 

berdampak pada barang dagangannya karena pada hari-hari biasa ia hanya 

menjual 20 bungkus pecel, tetapi dengan adanya pertunjukan Dogdog Kaliwon ia 

bisa menjual sampai 50 bungkus pecel dalam sehari. Jadi dengan adanya 

pertunjukan Dogdog Kaliwon merupakan suatu kesempatan yang baik bagi para 

pedagang untuk menambah penghasilan yang lebih banyak dibanding hari-hari 

biasa. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: Bentuk pertunjukan kesenian Dogdog kaliwon merupakan bentuk 

pertunjukan musik yang terbentuk dari beberapa elemen sehingga menjadi sebuah 

pertunjukan Kesenian Dogdog Kaliwon. Elemen-elemen itu antara lain: instrumen 

pokok berupa 4 buah kendang, hanya sekarang seringkali dipadukan dengan 

instrumen melodis seperti suling sunda, terompet sunda, biola, dan instrumen 

lainnya. Pada pertunjukan kesenian Dogdog Kaliwon, materi lagu yang 

dibawakan yaitu lagu-lagu daerah diiringi pola permainan Dogdog.Busana yang 

digunakan adalah sepasang baju dan celana berwarna cerah kemudian 

menggunakan kain sebagai ikat kepala, untuk tata rias karena seluruh pemain laki-

laki jadi menggunakan tata rias natural.Tempat pementasan lapangan atau 

halaman luas, tidak ada penataan khusus.Begitu juga dengan tata cahaya, tidak 

ada pencahayaan khusus hanya menggunakan lampu neon seadanya jika 

pertunjukan dilakukan pada malam hari. 

Kesenian tradisional Dogdog Kaliwon yang hidup di desa Bentarsari 

Kecamatan Salem Kabupaten Brebes merupakan bentuk ungkapan sosial 

dan/ekspresi budaya masyarakatnya yang sebagian besar mata pencahariannya 

sebagai petani. Kondisi ini menjadikan masyarakat desa Bentarsari dalam tata 

kehidupannya masih mengacu pada nilai-nilai budaya agraris seperti bersaji dan 

meminta berkah. Kesenian Dogdog Kaliwon digunakan oleh masyarakat desa 
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Bentarsari sebagai sarana ritual untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan 

atas hasil panen yang melimpah. Namun pada perkembangannya kesenian ini 

digunakan oleh masyarakat sebagai hiburan dengan tidak merubah nilai-nilai 

positif yang terkandung di dalamnya. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, 

presentasi estetis dan sarana ritual, kesenian ini juga memiliki fungsi sosial dan 

fungsi ekonomi. Disamping mengekspresikan diri melalui kesenian ini, para 

pemain secara tidak langsung mendapatkan penghasilan tambahan dari 

pementasan kesenian Dogdog Kaliwon. Namun kesenian ini makin terpinggirkan 

ditengah banyaknya kesenian modern yang berkembang, selain itu generasi muda 

lebih menyukai kesenian modern, bahkan sulit mencari generasi penerus yang 

mau melestarikan kesenian tradisional yang berkembang di Kabupaten Brebes. 

 

5.2 Saran 

Seni tradisional merupakan budaya yang harus dilestarikan agar kita tidak 

kehilangan akan budaya warisan nenek moyang kita yang tidak ternilai 

harganya,sehingga dipandang perlu adanya upaya-upaya untuk menjaga dan 

mengembangkanny. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan 

peneliti antara lain: 

Pertama, pemain kesenian Dogdog Kaliwon hendaknya melakukan 

variasi-variasi dalam penyajian lagu dan pertunjukan, sehingga masyarakat 

sebagai penonton tidak bosan.Kedua, seluruh pihak baik pemerintah maupun 

masyarakat hendaknya ikut melestarikan seni tradisi yang tumbuh dan 

berkembang di daerahnya agar tidak hilang begitu saja. 
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Lampiran Transkip Wawancara 

 
KepalaDesa Bentarsari Ruswa Abdulwahab 

Dokumentasi: Isteria Meilan, September 2012 
 

Responden : Kepala Desa Bentarsari (W.01) 

Nama : Ruswa Abdulwahab 

Umur : 56 Tahun 

Hari, tanggal : Senin, 3 september 2012 

Tempat : Rumah Bapak Ruswa Abdulwahab 

Alamat : Bentarsari 

 

Daftar Pertanyaan: 

1. Bagaimanakah perkembangan kesenian di Desa Bentarsari? 
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Jawaban: Desa Bentarsari sebenarnya memiliki potensi yang sangat baik 

khususnya dalam bidang kesenian. Terdapat banyak kesenian tradisional di 

sini, masyarakatnya juga sangat antusias bila ada tontonan kesenian di Desa 

Bentarsari. Tercatat kemarin kesenian Kecapi Suling dari Desa Bentarsari 

mewakili kabupaten Brebes mengikuti lomba kesenian di TMII. Namun 

menurut saya perlu adanya bantuan fasilitas maupun dana dalam upaya 

pengembangan kesenian yang berkembang di Desa Bentarsari sehingga bisa 

maksimal. 

2. Kegiatan kesenian apa sajakah yang sering dipertunjukan di Desa Bentarsari? 

Jawaban: kesenian yang ada di Desa Bentarsari yaitu kecapi suling, dogdog, 

jaipong, dan rebana. Biasanya ditampilkan ketika hajatan pernikahan, 

khitanan, maupun selametan. Pada acara HUT RI juga kesenian dogdog dan 

rebana sering ditampilkan. 

3. Apa yang Anda ketahui tentang kesenian Dogdog Kaliwon? 

Jawaban: kesenian Dogdog Kaliwon adalah kesenian yang hidup dan 

berkembang di Desa Bentarsari. Kesenian ini berupa permainan alat musik 

dogdog atau kendang berjumlah 4. 

4. Bagaimanakah pertunjukan kesenian Dogdog Kaliwon di Desa Bentarsari? 

Jawaban: kami terus berupaya melestarikan kesenian Dogdog Kaliwon yaitu 

dengan menampilkannya dalam acara desa. Meskipun tidak rutin, masyarakat 

tetap menyelenggarakan sesekali pada acara-acara seperti 1 syuro.  

5. Bagaimanakah peranan desa khususnya perangkat dalam melestarikan 

kesenian Dogdog Kaliwon agar tidak punah dan regenerasi? 
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Jawaban: desa sangat berperan serta dalam memperkenalkan dan 

menampilkan kesenian tersebut di berbagai acara. Sebenarnya kami juga 

berupaya membina generasi muda dalam hal pelestrian kesenian tersebut, 

namun minat dari generasi muda sendiri yang masih kurang. 

6. Bagaimana minat masyarakat khususnya generasi muda dalam menanggapi 

kesenian Dogdog Kaliwonjika dibandingkan dengan kesenian modern seperti 

sekarang? 

Jawaban: menurut pandangan saya, minat generasi muda khususnya di Desa 

Bentarsari masih kurang. Mereka lebih suka tontonan jaman sekarang seperti 

musik band atau dangdut, kesenian Dogdog Kaliwon dianggap kuno dan 

ketinggaln jaman. 

7. Pernahkah desa mengadakan pertunjukan kesenian Dogdog Kaliwon?dalam 

rangka apa?  

Jawaban: pernah. Dalam rangka upacara panen raya. 

8. Apakah ada waktu tertentu untuk mengadakan pertunjukan kesenian Dogdog 

Kaliwon? kapan ?  

Jawaban: Tidak. Kesenian ini bisa diadakan kapan saja. 

9. Adakah peran serta instansi pendidikan/ sekolah dalam pengenalan kesenian 

Dogdog Kaliwon pada generasi muda? kalau ada seperti apa?  

Jawaban: Saat ini belum ada pengenalan kesenian Dogdog Kaliwon di 

sekolah. Kesenian ini hanya di perkenalkan di lingkungan masyarakat. 

10. Kendala apa yang dihadapi dalam melestarikan kesenian Dogdog Kaliwon? 

Jawaban: kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesenian tradisional di 

daerah, masalah biaya untuk fasilitas maupun perawatan alat-alat bila ada 

kerusakan alat khususnya Dogdog, para pemainnya iuran dan menggunakan 

uang kas sendiri. 
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11. Apa harapan bapak dengan kesenian Dogdog Kaliwon di Desa Bentarsari ini?  

Jawaban: harapan kami tentu kesenian yang ada di desa kami khususnya 

Dogdog Kaliwon akan tetap ada sampai kapanpun. Jangan sampai anak cucu 

kita tidak mengenal kesenian yang merupakan kesenian asli daerah kita. 

 

 
Koordinator kesenian Dogdog Kaliwon Bapak Wahyu 

Dokumentasi: Isteria Meilan, September 2012 
 

Responden     : Ketua Grup Kesenian Dogdog Kaliwon (W.02) 

Nama : Wahyu 

Umur : 50 tahun 

Hari, tanggal : Senin, 3 September 2012 

Tempat : Rumah Bapak Karta 

Alamat : Bentarsari 

Pekerjaan : Guru 
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Daftar Pertanyaan: 

1. Sejak kapan Anda menjadi ketua grup kesenian Dogdog Kaliwon ini?  

Jawaban: pada tahun 70-an 

2. Bagaimanakah asal mula kesenian Dogdog Kaliwon bisa di gemari di desa 

ini?  

Jawaban: dahulu di desa ini tidak ada hiburan sebanyak sekarang, jadi 

Dogdog Kaliwon menjadi hiburan yang paling diminati di desa ini. 

3. Apa yang dimaksud dengan kesenian Dogdog Kaliwon menurut anda? 

 Jawaban: kesenian tradisional berupa 4 buah dogdog atau kendang yang dulu 

digunakan oleh masyarakat Desa Bentarsari untuk mengumpulkan warga 

pada upacara panen raya. 

4. Saat ini ada berapa anggota dalam grup ini? 

Jawaban: anggota inti kesenian ini bejumlah 4 orang yaitu para pemain 

dogdog, sedangkan pemegang instrument melodis adalah pemain tambahan 

dan bukan anggota tetap. 

5. Adakah dokumen/ tulisan lagu – lagu Kesenian Dogdog Kaliwon? 

Jawaban: tidak ada. 

6. Bagaimanakah urutan penyajian dari pertunjukan kesenian Dogdog Kaliwon 

ini? 

Jawaban: sajian diawali dengan beberapa bar pola ritmis permainan dogdog 

kemudian dilanjutkan memainkan lagu-lagu disertai drama (jika ada), karena 

setiap pementasan kesenian ini tidak sama.  

7. Sudah tampil dimana sajakah grup Dogdog Kaliwon ini? 
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Jawaban: kesenian ini tentu sudah tampil di Desa Bentarsari pada acara panen 

raya serta hajatan pernikahan maupun khitanan. Kesenian ini juga pernah di 

tampilkan di pendapa pada acara hari jadi Kabupaten Brebes, kemudian di 

TMII pada acara festival kesenian tradisional. 

8. Bagaimanakah minat masyarakat khusunya generasi muda dalam 

mempelajari kesenian Dogdog Kaliwon? 

Jawaban: hampir tidak ada generasi muda yang berminat mempelajari 

kesenian ini, sangat disayangkan karena jika tidak ada generasi penerus yang 

melestarikan, kesenian ini akan hilang seiring berjalannya waktu. 

9. Bahasa apa yang digunakan dalam kesenian Dogdog Kaliwon ? 

Jawaban: bahasa jawa (ngapak) dan bahasa sunda. 

10. Adakah syair ataupun lagu yang khusus dinyanyikan ketika Kesenian Dogdog 

Kaliwon dipertunjukan? 

Jawaban: lagu khusus yang dinyanyikan adalah lagu yang dibuat oleh salah 

seorang pemain Dogdog, yaitu Lagu Brebes Kota Bawang dan Lagu Tol 

Pejagan. 

11. Apa saja instrumen yang digunakan dalam pertunjukan Kesenian Dogdog 

Kaliwon? 

Jawaban: instrumen pokok yang digunakan adalah 4 buah kendang, 

sedangkan instrumen tambahan yang digunakan berupa suling sunda, 

terompet sunda, biola, maupun alat musik lainnya. 

12. Bagaimanakah pendapat anda jika Kesenian Dogdog Kaliwon ditampilkan 

dengan penambahan instrumental lain? 
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Jawaban: Musik yang dihasilkan pada pementasan Dogdog Kaliwon akan 

terdengar lebih harmonis jika ditambahkan dengan instrumen lain.  

13. Apa saja kesulitan anda dalam pertunjukan kesenian Dogdog Kaliwon? 

Jawaban: kesulitan dalam pertunjukan adalah anggota kita hanya terdiri dari 4 

pemain dogdog, jadi jika membutuhkan juru kawih/penyanyi kita harus 

mencari terlebih dahulu, begitu pula dengan instrumen tambahan seperti 

suling sunda maupun terompet sunda, harus mencari pemain yang bersedia 

ikut pementasan. 

14. Bagaimanakah peran serta instansi pemerintah dalam menanggapi kesenian 

Dogdog Kaliwon?  

Jawaban: peran serta pemerintah sangat kurang, dibuktikan dengan tidak 

adanya fasilitas maupun perhatian dari pemerintah untuk perawatan alat-alat 

maupun sarana lain yang menunjang lancarnya pertunjukan kesenian ini. 

15. Apakah harapan anda untuk kelangsungan kesenian Dogdog Kaliwon ke 

depan? 

Jawaban: Saya harap kesenian Dogdog Kaliwon dapat dinikmati sampai 

kapanpun oleh semua kalangan dan semua pihak turut serta dalam upaya 

pelestarian kesenian Dogdog Kaliwon di Desa Bentarsari. 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 
 

 
Anggota kesenian Dogdog Kaliwon Pak Darman 
Dokumentasi: Isteria Meilan, Agustus tahun 2012  

 

Responden     : Anggota Grup Kesenian Dogdog Kaliwon 1(W.03) 

Nama : Darman 

Umur : 60 tahun 

Hari, tanggal : Kamis, 30 Agustus 2012 

Tempat : Rumah bapak Karta 

Alamat : Bentarsari 

Pekerjaan : petani 

Daftar Pertanyaan: 

1. Sejak kapan anda menjadi anggota grup ini? 
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Jawaban: sejak kesenian ini ada. 

2. Bagaimanakah cara anda masuk ke dalam grup Kesenian Dogdog Kaliwon 

ini? 

Jawaban: ya saya langsung bergabung saja dengan anggota lainnya. 

3. Mengapa anda ingin masuk ke dalam grup ini?apa motifasinya? 

Jawaban: karena saya menyukai kesenian tradisional dan saya ingin 

melestarikannya. 

4. Menurut anda apa yang dimaksud dengan kesenian Dogdog Kaliwon? 

Jawaban: kesenian tradisional berupa 4 instrument kendang. 

5. Apakah makna yang terkandung dari kesenian Dogdog Kaliwon itu sendiri? 

Jawaban: kesenian Dogdog Kaliwon adalah tradisi masyarakat Desa 

Bentarsari. 

6. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pertunjukan kesenian 

ini? 

Jawaban: 3 sampai 4 jam menyesuaikan acara. 

7. Bagaimanakah urutan penyajian pertunjukan Kesenian Dogdog Kaliwon? 

Jawaban: diawali permainan dogdog kemudian dilanjutkan drama dan lagu. 

8. Selama anda menjadi anggota, sudah tampil dimana sajakah grup ini? 

Jawaban: di berbagai acara hajatan. 

9. Apa bahasa yang digunakan pada syair lagu Kesenian Dogdog Kaliwon? 

Jawaban: bahasa Jawa (ngapak) dan Sunda. 

10. Apa makna dari kesenian Dogdog Kaliwon? 
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Jawaban: kesenian dogdog kaliwon merupakan tradisi masyarakat desa 

Bentarsari. 

11. Apa Instrumen yang anda pegang dalam  Kesenian  ini? 

Jawaban: gong.  

12. Apa pendapat anda jika Kesenian Dogdog Kaliwon ditampilkan dengan 

penambahan instrumental lain? 

Jawaban: akan terdengar semakin bagus dan menarik. 

13. Bagaimanakah peran serta instansi pemerintah dan masyarakat? 

Jawaban: pemerintah kurang berpartisi. 

14. Apa harapan anda untuk kelanjutan kesenian Dogdog Kaliwon? 

Jawaban: Dogdog Kaliwon dapat tetap hidup ditengah maraknya musik 

modern yang berkembang di Indonesia. 
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Anggota kesenian Dogdog Kaliwon Bapak Sasko 
Dokumentasi: Isteria Meilan, Agustus tahun 2012 

Responden     : Anggota Grup Kesenian Dogdog Kaliwon 2(W.03) 

Nama : Sasko 

Umur : 56 tahun 

Hari, tanggal : Kamis, 30 Agustus 2012 

Tempat : Rumah Bapak Karta 

Alamat : Bentarsari 

Pekerjaan : Petani 

Daftar Pertanyaan: 

1. Sejak kapan anda menjadi anggota grup ini? 

Jawaban: sekitar tahun70-an semenjak kesenian ini ada. 
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2. Bagaimanakah cara anda masuk ke dalam grup Kesenian Dogdog Kaliwon 

ini? 

Jawaban: saya menyukai kesenian ini kemudian saya bergabung saja dengan 

anggota yang lain, dan mereka merasa sangat senang.  

3. Mengapa anda ingin masuk ke dalam grup ini?apa motifasinya? 

Jawaban: karena kesenian ini merupakan hiburan pribadi bagi saya. Saya 

merasa senang dapat berekspresi melalui kesenian ini, dan saya ingin 

melestarikan kesenian ini. 

4. Menurut anda apa yang dimaksud dengan kesenian Dogdog Kaliwon? 

Jawaban: kesenian dogdog kaliwon yaitu kesenian yang berupa tabuhan-

tabuhan permainan kendang. 

5. Apakah makna yang terkandung dari kesenian Dogdog Kaliwon itu sendiri? 

Jawaban: makna yang terkandung adalah bahwa kesenian ini sebagai media 

untuk menyatukan warga masyarakat, mengumpulkan warga masyarakat 

untuk menggelar doa bersama dalam acara panen raya. 

6. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pertunjukan kesenian 

Dogdog Kaliwon? 

Jawaban: sekitar 3-4 jam. 

7. Bagaimanakah urutan penyajian pertunjukan Kesenian Dogdog Kaliwon? 

Jawaban: pertunjukan diawalii dengan permainan dogdog kemudian 

dilanjutkan memainkan lagu-lagu. 

8. Selama anda menjadi anggota, sudah tampil dimana sajakah grup ini? 

Jawaban: di Desa Bentarsari, di Kabupaten Brebes, lalu di TMII. 
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9. Apa bahasa yang digunakan pada syair lagu Kesenian Dogdog Kaliwon? 

Jawaban: bahasa sunda dan bahasa jawa (ngapak). 

10. Apa Instrumen yang anda pegang dalam kesenian ini? 

Jawaban: kempling ( dogdog yang berukuran paling kecil ). 

11. Apa pendapat anda jika Kesenian Dogdog Kaliwon ditampilkan dengan 

penambahan instrumental lain? 

Jawaban: bagus. Musiknya bisa makin ramai 

12. Bagaimanakah peran serta instansi pemerintah dan masyarakat? 

Jawaban: menurut saya kurang. Karena jika ada kerusakan alat saja, kita yang 

mengeluarkan dana, tidak ada perhatian atau sumbangan dari pemerintah. 

13. Apa harapan anda untuk kelanjutan kesenian Dogdog Kaliwon? 

Jawaban: semoga kesenian ini bisa dikenal seluruh masyarakat dan bisa tetap 

berkembang di Desa Bentarsari. 
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Tokoh Masyarakat Bapak Sarko 

Dokumentasi: Isteria Meilan, September tahun 2012 

 
Responden : Tokoh Masyarakat 1(W.05) 

Nama : Sarko 

Umur : 61 tahun 

Hari, tanggal : Senin, 3 September 2012 

Tempat : Rumah Bapak Karta 

Alamat : Bentarsari 

Pekerjaan : Guru 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah anda mengetahui Kesenian Dogdog Kaliwon? 

The image part w ith relationship ID rId59 was not found in the file.
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Jawaban: ya. Saya mengetahui 

2. Apa yang anda ketahui tentang Kesenian Dogdog Kaliwon? 

Jawaban: kesenian berupa Dogdog/kendang. 

3. Apakah makna yang terkandung dari kesenian Dogdog Kaliwon itu sendiri? 

Jawaban: kesenian ini memiliki makna sebagai tradisi yang turun temurun 

dari nenek moyang. 

4. Bagaimanakah asal usul  Kesenian Dogdog Kaliwon itu? 

Jawaban: kesenian ini berasal dari tradisi sedekah gunung, digunakan untuk 

mengumpulkan warga untuk melaksanakan upacara pada acara panen raya. 

Kemudian terus berkembang dan dilestarikan oleh masyarakat Desa 

Bentarsari sebagai tradisi. 

5. Mengapa kesenian itu dinamakan Kesenian Dogdog Kaliwon? 

Jawaban: karena alat yang digunakan berupa Dogdog/kendang. Kemudian 

kaliwon karena kerap dipentaskan pada hari pasaran kliwon. 

6. Apakah arti dari kata Kesenian Dogdog Kaliwon itu sendiri? 

Jawaban: dogdog berarti menabuh, sedangkan kaliwon adalah salah satu hari 

pasaran Jawa. Karena pertunjukan ini mulanya dipentaskan setiap malam 

kliwon maka diberi nama Dogdog Kaliwon. 

7. Apa fungsi dari pertunjukan kesenian Dogdog Kaliwon? 

Jawaban: fungsinya sebagai sarana ritual dan sebagai hiburan. 

8. Bagaimanakah urutan pertunjukan kesenian Dogdog Kaliwon? 

Jawaban: 
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9. Apa Instrumen yang digunakan untuk mengiringi Kesenian Dogdog 

Kaliwon? 

Jawaban: instrument yang digunakan adalah 4 buah kendang berukuran 

berbeda dan instrumen tambahan berupa alat musik melodis. 

10. Bahasa Apa yang digunakan dalam kesenian ini? 

Jawaban: bahasa Jawa dan Sunda. 

11. Bagaimanakah jika Kesenian Dogdog Kaliwon digubah menggunakan bahasa 

lain? 

Jawaban: tidak bisa. Karena kesenian tradisional mencirikan daerahnya. 

12. Bagaimanakah peran serta instansi pemerintah dan masyarakat? 

Jawaban: masyarakat sangat berperan dalam melestarikan kesenian ini namun 

pemerintah kurang berperan. 

13. Apa harapan anda untuk kelanjutan kesenian Dogdog Kaliwon? 

Jawaban: kesenian ini dapat terus berkembang. 
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        Tokoh Msyarakat Bapak Dedi 
       Dokumentasi: Isteria Meilan, September tahun 2012 
        

Responden  : Tokoh Masyarakat 2(W.05) 

Nama : Dedi 

Umur : 53 tahun 

Hari, tanggal : Senin, 3 September 2012 

Tempat : Rumah Bapak Dedi 

Alamat : Bentarsari 

Pekerjaan : PNS 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah anda mengetahui Kesenian Dogdog Kaliwon? 
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Jawaban: ya saya mengetahui. 

2. Apa yang anda ketahui tentang Kesenian Dogdog Kaliwon? 

Jawaban: kesenian tradisional yang hidup di Desa Bentarsari. 

3. Apakah makna yang terkandung dari kesenian Dogdog Kaliwon itu sendiri? 

Jawaban: kesenian ini merupakan sarana ritual sebagai ungkapan syukur 

kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah. 

4. Bagaimanakah asal usul  Kesenian Dogdog Kaliwon itu? 

Jawaban: kesenian ini bermula dari tradisi sedekah gunung/ngasa, digunakan 

untuk mengumpulkan warga masyarakat. 

5. Mengapa kesenian itu dinamakan Kesenian Dogdog Kaliwon 

Jawaban: karena menggunakan instrument dogdog pada pertunjukannya 

kemudian dipentaskan pada malam kliwon. 

6. Apakah arti dari kata Kesenian Dogdog Kaliwon itu sendiri? 

Jawaban: dogdog yaitu menabuh sedangkan kaliwon adalah hari pasaran 

Jawa. Pertunjukan kesenian ini berupa tabuhan kendang kemudian 

dipentaskan pada malam selasa kliwon. 

7. Apa fungsi dari pertunjukan kesenian Dogdog Kaliwon? 

Jawaban: dahulu sebagai sarana ritual pada upacara panen raya. 

8. Bagaimanakah urutan pertunjukan kesenian Dogdog Kaliwon? 

Jawaban: pertunjukan diawali dengan permainan dogdog kemudian  

9. Apa Instrumen yang digunakan untuk mengiringi Kesenian Dogdog 

Kaliwon?  

Jawaban: Dogdog/kendang 
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10. Bahasa Apa yang digunakan dalam kesenian ini? 

Jawaban: bahasa Jawa dan Sunda 

11. Bagaimanakah jika Kesenian Dogdog Kaliwon digubah menggunakan bahasa 

lain?  

Jawaban: Tidak bisa 

12. Bagaimanakah peran serta instansi pemerintah dan masyarakat? 

Jawaban: pemerintah kurang berperan serta 

13. Apa harapan anda untuk kelanjutan kesenian Dogdog Kaliwon? 

Jawaban: saya berharap kesenian ini bisa terus dilestarikan. 
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  Orang yang menonton, Ibu Sumirah 
 Dokumentasi: Isteria Meilan, Agustus Tahun 2012 
 
 
Responden : Penonton 1(W.05) 

Nama : Sumirah 

Umur : 62 tahun 

Hari, tanggal : Kamis, 30 Agustus 2012 

Tempat : Desa Bentarsari 

Alamat : Bentarsari 

Pekerjaan : Pedagang 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah anda mengetahui kesenian Dogdog Kaliwon?Menurut anda apa yang 

dimaksud dengan Kesenian Dogdog Kaliwon? 
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Jawaban:  ya saya tahu. 

2. Apa yang menarik dari kesenian Dogdog Kaliwon itu sendiri? 

Jawaban: kesenian ini menarik karena ada lawakannya jadi menghibur. 

3. Mengapa anda menyaksikan kesenian ini? 

Jawaban: karena dapat menghibur. 

4. Apa motifasi anda ingin menyaksikan pertunjukan ini? 

Jawaban: untuk meramaikan acara. 

5. Berapa kali anda menyaksikan pertunjukan kesenian ini? 

Jawaban: tidak terhitung. 

6. Bagaimanakah asal usul  Kesenian Dogdog Kaliwon itu? 

Jawaban: saya kurang tahu. 

7. Apa fungsi dari pertunjukan kesenian Dogdog Kaliwon? 

Jawaban: sebagai sarana upacara dan hiburan. 

8. Bagaimanakah urutan pertunjukan kesenian Dogdog Kaliwon? 

Jawaban: saya kurang tahu. 

9. Apa Instrumen yang digunakan untuk mengiringi Kesenian Dogdog 

Kaliwon?  

Jawaban: dogdog. 

10. Bahasa Apa yang digunakan dalam kesenian ini? 

Jawaban: bahasa Jawa dan Sunda. 

11. Bagaimanakah jika Kesenian Dogdog Kaliwon digubah menggunakan bahasa 

lain?  

Jawaban: tidak bisa. 
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12. Bagaimanakah peran serta instansi pemerintah dan masyarakat? 

Jawaban: saya tidak tahu.  

13. Apa harapan anda untuk kelanjutan kesenian Dogdog Kaliwon? 

Jawaban: kesenian ini terus berkembang, agar bisa tetap menghibur 

masyarakat. 
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Orang yang menonton pertunjukan, Bapak Narto 

Dokumentasi oleh Isteria Meilan, Agustus tahun 2012 

 

Responden : Penonton 2(W.05) 

Nama : Narto 

Umur : 45 tahun 

Hari, tanggal : Kamis, 30 Agustus 2012 

Tempat : Rumah Bapak Narto 

Alamat : Bentarsari 

Pekerjaan : Petani 

Daftar Pertanyaan: 
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1. Apakah anda mengetahui kesenian Dogdog Kaliwon? Menurut anda apa yang 

dimaksud dengan Kesenian Dogdog Kaliwon? 

Jawaban: ya saya tahu. 

2. Apa yang menarik dari kesenian Dogdog Kaliwon itu sendiri? 

Jawaban: kesenian ini ramai dan ada lawakannya. 

3. Mengapa anda menyaksikan kesenian ini? 

Jawaban: karena menghibur disela-sela pekerjaan saya yang melelahkan. 

4. Apa motifasi anda ingin menyaksikan pertunjukan ini? 

Jawaban: ingin mendapat hiburan saja. 

5. Berapa kali anda menyaksikan pertunjukan kesenian ini? 

Jawaban: tiga kali. 

6. Bagaimanakah asal usul  Kesenian Dogdog Kaliwon itu? 

Jawaban: saya tidak tahu. 

7. Apa fungsi dari pertunjukan kesenian Dogdog Kaliwon? 

Jawaban: sebagai hiburan. 

8. Bagaimanakah urutan pertunjukan kesenian Dogdog Kaliwon? 

Jawaban: saya tidak tahu 

9. Apa Instrumen yang digunakan dalam pertunjukan Kesenian Dogdog 

Kaliwon?  

Jawaban: Kendang, terompet dan suling. 

10. Bahasa Apa yang digunakan dalam kesenian ini? 

Jawaban: bahasa Jawa dan Sunda. 
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11. Bagaimanakah jika Kesenian Dogdog Kaliwon digubah menggunakan bahasa 

lain?  

Jawaban: Tidak bisa. 

12. Bagaimanakah peran serta instansi pemerintah dan masyarakat? 

Jawaban: saya kurang tahu. 

13. Apa harapan anda untuk kelanjutan kesenian Dogdog Kaliwon? 

Jawaban: kesenian ini bisa terus ditampilkan agar dapat terus menghibur 

masyarakat Desa Bentarsari. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

Pokok-pokok hal yang diobservasi adalah sebagai berikut : 

b. Sistem kehidupan masyarakat Salem. 

c. Kondisi lingkungan masyarakat Salem 

d. Kependudukan masyarakat Salem. 

e. Aktivitas keseharian masyarakat Desa Bentarsari 

f. Bentuk pertunjukan kesenian Dogdog Kaliwon 

g. Fungsi kesenian Dogdog Kaliwon pada masyarakat kecamatan Salem 

kabupaten Brebes  

h. Kumpulan materi lagu yang ditampilkan pada kesenian Dogdog Kaliwon. 

i. Sarana dan prasarana penunjang pementasan Kesenian Dogdog Kaliwon. 
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‘LEMBAR  OBSERVASI ’ 

Tanggal, Tempat dan Waktu Acara : 

I. Tanggal :   
II. Tempat :   
III. Waktu :   
IV. Acara : 

No. Objek Penjelasan Indikasi 

1. Penonton 1.1 Ekspresi Penonton 

 

1.2 Jumlah Penonton 

 

1.3 Reaksi penonton 

saat sajian berakhir 

 

 

2. Sajian Dogdog 

Kaliwon 

 

2.1Jumlah penyaji  

2.2 Kostum/ tata busana 

penyaji 

2.3 Urutan penyajian 

2.4  Instrumen yang 

digunakan 

2.5  Lagu yang 

ditampilkan 

2.7  Sarana prasarana 
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PEDOMAN WAWANCARA 

wawancara dilakukan dengan beberapa nara sumber antara lain: 

1. Ketua dewan kesenian kecamatan Salem 

2. Pemain kesenian Dogdog Kaliwon 

3. Kepala Desa bentarsari kecamatan Salem Kabupaten Brebes 

4. Tokoh masyarakat 

5. Penonton dan masyarakat umum 
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PEDOMAN DOKUMENTASI 

Dalam mengumpulkan data, penelitimendokumentasikan: 

1. Kegiatan pementasan Dogdog Kaliwon 

2. Alat/ instrumen Dogdog Kaliwon 

3. Pelaku atau anggota kesenian Dogdog Kaliwon 

4. Penonton pementasan Kesenian Dogdog Kaliwon 

5. Lingkungan Desa Bentarsari 
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Lampiran 
Foto-foto 

 
Sumber: Monografi Desa Bentarsari 

Dokumentasi oleh Isteria Meilan 
 

 
Kantor Kepala Desa Bentarsari 

Dokumentasi oleh Isteria Meilan, Agustus tahun 2012 
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Instrumen Kesenian Dogdog Kaliwon 

Dokumentasi oleh Isteria Meilan, Agustus tahun 2012 
 

 

 
Pemain Kesenian Dogdog Kaliwon 

Dokumentasi oleh Isteria Meilan, Agustus Tahun2012 
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Pertunjukan Kesenian Dogdog Kaliwon 

 
Kesenian Dogdog Kaliwon pada acara selametan  

Dokumentasi oleh Isteria Meilan, Agustus tahun 2012 
 

 

 
kesenian Dogdog Kaliwon pada acara Festival Kesenian Tradisional 

Dokumentasi oleh Dedi, Maret tahun 2010 
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Kesenian Dogdog Kaliwon pada acara HUT RI 

Dokumentasi oleh Eko, Agustus 2010  
 

 

 
Kesenian Dogdog Kaliwon pada acara Kirab Budaya HUT Kab Brebes 

Dokumentasi oleh Eko, Januari 2011 
 


