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SARI 
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Kata Kunci : Transformasi, Gendongan Lesung, Generasi Muda. 

 

Generasi muda Omah Alas desa wisata Kandri melestarikan dan mengembangkan 

Kesenian Gendongan Lesung yang menjadi warisan nenek moyang mereka. 

Berdasarkan paparan tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah 

bagaimanakah transformasi kesenian Gendongan Lesung pada generasi muda di 

desa wisata Kandri. Manfaat teoritis secara umum agar dapat memberikan 

informasi tertulis bagi masyarakat umum tentang kesenian tradisional Gendongan 

Lesung desa wisata Kandri dan sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya 

yang sejenis.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data 

yang digunakan adalah berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan Sosiologi, 

pendekatan Antropologi, dan pendekatan Etnomusikologi. Teknik analisis data 

menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa transformasi kesenian Gendongan Lesung 

merupakan transformasi budaya sebagai bentuk pelestarian kearifan lokal (local 

genius) pada suatu masyarakat dengan tujuan utama agar budaya tersebut tidak 

punah tergerus arus budaya global. Kesenian Gendongan Lesung berkolaborasi 

dengan kesenian Kempling Kemanak sebagai bentuk transformasinya. 

Transformasi kesenian Gendongan Lesung yang dilakukan oleh Omah Alas 

menganut dua jenis sistem pewarisan yakni “Vertical 

Transmission” dan “Horizontal Transmission”. “Vertical Transmission” 

(Pewarisan Tegak) dilakukan melalui perantara orang tua para generasi muda 

Omah Alas. Pendekatan Omah Alas kepada para orang tua tersebut agar 

memahamkan kepada anak-anak mereka tentang pentingnya menjaga budaya dan 

kesenian warisan nenek moyang. Pada sistem pewarisan “Horizontal 

Transmission” (Pewarisan Miring), Omah Alas memberikan pendidikan seni 

budaya dan kesadaran akan wisata secara non formal kepada generasi muda. 

Keberadaan lembaga kepemudaan seperti halnya Omah Alas Desa Wisata Kandri 

membuktikan bahwa sebuah lembaga kepemudaan memiliki peranan penting 

untuk melembagakan kembali (reinstitusionalisasi) kearifan-kearifan lokal 

tradisional, karena ia membantu menyelamatan lingkungan. 

Saran penulis dalam penelitian ini adalah terus lah menjaga solidaritas serta 

tingkatkan rasa cinta kesenian dan kebudayaan agar tetap lestari, terjaga sepanjang 

jaman. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bangsa Indonesia mempunyai beragam kesenian tradisional yang 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat. 

Kesenian tradisional lahir dan berkembang sesuai kebudayaan dan adat istiadat 

masyarakat Indonesia. Bermacam-macam suku, adat, dan budaya masyarakat 

Indonesia menjadikan Indonesia kaya akan karya seni terutama kesenian 

tradisional yang berbeda-beda di setiap daerahnya.  

Salah satu jenis seni bebunyian yang dianggap tua dan masih bertahan 

sampai sekarang di Jawa adalah Gendongan Lesung. Lesung merupakan alat 

untuk menumbuk padi yang digunakan oleh masyarakat agraris di pelosok 

pedesaan. Lesung sendiri sebenarnya hanya wadah cekung, terbuat dari kayu 

besar yang dibuang bagian dalamnya. Dahulu kala konon alat pengolah padi ini 

menjadi alat musik yang merupakan hiburan para petani ketika selesai menumbuk 

padi di Lesung, mereka kemudian bernyanyi dengan iringan ketukan alu 

(penumbuk padi) ke Lesung kosong (Aesijah, 2011). 

Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah saat ini sedang 

gencar mempromosikan potensi pariwisata yang ada. Salah satu potensi pariwisata 

yang dimiliki kota semarang adalah desa wisata Kandri. Desa wisata Kandri 

memiliki berbagai keunikan dan potensi wisata yang menarik minat wisatawan 

seperti wisata Gua kreo, wisata Outbond, adanya berbagai macam home industry 

seperti pengrajin souvenir untuk buah tangan wisatawan, budidaya ikan, industri  

tape dan banyak potensi adat dan budaya yang bisa dinikmati salah satunya yaitu 
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kesenian Gendongan Lesung. Kesenian yang dianggap tua dan masih bertahan 

sampai sekarang di Jawa ini bisa ditemukan di desa wisata Kandri (Rahmad 

Safitra & Yusman, 2014). 

Pemain Lesung ibu-ibu separuh baya mampu memainkan Lesung yang 

menghadirkan irama musik khas tradisional yang indah didengar. Meskipun tanpa 

syair, irama musiknya bisa membuat hanyut dalam suasana tempo dulu. 

Menggunakan alat musik seadanya, ibu-ibu separuh baya ini mampu memainkan 

irama musik seperti lagu Kucing Loncat, Kothek Loro Gendhong Loro, dan 

Samaela. Setiap kali acara penting di desa wisata Kandri mereka selalu tampil.  

Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pandanaran, tokoh masyarakat 

desa wisata Kandri yaitu Bapak Syaeful Ansori mengatakan mereka tergabung 

dalam grup Samaela yang dibentuk di bawah Pokdarwis Pandanaran. (Sumber : 

Wawancara dengan Bapak Syaeful Ansori pada tangggal 16 November 2018). 

Grup ini didirikan sejak 2012 setelah desa wisata Kandri ditetapkan sebagai 

klaster desa wisata berbasis daya tarik alam dan budaya.  

Grup ini didirikan sebagai salah satu langkah melestarikan kearifan budaya 

lokal. Mereka sengaja dibentuk grup di samping melestarikan budaya lokal juga 

untuk mendukung potensi yang mereka miliki. Ibu-ibu ini sudah memiliki 

keterampilan bermain musik dengan alat lesung dan alu sudah sejak kecil. Mereka 

sering membantu ibunya menumbuk padi dengan alat lesung dan alu. (Sumber : 

Wawancara dengan Bapak Syaeful Ansori pada tangggal 16 November 2018). 

Permainan Lesung ini dipertunjukkan setiap ada acara penting di desa wisata 

Kandri dan ketika diundang untuk mengisi acara di luar Kandri. Kesenian 
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tradisional ini diharapkan terus hidup di tengah-tengah masyarakat modern dan 

sekaligus menjadi upaya menjaga kelestarian, menggugah kesadaran masyarakat 

tentang pentingnya kesenian tradisional serta upaya untuk tumbuh regenerasi 

baru. Pertunjukan permainan Lesung itu termasuk upaya promosi destinasi wisata 

di Kota Semarang. Melalui wisatawan yang berkunjung, dengan citra positif yang 

diperoleh dari hasil kunjungan akan menjadi ajang promosi dari mulut ke mulut 

sekaligus memperkenalkan budaya setempat yang ada, tandasnya. (Sumber : 

Wawancara dengan Bapak Syaeful Ansori pada tangggal 16 November 2018). 

Akhir-akhir ini perkembangan teknologi dan zaman yang menjadi 

penyebab perlahan-lahan seni ini hampir tidak diminati lagi orang-orang tua 

apalagi kaum muda di RW 2 desa wisata Kandri. Para remaja masih minim minat 

untuk menekuni kesenian ini. Padahal, kesenian ini semestinya dijaga oleh 

generasi muda, apalagi pemain asli Gendongan Lesung sudah menua bahkan 

sudah ada beberapa yang meninggal dunia. Melestarikan kesenian tradisional 

yang nyaris punah ini penting. Melestarikan sebuah seni itu sama saja mengabdi 

atau berusaha mengangkat budaya ataupun seni yang menjadi aset penting bangsa, 

dengan begitu apa yang menjadi milik kita tetap ada dan tidak diakui oleh bangsa 

lain. Sangat disayangkan jika budaya-budaya leluhur kita yang mempunyai makna 

positif ini akan punah tergerus oleh perkembangan zaman dan teknologi sekarang 

ini. Hingga 10-20 tahun mendatang Gendongan Lesung itu hanya akan menjadi 

sebuah cerita rakyat saja jika tidak segera diselamatkan oleh generasi muda atau 

generasi penerus. (Sumber : Wawancara dengan Bapak Syaeful Ansori pada 

tangggal 16 November 2018).  
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Merujuk adanya fenomena tersebut, Kandri sebagai Desa Wisata berupaya  

melestarikan kebudayaan sekaligus kesenian Gendongan Lesung yang sangat 

berharga dan hampir punah ini. Kegiatan ini mendapatkan dukungan baik dari 

masyarakat RW 1 desa wisata Kandri dan dipelopori oleh Omah Alas desa wisata 

Kandri. Omah Alas adalah tempat untuk memperkenalkan budaya Jawa atau 

nguri-nguri budaya Jawa. Omah Alas mempunyai tujuan agar masyarakat luas 

mengetahui dan selalu berupaya melestarikan budaya yang ada. (Sumber : 

Wawancara dengan Bapak Syaeful Ansori pada tangggal 16 November 2018). 

Melalui perkumpulan pemuda di Omah Alas, kesenian tradisional 

Gendongan Lesung yang menjadi aset penting desa wisata Kandri perlahan-lahan 

dapat dilestarikan dan penyajiannya lebih bervariatif dari musik Gendongan 

Lesung terdahulu. (Sumber : Wawancara dengan Bapak Syaeful Ansori pada 

tangggal 16 November 2018). Berdasarkan fenomena tersebut, yakni desa wisata 

Kandri yang merupakan salah satu destinasi wisata di Kota Semarang, mempunyai 

banyak potensi wisata alam, adat dan budaya, salah satunya kesenian Gendongan 

Lesung. Perlahan-lahan kesenian tradisonal ini hampir punah. Sebagai pelopor, 

generasi muda Omah Alas desa wisata Kandri dapat melestarikan dan kesenian 

tradisional Gendongan Lesung yang menjadi aset penting untuk desa wisata 

Kandri penyajiannya lebih bervariatif dari musik Gendongan Lesung aslinya, 

maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul "TRANSFORMASI BUDAYA 

TRADISI MASYARAKAT AGRARIS PADA GENERASI MUDA : ANALISIS 

TRANSFORMASI GENDONGAN LESUNG DI DESA WISATA KANDRI, 

KECAMATAN GUNUNG PATI, KOTA SEMARANG". 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan pokok yang akan 

dikaji adalah bagaimanakah transformasi kesenian Gendongan Lesung pada 

generasi muda di desa wisata Kandri? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui dan menganalisis transformasi kesenian Gendongan Lesung 

pada generasi muda di desa wisata yaitu desa wisata Kandri. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, hasil penelitian diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

1.4.1.1 Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang kesenian 

tradisional Gendongan Lesung yang ada di desa wisata Kandri. 

1.4.1.2 Sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga perguruan tinggi UNNES 

khususnya mahasiswa jurusan pendidikan Sendratasik dalam hal penelitian 

serta dapat menambah pemahaman mengenai kesenian Gendongan 

Lesung. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1Menambah kecintaan generasi muda umumnya terhadap kesenian 

tradisional masyarakat agraris terutama kesenian Gendongan Lesung. 

1.4.2.2Memberikan motivasi khususnya kepada generasi muda pelaku kelompok 

kesenian tradisional Gendongan Lesung yang ada di desa wisata Kandri, 

kecamatan Gunung Pati, kota Semarang. 
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1.5 Sistematika Skripsi 

Penelitian skripsi terbagi dalam tiga bagian diantaranya sebagai berikut:  

1.5.1 Bagian awal skripsi berisi halaman sampul, halaman pengesahan, halaman 

pernyataan, halaman moto, dan persembahan, sari, halaman kata pengantar,  

halaman daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, daftar gambar dan daftar lampiran. 

1.5.2 Bagian isi skripsi terbagi atas 5 bab yaitu: 

BAB I merupakan Pendahuluan, pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 

BAB II merupakan Kajian Pustaka, Landasan Teori, dan Kerangka Berpikir. 

BAB III merupakan Metode Penelitian, berisi tentang metode penelitian, 

pendekatan  penelitian, lokasi dan sasaran penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik keabsahan data dan teknik analisis data. 

BAB IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi tentang hasil 

penelitian dan pembahasan atas masalah yang telah dirumuskan pada bab 

pendahuluan secara jelas, sistematis dan tuntas. 

BAB V merupakan Kesimpulan dan Saran. Ini Merupakan bab terakhir yang 

memuat tentang simpulan dan saran dari penulis. 

1.5.3 Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir penelitian ini berisi daftar pustaka yang digunakan untuk landasan 

teori, dan lampiran lampiran terkait penelitian ini. Lampiran dipakai untuk 

mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Kajian Pustaka 

Banyak karya skripsi yang mengambil topik transformasi atau pelestarian 

dan topik musik tradisional Lesung. Beberapa diantaranya penelitian ini 

mempunyai persamaan dan perbedaan dengan hasil penelitian sebelumnya, yang 

pertama yaitu dari (Aesijah, 2011), yang berjudul “Makna Simbolik dan Ekspresi 

Musik Kotekan”. Musik Kotekan adalah musik tradisional yang ada di desa Ledok 

Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kesenian Kotekan adalah kesenian yang berawal 

dari kegiatan panen petani padi masyarakat desa Ledok untuk mengusir rasa lelah 

dan ngantuk pada saat mengolah padi. Permainan musik kotekan di desa Ledok 

dimainkan oleh 3 hingga 4 orang. Pola ritme permainan dengan menggabungkan 

tugas antara lain thintil (arang loro), arang (arang siji), kerep, dhundhung dan 

ghendong.  

Penelitian diatas lebih berfokus pada makna simbolik dan ekspresi estetik. 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu 

sama-sama meneliti kesenian tradisional Lesung. Penelitian yang peneliti lakukan 

yaitu “Transformasi Budaya Tradisi Masyarakat Agraris pada Generasi Muda : 

Analisis Transformasi Gendongan Lesung di desa wisata Kandri, Kecamatan 

Gunung Pati, Kota Semarang” memiliki beberapa perbedaan, diantaranya yakni 

jumlah pemain, nama kesenian, tempat penelitian yang peneliti lakukan yaitu di 

desa wisata, dan topik yang dibahas juga berbeda. Jika pada penelitian yang 

diteliti oleh Siti Aesijah mengangkat topik permasalahan mengulas dan lebih 
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berfokus pada makna simbolik dan ekspresi estetik, sedangkan pada penelitian 

yang peneliti lakukan mengambil topik permasalahan tentang transformasi 

Gendongan Lesung terhadap generasi muda di desa yang mempunyai klaster desa 

wisata yaitu desa wisata Kandri, Kota Semarang. 

Penelitian yang kedua yaitu penelitian oleh (Hanif, 2017) dengan judul 

“Kesenian Ledug Kabupaten Magetan (Studi Nilai Simbolik dan Sumber 

Ketahanan Budaya)”. Kesenian Ledug merupakan seni musik yang mempadu-

padankan suara Lesung dan Bedug sebagai instrumen utama. Kesenian ini sebagai 

pengharmonian budaya Jawa (Lesung) dan Islam (Bedug) dan bersifat adaptif.  

Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan 

nilai simbolik kesenian Ledug Kabupaten Magetan dan potensinya yang dapat 

dijadikan sebagai sumber membangun ketahanan budaya. Penelitian ini memiliki 

kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti 

kesenian tradisional di Jawa yaitu Lesung, namun mempunyai perbedaan dalam 

segi nama kesenian. Jika di Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur adalah 

kesenian Ledug pengharmonian budaya Jawa (Lesung) dan Islam (Bedug), di desa 

wisata Kandri, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah adalah kesenian 

Gendongan Lesung. Topik yang dibahas juga berbeda. Jika pada penelitian yang 

diteliti oleh Muhammad Hanif mengangkat topik permasalahan menganalisis dan 

mendeskripsikan nilai simbolik kesenian Ledug Kabupaten Magetan dan 

potensinya yang dapat dijadikan sebagai sumber membangun ketahanan budaya, 

sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan mengambil topik permasalahan 

tentang transformasi Gendongan Lesung terhadap generasi muda di desa wisata. 
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Selanjutnya yaitu penelitian yang ketiga dilakukan oleh (Emri, 2016) 

dengan judul “Lasuang Sebagai Sumber Penciptaan Tari Modern Lasuang 

Tatingga di Sumatera Barat”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan 

Lasuang atau Lesung sebagai sumber penciptaan tari modern yang bernama 

Lasuang Tatingga di Sumatera Barat. Setiap peristiwa budaya yang ada dalam 

cerita rakyat Minangkabau, banyak ditemukan aktifitas masyarakat yang 

berhubungan dengan Lesung. Setiap aktifitas tersebut selalu menghadirkan cerita-

cerita yang menarik. Kondisi tersebut menimbulkan keinginan untuk menciptakan 

seni tari yang berangkat dari fenomena Lesung tersebut. Fenomena Lesung yang 

dijadikan dasar penciptaan seni tari adalah fenomena yang berhubungan dengan 

kebudayaan Minangkabau pada masa lalu.  

Karya tari yang berangkat dari Lasuang ini merupakan sebuah tari yang 

tidak menggelarkan sebuah cerita. Tari ini hanya menggambarkan sebuah suasana 

para ibu-ibu yang sedang bekerja, bercerita, dan bersenda gurau di Lasuang. 

Lasuang Tatingga adalah judul yang diberikan untuk karya tari ini. Lasuang 

berarti lesung, sedangkan Tatingga berarti tertinggal karena perubahan zaman dan 

budaya. Lasuang Tatingga diartikan sebagai akibat dari perkembangan teknologi, 

yang menyebabkan ibu-ibu lebih suka terhadap hal-hal yang bersifat praktis. 

Penelitian tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian dari peneliti 

yaitu sama-sama meneliti kesenian Lesung yang juga memiliki fungsi yang sama 

dulunya yaitu untuk mengolah padi. Namun penelitian tersebut mempunyai 

perbedaan dengan penelitian dari peneliti. Beberapa perbedaan diantaranya adalah 

dalam penamaan alat Lesung. Di Minangkabau Lesung biasa disebut dengan 
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istilah Lasuang, jika di desa wisata Kandri dinamakan Lesung dan keseniannya 

diberi nama Gendongan Lesung. Penelitian tersebut berfokus pada kesenian 

Lasuang sebagai dasar sumber penciptaan seni tari modern bernama Lasuang 

Tatingga di Sumatera Barat, tetapi penelitian dari peneliti berfokus pada 

transformasi kesenian Lesung pada generasi muda yang ada di desa wisata yaitu 

desa wisata Kandri, Kota Semarang, propinsi Jawa Tengah. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Transformasi Budaya 

Kebudayaan bangsa Indonesia yang sangat berharga perlu dipertahankan. 

Namun, dalam mempertahankan kebudayaan segala sesuatunya membutuhkan 

perubahan yang sebaiknya mengkuti perkembangan zaman. Karena sesuatu yang 

terus berubah dan berkembanglah yang akan mampu bertahan. Maka, solusinya 

adalah transformasi budaya mendesak untuk segera dilakukan. 

Puspitasari, Sabana, & Ahmad (2016) menyatakan bahwa budaya sudah 

pasti bergerak, berinteraksi, bertentangan, dan bertukar dengan budaya lain. Hasbi 

(2017) berpendapat bahwa transformasi merupakan perpindahan atau pergeseran 

suatu hal ke arah yang lain atau baru tanpa mengubah struktur yang terkandung di 

dalamnya, meskipun dalam bentuknya yang baru telah mengalami perubahan. 

Kerangka transformasi budaya adalah struktur dan kultur. Transformasi budaya 

tersebut merupakan bentuk pelestarian kearifan lokal (local genius) pada suatu 

masyarakat tertentu dengan tujuan utama agar budaya tersebut tidak punah 

digerus arus budaya global. Sartini (2004) Local Genius adalah ide-ide lokal yang 

ditandai seperti: bijak, penuh kebijakn, nilai-nilai baik, yang ditanam dan diikuti 
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masyarakat. Local Genius mjuncul ke dalam nilai, norma, iman, adat, dan lain-

lain. Ambarwangi (2014) kearifan lokal sering disebut local genius dapat 

dipahami sebagai upaya manusia menggunakan kecerdasannya untuk bertindak 

dan berperilaku terhadap benda-benda objek atau peristiwa yang terjadi dalam 

ruang yang diberikan. 

Ismawati (2013) transformasi budaya secara teoretis diartikan sebagai 

suatu proses dialog yang terus-menerus antara kebudayaan lokal, kebudayaan 

donor, sampai tahap tertentu membentuk proses sintesa dengan berbagai wujud 

yang akan melahirkan format akhir budaya yang mantap. Proses dialog, sintesa, 

dan bentuk format akhir tersebut didahului oleh proses inkulturisasi dan 

akulturasi. Siegel (1996) transformasi budaya adalah satu generasi mentrasfer 

budaya ke generasi berikutnya tanpa generasi sumber kehilangan budaya setelah 

berhasil mentransfer budaya tersebut ke generasi target. Jazuli (2011) menyatakan 

bahwa transformasi atau pewarisan merupakan transfer of knowlwdge karena pada 

prinsipnya mencakup proses pengalihan kompetensi dari generasi awal ke 

generasi berikutnya. Wahyudi (2013) menyatakan bahwa transformasi adalah 

perubahan dengan menjaga kontinuitas konsep terdahulu. Mellou (2006) 

menyatakan bahwa transformasi dapat dilihat sebagai pengembangan asimilasi 

dan akomodasi. Transformasi mengandung sebuah fenomena timbal balik antara 

individu dan budayanya. 

Darma (2011) menjelaskan bahwa pelestarian seni budaya berbasis 

kearifan lokal dimaknai sebagai usaha pemeliharaan dan pengembangan seni 

budaya tradisi masyarakat pendukungnya. Cahyono (2006) menjelaskan 
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pewarisan atau transmisi nilai budaya adalah hal yang ditradisikan secara turun 

temurun, walaupun seringkali sulit untuk durunut pangkal mulanya. Strategi 

transformasi budaya dapat dilakukan menggunakan sistem pewarisan. Rochmat 

(2013) mengemukakan terdapat dua jenis sistem pewarisan yakni “Vertical 

Transmission” dan “Horizontal Transmission”. “Vertical Transmission” 

(Pewarisan Tegak) ialah sistem pewarisan yang berlangsung melalui mekanisme 

genetik yang diturunkan dari waktu ke waktu secara lintas generasi yakni 

melibatkan penurunan ciri-ciri budaya dari orang tua kepada anak-cucu. Dalam 

pewarisan tegak, orang tua mewariskan nilai, keterampilan, keyakinan, motif 

budaya, dan sebagainya kepada anak-cucu mereka. Oleh karena itu pewarisan 

tegak disebut juga “Biological Transmission” yakni sistem pewarisan yang 

bersifat biologis. “Horizontal Transmission” (Pewarisan Miring) ialah sistem 

pewarisan yang berlangsung melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti 

sekolah-sekolah atau sanggar-sanggar. “Horizontal Transmission” terjadi ketika 

seseorang belajar dari orang dewasa atau lembaga-lembaga (misalnya dalam 

pendidikan formal) tanpa memandang apakah hal itu terjadi dalam budaya sendiri 

atau dari budaya lain. 

Mismada (2013) berkaitan kebudayaan, kesenian merupakan salah satu 

unsur atau elemen kebudayaan yang harus tetap dilestarikan keberadaanya, karena 

sebagai bentuk aktivitas seni budaya, kesenian mempunyai nilai yang sangat 

tinggi yang harus dilestarikan demi lestarinya budaya bangsa. Aesijah (2011) 

menyatakan bahwa musik tradisional pada saat ini makin hari makin menyusut, 

kepunahan seni musik tradisi dalam era transformasi budaya dari masyarakat 
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agraris ke semi industrial terutama akibat minimnya kesempatan genre ini untuk 

eksis menjadi bagian yang dulu seolah tak terpisahkan dari masyarakat 

pendukungnya.  

 Menurut Rahman Azahari (2016) fpelaku eksternal yang menjadi 

penghambat dalam upaya pelestarian budaya tradisi adalah kurangnya sosialisasi 

dan mediasi baik itu dari pihak yang bertanggung jawab menangani masalah 

tersebut maupun media massa dan media sosial sebagai sarana public relations 

yang menjembatani informasi kepada masyarakat. Selain itu, peran masyarakat 

juga cukup penting untuk mengajarkan pada generasi muda agar memiliki 

keahlian untuk melestarikan budaya yang dimilikinya. Namun, realisasi di 

lapangan hal tersebut tidak terlaksana sehingga generasi muda tidak peduli dengan 

eksistensi budayanya sendiri. Upaya pelestarian budaya tradisi mampu berjalan 

baik jika semua pihak ikut serta mengawal bahkan menjadi pelaksana. Hanif 

(2017) ketahanan budaya berkaitan erat dengan proses transformasi nilai-nilai 

yang telah teruji pada jamannya dan prospektus diwariskan kepada berikutnya 

sebagai bekal membangun dirinya dan bersama-sama dengan sesamanya 

membangun masyarakat dan bangsa. 

2.2.2 Budaya Masyarakat Agraris 

 Wuryani & Purwiyastuti (2012) kata kebudayaan berasal dari kata 

Sanskerta “buddayah”, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi dan akal. 

Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan 

dengan akal. Namun adapula yang mengartikan kebudayaan sebagai hasil cipta, 

karsa dan rasa. Sunarto (2007) Budaya adalah merupakan sebagai cara hidup 
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sebuah masyarakat secara keseluruhan. Merujuk pada unsur budaya yang 

dikemukakan  oleh  Koentjaraningrat (1991),  maka ada tujuh unsur budaya, yakni  

sistem  peralatan  dan  perlsengkapan hidup, sistem mata pencaharian hidup, 

sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, sistem religi. 

Aesijah (2011) menyatakan bahwa masyarakat agraris adalah masyarakat 

yang bermata pencarian pertanian biasanya hidup di daerah-daerah yang subur. 

Menurut Boga Andri (2016) pada masyarakat dengan sistem perekonomian yang 

agraris, keluarga dan rumah tangga merupakan produksi, konsumsi, reproduksi 

serta interaksi sosial-ekonomi. Petani adalah manusia biasa seperti manusia pada 

umumnya. Mereka hidup dan berkembang di tengah-tengah kehidupan 

masyarakat umum. Mereka juga bekerja mencari nafkah untuk keluarga, bersosial 

seperti pada umumnya, dan juga beragama. Sebagai manusia yang mempunyai 

potensi, akal, dan perasaan, mereka menciptakan dan dibentuk oleh 

kebudayaannya. Umam (2015) menyatakan bahwa hingga memasuki masa panen 

padi, masyarakat Agraris melakukan tradisi ritual yang di lakukan secara 

komunal, yaitu mapag sri. “Mapag” dalam bahasa Indonesia berarti menjemput. 

“Sri” adalah dewi padi yang disimbolkan oleh masyarakat sebagai tanaman padi. 

Jadi mapag sri adalah ritual yang sengaja diadakan secara bersama-sama oleh 

masyarakat dengan tujuan memohon agar hasil panennya dapat maksimal. Umam 

(2015) berpendapat bahwa agama dalam kebudayaan sebuah masyarakat memiliki 

peran yang sangatlah penting. Agama dapat mempengaruhi setiap kebudayaan dan 

tradisi yang mengakar di masayarakat. 
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 Perjalanan budaya masyarakat agraris, terdapat fpelaku-fpelaku yang 

mempengaruhi budaya masyarakat agraris. Beberapa diantaranya yaitu: 

1. Boga Andri (2016) Perubahan penggunaan lahan pertanian ke penggunaan non 

pertanian akan menyebabkan hilangnya kelembagaan tradisional. Pada 

masyarakat pedesaan agraris yang mata pencahariannya tergantung pada lahan 

pertanian, tumbuh berbagai kelembagaan tradisional dan itu semua akan hilang 

bersama perubahan penggunaan lahan yang terjadi. 

2. Menurut Boga Andri (2016) apabila tanah pertanian sudah tidak ada (tidak 

mampu) memberi pekerjaan bagi masyarakat setempat, mereka akan memberikan 

reaksi terhadap lingkungan untuk mencari jenis pekerjaan di sektor non pertanian. 

Penyebab itu juga akan sangat berpengaruh dalam budaya yang ada dalam 

masyarakat agraris itu. Karena kebudayaan masyarakat agraris itu terbentuk dari 

kebiasaan mereka dalam bertani. 

3. Hilangnya lahan pertanian maka hilang kelembagaan ekonomi tradisional dan 

sistim sosial yang telah lama hidup dalam masyarakat agraris (Boga Andri, 2016). 

4. Globalisasi, selain menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan alam 

(ekologis), globalisasi telah menimbulkan efek samping lain yang tidak 

diharapkan berupa pengikisan nilai-nilai luhur budaya bangsa, digantikan dengan 

budaya asing yang seringkali bertentangan dengan budaya yang dianut (Effendi S, 

2011). 

 Budaya masyarakat agraris juga mempunyai keunggulan. Beberapa 

diantaranya yaitu: 

1. Effendi S (2011) “Sistem budaya lokal merupakan modal sosial (social capital)  



16 

 

 

yang besar, telah tumbuh-berkembang secara turun-temurun yang hingga kini kuat 

berurat-berakar di masyarakat”.  

2. Effendi S (2011) penting untuk melembagakan kembali (reinstitusionalisasi) 

kearifan-kearifan lokal tradisional, karena membantu menyelamatan lingkungan. 

3. Saling bahu membahu, bergotong royong, dengan rasa ikhlas tanpa imbalan, 

hanya sekedar makan itupun kalau ada, seperti mendirikan rumah, ada hajatan, 

kerja bakti lingkungan, semua itu tidak ada rasa terpaksa tetapi dikerjakan dengan 

rasa ikhlas dan tanggung jawab merupakan budaya petani (Emri, 2016). 

 Keberadaan adanya keunggulan dalam masyarakat agraris, terdapat juga 

kelemahan dalam masyarakat agraris. Mata pencaharian masyarakat agraris sangat 

bertumpu pada hasil pertanian mereka. Beberapa dekade terakhir ini, konversi 

lahan pertanian untuk berbagai bermacam kegiatan non pertanian semakin 

bertambah banyak. Menurut Boga Andri (2016) alih fungsi lahan ini merugikan 

karena: (1) mengurangi potensi memproduksi beras nasional, (2) menyulitkan 

tenaga kerja di sektor pertanian, (3) mendorong terjadinya urbanisasi. Ketika 

keberadan mata pencaharian masyarakat agraris terganggu, maka kondisi ini 

berakibat terjadinya proses perubahan sosial yang ada di masyarakat, baik 

terhadap stuktur maupun orientasi nilai budaya. Soemardjan dalam Boga Andri 

(2016) menyatakan pendapatnya bahwa perubahan sosial adalah segala bentuk 

perubahan yang ada pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu 

masyarakat, yang sangat mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya 

ada nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok 

yang ada di dalam masyarakat itu. 
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2.2.3 Generasi Muda 

Patria Rori (2015) Masa remaja telah didefinisikan oleh beberapa ahli. 

Masa remaja secara psikologi merupakan masa peralihan dari masa anak–anak ke 

masa dewasa, pada masa remaja terjadi kematangan secara kognitif yaitu interaksi 

dari struktur otak yang telah sempurna dan lingkungan sosial yang semakin luas 

yang memungkinkan remaja untuk berfikir abstrak. Patria Rori (2015) Klasifikasi 

remaja menurut umur meliputi remaja awal yaitu 12-15 tahun, remaja madya 15-

18 tahun dan remaja akhir 19-22 tahun. Analisis cermat mengenai semua aspek 

perkembangan masa remaja yang secara global berlangsung antara umur 12 dan 

21 tahun, dengan pembagian 12-15 tahun masa remaja awal, 15-18 tahun masa 

remaja pertengahan, 18-21 tahun masa remaja akhir, akan mengemukakan banyak 

fpelaku yang masing-masing perlu mendapat tinjauan tersendiri. 

Kresna (2013) generasi muda Indonesia saat ini adalah generasi yang lahir 

dan besar di era digital. Kresna (2013) terhadap remaja atau generasi muda, 

keberadaan lembaga kepemudaan bukan hanya sekedar simbol kepedulian semata, 

tetapi dapat memberikan nuansa khusus dan senantiasa memunculkan warna 

tersendiri di lingkungan masyarakat. Effendi S (2011) Salah satu fpelaku yang 

berpengaruh terhadap generasi muda adalah nilai-nilai yang lahir pada masa lalu. 

Masa lalu adalah sebuah mata rantai kehidupan umat manusia yang tidak mungkin 

diabaikan. Masa lalu adalah bagian penting dari perjalanan waktu manusia dan 

memiliki pengaruh kuat terhadap kejadian masa kini dan masa yang akan datang. 

Nilai-nilai yang lahir pada masa lalu adalah hal yang berharga untuk diwariskan 

kepada generasi muda. 
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Suprapto & Kariadi (2018) menyatakan pendapatnya bahwa generasi 

muda punya peranan penting dalam pembangunan suatu negara. Maju dan 

mundurnya sebuah negara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan pemuda 

termasuk dalam konteks ini adalah keberadaan keseniaan di negeri ini. Kesenian 

di Indonesia banyak yang mengalami kepunahan dan hal ini disinyalir akan terus 

berlanjut sampai detik ini. Karena itu, sangat diperlukan peran serta pemuda agar 

kesenian daerah tidak mengalami kepunahan. Pelibatan pemuda dalam konteks ini 

dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan. 

 Menurut Effendi S., (2011) menyatakan pendapatnya bahwa kekaguman 

generasi muda terhadap budaya Barat terlihat dari berbagai bentuk imitasi yang 

dilakukan mulai dari cara berpakaian hingga pola tingkah laku yang sudah 

mendekati tradisi Barat tetapi sering mengabaikan makna yang terkandung di 

dalamnya. Hal ini merupakan bentuk ketidakmampuan individu masyarakat 

menghadapi dinamika sosial-budaya melalui proses belajar dari budaya asing baik 

akulturasi maupun asimilasi. Paramita (2016) menyatakan pendapatnya bahwa 

masalah generasi muda yaitu sering kali tidak memanfaatkan peluang untuk 

melakukan entrepreneurship dalam new media, kurangnya kesadaran akan 

entrepreneurship dalam new media. Generasi muda biasanya hanya tertarik 

dengan social media. Sehingga generasi muda mudah dipengaruhi berbagai pihak 

tanpa disadarinya, dan minat entrepreneurship cenderung masih rendah. Paramita 

(2016) menyatakan pendapatnya bahwa generasi muda merupakan generasi 

penerus bangsa yang harusnya kreatif dan berinovasi dalam menyambut dan ikut 

serta dalam industri pasar global. 
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2.2.4 Kesenian Lesung 

Hasan (2015) seni adalah salah satu sistem budaya universal yang ada di 

masyarakat dunia. Salah satu jenis seni yang memegang peranan penting dalam 

masyarakat adalah seni tradisional. Dari prespektif sejarah, seni tradisional adalah 

sumber sejarah kritis yang mengandung keberlanjutan, dinamika, dan identitas 

pemilik. Sementara itu, kesenian tradisional secara budaya menjadi metode 

mentransmisikan nilai lintas generasi. Seni tradisional adalah seni yang hidup 

secara turun-temurun di dalam masyarakat. Mereka adalah karya manusia 

termasuk pola pikir mereka baik secara pribadi maupun kolektif. Subuh (2016) 

seni pada dasarnya merupakan hasil kerja kolektif yang dalam 

penciptaan/pengungkapannya melibatkan orang lain. Dalam melakukan proses 

kreatifnya seorang seniman akan berkomunikasi dan beriteraksi dengan orang lain 

di luar dirinya. Sutrisno (2011) seni tradsional adalah bentuk seni dalam 

kenikmatan landskap (landscape) yang agraris dan feodal, yakni mengabdi kepada 

harmoni serta keseimbangan abadi dari sang kosmos. Julia & Supriyadi (2017) 

menyatakan bahwa setiap seni lokal memiliki karakteristik sendiri yang dapat 

dibedakan dengan jenis seni yang lainnya. 

 Tarwiyah & Sam (2010) Musik ialah ungkapan rasa indah manusia dalam 

bentuk suatu konsep pemikiran yang bulat, dalam wujud nadanada atau bunyi 

lainnya yang mengandung ritme dan harmoni. Di samping itu musik mempunyai 

suatu bentuk dalam ruang dan waktu yang dikenal oleh diri sendiri dan manusia 

lain dalam lingkungan hidupnya, sehingga dapat dimengerti dan dinikmatinya. 

Mistortoify, Haryono, Simatupang, & Ganap (2010) musik tidak dapat 
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berkembang jika tanpa asosiasi makna diantara masyarakatnya. Oleh karenanya, 

musik memiliki hubungan mendalam dengan perasaan dan pengalaman 

masyarakatnya. Utomo & Syah Sinaga (2009) Pendidikan seni musik dengan 

pendekatan seni budaya merupakan suatu alternatif solusi dan antisipasi pada 

persaingan global yang kompetitif. Ganap (2012) mengatakan bahwa pada 

dasarnya musik non-klasik adalah bagian dari musik industri yang produknya 

berorientasi pada pasar.  

Menurut Aesijah (2011) alat untuk membantu petani dalam mengolah 

hasil panen khususnya padi sebagai makanan pokok masyarakat yaitu lesung. 

Suprapto & Kariadi (2018) jaman dulu baik lesung dan alu memiliki posisi tawar 

utama dalam sistem pengolahan hasil tanaman padi. Padi jaman itu dirontokkan 

dengan memasukkannya ke dalam lesung kemudian di tumbuk menggunakan alu. 

Potret penggunaan lesung dan alu ini dilakukan karena keterbatasan teknologi 

pertanian masyarakat saat itu. Menurut Suharto & Aesijah (2014) musik lesung 

adalah musik tradisional dengan instrumen atau alat musik alu dan lesung. Pada 

awalnya, kesenian tradisional ini tumbuh dan berkembang di tengah-tengah 

masyarakat agraris karena sebagian besar orang mengandalkan pertanian untuk 

hidup. 

 Aesijah (2011) menyatakan bahwa mula-mula lesung digunakan sebagai 

alat penghibur dikala menumbuk padi, kemudian sebagai penanda saat ada bahaya 

antara lain bencana alam- gerhana, sebagai penanda berkumpul bagi masyarakat 

pada saat ada upacara panen padi, perhelatan, bersih desa. Menurut Emri (2016) 

mengenang masa lalu, lesung merupakan salah satu tempat untuk bermain dengan 
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sesama, lesung juga tempat mendapatkan pengalaman untuk hidup di masa 

mendatang. Seorang ibu tidak hanya memberikan nasehat ketika berada di rumah 

saja, namun si anak juga biasa mendapatkan petuah-petuah ini disaat berada di 

lokasi lesung. Aesijah (2011) yang menyatakan bahwa musik kotekan adalah 

sebuah permainan musik yang menggunakan instrumen pokok alu dan lesung dari 

suara yang terdengar kotekan itulah asal mula kata kotekan. Suprapto & Kariadi 

(2018) kesenian rakyat ini berasal dari suara alu yang dipukul-pukulkan secara 

teratur pada kayu besar yang dibuat seperti perahu yang disebut lesung. Pada 

umumnya, lesung dibuat dari kayu nangka atau munggur. Suprapto & Kariadi 

(2018) bahwa kesenian rakyat ini berasal dari suara alu yang dipukul-pukulkan 

secara teratur pada kayu besar yang dibuat seperti perahu yang disebut lesung. 

Pada umumnya, lesung dibuat dari kayu nangka atau munggur. 

Suprapto & Kariadi (2018) dewasa ini kesenian lesung mulai ditinggalkan 

pencintanya karena kalah bersaing dengan kesenian modern. Aesijah (2011) 

generasi muda meninggalkan musik tradisional yang dimiliki nenek moyangnya 

karena mereka kurang memahami tentang musik tradisional tersebut, terutama 

makna yang terkandung dalam musik tradisi. Mereka menganggap musik 

tradisional adalah musik kuno atau musik terbelakang yang tidak sesuai dengan 

selera. Suprapto & Kariadi (2018) perkembangan teknologi pun ternyata turut 

berdampak pada bidang pertanian warga. Warga yang dulunya menggunakan 

lesung dan alu sebagai media perontoh padi seolah harus mengganti kearifan lokal 

mereka dengan teknologi perontoh padi. Alih teknologi ini disadari atau tidak 

ternyata berpengaruh pada keberadaan kesenian lesung. Hal ini diperparah oleh 
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makin modernnya permainan saat ini sehingga anak-anak muda lebih 

menggandrunginya. Mulyadi (2015) menyatakan pendapatnya bahwa keterbatasan 

sumber-sumber pemenuhan kebutuhan tersebut yang menyebabkan manusia mulai 

berpikir, bagaimana cara untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan itu. Proses 

berpikir dan cara untuk memenuhi kebutuhan itulah yang akan menjadi bagian 

dari kebudayaan suatu masyarakat, termasuk proses perkembangan teknologi dan 

perkembangan masyarakatnya. Perkembangan masyarakat ini pada dasarnya 

adalah proses perubahan, dimana dinamika pembangunan yang terjadi pada 

masyarakat adalah proses perubahan yang dilakukan secara sengaja untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. 

 Suharto & Aesijah (2014) menyatakan pendapatnya bahwa tidak bisa 

dipungkiri bahwa kemajuan teknologi, pergeseran budaya dan konsep-konsep 

kehidupan sosial akibat kemajuan teknologi informasi mempengaruhi eksistensi 

musik lesung ini dari waktu ke waktu. Suprapto & Kariadi (2018) menyatakan 

pendapatnya bahwa generasi muda punya peranan penting dalam pembangunan 

suatu negara. Maju dan mundurnya sebuah negara tidak dapat dilepaskan dari 

keberadaan pemuda termasuk dalam konteks ini adalah keberadaan keseniaan di 

negeri ini. Kesenian di Indonesia banyak yang mengalami kepunahan dan hal ini 

disinyalir akan terus berlanjut sampai detik ini. Karena itu, sangat diperlukan 

peran serta pemuda agar kesenian daerah tidak mengalami kepunahan. Pelibatan 

pemuda dalam konteks ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan. Sarana 

pelatihan dapat menjadi wadah generasi muda dalam belajar kesenian tradisional 

nenek moyang mereka. 
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2.2.5 Desa Wisata 

Zakaria & Suprihardjo (2014) pariwisata adalah keseluruhan rangkaian 

kegiatan yang berhubungan dengan gerakan manusia yang melakukan perjalanan 

atau persinggahan sementara dari tempat tinggalnya, ke suatu atau beberapa 

tempat tujuan di luar lingkungan tempat tinggal yang didorong oleh beberapa 

keperluan tanpa bermaksud mencari nafkah. Pariwisata merupakan salah satu 

sektor penggerak perekonomian yang perlu diberi perhatian lebih agar dapat 

berkembang dengan baik. Sugianto (2016) produk wisata konvensional sekarang 

sudah mulai banyak ditinggalkan. Masyarakat sekarang lebih memilih produk 

wisata yang menghargai kelestarian alam, budaya, serta ramah lingkungan. 

Sebagai respon pergeseran minat wisata tersebut, maka salah satu alternatiifnya 

adalah desa wisata. Sebutan sebagai desa wisata itu memiliki ciri khas atau 

karakter tertentu yang memiliki daya jual berupa kekayaan alam, budaya ataupun 

lingkungan yang memadai sehingga masyarakat yang berkunjung dapat 

menikmati, mengenal, dan mempelajari keunikan desa beserta segala daya 

tariknya. Jakti Putri & Manaf (2013) Rural tourism merupakan pariwisata yang 

terdiri dari keseluruhan pengalaman pedesaan, atraksi alam, tradisi, unsur-unsur 

yang unik yang secara keseluruhan dapat menarik minat wisatawan.  

Zakaria & Suprihardjo (2014) desa wisata adalah sebuah kawasan 

pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah 

tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya 

yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa fpelaku pendukung seperti makanan 

khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa 
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wisata. Di luar fpelaku-fpelaku tersebut, alam dan lingkungan yang masih asli dan 

terjaga merupakan salah satu fpelaku terpenting dari sebuah kawasan tujuan 

wisata. Raharjana (2012) desa wisata merupakan suatu wilayah perdesaan yang 

dapat dimanfaatkan berdasarkan kemampuan unsur-unsur yang memiliki atribut 

produk wisata secara terpadu, di mana desa tersebut menawarkan secara 

keseluruhaan suasana yang memilikan tema dengan mencerminkan keaslian 

pedesaan, baik dari tatanan segi kehidupan sosial budaya dan ekonomi serta adat 

istiadat keseharian yang mempunyai ciri khas arsitektur dan tata ruang desa 

menjadi suatu rangkaian aktivitas pariwisata. Menurut Sugianto (2016) desa 

wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas 

pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang 

menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. 

Hermawan (2017) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

10 Tahun 2009, daya tarik wisata dapat dijelaskan sebagai segala sesuatu yang 

memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berwujud keanekaragaman 

kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau 

tujuan kunjungan wisata. Secara lebih spesifik disebutkan bahwa daya tarik wisata 

alam, merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, keaslian, 

dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam yang menjadi sasaran atau 

tujuan kunjungan wisatawan.  

 Suniastha Amerta (2017) desa wisata didefinisikan sebagai daerah 

pedesaaan yang menawarkan suasana yang menceminkan seluruh keaslian 

pedesaannya, baik tata ruang, arsitektur bangunan, kebiasaan kehidupan sehari-
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hari, maupun pola sosial dan kehidupan budaya  masyarakat. Hardini, Putu 

Agustini Karta, & Putu Suarthana (2015) desa wisata adalah semacam 

implementasi produk budaya dalam industri pariwisata. Wisata budaya telah 

menjadi sarana pendukung ekonomi yang vital untuk kegiatan tradisional dan 

kreativitas lokal. Desa wisata terbentuk dari pengembangan warisan budaya 

melalui pariwisata. Selain bertujuan menjelajahi budaya dan alam, ini merupakan 

upaya untuk mempertahankan warisan budaya. 

 Sutawa (2012) pengembangan pariwisata di Indonesia bertujuan untuk 

mengurangi kemiskinan, melestarikan alam, lingkungan, sumber daya, 

mengembangkan budaya, meningkatkan citra bangsa, dan memperkuat hubungan 

dengan negara lain. Salazar (2011) Pariwisata pedesaan yang ada sebenarnya 

adalah sebuah konsekuensi dari desentralisasi kekuasaan dimana pariwisata dilihat 

oleh otoritas lokal sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang dan respon 

terhadap meningkatnya permintaan dunia internasional terhadap pariwisata. 

Vitasurya (2016) pengembangan desa wisata berada sejalan dengan tuntutan 

pedesaan sebagai tujuan wisata. Keberlanjutan desa wisata dimulai dengan 

motivasi desa untuk berkembang sambil menjaga kelestarian lingkungan. 

 Su, Long, Wall, & Jin (2016) pariwisata etnis berpotensi untuk 

merangsang pembangunan ekonomi lokal khususnya di daerah berkembang diakui 

secara luas. Pariwisata etnis memberikan peluang bagi kelompok etnis untuk 

memamerkan budaya dan tradisi mereka, berkontribusi pada kebangkitan kembali 

budaya etnis, penguatan identitas etnis, dan gerakan penghormatan terhadap 

budaya etnis. Sangchumnong & Kozak (2017) wisata budaya adalah perjalanan 
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mengunjungi atau menonton atraksi budaya dan acara seperti seni visual, 

kerajinan, seni pertunjukan, pusat budaya, museum, festival, situs bersejarah, dan 

pusat interpretatif.  

Huttasin (2008) pariwisata sebagai solusi pembangunan ekonomi di 

beberapa negara di seluruh dunia. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata 

didorong untuk merangsang ekonomi di Indonesia khususnya dalam 

pengembangan Negara. Pariwisata dapat menghasilkan peningkatan devisa, 

pertumbuhan pendapatan dan pekerjaan bagi masyarakat sehingga sering 

dipandang sebagai sesuatu yang bermanfaat. Widiyanto, Handoyo, & Fajarwati, 

2008) pengembangan pariwisata pedesaan layak dikembangkan terutama untuk 

mendorong kegiatan non pertanian yang pada harapannya nanti dapat mendukung 

difersivikasi pedesaan. Hermawan (2016) isu utama dalam pengembangan desa 

wisata adalah mengenai kontribusi positif aktifitas pariwisata di desa wisata 

terhadap kehidupan ekonomi masyarakat lokal. Keberhasilan pengembangan desa 

wisata adalah sejauh mana kegiatan desa wisata mampu meningkatan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat lokalnya. Pariwisata akan dianggap gagal jika 

manfaat ekonomi dari kegiatan wisata justru dinikmati oleh orang-orang luar, 

pemodal-pemodal besar, sedangkan masyarakat lokalnya justru termarginalkan 

secara ekonomi.  

Sugianto (2016) unsur-unsur dari desa wisata adalah memiliki potensi 

wisata, seni, dan budaya khas setempat, aksesibilitas dan infrastruktur mendukung 

program desa wisata, terjaminnya keamanan, ketertiban, dan kebersihan. Sugianto 

(2016) setidaknya, sebagai desa wisata memiliki kebutuhan dasar yang memadai 
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sebagai sarana menuju desa wisata yaitu melibatkan berbagai kompononen baik 

SDM (Sumber Daya Manusia), maupun SDA (Sumber Daya Alam) dalam 

pengembangan sebagai desa wisata. 

 Tanpa adanya kerja sama, kesatuan tujuan dan persepsi antar warga, serta 

warga bersama organisasi desa maupun institusi pemerintah desa melakukan 

“mengatur dan mengurus” maka dalam pengembangan desa wisata tidak akan 

pernah tercapai (Sidik, 2015). Trisnawati, Wahyono, & Wardoyo (2018) 

pembinaan desa wisata yang berbasis potensi lokal memerlukan kepedulian dan 

partisipasi masyarakat untuk senantiasa berinovasi dan kreatif dalam 

mengembangan wilayah desa yang dijadikan sebagai desa wisata. Peran atau 

partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat bisa dilihat mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, pembinaan atau pemanfaatan, pengawasan, menikmati 

hasil dan evaluasi. Menurut Sugianto (2016) desa wisata berbasis masyarakat 

merupakan aktifitas ekonomi yang sangat penting jika dikembangkan dengan 

baik, maka dapat mengatasi sejumlah tantangan pembangunan seperti halnya 

kemiskinan. 

2.2.6 Tindakan Sosial 

Teori yang digunakan dalam mengkaji masalah dalam penulisan kali ini 

adalah teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber (1864-1920). 

Tindakan sosial menurut Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang 

tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan 

kepada tindakan orang lain (Weber dalam Ritzer dalam Wadiyo, 2008).  
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Max Weber menyebutkan bahwa metode yang bisa digunakan untuk 

memahami arti-arti subjektif tindakan sosial seseorang adalah dengan verstehen. 

Istilah ini tidak hanya sekedar introspeksi yang hanya bisa digunakan untuk 

memahami arti subjektif tindakan diri sendiri, bukan tindakan subjektif orang lain. 

Sebaliknya, apa yang dimaksud oleh Weber dengan verstehen adalah kemampuan 

untuk berempati atau kemampuan untuk menempatkan diri dalam kerangka 

berpikir orang lain yang perilakunya mau dijelaskan dan situasi serta tujuan-

tujuannya mau dilihat menurut perpektif itu (Johnson dalam Narwoko dan 

Suyanto, 2007:18). 

Dalam teori tindakannya, tujuan Weber tidak lain adalah untuk 

memfokuskan perhatian pada individu, pola dan regularitas tindakan, dan bukan 

pada kolektifitas. “Tindakan dalam pengertian orientasi perilaku yang dapat 

dipahami secara subjektif hanya hadir sebagai perilaku seorang atau beberapa 

orang manusia individual”  (Weber dalam Ritzer, 2004:137). Dalam hubungannya 

dengan konsep tindakan sosial yang dikemukakan oleh Weber melalui telaah yang 

dikemukakan oleh para sosiolog tersebut, dalam konteks ini dapat digunakan 

untuk melihat dan/ atau untuk memahami suatu kegiatan kesenian yang dilakukan 

oleh invividu dan/ atau kelompok orang, apakah suatu kegiatan berkesenian yang 

dilakukannya termasuk sebagai suatu tindakan sosial sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Weber tersebut (Wadiyo, 2008:125). 

Weber menggunakan metodologi tipe idealnya untuk menjelaskan makna 

tindakan dengan cara mengidentifikasi empat tipe tindakan dasar. Tipologi ini 

tidak hanya sangat penting untuk memahami apa yang dimaksud Weber dengan 
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tindakan, namun juga menjadi salah satu dasar bagi minat Weber pada struktur 

dan intuisi sosial yang lebih luas. Yang terpenting adalah pembedaan yang 

dilakukan Weber terhadap kedua tipe dasar tindakan sosial (Ritzer, Goerge. 

2004:137). Weber dalam Narwoko dan Suyanto (2007:18); Campbell dalam 

Wadiyo (2008); Ritzer dalam Alimandan (1992); dan Johnson dalam Lawang 

(1986) mengemukakan, bahwa Max Weber mengklasifikasi ada empat jenis 

tindakan sosial yang mempengaruhi sistem dan struktur sosial masyarakat. 

Menurut Weber semakin rasional tindakan itu, semakin mudah dipahami. Empat 

Tindakan Sosial yang dimaksud adalah : 

2.2.6.1 Rasionalitas Instrumental / Sarana-Tujuan (Zwerk Rational) 

Weber dalam Ritzer (2004) mengartikan tindakan rasionalitas instrumental 

adalah tindakan yang ditentukan oleh harapan terhadap perilaku objek dalam 

lingkungan dan perilaku manusia lain; harapan-harapan ini digunakan sebagai 

“syarat” atau “sarana” untuk mencapai tujuan-tujuan pelaku lewat upaya dan 

perhitungan yang rasional (Weber, 1921/1968: 24). Weber dalam Narwoko dan 

Suyanto (2007), rasionalitas instrumental adalah tindakan sosial yang dilakukan 

seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan 

dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk 

mencapainya. Weber dalam Wadiyo (2008), dalam tindakan rasional tujuan, 

pelaku menilai dan menentukan tujuan itu dan bisa saja tindakan itu dijadikan cara 

untuk mencapai tujuan lain. 

Dapat disimpulkan berdasarkan teori yang ada, pengertian mengenai 

rasionalitas instrumental adalah tindakan yang berdasarkan pertimbangan pelaku 
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dan ketersediaan alat yang digunakan dalam mencapai tujuan. Pilihan sadar dari 

pelaku dan harapan sebagai syarat atau sarana dalam melandasi tindakan dalam 

mencapai atau menentukan sebuah tujuan. Contoh seorang mahasiswa yang sering 

terlambat kuliah dikarenakan mahasiswa tersebut tidak memiliki alat transportasi. 

Pada akhirnya, dia membeli sepeda motor agar ia datang ke kampus lebih awal 

dan tidak terlambat. Tindakan ini telah dipertimbangkan dengan matang agar ia 

mencapai tujuan tertentu. 

2.2.6.2 Tindakan Rasional Nilai (Werk Rational) 

Weber dalam Narwoko dan Suyanto (2007), rasionalitas yang berorientasi 

nilai, sifat rasional tindakan jenis ini adalah bahwa alat-alat yang ada hanya 

merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya 

sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. 

Artinya, nilai itu merupakan nilai akhir bagi individu yang bersangkutan dan 

bersifat nonrasional, sehingga tidak memperhitungkan alternatifnya. 

Weber dalam Ritzer (2004) mengartikan tindakan rasionalitas nilai adalah 

tindakan yang ditentukan oleh keyakinan dengan penuh kesadaran akan nilai 

perilaku-perilaku etis, estetis, religius atau bentuk perilaku lain, yang terlepas dari 

prospek keberhasilannya (Weber, 1921/1968: 24-25). Weber dalam Wadiyo 

(2008), tindakan rasional nilai, pelaku dalam memilih cara sudah menentukan 

tujuan yang diinginkannya. 

Dapat disimpulkan berdasarkan teori yang ada, pengertian rasionalitas nilai 

yang dijabarkan diatas bahwa tindakan rasionalitas nilai adalah tindakan yang 

bersifat rasional sedangkan alat-alat yang ada merupakan pertimbangan dan 
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perhitungan yang sadar, tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya 

dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Pelaku bertindak ditentukan oleh 

keyakinan yang penuh kesadaran akan nilai perilaku-perilaku etis, estetis, religius 

atau bentuk perilaku lain sehingga merupakan wujud nilai akhir bagi invividu 

yang bersifat nonrasional, sehingga tidak memperhitungkan alternatifnya. 

Sedangkan tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada 

hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan 

tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang 

bersifat absolut. Contoh dalam kehidupan sehari hari adalah perilaku shalat 

seseorang yang selalu tepat waktu dalam mengerjakan shalat. Hal lain seperti 

seseorang mendahulukan orang yang lebih tua ketika duduk di kendaraan umum. 

Artinya adalah tindakan sosial ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu karena 

mendahulukan nilai-nilai sosial maupun nilai agama yang pelaku miliki. 

2.2.6.3 Tindakan Afektif (Affectual Action) 

Weber dalam Ritzer (2004) mengartikan tindakan afektif adalah tindakan 

yang ditentukan oleh kondisi emosi pelaku. Weber dalam Narwoko dan Suyanto 

(2007), tipe tindakan ini didominasi oleh perasaan atau emosi tanpa refleksi 

intelektual atau perencanaan secara sadar. Tindakan afektif sifatnya adalah 

spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu. 

Weber dalam Wadiyo (2008), tindakan afektif lebih didominasi oleh emosi 

dan atau kepura-puraan yang menjadikan tindakan pelaku susah dipahami. Weber 

sebagaimana dikemukakan oleh Campbell menjelaskan bahwa tindakan afektif 
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dan tindakan tradisional hanya merupakan tindakan tanggapan atas rangsangan 

dari luar yang bersifat otomatis sehingga bisa dimengerti sebagai kurang arti. 

Dapat disimpulkan berdasarkan teori tersebut bahwa pengertian mengenai 

tindakan afektif yang dijabarkan diatas adalah tindakan afektif bersifat spontan, 

tidak rasional dan tanpa perencaan secara sadar oleh pelaku. Tindakan ini 

didominasi oleh emosi atau perasaan sebagai ekspresi emosional dari individu dan 

merupakan tindakan tanggapan atas rangsangan dari luar yang bersifat otomatis. 

Contoh dalam hubungan kasih sayang antara dua remaja yang sedang dimabuk 

asmara, tindakan ini biasanya terjadi atas rangsangan dari luar yang bersifat 

otomatis. Seseorang wanita yang menangis tersedu-sedu karena bersedih, 

merupakan contoh lain dari tindakan ini. 

2.2.6.4 Tindakan Tradisional (Traditional Action) 

Weber dalam Ritzer (2004) mengartikan tindakan tradisional ditentukan oleh 

cara bertindak pelaku yang biasa dan telah lazim dilakukan. Weber dalam 

Narwoko dan Suyanto (2007) mengemukakan bahwa tindakan jenis ini, seseorang 

memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek 

moyang pe;aku tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. 

Weber dalam Wadiyo (2008), mengemukakan bahwa tindakan tradisional 

merupakan tindakan yang lebih didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan dalam 

mengerjakan sesuatu dimasa lalu. Weber sebagaimana dikemukakan oleh 

Campbell menjelaskan bahwa tindakan afektif dan tindakan tradisional, kedua 

tindakan ini pada waktu tertentu dapat berubah menjadi tindakan yang penuh arti 

atau sebagai tindakan yang sepenuhnya dapat dengan mudah dipahami.  
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Dapat disimpulkan berdasarkan teori tersebut, pengertian mengenai tindakan 

tradisional yang dijabarkan diatas adalah perilaku yang dilandasi oleh kebiasaan 

dari nenek moyang pelaku, tanpa perencanaan dan mengikuti kebiasaan dimasa 

lalu sehingga tercipta perilaku tertentu. Pelaku bertindak tanpa mengetahui 

dengan pasti apa manfaat yang didapatkan setelah melakukan hal tersebut. Contoh 

dalam tindakan ini adalah sebuah keluarga yang melaksanakan syukuran dalam 

rangka membeli mobil baru, tanpa tahu maksud dari diadakan acara syukuran 

tersebut. Dalam tindakan jenis ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu 

karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar 

atau perencanaan.  

Kedua tipe tindakan yang terakhir sering halnya menggunakan tanggapan 

secara otomatis terhadap rangsangan yang datang dari luar, oleh karena itu tidak 

termasuk ke dalam jenis tindakan yang penuh arti yang menjadi sasaran penelitian 

sosiologi. Namun dengan demikian pada waktu tertentu kedua tipe tindakan 

tersebut dapat berubah menjadi tindakan yang penuh arti sehingga dapat 

dipertanggung jawabkan untuk dipahami (Weber dalam Campbell dalam Wadiyo, 

2008 : 125). Tindakan sosial menurut Max Weber menyatakan pendapatnya 

bahwa tindakan sosial adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu 

mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan 

orang lain. Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak 

termasuk dalam kategori yang merupakan tindakan sosial, suatu tindakan akan 

dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan 

kepada orang lain atau terhadap individu lainnya. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Skema kerangka berpikir Transformasi Budaya Tradisi Masyarakat 

Agraris pada Generasi Muda : Analisis Transformasi Gendongan Lesung di desa 

wisata Kandri, Kecamatan Gunung Pati,  Kota Semarang. 

 

Skema tersebut dapat dijelaskan bahwa desa wisata Kandri sebagai desa 

wisata mempunyai kesenian Gendongan Lesung yang hampir punah. Dipelopori 

oleh perkumpulan pemuda yang ada di Omah Alas, perlahan-lahan musik 

tradisional Gendongan Lesung yang menjadi aset penting untuk desa wisata 

Kandri dapat dilestarikan. Bahkan penyajiannya pun lebih bervariatif dari musik 

Gendongan Lesung aslinya. Pada akirnya kesenian Gendongan Lesung 

bertransformasi dan tetap tumbuh berkembang hingga sekarang. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Kesenian Gendongan Lesung merupakan kesenian warisan nenek moyang 

desa wisata Kandri, kecamatan Gunung Pati, kota Semarang. Berbekal kecintaan 

terhadap kebudayaan warisan nenek moyang, generasi muda Omah Alas desa 

wisata Kandri melakukan transformasi kesenian Gendongan Lesung. Kesenian 

Gendongan Lesung berkolaborasi dengan kesenian Kempling Kemanak sebagai 

bentuk transformasinya. Transformasi kesenian Gendongan Lesung yang 

dilakukan oleh Omah Alas menganut dua jenis sistem pewarisan yakni “Vertical 

Transmission” dan “Horizontal Transmission”. Muhammad Imron beserta rekan-

rekan Omah Alas melakukan “Vertical Transmission” (Pewarisan Tegak) melalui 

perantara orang tua para generasi muda Omah Alas. Pendekatan Muhammad 

Imron kepada orang tua agar memahamkan kepada anak-anak mereka tentang 

pentingnya menjaga budaya dan kesenian warisan nenek moyang. Pada sistem 

pewarisan “Horizontal Transmission” (Pewarisan Miring), Omah Alas 

memberikan pendidikan seni budaya dan kesadaran akan wisata secara non formal 

kepada generasi muda.  

Dalam kegiatan transformasi kesenian Gendongan Lesung menunjukan 

pola komunikasi secara vertikal dan horizontal. Namun dalam hubungannya antar 

pemain alat musik dalam grup ini, pola komunikasi lebih didominasi dengan pola 

komunikasi vertikal. Pola komunikasi vertikal para pemain alat musik 

dikarenakan lebih sering berkomunikasi kepada pelatih atau ketua grup kesenian 
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karena peran ketua grup kesenian lebih sering dekat dengan para pemain alat 

musik. Pola komunikasi ini terjadi karena dalam penerapanya para pemain alat 

musik lebih mendominasi jalannya latihan dikarenakan iringan musik merupakan 

hal yang pokok untuk kelancaran dalam sesi latihan. 

Keberadaan lembaga kepemudaan seperti halnya Omah Alas desa wisata 

Kandri membuktikan bahwa sebuah lembaga kepemudaan memiliki peranan 

penting untuk melembagakan kembali (reinstitusionalisasi) kearifan-kearifan 

lokal tradisional, karena ia membantu menyelamatan lingkungan. 

5.2. Saran 

Setelah peneliti mengadakan penelitian, peneliti mengajukan beberapa 

saran antara lain yaitu kepada generasi muda Omah Alas desa wisata Kandri, 

sebagai generasi penerus, terus lah menjaga solidaritas serta tingkatkan rasa cinta 

kesenian dan kebudayaan untuk mempertahankan kesenian dan kebudayaan 

tersebut agar tetap lestari dan terjaga sepanjang jaman. Kepada masyarakat desa 

wisata Kandri, sebagai masyarakat yang berada di desa wisata harus bisa menjaga 

potensi-potensi wisata yang ada di desa wisata Kandri agar bisa terus berkembang 

sepanjang jaman dan agar ikut terdorong perekonomiannya. 
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