
 

Abstrak 

Kemajuan pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak terhadap kondisi dan 
pola kehidupan sosial dan budaya bangsa. Terjadinya pertukaran dan percampuran 
kebudayaan merupakan salah satu yang muncul di era modern saat ini. Masuknya 
kebudayaan asing ke daerah dan pesatnya pengembangan teknologi membuat efek 
berkesinambungan terhadap perkembangan seni budaya di suatu daerah mengalami 
keterpurukan seperti halnya atraksi kesenian wayang kulit. Para pegiat budaya dan 
seniman dituntut untuk kembali membuat masyrakat tertarik akan kebudayaan 
tradisional tersebut. Apabila para pegiat budaya dalam hal ini seperti dalang dan para 
seniman tidak kreatif dalam mengemas pementasan maka tidak akan ada pagelaran 
wayang kulit yang mampu menarik perhatian masyrakat dan wayang kulit tidak 
dapat diajdikan daya tarik wisata.  
 
Dari hal tersebut, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu : Bagaimana 
kah tata cara pagelaran kesenian wayang kulit di batu,malang dan bagaimanakah 
peran dan pengaruh pelaku kebudayaan dalam melestarikan kesenian wayang kulit 
sebagai warisan budaya di batu, malang? Dimana dalam penelitian ini metode yang 
digunakan dalam penyajian yaitu metode dengan pendekatan kualitatif, maksud dari 
hal tersebut melakukan analisis terhadap hal-hal yang menimbulkan masalah, disisi 
lain pendekatan secara teoritis dengan pemikiran yang rasional. Sehingga akan 
menghasilkan data berupa catatan dan tingkah laku masyrakat yang diteliti. Hasil 
dari penenltian ini menemukan hal berupa perubahan sastra yang digunakan dimana 
pada zaman dahulu menggunakan bahasa jawa kawi (bahasa jawa halus) namun saat 
ini telah diimprovisasi dengan bahasa jawa umum yang mampu dipahami dan 
dimenegerti oleh masyarakat umum, dari iringan zaman dahulu murni menggunakan 
perangkat karawitan akan tetapi sat ini telah berkembang dengan juga menggunakan 
alat alat musik modern seperti drum, dan juga organ sebagai bagian dari iringan. 

 atau dalam 
istilah jawa disebut sebagai sebagai pencahayaan . saat ini hal itu 
telah berkembang dimana disetiap pagelaran telah menggunakan lampu dengan daya 
lebih besar dan pencahayaan yang lebih baik hasilnya daripada menggunakan 
pencahyaan tradisional tersebut. peneliti pun akan menjabarkan suatu perubahan 
bentuk dari pagelaran wayang kulit tersebut antara lain sebagai berikut : Kemajuan 
Teknologi Pergeseran Nilai Pandangan Masyarakat 
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