
 

 

 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lenong adalah sejenis drama rakyat yang menggunakan cerita-cerita kepahlawanan dari 

kriminil sebagai temanya.
1
 Dalam ceritanya selalu muncul seseorang yang berjiwa ksatria untuk 

membela rakyat kecil yang tertindas dan permainannya disana-sini diselingi dengan humor. 

Adapula yang mengatakan bahwa Lenong adalah sebuah teater Betawi yang diiringi dengan 

musik tradisional Betawi seperti: Gambang Kromong Kombinasi atau Gambang Kromong 

Modern, yang disertai orkes melayu dan orkes dangdut.
2
 Dari musik Gambang Kromong inilah 

lahir bermacam kesenian Betawi lainnya, seperti sastra, teater, serta berbagai macam tarian. 

“Lenong misalnya, awalnya adalah teater Cina yang diiringi dengan musik gambang 

keromong,”
3
 

 

ketika orang-orang memainkan musik Gambang Kromong sekitar abad ke-20 an 

                                                             
1 Nirwanto Ki S. Hendrowinoto, “Seni Budaya Betawi Mengiring Zaman”, (Jakarta: Dinas Kebudayaan 

DKI Jakarta. 1998). hal.115 
2 Rosyadi, dkk, Profil Budaya Betawi, (Bandung: Alqaprint Jatinangor. 2006). hal.72 
3 Gambang Kromong adalah sebuah alat musik, seperti,  seruling bambu, tehyan, dan kongahyan berasal 

dari Tiongkok. Tehyan dan Kongahyan adalah alat gesek bertali Tiongkok yang bersama dengan canang atau 

kempor, dan cer atau gembreng banyak digunakan untuk memeriahkan tahun baru imlek 



 

 

Kata Jok San yang dikutip dalam bukunya Windoro Adi, “Batavia 1740 Menyisir Jejak 

Betawi”.
4
 Dan diungkapkan pula oleh Ninuk, dari tulisan Nio Yoe Lan dalam bukunya 

Peradaban Tionghoa Selayang Pandang (1961) disebutkan eratnya hubungan teater Lenong 

dengan kebudayaan Cina karena musik Gambang Kromong yang menjadi ciri khas Teater 

Lenong dapat dianggap sebagai sumbangan orang Tionghoa Peranakan terhadap seni 

pertunjukkan itu.
5
 Dalam pertunjukkan Teater Lenong pula terdapat bentuk tari dan silat yang 

sifatnya relatif tetap. 

 

Adegan perkelahian dengan seni pencak silat dalam pertunjukan Lenong, juga unsur penarik yang  kuat untuk 

penonton. 

Menurut Yahya, Lenong muncul ditengah masyarakat yang memang dia itu membutuhkan 

salah satu bentuk ekspresi yang mereka keluarkan. Kesenian-kesenian tradisional juga termasuk 

yang di Betawi itu adalah salah satu upaya perlawanan masyarakat terhadap kondisi dan situasi 

pada saat itu. Misalnya, Lenong itu muncul ketika pemerintah kolonial (masa penjajahan).
6
  

                                                             
4
  Windoro Adi, “Batavia 1740 Menyisir Jejak Betawi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010)  

hal.461 
5
 Rosyadi, dkk, Profil Budaya Betawi, (Bandung: Alqaprint Jatinangor. 2006) hal.72 

6 Wawancara pribadi dengan Yahya  Andi Saputra, Wakil Ketua di Lembaga Kebudayaan Betawi, tanggal 

23 September 2016 



 

 

Oleh karena itu, mengakibatkan perlawanan oleh masyarakat, tetapi masyarakat ketika itu 

belum berani melakukan perlawanan secara frontal atau ketemu muka, maka untuk 

mengekspresikan perlawanan itu, munculah jenis-jenis kesenian salah satunya adalah Lenong.
7
 

Adapun menurut Indra, latar belakang munculnya Lenong tidak semata-mata hanya hiburan, 

tetapi Lenong bisa difungsikan sebagai media penyampai pesan, karena ketika itu belum ada 

media yang bagus dan lengkap seperti zaman sekarang ini, entah media cetak maupun media 

elektronik dengan durasi yang cukup panjang bisa sampai 4-5 jam bahkan bisa lebih. Ketika 

Lenong di tahun-tahun 1900-an dan lebih kuat lagi 1960-an Lenong sudah ada, bahkan sebelum 

tahun 1960-an juga sudah ada, hanya saja cikal bakal Lenong hanya sederhana, ada orang yang 

memang hanya menetap, ada juga yang dipakai untuk mengamen dari kampung ke kampung.
8
 

Dari berbagai literatur dan pendapat beberapa narasumber, bisa ditarik kesimpulan bahwa 

Teater Lenong Betawi muncul ketika datangnya orang-orang Belanda ke pribumi (tidak 

disebutkan tahunnya), ketika itu orang-orang Belanda melakukan perlawanan terhadap 

masyarakat pribumi dan ingin menduduki tanah pribumi, dan ketika itulah masyarakat Betawi 

mengekspresikan perlawanan tersebut dengan kesenian yang bernama Lenong, Lenong juga 

semata-mata tidak hanya sebagai hiburan, tetapi dapat dijadikan media penyampai pesan kepada 

masyarakat. Lalu berbeda dengan pendapat Jok San bahwasanya Lenong muncul ketika adanya 

gambang kromong yang berasal dari Cina, dan dari sana pula lahirlah seni tarian Betawi dan 

salah satunya adalah Lenong. 
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 Wawancara pribadi dengan Yahya  Andi Saputra, Wakil Ketua di Lembaga Kebudayaan Betawi, tanggal 

23 September 2016 
8 Wawancara pribadi dengan Indra Sutisma, Kuncen di Situ Babakan, tanggal 24 April 2016 



 

 

 

Kesederhanaan pemain Lenong dalam penampilan diatas panggung. Dengan humor yang terlontar dari ucapan-

ucapan para pemain Lenong. 

Menurut penulis, Lenong memang sudah ada sebelum tahun 1950, hanya saja penghasilan 

bagi pemain Lenong tak mencukupi biaya hidup keluarganya, Lenong baginya kini hanya 

sebagai sambilan. Gambaran kehidupan tersebut mungkin tidak terjadi pada sebagian seniman 

Lenong yang kini beruntung bisa dipakai menjadi bintang film atau sinetron. Disana ada nama-

nama besar seperti Mandra, Bokir dan Haji Tile. 

Rezeki pemain Lenong setelah mereka terjun ke televisi dengan bayaran yang cukup tinggi, 

seperti yang dikemukakan oleh Ali Shahab dan dibenarkan oleh Nazar Amir, yang juga menjadi 

pemain (Neo) Pepesan Kosong, dan belasan sinetron komedi Betawi lainnya. Seperti Bolot dan 

Malih, ketika mula-mula mereka diajak main sinetron, rumahnya masih berlantai tanah. Baik Ali 

maupun Ardan menceritakan bagaimana ketika dulu para pemain yang datang ke TIM harus naik 

bus kota. Sekarang ini mereka datang ke studio saya dengan mobil pribadi, kata Ali.
9
 memang 

Lenong setidak-tidaknya baru mendapat penggemar yang luas ketika Gubernur Ali Sadikin 

mendirikan TIM. 

Indra mengatakan bahwa perkembangan Lenong biasanya ada kekuatan dari keluarga, 

kekuatannya itu ada dari DNA, darah seni di anak dan cucunya maka dia menjadi kuat dan waktu 

                                                             
9Alwi Shahab, “Kisah Betawi Tempo Doeloe Robin Hood Betawi”, (Jakarta: Republika.2002). 

cet.II.Hal.131 



 

 

itu masyarakat butuh dengan hal-hal seperti itu hiburan tidak terlalu banyak sehingga di awal-

awalnya itu yang namanya Lenong, Topeng, ataupun musik Gambang Kromong itu cukup tinggi. 

Dan ini yang menjadi penguat identitas Budaya Betawi melalui Lenong yang ada di Jakarta.
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Salah seorang Budayawan di Setu Babakan Jakarta. 

Mulai dekade 1980-an grafik pertunjukkan Lenong terus menurun. Bentuk-bentuk teater 

rakyat garapan baru yang datang dari Jawa, seperti dagelan Srimulat, Wayang orang barata dan 

Teater rakyat Sunda pimpinan Mis Tjitjih, mampu menyerap selera hiburan masyarakat 

Ibukota.
11

 Kemunduran tersebut, menurut Prof Dr James Danandjaja dalam makalahnya pada 

seminar Lenong Rumpi tahun 1991, terjadi karena para seniman Lenong Betawi yang telah 

dibina di TIM tidak dapat terus mengembangkan kreasi mereka seiring tuntutan zaman yang 

terus berubah. Mereka kembali terjebak pada pengulangan tema-tema lama.  

Walaupun begitu, Ketua Lembaga Kebudayaan Betawi Emma Agus Bisrie tetap optimis 

untuk masih terus bertahan. “Lenong sewaktu-waktu masih bisa bangkit. Dia mempunyai 

persyaratan sebagai hiburan yang menarik. Dan kami akan terus berusaha mengembangkannya,” 

tegas Emma Agus Bisrie.
12
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 Wawancara dengan Indra Sutisma, Kuncen di Situ Babakan, tanggal 24 April 2016 
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 Muhammad Subarkah, “Lenong Betawi Hiburan Rakyat Yang Terlupakan”, tahun 1996. Hal.5 
12Muhammad Subarkah, “Lenong Betawi Hiburan Rakyat Yang Terlupakan”, tahun 1996. Hal.5 
 



 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

“Perkembangan dan Pergeseran Lenong Betawi tahun 1950-1980 di Jakarta”, alasan 

penulis tertarik mengambil judul tersebut karena, penulis sendiri sebagai orang Betawi asli, ingin 

mengetahui lebih dalam tentang Budaya Betawi, khususnya kesenian Betawi yang hampir punah 

seperti Lenong, kini dapat dikembangkan lagi, dengan semangat generasi muda yang ingin terus 

mengembangkan kesenian Betawi seperti Lenong. 

 

 

 

 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka muncul beberapa persoalan yang 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang muncul dan berkembangnya Lenong Betawi di Jakarta? 

2. Bagaimana eksistensi dan pergeseran-pergeseran yang terjadi pada Lenong Betawi 

tahun1950-1980? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui latar belakang muncul dan berkembangnya Lenong Betawi di 

Jakarta 

                                                                                                                                                                                                    
 



 

 

2. Untuk mengetahui eksistensi dan pergeseran-pergeseran yang terjadi pada Lenong 

Betawi tahun 1950-1980 

D. Tinjauan Pustaka 

 Terdapat beberapa buku yang pernah mengulas sekitar Lenong Betawi diantaranya:  

1. Alwi Shahab, 2002. “Kisah Betawi Tempo Doeloe Robin Hood Betawi”, (Jakarta: 

Republika). 

 Dalam buku Alwi Shahab dijelaskan orang Betawi yang selalu bersikap inklusif 

juga dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk menerima dengan baik 

saudara-saudara sebangsanya dari luar daerah sehingga mencegah ancaman disintegrasi 

bangsa dapat dicegah. Penderitaan orang-orang Betawi memerlukan jalan keluar 

diantaranya dengan disalurkannya lewat humor lelucon. Lalu metodologi yang digunakan 

penulis didalamnya mengandung data-data sejarah tentang Betawi dan ke-Betawi-an, 

selain itu, bahasanya yang mudah untuk dicerna bagi pembaca 

2. Hussein Wijaya, 1976. Seni Budaya Budaya Betawi, (Bandung: PT. Dunia Pustaka Jaya) 

 Dalam buku Hussein Wijaya menjelaskan tentang seputar Penggalian dan 

Pengembangan Seni Budaya Betawi dalam acara pralokakarya di Jakarta secara umum. 

Dan dijelaskan pula secara tuntas mengenai tahun awal mula Lenong hingga 

perkembangan serta menurunnya Lenong dan latar belakang budaya betawi. Lalu 

metodologi penulisan yang digunakan adalah deskripsi analisis. Kelebihan dari buku ini 

adalah menjelaskan secara rinci kegiatan pralokakarya yang diadakan di Jakarta. 

Kekurangannya adalah dalam setiap artikel atau karya tulis dari setiap orang yang 

menyajikan khususnya dalam buku tersebut tidak disebutkan sumber. 

3. Drs. Rosyadi, dkk, 2006.  Profil Budaya Betawi, Bandung: Alqaprint Jatinangor 



 

 

 Dalam buku Drs. Rosyadi dijelaskan secara tradisional pertunjukan kesenian yang 

diselenggarakan oleh orang Betawi selalu dihubungkan dengan pesta hajatan seperti 

perkawinan, syukuran atau khitanan. Tiga jenis hajatan ini lebih banyak menggunakan 

kesenian untuk memeriahkan pesta tersebut. Ada sebagian masyarakat Betawi (biasa) 

yang menggunakan kesenian Lenong atau topeng Betawi, tetapi ada masyarakat lain 

yakni kaum mualim yang memilih kesenian bernafaskan ke-Islam-an seperti qasidahan 

dan gambus. Lalu metode penulisan yang digunakan adalah .. menjelaskan budaya 

Betawi hingga kesenian Betawi secara gamblang  

 Diatas telah dijelaskan bahwa qasidah dan gambus bernafaskan ke-Islaman, 

namun berbeda dengan peneliti bukan berarti Lenong tidak mempunyai nilai ke-Islaman, 

justru dalam penyampainnya mengandung nilai-nilai yang bernuansa Islam, karena 

masyarakat Betawi identik dengan orang-orang Islam.  

4. Sylviana Murni, 2011. Pernak-pernik Abang dan None Jakarta, Jakarta: PT. Mahendra 

Agung Jaya 

 Pernak Pernik Abang Nona Jakarta mempunyai syarat makna, selain sebagai 

pendorong untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan Jakarta, buku ini juga sebagai 

pendorong bagi kita semua untuk bekerjasama memelihara, memupuk dan 

mengembangkan kebudayaan Betawi dalam kehidupan multikultural di Jakarta. Namun 

metodologi penulisannya yaitu, buku ini menjelaskan dengan sistematik serta detil proses 

pemilihan Abang None Jakarta dari sejarah. Persyaratan, tata cara, urutan pemilihan, 

persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pengetahuan kebudayaan Betawi, pengetahuan 

pakaian adat Betawi, serta peristiwa Jakarta yang wajib dimiliki oleh para calon Abang 

None Jakarta.  



 

 

5. Windoro Adi, “Batavia 1740 Menyisir Jejak Betawi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama. 2010). 

 Dalam bukunya Windoro Adi lebih menceritakan jejak Betawi abad ke-17, 

dijelaskan sejarah Betawi, nama-nama kampung Betawi, khas makanan Betawi yang 

sampai sekarangpun masih tetap trend. Lalu yang jadi pokonya dalam buku tersebut 

dijelaskan pula gambang kromong, gambang kromong adalah alat musik yang mana pada 

waktu itu keturunan dari Cina. Metodologi penulisannya tidak dijelaskan secara detail, 

hanya perpointnya saja, namun perbedaan dengan peneliti yaitu, kalau dalam buku 

tersebut Lenong berdasarkan budaya dari keturunan dari Cina, bisa disebut seperti itu 

karena alat musik gambang kromong yang menguatkan identitas tersebut, berbeda lagi 

dengan Yahya selaku narasumber, yang mengatakan bahwa asal usul adanya Lenong 

bukan dari budaya Cina, dia tidak setuju dengan pendapat tersebut, tetapi adanya Lenong, 

ketika masuknya orang-orang Belanda ke pribumi dan adanya perlawanan, adanya 

perlawanan tersebut dijadikan kesenian yang bernama Lenong. 

6. Eni Setiadi dkk, 2009,“Profil Kota Jakarta Doeloe, kini dan esok”, (Jakarta: PT. Lentera 

Abadi) 

 Dalam buku Eni Setiadi dkk disebutkan serta dijelaskan kesenian Betawi yang 

berasal dari budaya Cina, diantaranya yaitu: Gambang Rancag, Lenong yang terdiri dari 

Lenong Denes dan Lenong Preman. 

7. Nirwanto Ki S. Hendrowinoto, 1998,“Seni Budaya Betawi Mengiring Zaman”, (Jakarta: 

Dinas Kebudayaan DKI Jakarta)  

 Dalam buku Nirwanto Ki S. Hendrowinoto dijelaskan tentang budaya Betawi, 

dapat disimpulakn bahwa orang Betawi di Jakarta sekarang, tidak lagi membutuhkan 



 

 

Lenong dan Topeng dalam kehidupan sosial mereka. Ketidak butuhan tersebut didukung 

pula dengan sempitnya lahan lingkungan rumah sehingga menyulitkan pertunjukkan 

Lenong dan topeng. Dengan kemajuan zaman, metropolitan Jakarta acap menjadi 

barometer pertumbuhan fisik pembangunan sebuah kota. Metodologi penulisan yang 

digunakan yaitu secara sistematis karena didalamnya dituntaskan secara detil  kesenian-

kesenian Betawi. Perbedaannya dengan peneliti yaitu, Lenong masih tetap dibudayakan 

atau dikembangkan meskipun kurangnya perhatian dari pemerintah untuk memberikan 

lahan tersebut. Karena semangat generasi muda untuk mengembangkan teater Lenong 

sangan tinggi. 

8. Susan Blackburn, 2011,”Jakarta  Sejarah 400 Tahun”, (Jakarta: Masup Jakarta) 

 Dalam buku tersebut dijelaskan tentang Tuan-tuan lama, masa peralihan 

pemerintahan,  dan tuan-tuan baru. Selama hampir 400 tahun, penguasa-penguasa 

menginginkan kota ini menjadi semacam model kota harapan mereka sendiri, Belanda 

selama 1619-1949 berusaha menampilkan citra kota koloni kulit putih. Setelah Indonesia 

merdeka, Sukarno membangun Jakarta dengan monumen dan bangunan yang megah. 

Sukarno berharap agar Jakarta menjadi kebanggaan nasional. Sementara pemerintah orba 

membanjiri Jakarta dengan investasi asing demi mewujudkan mimpi kota pembangunan 

ekonomi.  

 Buku ini pula mengulas tentang pertumbuhan kota yang relatif lambat  telah 

membawa imigran Cina, Arab, Eropa dan seluruh pulau di Indonesia yang kemudian 

berbaur dan membentuk bentuk kebudayaan yang unik. Penjelasan diatas merupakan 

salah satu kelebihan dari buku ini. Kekurangannya adalah buku tersebut hanya 

menceritakan kebijakan-kebijakan dari elit politik tidak disebutkan bagaimana kondisi 



 

 

masyarakat bawah dan hubungan antara masyarakat bawah dengan elit politik atau 

penguasa pada saat itu. 

 Buku-buku yang telah di paparkan di atas, mengenai Seni Budaya Betawi 

memiliki kesamaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis, kontribusi dan 

paparannya yaitu sama-sama ingin mengetahui tentang awal mula Lenong hingga ke 

pergeserannya. Dilihat dari sisi kesenian Lenong Betawi, yang secara khusus membahas 

tentang bagaimana awal mula Lenong Betawi, bagaimana eksistensi Lenong Betawi, 

serta faktor apa yang melatarbelakangi sehingga terjadinya pergeseran Lenong Betawi. 

Selain persamaan yang ada, peneliti juga ingin mengungkapkan perbedaan dalam 

penelitian mengenai Seni Budaya Betawi terdahulu. Penelitian yang mengangkat tema 

Seni Budaya Betawi belum ada yang membahas tentang kesenian teater Betawi secara 

mendalam, dilihat dari sisi teater Lenong yang secara khusus membahas tentang awal 

mula perkembangan Lenong Betawi, eksitensi dan pergeseran Lenong Betawi. Maka 

penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti.  

 

E. Langkah-langkah Penelitian 

Pada langkah penelitian, penulis melakukan beberapa tahapan dalam menyusun tugas ini 

dan menggunakan metode penelitian, yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi.
13

 

a. Tahapan Heuristik 

 Pencarian dan pengumpulan sumber ini dilakukan agar seorang peneliti mengetahui 

dan menyeleksi buku apa saja yang hendak dia cari dan menjadi bahan kajian penelitiannya. 

Adapun sumber- sumber yang didapat penulis dalam penelitian ini diantaranya di dapat dari: 

Arsip Nasional Rakyat Indonesia, Perpustakaan Nasional RI Jakarta Selatan, Kantor Embrio 

                                                             
13 Dudung Abdurrahman, 1999. Metode Penelitian Sejarah. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu)hal. 56 



 

 

Perkampungan Betawi Situ Babakan, Pasar Senen Jakarta Selatan, Jatinegara Jakarta Selatan, 

Perpustakaan Batu Api, Kantor LKB (Lembaga Kebudayaan Betawi), Dinas Pariwisata, serta 

selebihnya penulis browsing di internet. 

 Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, sejauh ini ada beberapa sumber primer 

yang dijadikan acuan dalam penulisan penelitian ini diantaranya berbentuk: 

1. Primer bentuk lisan: 

 sumber lisan ini tiada lain adalah penulis melakukan wawancara. Wawancara yang 

dilakukan penulis yaitu terhadap orang yang bersangkutan dan mendapatkan informasi 

terkait objek yang diteliti, diantaranya:  

a) Indra Sutisma S.Kom, selaku „Kuncen‟ Perkampungan Budaya Betawi Setu 

Babakan, Jakarta Selatan, tanggal 24 April 2016 

b) Yahya  Andi Saputra, Wakil Ketua di Lembaga Kebudayaan Betawi, tanggal 23 

September 2016 

c) Syarifudin, PNS Dinas Pariwisata, tanggal 23 September 2016 

2. Primer bentuk tulisan: 

a) Marzuki Arifin, Jakarta, tahun 1976. 

b) Muhadjir, “Dialek Melayu Jakarta Dewasa Ini”, (Jakarta: Dinas Kebudayaan 

Betawi), tahun 1976. 

- Majalah 

a) Berita Realestat, “Wajah Jakarta Dulu dan Kini”, tahun 1996. 

b) Femina, Lenong Punya Siapa. 1985  

c) Pelita “Betawi Supaya di Lindungi”, tahun 1976. 

d) Pelita, “Festival Lenong se-DKI Jakarta”, 1974.  



 

 

e) Suara Karya, “Nilai-nilai Spiritual Seni Tradisional Betawi”, tahun 1981. 

3. Sumber visual: penulis mendapatkan sumber visual berupa gambar atau foto yang 

didapatkan dari lokasi tempat penelitian. 

4. Adapun sumber sekunder yang didapatkan, terkait Perkembangan dan Pergeseran 

Lenong Betawi di Jakarta : 

1. Sumber tertulis sebagai berikut: 

a) Alwi Shahab, “Kisah Betawi Tempo Doeloe Robin Hood Betawi”, (Jakarta: 

Republika.2002).  

b) Eni Setiadi dkk, “Profil Kota Jakarta Doeloe, kini dan esok”, (Jakarta: PT. 

Lentera Abadi. 2009). 

c) H.C.C. Clockener Brousson, Batavia Awal Abad 20, (Jakarta: Komunitas 

Bambu) 2004 

d) Hussein Wijaya, 1976. Seni Budaya Budaya Betawi, Bandung: PT. Dunia 

Pustaka Jaya.  

e) Kay Ikrarnagara, “Tata Bahasa Melayu Betawi”, (Jakarta: Balai Pustaka), 

1988. 

f) Muhammad Subarkah, “Lenong Betawi Hiburan Rakyat Yang Terlupakan”, 

tahun 1996. 

g) Ninuk Irawati Probonegoro, ”Kesenian Lenong Suatu Analisis Antropologis” 

1987 (Skripsi sarjana UI Depok). 

h) Nirwanto Ki S. Hendrowinoto, “Seni Budaya Betawi Mengiring Zaman”, 

(Jakarta: Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. 1998).  

i) Oey Soan Nio, “Pengaruh Kebudayaan Cina di Jakarta”, 1990 No IV. 



 

 

j) Ridwan Saidi, “Profil Orang Betawi, Asal Muasal, Kebudayaan, dan Adat 

Istiadatnya”, (Jakarta: PT Gunara Kata), tahun 1997. 

k) Rosyadi, dkk, 2006.  Profil Budaya Betawi, Bandung: Alqaprint Jatinangor 

l) Sylviana Murni, 2011. Pernak-pernik Abang dan None Jakarta, Jakarta: PT. 

Mahendra Agung Jaya 

m) Umar Kayam, “Seni, Tradisi, Masyarakat”, (Jakarta: CV. Sinar Harapan), 

1992, hal.40 

n) Windoro Adi, “Batavia 1740 Menyisir Jejak Betawi, (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama. 2010). 

- Koran  

a) Kompas “Temu Budaya Jakarta: Kebudayaan Betawi Langgeng Karena 

Belanda”, 1988.  

b) Republika, “Mereka Datang Betawi Minggir”, tahun 1996. 

c) Sinar Harapan, “Jangan Menjadi Ledakan Emosional Belaka”, tahun 1986. 

d) Suara Karya, “Nilai-nilai Spiritual Seni Tradisional Betawi”, tahun 1981. 

e) Sinar Harapan, “Hak Budaya Bagi Komuniti Betawi”, tahun.1985. 

f) Surat Kabar Tempo, Nilai-nilai Spiritual Seni Tradisional Betawi. Kamis, 2 

Juli 1981 

2. Sumber internet 

a) http://suog.co/asal-usul-dan-perkembangan-lenong-kesenian-betawi.html. 

Diakses pada tanggal 24 April 2016 

b) http://gambang-rancag-grup-jali-putracdn=yd-_4UrDdHn.xhtml. Diakses 

pada tanggal 29 April 2016  

http://suog.co/asal-usul-dan-perkembangan-lenong-kesenian-betawi.html
http://gambang-rancag-grup-jali-putracdn=yd-_4urddhn.xhtml/
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B. Kritik 

Tahapan selanjutnya dalam metode penelitian sejarah adalah tahapan kritik. Kritik merupakan 

tahapan kedua setelah heuristik. Setelah mencari dan mengumpulkan sumber atau data, maka 

selanjutnya yaitu untuk menyeleksi dan memilah data atau sumber tersebut. Hal ini dilakukan 

agar keabsahan data  atau sumber dapat terlihat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kritik 

ekstern dan kritik intern, yaitu sebagai berikut: Dalam tahapan ekstern ini, penulis mengkritik 

terhadap sumber yang didapatkan, bahwa sumber primer diatas merupakan sumber yang sejaman 

http://galieh-inside.blogspot.com/2012/03/hubungan-manusia-dan-kebudayaan.html
http://galieh-inside.blogspot.com/2012/03/hubungan-manusia-dan-kebudayaan.html


 

 

dengan peristiwa yang diajukan sebagai penelitian tersebut. Sebab dilihat dari tanggal terbit dan 

penulis, merupakan orang-orang yang hidup pada masa itu, serta merupakan hasil dari pemikiran-

pemikiran pada peristiwa tersebut yang dituangkan dalam sebuah buku, koran, dan majalah  

Pada tahapan selanjutnya adalah kritik intern, penulis mencoba mengkaji isi dari sumber-

sumber tersebut. Hasilnya adalah semua isi yang terkandung dalam buku-buku atau sumber 

tersebut relevan dengan peristiwa yang dimaksud. Walaupun dalam penulisannya terdapat 

subjektivitas. Sehingga setelah mengetahui sumber-sumber yang telah dikritik akan muncul 

kredibilitas informasi sebelum digunakan. Namun kritik Intern dalam sumber sekunder itu dilihat 

dari koran, majalah serta buku yang penulis dapatkan langsung dari Perpustakaan Nasional dan 

Arsip Nasional, meskipun dituliskan tidak pada zamannya, tetapi apa yang dituliskan tersebut 

nampaknya agak sama dengan sumber primer, meskipun ada perbedaan dalam pendapat.  

 

C. Interpretasi  

 Tahapan ketiga dalam penelitian sejarah adalah tahapan Interpretasi. Interpretasi merupakan 

tahapan menjelaskan atau menafsirkan data atau sumber yang sudah diperoleh. Dengan 

perolehan data yang berkaitan dengan judul penulis, disini penulis akan mengulas sedikit tentang 

Lenong Betawi, Lenong adalah seni peran yang menggabungkan berbagai macam kegiatan seni, 

yaitu musik, tari, nyanyi dan peran. Secara umum pertunjukkan Lenong yaitu tanpa skenario. 

Para pemain melakukan adegan-adegan sesuai dengan arahan sang pamimpin. Misalnya, 

pemimpin menyatakan “malam ini kita akan memainkan cerita tuan tanah dari kedaung” maka 

para pemain sudah tahu perannya masing-masing dan apa yang harus dilakukan nanti.
14
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 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori perubahan sosial. Perubahan sosial adalah 

suatu konsep yang sangat luas cakupannya. Sesungguhnya proses sejarah dalam keseluruhannya, 

apabila dipandang dari perspektif sejarah sosial, merupakan proses perubahan sosial dalam 

berbagai dimensi atau aspeknya.
15

 

Masuknya budaya Barat merupakan gejala yang bisa disebut Mikro, sebab gejala yang 

cakupannya berpengaruh terhadap budaya Betawi seperti Lenong yang sedang penulis teliti 

sekarang (mikrohistory). Namun gejala tersebut bisa berubah menjadi makro jika dianalisis. 

Jakarta sebagaimana yang kita ketahui merupakan ibu kota Indonesia di dalamnya terdapat 

berbagai suku, etnis dan ideologi khususnya Suku Betawi.  Pengaruh dari luar khususnya Budaya 

Barat yang masuk ke wilayah Jakarta akan berpengaruh pada suku Betawi baik dalam ekonomi, 

budaya, politik hingga sosial. Jika hal ini terjadi kota-kota yang ada di Indonesia akan merujuk  

maju atau mundurnya kota tersebut pada kota Jakarta, sebab kota Jakarta menjadi Kiblat bagi 

kota-kota lain di Indonesia. 

Di pandang sebagai proses modernisasi, perubahan sosial mencakup permasalahan proses 

akulturasi artinya proses yang mencakup usaha masyarakat menghadapi pengaruh kultural dari 

luar.
16

 Pengaruh kebudayaan dari luar dalam berbagai bentuk termasuk gaya hidup, pola 

konsumsi, teknologi, ilmu pengetahuan sampai kepada dampak komunikasi massa, mengalir 

deras ke wilayah Jakarta sebelum menyebar ke daerah lain di Indonesia.
17

 Oleh karenanya harus 

diakui orang Betawi menjadi korban pertama dari pengaruh kebudayaan luar, yang jika tanpa 

ketahanan kepribadiannya akan mengalami perubahan yang sangat luas dan mendalam. 

                                                             
15 Sartono Kartodirjo, “Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah”, (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama), tahun 1993, hal.160 
16 Sartono Kartodirjo, Opcit, hal. 159 
17 Rusydi Shaleh dalam surat kabar Kompas, “Konversi Budaya Betawi”, 1984, hal.4  



 

 

Salah satu ciri kepribadian yang masih tegar sampai saat ini adalah solidaritas religinya 

yang sangat ampuh untuk melawan pengaruh luar. Sebagai bahan pengkajian lain yang lebih 

unik dari budaya Betawi ini adalah akulturasi etnis yang berproses sejak awal abad ke-19. Di 

Betawi mengalirnya beberapa etnis tertentu sudah terjadi sejak pertengahan abda ke-17.
18

 

Kebudayaan, bahasa dan adat orang Indonesia dari berbagai suku berdatangan di Betawi dalam 

jangka waktu yang berbeda dengan latar belakang sosial yang berbeda pula. Ciri budaya lain 

yang memberikan legitimasi bagi orang Betawi adalah konsistensi mereka terhadap ajaran 

agama Islam. Panutan agama ini menjadi komitmen dasar bagi setiap orang Betawi dalam 

menjalani kehidupan sehari-hari. Kita tidak bisa mengabaikan eksistensi masyarakat Betawi 

yang bercirikan pluralisme kebudayaan dan memiliki nilai sendiri dalam proses pembangunan 

dan modernisasi bangsa.
19

  

Pada tahun 1930 Betawi sudah menjadi minoritas, konsentrasi terbesar orang Betawi terdapat 

di wilayah-wilayah pinggiran kota yang lebih terisolasi. Di sini jalan-jalan daratnya masih sangat 

buruk, mata  pencaharian penduduk masih sangat buruk dan mata pencaharian penduduk masih 

sama seperti di masa lalu, yaitu menanam buah dan membuat  kerajinan tangan. Teater rakyat 

Betawi, termasuk Lenong dan Bangsawan (sejenis drama dan stambul) masih sering dipentaskan 

di tempat-tempat Pasar Minggu, namun jumlah kelompok teater seperti ini di Jakarta semakin 

sedikit. Setelah tahun 1949, kebudayaan Betawi muncul kembali dalam bentuk baru dan lebih 

baik. Generasi pertama intelektual Betawi berkumpul secara berkala di Senen pada 1950-an dan 

menghasilkan banyak karya dalam dialek Betawi.
20
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Minat masyarakat kota terhadap Lenong sesungguhnya sudah mengendur, tidak menggebu-

gebu lagi seperti tahun-tahun 1970-an. Kemudian tanah kosong yang di gunakan untuk pagelaran 

Lenong di kampung-kampung sudah tidak ada lagi, berganti dengan bangunan perumahan. Dari 

pengamatan sekilas terlihat bahwa cerita-cerita Lenong kurang aktual, kurang mengikuti 

perkembangan sehari-sehari, temanya itu-itu saja. Tentu saja dengan kemajuan teknologi, orang 

akan berpaling ke televisi dan video, yang menghambat orang keluar rumah untuk menonton 

Lenong, apalagi sambil berdesak-desakan.
21

 

Perkembangan teknologi yang memisahkan kebudayaan Timur dan Barat itu, di lain 

pihak menciptakan dinamika seni-budaya populer Barat yang merebut hati kaum muda. Ada 

beberapa faktor yang mengakibatkan berkurangnya penonton Lenong salah satunya yang sudah 

dijelaskan diatas, selain itu adanya pengaruh luar yang berasal dari Barat yaitu Breakdance, pada 

tahun 1970-an Breakdance ini muncul dan masuk ke Indonesia tidak melalui dunia kaum jelata 

tapi lewat kaum muda kelas menengah dan atas masyarakat kita. Breakdance yang menjelata di 

tanah airnya bisa mempunyai kasta, gengsi, peran sosial dan makna yang sangat berbeda ketika 

mendarat kebumi Indonesia.
22

  

Musik keras berdentum dari tape-recorder atau radio yang biasa mereka boyong 

berkluyuran. Banyak pejalan kaki datang merubung dan menonton gratis. Tidak ada yang merasa 

terganggu oleh kerumunan di pusat keramaian kota itu, itu yang di bilang Breakdance yang di 

Indonesia sendiri sudah cukup banyak pemuda yang juga menggandrungi tarian ini. Sehingga 

minat pemuda terhadap Lenong memang sudah jarang sekali, karena banyaknya teknologi yang 

canggih, film-film yang lebih seru dan praktis sehingga tidak mengeluarkan banyak uang. 

  

D. Tahapan Historiogafi 
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Tahapan terakhir dalam penelitian sejarah adalah tahapan Historiografi. Historiografi 

merupakan tahapan penulisan sejarah. Setelah melakukan ketiga tahap, maka sumber atau data 

tersebut di tulis sesuai fakta-fakta yang ada. Adapun sistematika penulisan dari rencana 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I : Latar belakang penelitian yang menjadi pondasi awal mengenai bahan objek yang akan 

diteliti, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka hingga langkah-langkah 

Penelitian yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi, daftar sumber, dan 

lampiran. 

BAB II : Gambaran umum kebudayaan Betawi: sejarah kesenian Betawi, bab ini membahas 

tentang sejarah suku Betawi: sosial, budaya dan ekonomi, bahasa Betawi, masuknya Cina ke 

Jakarta serta pengaruh kebudayaannya, masuknya Belanda ke Jakarta tahun 1596 di Kalapa, 

kebudayaan Betawi langgeng karena Belanda, kebudayaan Betawi, kesenian Betawi, jenis-jenis 

tari Betawi, seni Teater Tradisional Betawi  dan nilai-nilai spiritual Seni Tradisional Betawi 

BAB III : Perkembangan dan pergeseran Lenong Betawi tahun 1950-1980 di Jakarta, bab ini 

membahas tentang latar belakang muncul dan berkembangnya Lenong Betawi di Jakarta, bagian-

bagian dari Teater Lenong Betawi, eksistensi Lenong Betawi, pergeseran Lenong Betawi akibat 

modernisasi seni (Faktor Pergeseran), tantangan Lenong dari masa ke masa dan harapan 

kebangkitan Lenong Betawi di lingkungan pariwisata Jakarta. 

BAB IV : Penutup, dalam bab ini penulis membahas kesimpulan terhadap judul yang telah di 

teliti  

 

 



 

 

 

 

 


