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SARI

Fahrur, Facryzall, 2011, Bentuk Pertunjukan Grup Musik Rebana Modern al-
Badriyyah di Desa Gandrirojo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Skripsi, 
Jurusan Seni Drama Tari dan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 
Negeri Semarang.

Rebana modern merupakan musik rebana tradisional yang telah 
terpengaruh oleh perkembangan jaman yang semakin modern. perubahan tersebut 
dapat kita lihat dari bentuk penyajiannya yang sudah lebih modern, misalnya 
seperti alat-alat musik yang digunakan tidak hanya alat musik rebana saja, tetapi 
sudah ditambahkan alat-alat musik modern seperti Bass elektrik, gitar, set drum, 
keyboard dan lain-lain. Lagu-lagu yang dinyanyikan bukan hanya lagu islami, 
tetapi juga lagu-lagu yang sedang digandrungi oleh masyarakat sekarang ini.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Bentuk 
pertunjukan grup musik rebana modern al-Badriyyah di Desa Gandrirojo 
Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Tujuan penelitian, untuk mengetahui dan 
mendiskripsikan tentang bentuk pertunjukan grup musik rebana modern Al-
Badriyyah di Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif, dengan metode diskriptif yang menghasilkan data diskriptif tentang 
“BENTUK PERTUNJUKAN GRUP MUSIK REBANA MODERN AL-
BADRIYYAH DI DESA GANDRIROJO KECAMATAN KABUPATEN 
REMBANG”. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tehnik 
observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis data interaktif yang terdiri dari 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan diolah dan kemudian 
diseleksi atas dasar reabilitas dan validitasnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertunjukan grup musik
rebana modern al-Badriyyah berbentuk ansembel campuran dan dalam 
pertunjukannya mengaransemen dengan menggabungkan alat musik rebana 
tradisional dan digabungkan dengan alat musik modern. Bentuk pertunjukan grup 
musik rebana modern al-Badriyyah ada beberapa tahap yaitu persiapan, inti yang 
terdiri dari pembuka, inti pertunjukan dan penutup. Dalam pertunjukannya grup 
musik rebana modern al-Badriyyah ada beberapa macam yaitu tata panggung, tata 
suara, tata lampu, tata rias, dan tata busana. Bentuk komposisi pertunjukan grup 
musik rebana modern al-Badriyyah di Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan 
Kabupaten Rembang adalah menggunakan tangga nada diatonis minor dan mayor, 
irama menggunakan irama dangdut dan kasidah modern dan tempo sedan-cepat 
(alegro). 

Saran dalam penelitian ini adalah grup rebana modern al-Badriyyah 
menjaga keharmonisan dan kekompakannya dengan cara setiap personil dapat 
berkomitmen dengan mengedepankan kepentingan grup agar tetap eksis. 
Mengingat semakin banyaknya grup musik baru dengan jenis musik yang berbeda 
dan lebih menghibur yang muncul di kabupaten Rembang, maka disarankan 
kepada grup musik rebana modern al-Badriyyah agar lebih baik lagi dalam 
melakukan pertunjukan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai mahluk yang sempurna diberi akal dan budi dibanding 

mahluk lainnya selalu berusaha untuk mencari kepuasan diri dan selalu berkreasi 

mengolah semua yang diberikan Tuhan menjadi nikmat untuk dirinya. Sesuatu 

yang pada mulanya tidak berbentuk lalu diberi bentuk. Bentuk kreasi tersebut 

antara lain adalah kesenian. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu 

berupaya untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan material maupun 

kebutuhan moral. Kebutuhan material misalnya pangan, papan dan sandang. 

Sedangkan kebutuhan moral misalnya kebutuhan terhadap pendidikan, harga diri, 

agama dan seni.

Seni merupakan suatu kebutuhan hidup yang tidak dapat ditinggalkan 

oleh manusia. Keberadaan seni melekat erat dalam kehidupannya. Kebutuhan 

manusia terhadap seni tampak dalam perilaku kehidupan sehari-hari, dan itupun 

setiap orang menyadari sepenuhnya atau tidak terhadap kebutuhan tentang seni 

tersebut, akan tetapi kenyataannya mereka selalu berdekatan dengan seni.

Menurut Bastomi (1985 : 11), seni adalah aktivitas batin dan pengalaman 

estetis yang dinyatakan dalam bentuk agung yang mempunyai daya yang 

menjadikan takjub dan baru. Hubungan antara seni dan keindahan sering kali 

menjadi rancu, sehingga terjadi kesalahan-kesalahan dalam menggunakan kata 

seni dan keindahan. Banyak orang beranggapan bahwa semua seni pasti indah, 

dan yang indah pasti seni akan tetapi sebenarnya tidak demikian. Karena, sebuah 
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hasil karya seni tujuan utamanya tidak terfokus pada keindahan semata-mata, 

melainkan sesuatu yang membuat rasa baru dan pesona yang memuncak karena 

rasa senang. Adapun yang dimaksud dengan keindahan dalam filsafat seni adalah 

bahwa secara hakiki bagi manusia hal itu terpaut dengan indra.

Pernyataan di atas diperkuat dengan adanya pendapat yang termuat oleh 

Astono (2005:4). Bahwa seni adalah penciptaan segala hal atau benda yang karena 

keindahannya orang senang melihatnya atau mendengarkannya. Pada dasarnya 

kesenian adalah kegiatan rohani atau aktifitas batin yang merefleksikan bentuk 

karya, yang akhirnya dapat membangkitkan perasaan orang lain yang melihatnya.

Kesenian yang sudah lama tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, 

merupakan wujud salah satu warisan budaya nenek moyang yang meliputi seni 

rupa, seni tari, seni sastra, seni drama, dan seni musik. Seni sudah ada di seluruh 

dunia dan tumbuh sepanjang masa, sejak manusia lahir dan hidup bermasyarakat. 

Sedangkan seni itu sendiri merupakan dari kebudayaan yang sudah ada dan 

berkembang dalam kehidupan masyarakat seperti yang dirumuskan oleh Rohidi 

(2000 : 5) bahwa, kesenian merupakan bagian integral dari kebudayaan secara 

menyeluruh yang dalam pengertiannya bahwa kesenian terintegrasi secara 

struktural dan kejiwaan dalam system kebudayaan yang didukung oleh 

masyarakat. 

Ada beragam masyarakat pendukung dan pelestari kesenian tradisional 

yang ada di Indonesia hasil dari pengaruh budaya Islam seperti Gambus, Tanjidor, 

Kasidah, Zamroh, Rebana dan lain-lain. Adanya etnisitas dan komunitas yang 

beragam inilah yang menjadikan seni tradisional mempunyai ciri khas berlainan 

yang mempunyai nilai estetik sendiri-sendiri. Kesenian Rebana yang hadir di
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tengah-tengah masyarakat pendukung dan pelestarinya juga memiliki keunikan 

dan estetika tersendiri yaitu terjadinya kontak budaya Timur dan Barat maupun 

tradisi lokal sehingga menimbulkan akulturasi (Sinaga, 2006:199). Timbul dan 

berkembangnya kesenian bersangkutan sangat erat dengan perkembangan dan 

pertumbuhan masyarakat  yang bersangkutan. Oleh karena itu perkembangan 

kesenianpun akan mengalami pergeseran pula sesuai dengan masyarakat 

pendukungnya.

Lahirnya kesenian di tengah-tengah masyarakat sudah tentu ada yang 

mendasari atau melatar belakangi. Latar belakang lahirnya kesenian dapat muncul 

dari berbagai faktor, antara lain faktor agama, faktor sosial dan faktor teknologi. 

Salah satu contoh kesenian yang lahir ditengah-tengah masyarakat yang didasari 

oleh faktor agama adalah kesenian rebana, yaitu suatu bentuk kesenian yang 

berlatar belakang agama Islam. Kesenian rebana ini banyak berkembang didaerah-

daerah yang penduduknya mayoritas beragana Islam, dengan tujuan yang ingin 

disampaikan adalah memperluas misi agama Islam. Musik rebana juga 

muerupakan salah satu kesenian yang berada di cabang seni musik, dan kita tau di 

Indonesia ini musik tradisional sekarang ini mulai terabaikan dengan munculnya 

musik-musik baru yang lebih modern dan menghibur.

Dari cabang kesenian yang ada, seni musik adalah yang paling mudah 

atau langsung bisa dinikmati oleh manusia. Manusia hampir tidak bisa dipisahkan 

dengan cabang kesenian yang satu ini, karena seni musik merupakan cabang 

kesenian yang mewarnai kehidupan manusia (Anggadewi, 1995:5) 

mengungkapkan sebagai berikut : Musik mempengaruhi manusia secara psikis 

ataupun secara fisik. Secara fisik manusia berespons terhadap vibrasi atau getaran-
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getaran musik, bahkan orang yang menderita bisu tuli juga dapat dipengaruhinya. 

Tubuh manusia bertindak sebagai alat resonansi dan alat ritmik yang sensitif 

terhadap musik.

Menurut Soenarko, (1989 : 5-6) musik adalah penghayatan isi hati 

manusia yang diungkapkan dalam bentuk bunyi yang teratur dengan bentuk 

melodi dan ritme serta mempunyai unsur yang indah. Selanjutnya dijelaskan 

musik dibedakan menjadi tiga macam, yaitu musik vokal, musik instrumental, dan 

musik campuran dan dijelaskan bahwa musik vokal adalah musik yang dimainkan 

menggunakan suara manusia, musik instrumental adalah musik yang dimainkan 

dengan menggunakan alat musik saja, musik campuran adalah paduan antara 

musik vokal dan musik instrumental yang disajikan secara bersamaan. Dalam arti 

ada yang menyanyikannya dan ada yang mengiringi.

Musik dapat mempengaruhi jiwa atau emosi kita. Jika kita mendengar 

musik yang bernuansa riang, hati atau perasaan kita biasanya ikut senang. 

Sehingga tanpa kita sadar kita ikut menggerakkan salah satu atau sebagian 

anggota badan kita misalnya manggut-manggut sebaliknya jika kita 

mendengarkan musik yang bernuansa sedih hati kita pun akan terasa sedih 

sehingga tanpa sadar kadang kita ikut sedih atau menangis. Mayers dalam 

Anggadewi (1945:6) sebagai berikut : Musik terdiri dari pengalaman mistik, 

dimana kita kehilangan kesadaran tentang individualitas kita sendiri dan dalam 

hubungannya dengan lingkungan, keadaan ini mengakibatkan seseorang dalam 

suasana ekstasi, seolah-olah dalam keindahan dan emosi, dalam suasana euphoria.

Musik merupakan seni yang bersifat sosial, karena adanya pengalaman 

bersama didalamnya. Musik merupakan ekspresi simbolik dari budaya atau gaya 
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hidup kelompok. Sifat sosial dari seni musik dapat ditunjukkan dengan begitu 

besarnya peranan musik dalam berbagai peranan musik dalam berbagai kehidupan 

manusia. Musik merupakan alat untuk menggungkapkan ide-ide atau gagasan, 

pesan yang berisi pembangunan, kebahagian, kesedihan, kedamaian, bahkan 

dalam kelompok masyarakat tertentu dalam suasana duka karena ada yang 

meninggal pun diperdengarkan nyanyian/lagu yang berisi puji-pujian kepada 

Tuhan/ doa-doa (kidungan). Sedemikian besarnya pengaruh musik dalam segala 

aspek kehidupan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa bersama-sama dangan 

perkembangan peradaban manusia musik juga selaras berkembang mengikutinya.

Terkait dengan hal tersebut, kabupaten Rembang merupakan daerah 

pesisir dimana sebagian besar penduduknya yang hidup didaerah pesisir bekerja 

sebagai seorang nelayan dan sebagian besar lagi bekerja sebagai seorang petani 

dan selain itu masyarakatnya juga terkenal haus akan hiburan. Begitu juga dengan 

masyarakat desa Gandrirejo yang terletak di kecamatan Sedan. Hal tersebut dapat 

dilihat ketika diadakan konser musik dangdut di salah satu desa, sudah dapat 

dipastikan akan dipenuhi oleh pengunjung yang tidak hanya dari desa tersebut. 

Bahkan dari desa lain pasti mengunjunginya bahkan mereka datang dengan 

rombongan.

Desa Gandrirojo yang terletak di kecamatan Sedan kabupaten Rembang,

jika kita telusuri bahwa kecamatan Sedan merupakan daerah pondok pesantren 

begitu juga dengan desa Gandrirojo, dimana di kecamatan Sedan banyak berdiri 

pondok pesantren dan sekolah-sekolah swasta yang kita kenal dengan nama 

Aliyah dll, begitu juga di desa tersebut.
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Musik rebana merupakan kesenian yang berada dalam jalur musik dan 

berkembang yang didasari faktor-faktor agama yaitu Islam. Dan dengan 

berkembangnya zaman musik rebana tradisionalpun lambat laun akan tersisihkan 

dengan munculnya musik-musik baru dan menghibur. Sehingga salah satu grup 

musik rebana tradisional yaitu grup al-Badriyyah yang sebagian besar pemainnya 

adalah seorang santri bahkan pemilik salah satu pondok pesantren di desa 

Gandrirejo menjadikan musik rebana tidak hanya sebagai musik yang dimainkan 

dalam acara-acara besar keagamaan di kecamatan Sedan, tetapi juga sebagai 

sarana hiburan dengan menjadikan musik rebana modern dan memberi bentuk 

penyajian yang menarik dan berbeda dengan musik rebana modern di kota-kota 

lain, dengan memasukkan atau menggabungkan beberapa peralatan musik melodis 

sehingga memberi warna yang baru. Menurut Fahrur pemain keyboard dari grup 

musik al-Badriyyah pertunjukannya grup musik rebana al-Badriyyah selain 

menyajikan musik rebana modern juga menyajikan musik dangdut berdasarkan 

permintaan penonton atau tuan rumah yang memiliki hajad. Kecuali dalam acara-

acara besar agama Islam grup musik rebana ini khusus menyajikan musik rebana 

modern tanpa unsur-unsur musik dangdut. Sehingga grup musik rebana ini 

sekarang telah sering main di dalam kabupaten Rembang bahkan luar kabupaten.

Jaman dahulu kesenian musik rebana dipentaskan pada waktu-waktu 

tertentu yaitu pada waktu hari-hari besar Islam, musik rebana dalam 

pertunjukannya, rebana masih dalam bentuk yang sederhana, dan sekarang 

penyajian musik rebana telah berubah lebih modern dan lebih menghibur. 

Sekarang pelaksanaan pertunjukan kesenian rebana yang ada desa Gandrirojo 
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telah mengalami perubahan baik perubahan dalam bentuk, bentuk penyajian, 

fungsi ataupun fungsinya.

Musik rebana modern group al-Badriyyah dalam pertunjukannya cukup 

menarik, dan ini merupakan salah satu faktor masyarakat kecamatan sedan 

menyukai musik rebana modern group tersebut. Dilihat dari segi musiknya, pola 

iringan yang alat musik yang dimainkan lebih bervariasi karena alat musik yang 

dipakai juga mengalami perkembangan dengan ditambah dengan alat musik 

modern yaitu keyboard, bass elektrik dan drum. Lagu yang dibawakan bukan 

hanya lagu sholawat berbahasa arab, akan tetapi juga lagu berbahasa Indonesia 

yang tetap bernuansa Islami. Perlengkapan penyajian meliputi perlengkapan tata 

suara/sound system dan perlengkapan panggung (panggung, penerangan, busana 

dan rias pemain). Adapun aspek-aspek dari bentuk penyajian musik rebana 

modern Group al-Badriyyah secara keseluruhan meliputi urutan penyajian, alat 

musik, musik, lagu, pemain, perlengkapan penyajian, waktu dan tempat 

pementasan. 

Grup al-Badriyyah sendiri merupakan grup musik rebana modern yang 

telah memiliki banyak pengalaman, dan di kabupaten Rembang sendiri grup ini 

sering main di pendapa kabupaten dalam acara peringatan hari besar Islam dan

mewakili Rembang dalam rangka lomba musik Islami tingkat Jawa Tengah di 

Klaten. selain itu jam main grup ini selain di dalam kabupaten rembang sendiri 

juga sering di luar kabupaten rembang.

Dengan latar belakang tersebut, di mana penulis sendiri pernah melihat 

keunikan dari pertunjukan musik rebana modern tersebut dan berbeda dengan 

pertunjukan musik rebana di daerah lain di kecamatan Sedan, dan musik rebana 
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modern oleh al-Badriyyah sendiri mampu bertahan seiring muculnya jenis musik 

yang baru dan diminati masyarakat sekarang ini. Sehingga penulis merasa tertarik 

untuk mengkaji lebih jauh mengenai bentuk penyajian musik rebana modern. 

Selain itu group al-Badriyyah merupakan group musik rebana modern pertama 

yang berdiri di kecamatan Sedan dan mampu bertahan sapai saat ini.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian yaitu : Bagaimanakah bentuk pertunjukan musik 

rebana modern grup al-Badriyyah Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten 

Rembang?

2. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

megetahui dan mendiskripsikan tentang : Bentuk Pertunjukan Musik Rebana 

Modern oleh Grup al-Badriyyah Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten 

Rembang.

3. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan maka dapat diambil sesuatu manfaat 

secara umum sebagai berikut :

a. Manfaat praktis :

Hasil penelitiaan ini dapat dijadikan informasi untuk mengetahui bentuk 

pertunjukan musik rebana modern oleh grup al-Badriyyah dimana musik rebana 

modern tersebut telah mengalami perubahan dalam betuk pertunjukan dan 

fungsinya.

b. Manfaat teoritis :
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1) Penelitien ini dapat dijadikan referensi pengetahuan tentang bentuk 

pertunjukan musik rebana modern.

2) Dapat dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya sesuai engan permasalahan 

yang mempunyai tema yang sama.

4. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan memahami jalan pikiran secara keseluruhan, 

penelitian skripsi ini dibagi tiga bagian yaitu: bagian awal berisi halaman judul, 

halaman pengesahan, halaman moto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

daftar lampiran. Bagian isi skripsi yang terdiri dari :

BAB I     : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan skema penulisan skripsi.

BAB II    : Landasan Teori

Pada bab ini akan dikemukakan  teori-teori yang digunakan sebagai 

landasan penelitian.

BAB III  : Metodelogi pemelitian

Pada bab ini akan dikemukakan tehnik penentuan objek penelitian, 

tehnik pengumpulan data, analisis yang digunakan untuk mengolah 

data.

BAB IIV : Pembahasan

Pada bab ini berisi hasil dan pembahasan penelitian.

BAB V    : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

Bagian akhir sekripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bentuk

Menurut Jamalus (1988: 34) bahwa bentuk adalah susunan serta 

hubungan antara unsur-unsur musik sehingga menghasilkan suatu komposisi atau 

lagu yangbermakna, Sedangkan Suwondo (1992: 5) berpendapat bahwa bentuk 

merupakan media atau alat untuk berkomunikasi, menyampaikan arti yang 

terkandung oleh bentuk itu sendiri atau menyampaikan peran tertentu dari 

pencipta kepada masyarakat sebagai penerima. Pendapat Suwondo berbeda 

dengan Hadi (2003: 24) yang menyatakan bahwa bentuk adalah suatu aspek ruang 

yang selalu ada dalam musik.

Bentuk adalah unsur dasal dari semua perwujudan. Bentuk seni sebagai 

penciptaan seniman merupakan wujud dari ungkapan isi, pandangan dan 

tanggapanya kedalam bentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indra. Bentuk 

adalah suatu wujud yang ditampilkan (KBBI, 1999: 119).

Bentuk dalam karya musik adalah kerangka musikal sebagaimana halnya 

kerangka bagi mahluk hidup sehingga sangat besar perananya bagi suatu karya 

musik (Kurniasih, 2006: 5). Bentuk musical juga bisa di pahami sebagai disain

atau rancangan karya musik, kurang lebih sama dengan rancangan arsitektur 

sebuah rumah, suatu blok-blok perkantoran atau sebuah pabrik. Dalam konteks 

musik, composer harus membuat rancangan karya musiknya karena jika tidak 

suatu karya seni atau karya musik akan tidak seimbang atau tidak jelas.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas , maka dapat dikatakan bahwa 
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bentuk adalah suatu wujud dari suatu tata hubungan faktor-faktor yang 

mendukungnya dan saling tergantung serta terkait satu sama yang lain, dan dapat

ditangkap indra sebagai media untuk menyampaikan arti yang ingin disampaikan 

oleh penciptanya. Dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk adalah unsur dari 

dasar dari semua perwujudan. Bentuk seni sebagai ciptaan seniman merupakan 

wujud dan ungkapan isi, pandangan dan tanggapannya kedalam bentuk fisik yang 

dapat ditangkap oleh indra.

B. Pengertian Bentuk Pertunjukan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996: 1559), kata pertunjukan 

artinya suatu tontonan. Bentuk pertunjukan seni lebih banyak menampilkan jenis 

seni rupa, sastra dan seni pertunjukan,semua tempat berlangsungnya kegiatan, 

seni merupakan pertunjukan yang di dalamnya terdapat seniman, karya seni dan 

penikmat seni. Bastomi (1990 : 42) mengungkapkan bahwa pertunjukan adalah 

seni yang disajikan dengan tampilan peragaan, yaitu seni akan dapt dinikmati, 

dihayati selama berlangsung ungkapan oleh pelaku seni. Ketika suatu pertunjukan 

berlangsung akan terjadi kepuasan antar seniman dan penonton sebagai penikmat 

seni. Dalam mewujudkan pertunjukan ada dua faktor yang membuntuk 

pertunjukan tersebut yaitu komposisi dan bentuk penyajian (Susetyo 2007 : 5-11).

Pendapat dari Jazuli (2001: 72-74), jenis dan bentuk pertunjukan 

berkaitan dengan materi pertunjukan. Jenis pertunjukan meliputi teater, tari, 

musik, sedangkan bentuknya dapat berupa tradisional, kreasi/pengembangan, 

modern atau kontenporer,. Pertunjukan adalah istilah yang biasanya mengacu 

pada seni konseptual atau avant garde yang tumbuh dari seni rupa. 

(http:/id.wikipedia.org/wiki/seni_pertunjukan). Hermin (2000 : 75) berpendapat 
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bahwa seni pertunjukan adalah aspek-aspek yang divisualisasikan dan 

dipergelarkan mampu mendasari suatu perwujudan yang disebut sebagai seni 

pertunjukan. Menambahkan pendapat tentang pertunjukan yang berhubungan 

dengan musik. Musik merupakan salah satu cabang seni pertunjukan yang sangat 

rumit karena untuk menyajikannya kapada masyarakat masih diperlukan adanya 

persiapan dan perlengkapan yang sangat khusus. Apabila seorang penyair 

membutuhkan proses media cetak untuk memperkenalkan gagasan-gagasannya 

kepada masyarakat, lain halnya bagi seorang komponis. Hasil ciptaan seorang 

komponis harus ditulis berupa notasi, kemudian diperkenalkan melalui orkestra 

agar ciptaanya dapat dinikmati oleh masyarakat. Perkenalan itu biasanya disebut 

konser musik atau pergelaran musik, suatu cara untuk memperkenalkan musik 

kepada masyarakat luas. Para musisi harus mampu menafsirkan secara tepat ide-

ide yang terkandung dalam musik itu. Manipulasi instrumen, seperti memukul 

drum, meniup seruling, dan memetik gitar dibutuhkan keterampilan dan 

penghayatan yang khusus bagi seorang musisi agar dapat memperkenalkan musik 

secara indah (M. Syafiq, 2003 : v)

Dalam hal ini dapat disebutkan bahwa arti kata pertunjukan adalah cara 

menyampaikan sesuatu atau pengaturan penampilan. Jadi dengan kata lain bahwa 

pertunjukan adalah cara menyampaikan data dari yang disampaikan dengan 

menggunakan tata cara sendiri sesuai dengan obyek yang ada.

C. Musik

Musik adalah suatu karya bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi yang 

mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik 

(irama, melodi, harmoni, bentuk struktur, dan ekspresi), sebagai suatu kesatuan 
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(Jamalus, 1988; 1-2). Musik juga dapat dikatakan sebagai ungkapan batin yang 

dinyatakan dengan irama nada yang melodis (Bastomi, 1992; 42). Dari dua 

pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa musik sebagai suatu karya 

bunyi dalam bentuk lagu yang merupakan bentuk batin, hasil tafsir pribadi atau 

kelompok seniman, malalui unsur-unsur musik (irama, meloidi, harmoni, bentuk 

struktur dan ekspresi).

Munurut C Tylor dalam (Joseph, 2001: 3) bahwa musik adalah ekspresi 

artistik dengan bunyi-bunyian atau molodi dari alat-alat musik ritmis, atau nada-

nada yang harmonis. Musik sebenarnya sudah mengandung arti seni, tambahan 

kata seni dalam kata seni musik adalah sebuah perwujudan dalam jajarannya 

dengan cabang seni lainya, yaitu sama-sama bergerak dalam bidang erstetika atau 

keindahan. Ladi musik adalah suatu bunyi-bunyian yang dibuat oleh manusia 

untuk mengungkapkan ide, akal budi, dan perasaannya.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah pertunjukkan 

berhubungan dengan segala sesuatu yang dipertontonkan, dipamerkan, dan 

didemonstrasikan kepada orang lain (Poerwadarmita, 2003 : 1086). Musik adalah 

hasil karya seni bunyi yang diwujudkan dalam bentuk lagu atau komposisi lagu 

melalui pikiran dan perasaan penciptanya unsure-unsur musik, yaitu irama, 

melodi, harmoni, bentuk lagu dan ekspresi yang digunakan untuk mengungkapkan 

(Jamalus, 1988; 1).

Dari beberapa pengertian yang ada tentang dikemukakanya pendapat 

antara kata bentuk, pertunjukan, dan musik maka dapat disimpulkan bahwa: 

Bentuk pertunjukan musik adalah suatu wujud dari beberapa unsur yang 

menghasilkan suatu tatanan yang dapat dipertontonkan kepada semua orang dalam 
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bentuk seni musik sehingga apa yang dibuat, diciptakan dan diperlihatkan kepada 

orang banyak dapat dinikmati, dirasakan dan dapat bermanfaat dengan 

menggunakan panca indra yang ada sehingga dari hal tersebut maka akan terjadi 

kesan dan pesan dalam masing-masing diri masyarakat tersebut.

D. Komposisi Musik

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1996 : 150) komposisi musik 

berasal dari kata kompons yang artinya menyusun, menata, membuat suatu yang 

belum ada. Komposisi sebagai hasil dari berbagai macam elemen, dimana secara 

bersama-sama elemen itu mencapai vitalitas estetis.

Menurut jamalus (1988: 7) dijelaskan bahwa komposisi musik 

mterbentuk dari unsur-unsur musik yang terdiri atas beberapa kelompok yang 

secara bersama-sama dalam satu kesatuan. Unsur-unsur musik dapat 

dikelompokkan atas :

1. Irama

Irama adalah urutan rangkaian gerak yang menjadi unsur dalam musik 

dan tari. Irama dan musik terbentuk dari sekelompok bunyi dan diam dengan 

bermacam-macam lama waktu panjang pendeknya, membentuk pola irama, 

bergerak menurut pulsa ayunan birama. Irama dapat dirasakan dan dilihat 

(Jamalus, 1988; 9).

Menurut Sudarsono (1991 : 14), dalam rangkaian praktek sehari-hari 

irama mempunyai dua pengertian. Pengertian pertama, irama diartikan sebagai 

pukulan atau ketukan yang selalu tetap dalam suatu lagu. Berdasarkan 

pengelompokkan pukulan kuat dan pukulan lemah. Pengerian yang kedua, irama 
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diartikan sebagai pukulan-pukulan berdasarkan panjang pendeknya atau nilai nada 

dalam suatu lagu. Menurut Miller (2000;30) ritme adalah elemen waktu dalam 

musik yang dihasilkan oleh dua factor, yaitu:

a. Aksen, tekanan atau penekanan atas sebuah nada untuk membuatnya lebih 

keras

b. Panjang pendek nada atau durasi

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka irama bisa diartikan 

sebagai rangkaian gerak yang berupa panjang pendeknya nada atau ketukan dasar 

nada, serta aksen yang terdapat pada lagu-lagu yang menjadi unsur dasar musik, 

yang mana dapat menjadikan lagu tersebut hidup dan enak didengar manusia, 

sehingga akan muncul suatu keindahan yang tersembunyi. Dalam musik rebana 

modern, alat musik rebana yang memegang peran penting dalam membentuk pola 

irama, dengan cara memukul alat musik rebana menggunakan pola irama yang 

khas seperti irama banjaran.

2. Harmoni

Harmoni adalah keselarasan atau keserasian dari bagian lagu 

(Rochaeni,1989:34) mengartikan harmoni sebagai gabungan beberapa nada yang 

dibunyikan serempak atau arpeggio (berurutan) walau tinggi rendah nada tersebut 

tidak sama tetapi selaras kedengarannya dan merupakan kesatuan yang bulat. 

Harmoni adalah keselarasan bunyi yang berupa gabungan dua nada atau lebih 

yang berbeda tinggi rendahnya (Jamalus, 1988;30). Dasar atau akord adalah bunyi 

gabungan dari tiga nada yang berbentuk dari salah satu nada dengan nada terts dan 

kwintnya, atau dikatakan juga tersusun. Sedangkan menurut Miller (2001;40) 

harmoni adalah elemen musical disdasarkan atas penggabungan suara simultan 
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dari nada-nada. Jika melodi adalah sebuah konsep horizontal, harmoni adalah 

konsep vertikal. Harmoni memiliki elemen nada interval dan akor. Interval 

merupakan jarak yang terdapat diantara dua nada, sedangkan akord adalah 

susunan tiga nada  atau lebih yang apabila dibunyikan secara serentak terdengar 

enak dan harmonis. Wujud penerapan harmoni lebih lanjut dalam musik yaitu 

berupa rangkaian kord (progresi kord) yang mengiringi suatu melodi atau ritme 

tertentu dan rangkaian ritme tertentu dan rangkaian kord yang berbeda pada 

bagian akhir suatu melodi, frase atau ritme disebut kadens (Totok, 200; 37). 

Selanjutnya dijelaskan bahwa pola rangkaian kord tertentu dalam suatu kadens 

membentuk kadens tertentu, kadens sempurna (pola rangkaian kord tingkat IV, V, 

I), kadens tengah (pola rangkaian kord IV, I) dan kadens menyimpang (pola 

rangkaian kord V-VI).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dikatakan bahwa 

harmoni adalah keselarasan dan keserasian dari beberapa nada yang terdapat 

dalam lagu yang diungkapkan dalam bentuk akor yang dibunyikan secara 

serentak. Dalam musik rebana modern Group al-Badriyyah, hormonisasi di bentuk 

dari alat-alat musik seperti keyboard, dan bass elektrik sebagai alat musik bernada 

dengan dipadukan dengan alat musik rebana dan drum.

3. Melodi

Melodi adalah rangkaian nada-nada yang terkait biasanya terkait dalam 

tinggi rendah dan panjang pendeknya nada (Miller,2001;33). Melodi merupakn 

aliran perasaan dan jiwa komponis yang ditungkan dalam rangkaian nada-nada 

yang divariasikan ketinggian nada (pitch) dan panjang pendeknya nada (durasi) 

(Setyobudi dkk,2000;49). Menurut Ensiklopedia Indonesia (1992: 2193) melodi 
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adalah suatu deretan nada yang karena kekhususan dan penyusunan menurut jarak 

dan tinggi nada, memperoleh suatu watak tersendiri dan jadi suatu kesatuan 

organik. Sedangkan menurut Jamalus (1988:16) bahwa melodi adalah suatu 

rangkaian nada (bunyi dengan getaran teratur) yang terdengar berurutan serta 

berirama serta mengungkapkan suatu gagasan.

Dalam musik rebana modern oleh group Al-Badriah yang berperan 

penting dalam memainkan melodi adalah alat musik keyboard dengan memainkan 

tangga nada harmonic minor.

4. Bentuk lagu

Parto (1996:99) mengungkapkan bahwa bentuk lagu adalah rangkaian 

aransemen yang terdiri dari syair dan unsur-unsur musik seperti irama, melodi, 

harmoni, dan ekspresi. Selanjutnya Jamalus (1988:35) menyatakan bahwa bentuk-

bentuk lagu merupakan susuna serta hubungan antara unsure-unsur musik dalam 

suatu lagu, sehingga menghasilkan suatu komposisi atau lagu yang bermakna.

Prier (1996: 1) mengungkapkan bahwa bentuk musik mirip dengan 

bahasa, terjadinya dalam urutan waktu dalam potongan-potongan. Dalam bentuk 

tertutup potongan tersebut biasanya tersusun sedemikian, sehingga tampak teratur. 

Musik ini terdiri dari dua anak kalimat atau frase, yaitu kalimat pertanyaan dan 

jawaban. Kalimat pertanyaan biasanya berhenti mengambang, maka dapat 

dikatakan berhenti dengan koma. Umumnya disini terdapat akor dominant, 

kesannya belum selesai dan masih dilanjutkan. Sedangkan kalimat jawaban 

merupakan jawaban atau lanjutan dari kalimat pertanyaan dan berhenti dengan 

titik atau akor tonika. Kemudian untuk memperlihatkan bentuk musik, maka ilmu 

bentuk musik memakai sejumlah kode untuk kalimat atau periode pada umumnya 
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dipakai huruf besar (A,B,C, dan sebagainya). Bila kalimat atau periode diulang 

dengan disertai perubahan, maka huruf besar tanda aksen (‘), misalnya A B A’.

Bentuk lagu dalam musik rebana modern oleh group al-Badriyyah 

hampir sama dengan bentuk musik genre lain seperti pop dan rock, yaitu pertama 

intro lagu lalu di sambung dengan bagian A lalu intro lagu , bagian A yang 

disambung dengan bagian B, interlude, bagian B dan ending.

5. Ekspresi

Ekspresi dalam musik adalah ungkapan pikiran dan pikiran manusia 

yang mencakup semua nuansa dari tempo, dinamik, dan warna nada dari unsur 

pokok musik, dalam pengelompokan frase (phrasring) yang diwujudkan oleh 

seniman musik atau penyanyi yang disampaikan kepada pendengarnya (jamalus, 

1988:38). Unsur-unsur ekspresi dalam musik adalah tempo atau tingkat kecepatan 

musik, dinamik atau tingkat volume suara dan warna nada tergantung dari bahan 

sumber suara, serta gaya memproduksi nada. Elemen dinamik merupakan aspek 

yang paling menonjol dalam ekspresi musikal yang juga mencakup nuansa-nuansa 

dalam tempo, pemenggalan frase, aksen dan faktor-faktor yang lain. Dinamik 

memberikan peranan yang besar dalam menciptakan ketegangan (teori) di dalam 

musik.

6. Gaya dan selera

Yang dimaksud dengan gaya atau cara atau teknik tertentu dalam 

menentukan suatu karya musik atau lagu, sedang selera lebih menekankan pada 

kepentingan seseorang.

Di dalam teori vocal terdapat empat macam gaya lagu yaitu : Gaya 
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legato gaya lagu ini diterapkan pada musik-musik lembut, manis, mampu 

melukiskan suasana tenang. Hubungan kata-kata yang satu dengan yang lain 

selalu berhubungan (legato). Persiapan nafas harus prima bila ingin hasil 

intepretasi lagu secara maksimal.

a. Gaya lagu marcota tiap-tiap mengucapkan kata-kata atau syair lagu harus 

diberi dorongan tekanan, sehingga terasa semangat yang berkobar di dalam 

mengungkapkan pesan yang ingin disampaikan. Gaya marcato merupakan 

teknik permainan alat musik yang mampu menimbulkan kesan tegas, lebih 

menonjol dari lainnya.

b. Gaya stacato yaitu gaya yang ditimbulkan oleh musik atau lagu seakan-akan 

lepas dari kendali, sehingga jiwa yang meledak-ledak penuh heroisme akan 

terdengar dengan jelas.

c. Gaya rubato yaitu gaya seenaknya sesuai dengan perasaan lagu ekspresi alami 

akan terpancar oleh karakter oleh karakter lagu. Kebebasan mengadakan 

improvisasi suatu kalimat lagu akan menambah indahnya suasana. 

Pemanfaatan tanda-tanda ornamentasi dengan tidak meninggalkan kaidah-

kaidah baku, gaya lagu rubato mampu memberi warna musik secara khusus.

7. Poliphone dan homophone

Suatu komposisi dikatakan berbentuk poliphone apabila semua bagian 

suara dibunyikan dan sama peranannya (sebagai suara dalam berbagai perbedaan 

nada). Gaya musik polyphone pada zamannya disusun secara susul dan bersahut-

sahut antara suara satu dengan yang lainnya masing-masing suara memainkan 

melodi sendiri-sendiri. Sedangkan homophone adalah paduan suara dalam jalur 

nada (melodi) yang sama. (Raharjo,1990:53).
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E. Bentuk Penyajian Musik

Bentuk lahiriah suatu seni dapat diamati atau dihayati. Bentuk hasil seni 

ada yang visual yaitu hasil seni yang dapat dihayati dengan indera pandang yaitu 

seni rupa, tetapi ada yang hanya dapat dihayati dengan indera dengar yaitu seni 

musik (Bastomi, 1992:2).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:5) penyajian berarti proses 

pembuatan atau cara menyajikan pengaturan penampilan tentang pertunjukan dan 

lain sebagainya. Bentuk-bentuk dari penyajian musik itu ada yang berkelompok 

dan ada yang tunggal. Bentuk penyajian kesenian itu dapat diamati secara 

langsung dan berisi pesan si penciptanya sebagai media atau sebagai alat 

komunikasi.

Menyaksikan suatu pertunjukan musik tidak terlepas dari suatu bentuk 

penyajian musik itu sendiri. Bentuk yang berkaitan dengan seni adalah bentuk 

ekspresi yang merupakan suatu perwujudan dari sebuah karya seni tersebut 

tergantung dari materi yang digunakan. Materi yang digunakan dalam 

mewujudkan bentuk musik adalah suara,baik suara manusia (vocal) maupun suara 

alat musik (instrument).

Bentuk menurut Poerwadarminto (1994:1088) mengandung pengertian 

wujud yang ditampilkan. Suwondo (1992:5) berpendapat bahwa bentuk 

merupakan suatu media atau alat untuk berkomunikasi, menyampaikan arti yang 

terkandung oleh bentuk itu sendiri atau menyampaikan peran tertentu dari 

pencipta kepada masyarakat sebagai penerima.

Jadi bentuk penyajian musik adalah suatu tatanan atau susunan dari 

sebuah pertunjukan musik yang ditampilkan mengenai bentuk penyajian musik 
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langsung yang didukung oleh unsur-unsur atau elemen-elemen pokok dalam 

musik.

Menurut Soewito (1996:37) bentuk penyajian musik ditinjau dari 

sejumlah  pemusik atau pendukungnya digolongkan menjadi empat golongan 

yaitu

1. Solo

Solo adalah bentuk penyajian musik yang dibawakan oleh seorang saja 

secara tunggal. Misalnya seorang memmbawakan suatu lagu, yang tidak dibantu 

oleh orang lain atau seorang mamainkan suatu lagu dengan menggunakan piano 

atau suling.

2. Duet

Duet adalah dua orang membawakan lagu secara vokal, atau memainkan 

alat musik dengan menyajikan suatu lagu. Demikian selanjutnya Trio (tiga orang), 

Kwartet (empat orang), Kwintet (lima orang), Sektet (enam orang) dan Septet atau 

Sapta (tujuh orang).

3. Ansembel

Ansembel adalah penyajian atau permainan musik yang digunakan 

secara bersama, baik alat musik sejenis, beberapa jenis atau disertai nyanyian.

4. Orkestra

Orkestra adalah penyajian musik yang terdiri dari gabungan berbagai 

alat musik, yang dimainkan menurut jenis lagunya. Orkestra ini terdiri dari : orkes 

keroncong yang memainkan lagu-lagu keroncong, orkes melayu, orkes gambus.

Musik termasuk juga seni pertunjukan yang memiliki suatu bentuk 

penyajian. Sedangkan yang dimaksud penyajian dalam skripsi ini adalah kegiatan 
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memainkan musik yang menyebabkan komposisi-komposisi yang tertulis itu 

menjadi kenyataan. Bentuk-bentuk dari penyajian kesenian itu dapat diamati 

secara langsung dan berisi pesan penciptanya sebagai media atau sebagai alat 

komunikasi.

Menurut Tambajong (1992:29) bentuk penyajian musik yang lain adalah 

Band. Band sama dengan istilah Malaysia yang dipakai juga di Indonesia yaitu 

Pancagarma. Berbeda dengan Kuargian, yaitu istilah Malaysia untuk 

menerjemahkan grup. Di Indonesia orang sering megacaukan dua istilah ini 

menjadi satu, yaitu grup band, yang tentu saja rancau. Yang disebut band atan 

Pancagarma, adaah kumpulan pemain musik yang lebih banyak melakukan 

peragaan karya orang dari pada karya sendiri. Dalam melakukan peragaan 

tersebut, merekan dapat menggunakan atau tidak menggunakan partitur untuk 

mengiringi seorang penyanyi. Berbeda dengan Kugiran, pemain musik memiliki 

peluang dan hak untuk menafsirkan bersama-sama sebuah lagu yang mereka cipta, 

dengan melihat visi dan kemampuan musikal masing-masing. Contoh band atau 

pancagarma misalnya The Jordan Air, pengiring Elvis Prseley. Contoh band atau 

kugiran, misalnya The Beatles atau Koes Bersaudara.

Bentuk penyajian musik tidak terlepas dari jenis alat musik, pendukung 

penyajian musik, dan jenis irama musik. Mengenai jenis alat musik, pendukung 

penyajian musik, dan jenis musik adalah sebagai berikut :

F. Jenis Alat Musik

Dalam jenis alat musik sangat berpengaruh bentuk penyajian musik. 

Oleh karena menurut Adiarto (1996:11) secara garis besar alat musik dapat 

diklasifikasikan menjadi enam jenis berdasarkan sumber bunyinya yaitu 
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Aerophone, Idiophone, Membranophone, Akustik dan elektrikal.

a. Aerophone

Aerophone adalah alat musik tiup atau alat musik yang proses bunyinya 

menggunakan udara. Berdasarkan jenis dan warna suaranya, alat musik ini dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1) Alat Musik Kayu (Wood Wind)

Pengelompokan alat musik kayu berdasarkan sumber bunyi yang dipakai 

adadua macam : alat tiup kayu tanpa reed, dan alat tiup kayu dengan reed, Reed 

adalah lidah getar tipis.

(a) Alat musik kayu tanpa reed

Sumber bunyi lubang dengan tepi yang tajam

Contoh :recorder, suling dengan tepi yang tajam

(b) Alat musik kayu dengan reed

Sumber bunyi reed yang terbuat dari bambu, kayu, dan logam. Alat tiup kayu 

dengan reed dibedakan atas reed tunggal (clarinet dan saxophone), dan reed 

ganda (hobo/oboe, dan fagot/basoon).

2) Alat Musik Tiup Logam

Sumber bunyi alat tiup logam adalah mouthpiece. Pengelompokan alat 

tiup logam berdasarkan produksi nadanya terdiri atas : alat tiup logam bernada 

tinggi (terumpet, dan cornet), alat tiup logam bernada sedang (corno/french horn, 

dan trombone/pasaune), dan alat tiup logam bernada rendah (euphonium, dan 

sousaphone).

3) Alat Musik Tiup Keluarga Orgel

Sumber bunyi reed untuk setiap nada. Alat tiup keluarga orgel dibedakan 
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atas : tanpa papan nada, dan menggunakan papan nada.

(a) Alat tiup keluarga orgel tanpa papan nada yaitu harmonica.

(b) Alat keluarga orgel dengan papan nada yaitu pianika, accordion, harmonica, 

dan orgel.

b. Chordophone

Chordophone sering disebut String Instrument (alat musik yang 

menggunakan dawai) dipetik maupun digesek.Alat yang penggunaannya dipetik 

antara lain : Gitar, Harpa, Siter, Mandolin, dan lain-lain. Sedangkan alat musik 

yang cara memainkannya digese anatara lain : Biola, Rebab, Cello, dan lain-lain :

1) Chordophone pukul (piano, dan harpischord).

2) Chordophone petik

Terdiri atas 4 keluarga yaitu lute (lute, mandoline, dan Colascone), 

keluarga gitar (gitar, bonyop, dan ukulele) keluarga ziter (ziter, psalterium, dan 

hackbrett) dan keluarga harpa.

3) Chordophone gesek

Terdiri atas 2 keluarga : keluarga fiedeln (pochette, rebab dan viola 

dagamba), dan keluarga violine (biola/violine, biola alto/viola, cello, dan 

contrabass).

c. Idiophone

Idiophone adalah alat musik dengan badan alat musik itu sendiri sebagai

sumber bunyi. Pengelompokan idiophone terdiri atas idiophone tak bernada, dan 

idiophone bernada.

1) Idiophone tak bernada yaitu casitgnet, clapper, symbal, triangle, dan 

woodblock.
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2) Idiophone bernada yaitu angklung, marimba, vibranophone, dan xylophone.

d. Membranophone

Mebranophone adalah alat musik pukul yang sumbernya berasal dari 

membran (selaput) baik terbuat dari kulit binatang maupun dari kulit imitasi (kulit 

tiruan). Alat musik yag termasuk membranophone tak bernada dan membranphoe 

bernada.

1) Membranophone tak bernada yaitu drum, tambourin/pandiero, dan 

bongo/ketipung.

2) Membranophone bernada yaitu congo, rototom, dan timpani/pauke.

e. Elektrophone

Alat musik yang meggunakan listrik sebagai sumber tenaga disebut 

electrophone. Pegelompikan electrophone terdiri atas: gitas listrik, piano listrik, 

dan orgen modern.

1) Gitar listrik yaitu gitar listrik, gitar listrik akustik, hawain guitar.

2) Piano listrik yaitu piano listrik, piano grand listrik.

3) Orgen modern yaitu keyboard, cocert organ, dan elctone.

G. Pendukung Penyajian Musik

Dalam mewujudkan bentuk penyajia musik, ada beberapa faktor 

pedukug lainnya, yaitu:

a. Waktu

Kamus Umum Bahasa Indonesia (2001:1146), megartikan waktu adalah 

(1) serentetan saat yang teah lampau, sekarang dan yang akan datang (2) lama 

rentetan saat yang tertentu (3) saat yang tertentu (untuk melakukan sesuatu). Pada 

pertujukan musik lamanya berlangsung lebih satu jam atau kurang dari satu jam, 
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tetapi tidak menunutut kemungkinan lebih dari itu apabila jumlah grup yang 

tampil lebih dari 3 atau 4 grup

b. Tempat Pentas (panggung)

Tempat pertunjukan juga merupakan aspek yang penting, karena sesuatu 

apapun bentuknya selalu memerlukan tempat pertunjukan atau ruangan yang 

gunanya untuk menyelenggarakan pertunjukan seni itu sendiri. Di Indonesia kita 

mengenal beberapa bentuk pentas atau tempat pertunjukan, seperti di lapangan 

terbuka, di pendopo, dan pemaggungan (Jazuli, 1994:20)

c. Pemain

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (2001:621), pemain berarti 

orang yang memainkan atau bermain (alat musik, sandiwara dan sebagainya). 

d. Penonton

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:1089), megartikan 

penonton sebagai orang yang menonton sebuah pertunjukan. Suatu pertunjukan 

atau penyajian musik tidak akan berlangsung tanpa adanya penonton. Sebagian 

besar penonton pertunjukan musik ditentukan dengan kalangan tertentu sesuai 

dengan jenis musiknya.

e. Materi Penyaji

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (2001:638), materi penyaji 

adalah sesuatu yang menjadi bahan (berfikir, berunding, mengarang, da 

sebagainya) dalam sebuah pertunjukan. Materi penyaji pertunjukan musik 

meliputi penyajian lagu-lagu yang sedang trend pada masanya atau tidak menutup 

kemungkinan membawakan lagu yang diminta oleh penonton.

f. Perlengkapan Pementasan
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Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (2001:587 ), perlengkapan 

adalah suatu perbuatan atau hal cara untuk melengkapi agar menjadi lengkap. 

Pementasan adalah memainkan atau memainkan sebuah pertunjukan diatas 

panggung. Jadi pementasan adalah suatu perbuatan atau cara untuk melengkapi 

sebuah pertunjukan. Perlengkapan pementasan pada pertunjukan musik meliputi 

unsur-unsur sebagai berikut :

1) Alat Musik

Jenis alat musik sangat berpengaruh dalam pertunjukan musik. 

Pertunjukan musik rebana modern grup al-Badriyah alat yang di pakai adalah alat 

musik rebana tradisional yang dan di tambah dengan alat musik modern seperti 

drum, bass electic, keyboard, dan ketipung yag digunakan dalam musik dangdut.

a) Drum

Drum merupakan alat musik membranophone atau alat musik pukul 

yang menggunakan selaput. Selaput ini disebut sebagai haed drum dalam bagian 

alat alat musik drum. Alat drum standar terdiri dari : snare drum, tom-tom, 

medium tom, floor tom, dan bas drum, biasanya di tambah 1 set cymbal standart 

yaitu hi-hat, crash dan ride cymbal yang berfungsi sebagai perkusi pada musik 

(Didik, 2005:21).

b) Bass Elektrik

Bass electric merupakan alat musik chordophone atau menggunakan 

senar. Bass elecric menggunakan pick up yang bertujuan untuk menghantarkan 

daya electromagnetic, sehingga keras dan pelannya suara dapat diatur juga dengan 

amplifier yang disebut dengan amplifier bass (Didik, 2005:17).

c) Keyboard
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Keyboard merupakan jenis alat musik electrical yang modern. Karena 

cara kerja keyboard sudah diatur denga piranti lunak atau chip selaknya komputer. 

Alat ii dimainkan dengan menggunakan jari, yaitu dengan menekan tombol-

tombol pilihan nada atau pilihan lainnya baik style atau voice. Alat ini mempunyai 

memory interal yang memuat banyak pilihan teknologi yang berhubungan dengan 

musik. Sehingga alat ini sering dijadikan alat explorasi suara, apabila lagu yang 

dimaikan menggunakan alat musik yang tidak terdapat dalam alat musik standart 

band. Digunakan sebagai alat pengiring maupun melodi pada musik supaya musik 

terdegar harmonis (Didik, 2005:24).

2) Tata Cahaya

Dramatungi dalam Budiman (2009:38)Tata cahaya dalam pertunjukan 

modern dikatakan berhasil apabila memberikan konstribusi kepada obyek-obyek 

yang ada diatas pentas,sehingga semua yang berada di pentas suasananya nampak 

hidup dan mendukung sajian yang dipentaskan. Fungsi tata cahaya adalah (1) 

menerangi dan menyinari tata pentas atau pertunjukan, (2) membuat efek-efek 

khusus dalam pertujukan, (3) membantu melukis dekor atau scenery dalam 

menambah nilai warna sehingga tercapai adanya sinar dan bayangan, (4) 

membantu para pemain dalam melambangkan maksudnya dan memperkuat 

penjiwaan.

3) Tata Suara

Tata suara (sound sistem) merupakan sarana penyambung dari suara 

yang berfungsi sebagai memperkeras suara baik dari vokal atau instrument. Soud 

sistem pada umumnya terdiri dari 2 versi yaitu didalam ruangan (indoor) dan 

diluar ruangan (outdoor) yang berkapasitas 100.000 watt atau lebih (Bayyin, 
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2005:32).

4) Busana

Supradjan dalam Budiman (2009:37), busana atau pakaian pentas adalah 

segala pakaian (sadang) dan perlengkapannya (asesoris) yag dikenakan dalam 

pentas, seperti perlengkapan kepala, badan, tangan, kaki dan sebagainya. Dalam 

hal ini busana yang dimaksud adalah pakaian yang dipakai pada saat pentas. 

Penggunaan busana yang sesuai dengan warna, cocok, potogan (model) yang 

serasi dengan warna musiknya. Pembawaan suatu jenis lagu tertentu juga 

disesuaikan dengan busana yang dipakai (Mosh Magazine dalam 

Budiman,2009:37).

H. Musik Rebana Modern

1. Pengertian musik rebana modern

Pengertian rebana berasal dari kata arba’a yang artinya empat. Bilangan 

empat mengandung makna bahwa prinsip-prinsip dasar agama Islam ada empat, 

yaitu melaksanakan kewajiban kepada Allah (hablumminallah), hewajiban kepada 

manusia/masyarakat (hablumminanas), kewajiban kepada alam (dengan 

melestarikan alam) dan kewajiban kepada diri kita sendiri untuk berlaku adil. 

Pada awal pengunaan terbang dimainkan empat buah terbang (Sinaga, 

2002:62).Menurut Mustamir (1991:41) bahwa pada awalnya, alat musik terbang 

yang digunakan mengiringi sholawatan terdiri dari empat (4) buah terbang, yaitu: 

terbang lajer, terbang kempling, terbang salahan, dan jidor. Pola permainan musik 

terbangan tanpa improvisasi.

Rebana merupakan alat musik daerah yang keberadaannya tersebar luas 
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di Indonesia, berupa sehelai kulit yang direntangkan pada sebuah bingkai bundar. 

Pada bingkainya sering ditambahkan logam pipih yang disebut kerincing. Dalam 

beberapa ragam nama dikenal sebagai rebana, trebang, ataupun terbang (Soeharto, 

1992:170).

Rebana adalah alat musik tradisional yang berasal dari daerah timur 

tengah dan dipakai untuk acara kesenian. Alat musik semakin meluas 

perkembangannya hingga ke Indonesia. Pada musik gambus, kasidah dan hadroh 

adalah jenis kesenian yang sering menggunakan rebana 

(http://sentrarebana.com/sejarah-alat-musik-rebana/6/).

Rebana adalah alat musik perkusi yang tergolong pada kelompok 

membranophone atau alat musik yang sumberbunyi berasal dari membran atau 

kulit binatang seperti sapi dan lain-lain disebut juga dengan rebab, redap, 

kompangan, atau gendangan rebana. Bentuk dan ukurannya bermacam-macam, 

bingkai terbuat dari kayu berbentu lingkaran berdiameter 25 s/d 30 cm satu sisi 

ditutup dengan kulit kambing yang sudah dimasak dan dipakukan pada pinggir 

bingkainya. Ada rebana yang bingkainya diberi kepingan-kepingan logam pada 

sehingga bila dimainkan akan berbunyi gemerincing dan di sekitar Pantura pulau 

Jawa biasa disebut juga dengan genjring yang jumlahnya antara tiga sampai 

empat, maupun rebana yang mirip dengan ketipung (Supandi, 1992:56).

Menurut bahasa Arab musik rebana atau musik sholawatan berasa dari 

kata asholawat yang merupakan bentuk jamak dari kataasholat yang berarti do’a 

atau sembahyang (Yunus dalam Sinaga, 2006:200). Sholawat adalah satu 

ungkapan yang penuh dengan nuansa-nuansa sastra yang berisi puji-pujian 

terhadap nabi Muhammad SAW.
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Kesenian rebana dalam gerakan pemurnian Islam tidak banyak 

mendapatkan perhatian, sehingga praktis pernyataan kesenian modern Islam sama 

dengan budaya Islam populer, seperti musik gambus, dan dangdut, Irama melayu 

yang lebih merupakan musik populer dan masa kini pada musik Islam mendapat 

tempat di kalangan santri baik di desa-desa maupun di kota , terutama kota-kota 

pantai yang dahulu menjadi pendukung kesenian Islam tradisional.

Berdasarkan pendapat tentang musik rebana di atas dapat disimpulkan 

bahwa musik rebana modern merupakan musik rebana tradisional yang telah 

terpengaruh oleh perkembangan jaman yang semakin modern dan menjadilah 

musik rebana modern. perubahan tersebut dapat kita lihat dari bentuk 

penyajiannya yang sudah lebih modern, misalnya seperti alat-alat musik yang 

digunakan tidak hanya alat musik rebana saja, tetapi sudah ditambahkan alat-alat 

musik modern seperti Bass elektrik, gitar, set drum, keyboard dan lain-lain. Lagu-

lagu yang dinyanyikan bukan hanya lagu islami, tetapi juga lagu-lagu yang sedang 

di gandrungi oleh masyarakat sekarang ini.

2. Jenis-jenis rebana

Menurut Wirya (dalam Rofik, 2001:27) bahwa di wilayah DKI Jakarta 

dan sekitarnya terdapat bermacam-macam ukuran rebana dengan penggunaan 

nama yang berbeda, yaitu:

a. Yang paling kecil ukurannya adalah rebana ketimpring (kurang lebih sebesar 

piring makan).
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Foto 2.1 : Rebana Ketimpring

b. Jenis lain yang ukurannya hampir sama ketimpring disebut marawis (jamak 

marwas), berbentuk seperti tambur cina. Marwas digunakan untuk mengiringi 

Zapin (tarian melayu).

Foto 2.2 : Marawis

c. Rebana yang agak besar disebut dengan nama rebana hadrah dan rebana 

kasidah. Perbedaan kedua rebana tersebut adalah pada kepingan logam yang 

terdapat pada bagian kayunya. Pada rebana hadrah terdapat tiga pasang 

kepingan logam pada bagian sisinya dan berjarak simetris, sedangkan rebana 

kasidah tidak ada. Jenis rebana yang paling besar disebut rebana biang. 

Rebana biang terdiri dari tiga kelompok, yaitu :yang paling besar dan 

berfungsi sebagai gong atau bass disebut rebana biang atau salun, yang 

berukuran agak kecil disebut kotek dan yang paling kecil disebut gendung.
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        Foto 2.3 : Rebana Hadrah                       Foto 2.4 : Rebana Kasidah

3. Ciri-ciri musik rebana modern

Menurut Abdullah (dalam Raharjo, 1996:35) bahwa munculnya kesenian 

rebana dimulai sejak jaman islam berkembang di wilayah Demak yang dipelopori 

oleh para Wali Songo sekitar tahun 1478 Masehi. Pada wal perkembangannya 

digunakan untuk melakukan syiar agama Islam oleh para Wali. Pada jaman 

kejayaan kerajaan Demak Bintoro yang merupakan kerajaan Islam yang pertama 

di pulau Jawa berdiri, sebagian penduduknya masih menganut agama Hindu dan 

Budha, untuk menarik minat penduduk/masyarakat terhadap ajaran agama Islam, 

para Wali Songo melakukan pendekatan-pendekatan, salah satunya adalah 

menggunakan kesenian rebana. Seiring perkembangan agama Islam di pulau Jawa 

pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya, maka musik rebanapun 

berkembang pesat. Selain digunakan sebagai syiar agama Islam, juga digunakan 

sebagai hiburan rakyat. Kemudian masyarakat mulai membentuk kelompok-

kelompok kesenian yang mengembangkan misi keagamaan diantaranya adalah 

musik rebana atau terbangan, qosidah, dan Zapinan.

Kesenian rebana modern di Pantura Jawa Tengah yang lahir, tumbuh dan 

berkembang pada masyarakat yang modern, menerima adanya perubahan-

perubahan baik dari alat musik maupun lagu yang dimainkannya serta memiliki 
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ciri khas pada :

a) Kegunaannya dalam upacara keagaman pada peringatan hari besar agama 

Islam sama seperti rebana tradisional, akan tetapi umumnya dimanfaatkan 

oleh penanggap atau tuan rumah sebagai hiburan pada saat tamu menikmati 

hidangan makanan.

b) Pemain Rebana. Pemain rebana modern pada umumnya dimainkan oleh laki-

laki yang terdiri atas 4 pemain instrumen reban genjring, ditambah 4 pemain 

rebana kempling (tiplak/tipung), 1 orang pemain bas, 1 orang pemain gitar 

listrik, 1 sampai 2 orang pemain biola, 1 orang pemain mambring (tamborin), 

1 sampai 2 orang pemain keyboard, 1 orang pemain set drum, 1 orang pemain 

power cut/ remo. 1 orang pemain suling, 1 orang pemain gambus (hanya 

beberapa kelompok rebana modern) dan beberapa pemain vokal, bisa 

perempuan atau laki-laki yang penting vokalnya bagus dan menguasai tulisan 

Arab, ditambah beberapa penari zapin.

c) Alat Musik. Menurut alat musik yang digunakan yang terdiri atas alat musik 

membranopone seperti terbang, set drum, alat musi aerophone sepeti seruling, 

flute, alat musik chordophone seperti biola, gitar, dan gambus, alat musik 

elektrophone seperti keyboard, gitar listrik, serta alat musik idiophone seperti 

mambring dan lain-lain. Seperti alat musik yang digunakan serta melodi lagu, 

dan pola irama, maka alat musik yang digunakan pada rebana modern sudah 

mampu untuk mamainkan semua jenis lagu yang terpenting bahwa lagu yang 

dimainkan umumnya tempo cepat.

d) Lagu-lagu yang dimainkan. Lagu-lagu yang dimainkan dalam rebana modern 

ada beragam bentuk maupun jenisnya seperti lagu-lagu shalawat populer, 
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lagu-lagu khasidah modern maupun lagu-lagu yang sudah populer seperti 

campur sari, dangdut dan lain-lain dengan teks lirik syairnya bahasa Arab, 

bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa, atau dialek daerah.

Batasan rebana modern dan rebana tradisional terletak pada 

pengembangan pola irama maupun penambahan alat musik keyboard. Pola-pola 

irama yang dimainkan dalam rebana tradisional adalah pola irama khas padang 

pasir atau Harmonic Minor Scale. Lagu-lagu yang dimainkan masih diambil dari 

kitab Al-barsjanzi, Diba’, maupun lagu-lagu ciptaan alm. Bapak H. Salafudin seperti 

Ashubu Ba’da dengan melodi lagu masih didominasi suara vokal penyanyi.

Menurut Turchamun, batasan rebana tradisional dan rebana modern 

terletak pada komposisi alat musik  yang digunakan dalam iringan lagu. Lagu-

lagu yang dimainkan bukan sekedar lagu sholawat saja, akan tetapi sudah 

dimainkan lagu-lagu yang saat ini sedang populer seperti lagu-lagu campursari, 

dan dangdut, bahkan lagu-lagu india. Peralatan musik yang digunakan adalah 

empat instrumen genjring, tiga buah kempling, satu set bas yang terdiri dari tiga 

buah rebana dengan tiga ukuran, ditambahkan dengan instrumen diatonis seperti 

biola, keyboard, seruling gambus, dan gitar.

Perkembangan rebana sekarang ini bisa memainkan semua jenis lagu 

seperti lagu-lagu yang sedang populer seperti campursari, dangdut dan 

sebagainya. Hal ini dikarenakan sudah mengalami modifikasi dengan penambahan 

instrumen musik yang digunakan dalam kesenian gambus, kasidah seperti 

instrumen biola, orgen, keyboard, tamborin, drum set, dan roto-tam. Penambahan 

instrumen musik dalam penyajiannya, maka dapat diklasifikasikan ke dalam 

rebana modern (Syahrul Syah Sinaga, 2002.82:87).
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, Bogdan dan Taylor dalam Moleong (1990 : 11) mendefinisikan 

pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang yang diamati. Data 

yang sudah dikumpulkan, kemudian di analisis secara induktif dan hasilnya 

disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu diuraikan dalam bentuk kata-kata, 

gambar-gambar, dan skema.

Uraian di atas sesuai dengan karakteristik penelitian yang menggunakan 

pendekatan kualitatif, sebagai dikemukakan oleh Moleong (1988:15) bahwa 

pendekatan kualitatif memiliki cari-cari sebagai berikut :

1. Penelitin kualitatif menggunakan latar alami, sebagai sumber data langsung 

dan peneliti sendiri merupakan instrumen kunci

2. Penelitian Kualitatf bersifat deskriptif. Artinya data yang dikumpulkan 

disajikan dalam bentuk kata-kata dan gambar-gambar, laporan penelitianya 

memuat kutipan-kutipan data sebagai ilustrasi dan dukungan fakta penyaji. 

Data mencakup transkrip wawancara, observasi dan dokumentasai.

3. Dalam penelitian kualitatif, proses lebih dikedepankan dari pada hasil.

4. Analisi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara induktif yaitu 

membangun suatu teori dan fakta-fakta yang diperoleh dara data yaang 

diteliti.

5. Dalam penelitian kualitatif makna merupakan kandungan inti.
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Bentuk 

Pertunjukan Musik Rebana Modern Group al-Badriyyah di Desa Gandrirejo 

Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang adalah penelitian deskriptif kualitatif, 

yaitu sebuah penelitian yang menggunakan studi pustaka, wawancara, dan 

observasi atau pengamatan langsung (Rahman,1993:101).

B. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah betuk pertunjukan 

grup musik rebana modern al-Badriyyah di Desa Gandrirojo Kec. Sedan Kab. 

Rembang. Dalam membahas bentuk penyajian grup musik rebana modern al-

Badriyyah dikaji beberapa hal antara lain urutan penyajian, tata panggung, tata 

suara, tata lampu, pemain.

C. Sumber Data Penelitian

Menurut  Totok.S (2006:97) sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah merupakan data 

tambahan seperti dokumen dan foto-foto serta data statistik.

1. Kata-kata dan tindakan

Kata-kata dan tidakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai 

merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis 

atau melalui perekaman video/tape recorder, foto dan data statistic.

2. Sumber tertulis/ dokumen

Dilihat dari sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber 

tertulis dapat dibagi atas sumber yang berasal dari buku / majalah ilmiah, arsip, 

dokumen pribadi, dan dokumentasi.
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3 Foto

Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering 

digunakan untuk menelaah segi-segi subyektif dan hasilnya sering dianalisis 

secara induktif. Terdapat dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam 

penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan 

peneliti sendiri (Bogdan & Bliken, dalam Totok S, 2006:97).

4. Data statistik

Peneliti kualitatif sering menggunakan data statistic yang telah tersedia 

sebagai sumber data tambahan untuk keperluan penelitiannya. Statistic dapat 

memberikan gambaran tentang kecenderungan bertambah atau berkurangnya 

keadaan penduduk. Data statistic dapat membantu peneliti mempelajari komposisi 

distribusi penduduk dilihat dari ekonomi, pendidikan, dan lain-lainnya.

D. Instrumen

Pada hakikatnya yang menjadi instrumen pada penelitian kualitatif 

adalah peneliti itu sendiri, dimana peneliti harus turun kelapangan serta berusaha 

mengumpulkan info sendiri melalui observasi dan wawancara. Namun setelah 

penelitian dijalankan nanti, akan dikembangkan instrument pedamping yang 

membantu menjaring data sumber yang lebih luas (Moleong, 1990:38).

E. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan usaha untuk memperoleh bahan-

bahan atau keterangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik 

pengunpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Tehnik Observasi/Pengamatan

Observasi dapat diklsifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan 

serta (participant observation) dan tidak berperan serta, Bogdan & Taylor(dalam 
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Totok S, 2006:98). Pada pengamatan tanpa peran serta, pengamat hanya 

melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan. Sedangkan pengamat 

berperan serta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan 

sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamati. Penelitian ini 

menggunakan teknik observasi dan non partisipasi. Maksudnya peneliti 

mengamati langsung proses penyajian musik rebana tanpa ikut aktif dalam 

kegiatan tersebut. Selama mangamati, peneliti mengadakan pencatatan mengenai 

keadaan masyarakat desa Gandrirejo, kecamatan Sedan, kabupaten Rembang, 

bentuk pertunjukan musik Rebana secara umum, kegiatan yang dilakukan pemain 

ketika berlangsungnya pertunjukan musik rebana modern. Dalam penelitian ini, 

peneliti melakukan observasi dengan berfokus pada :

a. Setting, yaitu tempat diselenggarakannya pertunjukan group musik rebana 

modern al-Badriyyah.

b. Peralatan musik, panggung, kostum, dan lain-lain

c. Suasana lokasi penelitian

d. Pelaku, yaiu pemain group musik rebana modern al-Badriyyah

e. Tindakan, semua tingkah laku pemain pertunjukan musik rebana modern 

pada saat pertunjukan berlangsung

2. Tehnik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

dilakukan dua buah belah pihak yaitu pewancara (intervieweer) yang mengajukan 

pertanyaan dua pihak yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan tesrsebut (Moleong 1998:115). Maksud wawancara 

menurut Lincoln dan Goba (dalam Totok S, 2006:98)adalah untuk 

mengkonstruksi tentang orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motovasi, 
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tuntutan, kepedulian. Juga memferivikasi, mengubah dan memperluas konstruksi 

yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

Terdapat berbagai jenis wawancara. Menurut Patton (dalam Totok S,

2006:99) terdapat tiga jenis wawancara, yaitu  (1) wawancara pembicaraan 

informal, (2) wawancara dengan petunjuk umum wawancara, (3) wawancara baku 

terbuka. Pada wawancara pembicaraan informal, pertanyaan yang diajukan 

tergantung pada pewawancara itu sendiri, tergantung pada spontanitasnya sendiri. 

Wawancara ini dilakukan pada latar alamiah dan yang diwawancarai tidak 

mengetahui atau  tidak menyadari  bahwa dia sedang diwawancarai.

Wawancara dengan menggunakan petunjuk umum, mengharuskan 

pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan 

dalam proses wawancara. Petunjuk wawancara berisi garis besar tentang proses 

dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat 

tercakup seluruhnya.

Wawancara baku terbuka adalah wawancara yang menggunakan  

seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-kata, dan cara penyajian 

sama untuk setiap responden. Wawancara demikian digunakan apabila dipandang 

sangat perlu untuk mengurangi sekecil-kecilnya variasi yang bisa terjadi antara 

seseorang yang diwawancarai dengan responden lainnya. Wawancara ini sangat 

bermanfaat jika pewawancara ada beberapa orang dan yang diwawancarai cukup 

banyak jumlahnya.

Dalam penelian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah teknik 

bebas terpimpin. Teknik ini dimaksudkan agar para informan bebas dalam 

mengemukakan pendapat atas pertanyaan-pertanyaan dari peneliti sehingga 
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wawancara yang dilakukan bersifat lebih bebas, santai, dan memberikan

kesempatan seluas-luasnya kepada informan untuk memberikan keterangan.

Di samping wawancara bebas terpimpin, peneliti juga menggunakan 

wawancara berencana dan wawancara tidak berencana. Wawancara berencana 

adalah suatu wawancara yang telah dipersiapkan atau suatu wawancara yang telah 

disusun dalam suatu pertanyaan kepada responden. Sedang wawancara tidak 

berencana adalah suatu wawancara yang tidak akan persiapan sebelumnya, jadi 

bersifat spontanitas (Koentjaraningrat, 1991:138-139).

3. Teknik Dokumentasi

Menurut Sutopo (1996 : 63) dokumen merupakan sumber data yang 

sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif. Terutama bila sasaran 

kajian mengarah pada latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi dimasa 

lampau yang sangat berkaitan dengan kondisi atau peristiwa masa kini yang 

sedang diteliti.

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan bahan dokumen beberapa catatan, sejumlah surat, foto dan lain 

sebagainya yang berkaitan dengan objek-objek yang diteliti. Hal ini juga  harus 

menggunakan alat diantaranya adalah kamera digital atau handycam. Dalam 

teknik dokumentasi dimungkinkan peneliti harus melihat semua hasil karya, alat 

atau bentuk kelompok dalam melakukan pertunjukan yang dilakukan dalam 

mengisi pertunjukan yang digelar peneliti atau individu yang lain.

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Setelah melakukan observasi, wawancara, dan verivikasi data maka 

dilakukan tehnik pemeriksaan keabsahan data. Tehnik pemeriksaan keabsahan 
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data adalah tehnik yang meneliti tentang keabsahan suatu data yang dianggap 

terbukti kebenaran dan keasliannya. Teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau Sebagai pembanding terhadap data itu. (Sulistyani, 

2006 : 7)

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, 

wawancara atau interview, dan verifikasi data. Oleh karena itu, untuk 

mendapatkan data yang valid dan ada kecocokan sama lain, peneliti mengadakan 

triangulasi sumber data melalui pemeriksaan terhadap sumber lainnya yaitu 

membandingkan data hasil dengan data hasil wawancara.

G. Teknik Analisis Data

Tehnik analisis data adalah suatu cara yang digunakan peneliti untuk 

memperoleh simpulan yang benar, data yang diperoleh dari tehnik wawancara, 

pengamatan dan dokumentasi diorganisasi menjadi satu kemudian dianalisis.

Tehnik analisis data merupakan salah satu langkah yang sangat penting 

dalam kegiatan penelitian, terutama bila peneliti menginginkan simpulan tentang 

masalah yang akan dikaji dalam suatu penelititan harus benar-benar dapat 

dipertanggung jawabkan, dan harus dianalisis secara tepat agar simpulan yang 

diperoleh tepat pula.

Triyanto dalam (Adi, 2001:26) mengungkapkan bahwa proses analisis 

yang berlangsung selama penelitian atau proses penelitian, ditempuh melalui 

serangkaian proses reduksi-reduksi penyajian dan verifikasi data. Reduksi data 

yang dimaksud sebagai langkah atau proses mengurangi atau membuang yang 

tidak perlu, menyederhanakan, mefokuskan, memilih-milih atau menyeleksi dan 
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menajamkan data yang diperoleh. Penyajian data dimaksudkan sebagai proses 

analisis untuk merakit temuan data di lapangan dalam bentuk matrik, table, 

paparan-paparan diskriptif dalam kesatuan kategori bahasa dari umum ke yang 

khusus atau istilah lain disebut analisis, domain, taksonomik, dan kopenensial. 

Akhirnya berdasarkan sajian data tersebut peneliti melakukan simpulan 

(verifikasi) detelah melihat kaitan hubungan satu sama lain dalam satu kesatuan 

bahasa dan dari peneliti melakukan interprestasi untuk menetapkan pola atau tema 

dan menunjukkan makna yang terdapat di dalamnya. Dalam proses verifikasi ini 

terutama untuk mempertajam, memperluas atau memperkaya dan mengabsahkan 

hasil interprestasi peneliti menggunakan referen-referen yang ada hubungannya 

dengan masalah yang akan dikaji.

Miles dan Huberman dalam Sumaryanto (2001:21) menegaskan bahwa 

tehnik analisis data kualitatif senantiasa berkaitan dengan kata-kata dan bukan 

rangkaian angka. Data yang telah terkumpul dari berbagai cara (observasi,

wawancara, intisari, dokumen, pita rekaman) ini semua tetap diurai dengan kata-

kata. Analisis tersebut dibagi kedalam tiga tahap, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis dilapangan. Sebelum data benar-benar berkumpul 

antisipasi adanya reduksi sudah ada atau tampak pada waktu penelitian 

memutuskan konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian dan 

pendekatan pengumpulan data yang dipilihnya. Selama penelitian berlangsung 

niscaya akan terjadi reduksi.
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Reduksi data berkaitan erat dengan proses analisis data. Pilihan-pilihan 

peneliti tentang bagian data mana yang dipilih, data yang dibuang, cerita mana 

yang sedang berkembang itu merupakan pilihan-pilihan analisis. Reduksi data 

merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian 

rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasikan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil 

tindakan. Penyajian yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

bentuk wawancara naratif (penceriteraan kronologis) yang merupakan 

penyederhanaan dari informasi yang banyak jumlahnya kedalam kesatuan bentuk 

yang disederhanakan.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Kegiatan verifikasi merupakan kegiatan yang sangat penting, sebab dari 

awal pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif harus mampu mencari 

benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, konfigurasi-konfigurasi yang 

semua itu merupakan satu kesatuan yang utuh, bahkan barangkali ada keterkaitan 

alur, sebab akibat serta preposisi.
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Komponen-komponen Analisis Data : Model Interaktif
Sumber : Analisis Data Kualitatif (Miles & Hubermn dalam Sumaryanto, 

1992)

Pengumpula
n Data

Penyajian 
data

Reduksi Data

Verivikasi 
atau simpulan
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis data secara 

deskriptif kualitatif dapat disampaikan hasil sebagai berikut. Pemaparan hasil 

penelitian secara berurutan diawali dari gambaran umum lokasi desa Gandrirojo, 

Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang yang meliputi : jumlah penduduk, 

pendidikan, mata pencaharian, agama, kehidupan kesenian serta bentuk 

pertunjukan musik rebana moderngroup al-Badriyyah di desa Gandrirojo, 

Kecamatan Sedan, Kabupaten Remabang

A. Kondisi Geografis Desa Gandrirojo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang

Desa Gandrirojo mempunyai luas 456,39 Ha, dan memiliki ketinggian 

tanah dari permukaan laut 56 m dari permukaan laut dengan warna tanah hitam 

dan tekstur tanah liat serta memiliki temperatur rata –rata 330C. Wilayah desa 

Gandrirojo sebelah utara dibatasi oleh desa Bogorjo, sebelah selatan dibatasi oleh 

desa Sidomulyo, sebelah timur dibatasi oleh desa Kenongo, dan sebelah barat 

dibatasi oleh desa Bogorjo. Desa Gandrirojo merupakan desa agraris yang 

sebagian dari wilayahnya merupakan areal persawahan yang ditanami padi yaitu 

161,02 Ha. Desa Gandrirojo  merupakan lingkungan pondok pesantren karena di 

desa Gandrirojo sendiri terdapat 3 podok pesantren yang berdiri yaitu pondok 

pesantren al-Badriyya, At-Taufiq, dan Mubtaghol Mujtahidin. Desa Gandrirojo 

sendiri terletak di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, selain itu desa 

Gandrirojo juga mudah dijangkau karena desa tersebut terletak di jalur alternative 

Semarang-Surabaya dan dari jalur utama Semarang-Surabaya menuju desa 

gandrirojo sudah terdapat jalur angkutan umum menuju desa tersebut.
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Jumlah penduduk Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten 

Rembang seluruhnya berjumlah 3680 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah : 1855, 

perempuan berjumlah 1825. Perician tentang jenis kelamin dan kelompok umur 

penduduk desa Gandrirojo, selengkapnya sebagai berikut.

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Desa Gandrirojo
Menurut Tingkat Usia, dalam Kelompok Pendidikan.

No. Kelompok Umur Jumlah %

1.
2.
3.
4.
5.
6.

00-03 tahun
04-06 tahun
07-12 tahun

   13-15 tahun
16-18 tahun

19-keatas tahun

52 orang
154orang
297orang
152orang
203orang
198orang

  1,5 %   
  4,2 %
  8    %
  4’1 %
  5,5 %
  5,4 %

Jumlah 1.056 28,7 %

Sumber :Monografi Desa Gandrirojo, Desember 2010

Tabel 4.2. Jumlah Penuduk Desa Gandrirojo
Menurut Tingkat Usia, dalam Kelompok Tenaga Kerja.

No. Kelompok Umur Jumlah %

1.
2.
3.
4.
5.
6.

10-14 tahun
15-19 tahun
20-26 tahun
27-40 tahun
41-56 tahun

57- keatas tahun

-
14 orang
22 orang
261 orang
88 orang

-

0 %
0,4 %
0,6 %
7 %

2,4 %

Jumlah 385 orang 10,5 %

Sumber : Monografi Desa Gandrirojo, Desember 2010

1. Pendidikan

Tingkat pendidikan warga Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten 

Rembangterlihat dalam tabel di  bawah ini.
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Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Desa Gandrirojo
Menurut Tingkat Pendidikan

No. Pendidikan Jumlah %

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Taman kanak-kanak

Sekolah dasar

SMP/SLTP

SMA/SLTA

Akademi/D1-D3

Sarjana(S1-S3)

Kursus/keterampilan

320 orang

506 orang

862 orang

809 orang

53 orang

44 orang

14 orang

8,7 %

13 %

23,5 %

22 %

1,5 %

1,2 %

0,4 %

Jumlah 2608 orang 70,9 %

Sumber : Monografi Desa Gandrirojo, Desember 2010

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa 

Gandrirojo yang sedang berada di taman kanak-kanak 320 orang, sekolah dasar 

506 orang, SMP/SLTA 862 orang, SMA/SLTA 809 orang, Akademi/D1-D3 53 

orang, Sarjana (S1-S3) 44 orang, Kursus/keterampilan 14 orang.

2. Mata Pencaharian

Penduduk Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang 

memiliki berbagai macam mata pencaharian antara lain: Karyawan, wiraswasta, 

petani, buruh tani, pensiun, dan lain-lain. Untuk mengetahui mata pencaharian 

penduduk desa Gandrirojo secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
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Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Desa Gandrirojo
Menurut Mata Pencaharian

No. Mata Pencaharian Jumlah %

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pegawai Negeri (Sipil/ABRI)
Tani

Pertukangan

Buruh Tani

Pensiunan

Pemulung

50 orang

392 orang

46 orang

307 orang

51 orang

1 orang

1,4 %

10,7 %

1,3 %

8,4 %

1,4 %

0,1 %

Jumlah 847 orang 23 %

Sumber : Monografi Desa Gandrirojo, Desember 2010

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Desa 

Gandrirojo adalah petani, sehingga tidaklah salah jika sebagian besar wilayah 

Desa Gandrirojo adalah areal persawahan, bahkan sebagian besar penduduk Desa 

Gandrirojo mempunyai hewan sapi yang dibiarkan di teras rumah pada pagi 

sampai sore hari dan malam harinya sapi-sapi tersebut dimasukan ke dalam 

kandang, di Desa Gandrirojo sapi-sapi tersebut berfungsi untuk membajak sawah

atau hewan peliaraan.

3. Agama

Semua penduduk Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten 

Rembang beragama Islam, seperti ditulis dalam tabel berikut:
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Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Desa Gandrirojo
Menurut Agama dan Kepercayaan

No. Agama dan Kepercayaan Jumlah %

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Islam

Kristen

Khatolik

Hindu

Budha

Penghayat terhadap Tuhan YME

3680 orang

0 orang

0 orang

0 orang

0 orang

0 orang

100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

Jumlah 3680 orang 100 %

Sumber : Monografi Desa Gandrirojo, Desember 2010

4. Kehidupan Kesenian

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa masyarakat Desa 

Gandrirojo sebagian besar mata pencahariannya bercocok tanam atau bertani dan 

seratus persen masyarakatnya beragama Islam. Oleh karena itu kesenian yang 

diwujudkan tentunya tidak jauh dari kebiasaan sehari-harinya. Setelah seharian 

mereka bekerja disawah atau diladang, soreharinya biasanya mereka mencari 

keseragaman baik rohani maupun jasmani. Siraman rohani dari para ulama 

setempat mampu menyejukan suasana batin mereka. Hal ini mereka peroleh dari 

mushola-mushola kecil dan selanjutnya diadakan kegiatan kegiatan yang 

bernuansa Islam seperti berjanjian, selawatan yang diiringi musik seadanya.

Kebiasaan-kebiasaan itu kemudian berkembang menjadi sebuah budaya 

seni, yaitu seni kentrung, jedoran, rodat, dan hadroh.Keempat kesenian tersebut 

merupakan kesenian yang bernafaskan Islam, dan kesenian tersebut juga 

merupakan perwujudan dari sholawatan yang berisi sanjungan kepada Nab 

Muhammad SAW dan tentunya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah 
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SWT.Selain keempat keempat kesenian tersebut juga terdapat kesenian tong-tong 

klek, di mana kesenian ini merupakan kesenian yang muncul dari kebiasaan 

masyarakat juga yaitu dikala bulan puasa para pemuda membangunka warga 

masyarakat di waktu sahur dengan memainkan musik tong-tong klek dan 

berkeliling desa untuk memperingatkan bahwa waktu sahur telah tiba.

Dari beberapa kesenian diatas yang masih bertahan adalah kesenian 

hadroh dan tong-tong klek. Pada saat ini kesenian tong-tong klek telah menjadi 

jati diri dari kebupaten rembang dan telah rutin diadakan festival kesenian tong-

tong klek setiap tahunnya dan tepatnya yaitu pada bulan puasa menjelang hari 

raya Idul Fitri tiba. Untuk kesenian hadroh sendiri merupakan kesenian rebana 

tradisional yang kental dengan suasana Islam dan pada saat ini di Desa Ganrirojo 

telah terdapat banyak perubahan dari bentuk penyajiannya, dimana yang dulu 

disajikan dengan bentuk yang sederhana sekarang telah disajikan menjadi lebih 

modern. Yang dimaksut dengan bentuk penyajian yang sederhana menjadi lebih 

modern disini adalah dimana dulu kesenian tersebut hanya membawakan lagu-

lagu sholawat yang diiringi dengan alat musik khas rebana seperti kempling, 

kenting, ketuntung, terbang , dan lain-lain tanpa diikuti dengan gerakan atau 

tarian, dan sekarang telah disajikan menjadi lebih modern karena dari alat musik 

yang telah ditambahkan beberapa alat musik modern seperti keyboard, bass 

elektrik, set drum, tamborin dan ketipung. Dan penyanyinya sekarang tidak hanya 

duduk tetapi berdiri dan menggunakan gerakan atau tarian.

B. Sejarah Terbentuknya Grup Musik Rebana Modern Al-badriyyah

Ma’arif, S.Pd (36 tahun) selaku pemimpin grup al-Badriyyah 

mengatakan, bahwa terbentuknya grup musik rebana modern al-Badriyyah 
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tepatnya pada pertengahan tahun 1995 di Desa Gandrirojo kecamatan Sedan 

Kabupaten Rembang dan didirikan oleh Orang tuanya yaitu Alm H M. Moedaris 

Mawardi selaku pemimpin Grup al-Badriyyah dan pemimpin pondok pesantren 

al-Badriyyah sebelum Ma’arif. Sebenarnya pada tahun 1985 grup al-Badriyyah 

sudah berdiri tetapi masih berbentuk grup musik rebana tradisional, lagu-lagu 

yang dibawakan berupa lagu-lagu sholawatan tanpa mendapat sentuhan unsur-

unsur alat musik modern seperti keyboard, bass elektrik, set drum, dan lain-lain. 

Dalam penyajiannya masih sederhana seperti halnya kesenian rebana tradisional 

pada umumnya yaitu lagu sholawat yang diiringi menggunakan musik rebana,

kostum yang belum berseragam dan yang penting baju koko, hanya melakukan 

pertunjukan di hari-hari besar Agama Islam seperti Maulid Nabi, Isra’mikrot, dan 

hari-hari besar keagamaan Islam lainnya. Latar belakang dibentuknya grup musik 

rembana tradisional sendiri dimaksudkan hanya sebagai Ekstra kulikuler di 

Pondok pesantren dan untuk mengisi hiburan ketika acara kegamaan diadakan di 

pendok pesantren al-Badriyyah.

Dengan berkembangnya zaman pada pertengahan tahun 1995 itulah Alm. 

H. M Moedaris Mawardi memiliki gagasan untuk memasukkan alat musik 

keyboard ke dalam grup al-Badriyyah dimana dalam penyajiannyaberfungsi untuk 

mengisi akord, string dan melodi. Fahrur, S.Pd (52 tahun) selaku pemain 

keyboard mengatakan bahwagrup al-Badriyya mulai memasukkan alat musik 

seperti bass elektrik, drum, tamborin, ketipung dan satu keyboard yang berfungsi 

mengisi suara piano yaitu pada awal tahun 1997. Dari lagu yang dibawakan juga 

mengalami perubahan,dimana semua lagu-lagu sholawat yang disajikan tidak 

hanya diiringi menggunakan alat musik rebana tradisional seperti terbang, 
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kempling, kenting, tetapi alat musik tersebut telah digabungkan dengan alat musik 

seperti keyboard, bass elektri, tamborin, ketipung, dan set drum, dan beberapa 

lagu telah diaransmen dengan irama dangdut dan itu berlangsung sampai saat ini.

C. Bentuk Pertunjukan Musik Rebana Modern Grup Al-Badriyyah di Desa 

Gandrirojo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang.

Bentuk dalam arti umum adalah wujud fisik yang nampak, sedangkan 

pertunjukan adalah segala sesuatu yang dipertontonkan, dipamerkan, dan 

didemonstrasikan kepada orang lain (Purwadarminta, 2003: 1086). Pada bentuk 

pertunjukan musik, musik merupakan pencerminan jiwa atau ide dalam bentuk 

nada-nada yang tertata harmoni (Bastomi 1992 : 55 ). Dalam pertunjukannya grup 

musik rebana modern al-Badriyyah menyajikan musik yang bernuansa islami 

dimana lagu-lagunya berisi tentang sholawat, doa, dan pujia-pujian kepada Allah 

SWT dengan di iringi menggunakan irama dangdut dan menambahkan alat musik 

seperti keyboard, bass elektrik, set drum,ketipung, dan tamborin kedalam musik 

rebana. Dan dalam bentuk penyajiannya grup musik rebana modern berbentuk 

ansambel. Menurut Soemaryanti dalam Suswantoro (2008 : 52), sebuah 

pertunjukan musik mempunyai beberapa unsur-unsur : urutan penyajian lagu, tata 

panggung, tata suara, pemain musik, penyanyi, dan lain-lain. 

Suatu rangkian kegiatan pertunjukan seni tentu memiliki urutan dan 

berbagai persiapan yang berhubungan dengan pementasanya. Dari hasil observasi 

di lapangan dirumuskan bahwa bentuk pertunjukan musik rebana modern al-

Badriyyah meliputi beberapa unsur yaitu : urutan penyajian, tata panggung, tata 

suara, tata lampu, pemain musik.
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1. Urutan Penyajian

Urutan penyajian grup musik rebana modern al-Badriyyah tidak langsung 

pada acara protokoler, artinya dipandu langsung oleh pembawa acara atau MC 

(Master of Ceremony) bagian demi bagian disajikan, dimulai pukul 20:00 WIB 

dan berakhir pukul 00:00 WIB (3 - 4 jam). Dari hasil observasi urutan pertunjukan 

musik rebana modern grup Al-Badriyyah sebagai berikut : persiapan, pembukaan, 

pertunjukan inti, dan penutup.

a. Persiapan 

Sebelum acara pertunjukan dimulai, crew panggung memberitahukan 

kepada operator untuk menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

sound system. Operator dan dibantu crew panggung mengecek seluruh alat yang 

akan digunakan dalam pertunjukan musik seperti keyboard, bass elektrik,set 

drum, etipung, microphone, dan lain-lain, setelah selesai pengecekan maka para 

pemain, dan penyanyi naik keatas panggung  untuk mencoba alat musik yang akan 

dimainkan dengan memainkan satu lagu instrumental. Hal ini dilakukan sebagai 

cara untuk mengetahui volume suara yang dihasilkan oleh sound system untuk 

mengantisipasi agar dalam pelaksanaan pertunjukan tidak mengalami gangguan 

teknis, dalam istilah disebut cek sound.

b. Pembukaan 

Setelah persiapan dilanjutkan pembukaan, yaitu pada waktu pembukaan 

semua alat musik tidak ada yang dimainkan, karena sebelum acara inti dimulai 

didahului dengan acara pembukaan yang disampaikan oleh pemimpin musik 

rebana modern Grup Al-Badriyyah. Pembukaan biasanya meminta restu dan ijin 

untuk bermain kepada tamu undangan atau penonton dan warga sekitar 
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pertunjukan, supaya pementasan berjalan dengan lancar. Untuk lebih jelasnya 

contoh kalimat permintaan restu dan ijin  yaitu sebagai berikut :

Assalamualaikum wr.wb

Sepindah kulo aturaken syukur dumateng Allah SWT, bilih ing wedal 
puniko kita sedoyo saged pepanggihan, mugi-mugi saged nambahi rahaping 
pawong mitra, amin.

Sedoyo ingkang tansah kawulo hormati, dumateng bapak-bapak pejabat 
pemerintah desa, langkung-langkung dumateng bapak kepala desa ingkang 
tansah kawulo hormati, dumateng ingkang kagungan hajad lan ugi dumateng 
sedoyo ingkang anandaning karyo kangge keperluan ing wedal puniko.

Langkung rumiyenkawulo aminangkani wakil saking sedoyo rombongan 
jami’atul Al-Bariyyah nyuwun saagunging pangapunten mbok bilih sakmangke 
kawulo sakrencang anggenioun ngaturaken sholawat kanthi diiringi musik kadah 
klenta klentunipun, saking kawulo sakrombongan kawulo ambali maleh nyuwun 
saagunging pangampunten.

Kanthi nyingkat wekdal kawulo mboten saget ngaturaken katah-katah, 
pramilo saking kawulo cekap semanten, kawulo akhiri assalamualaikum 
warrahmatullahi wabbarakatuh.

Arti pembukaan di atas dalam bahasa Indonesia kurang lebih sebagai 

berikut :

Assalamualaikum Wr.Wb

Pertama-tama saya panjatkan puji  syukur kepada Allah SWT dimana 
pada hari ini kita dapat bertemu, semoga dapat mempererat persaudaraan kita, 
amin.

Kepada semua yang saya hormati, kepada bapak-bapak pejabat 
pemerintah desa, terutama kepada bapak kepala desa yang sangat saya hormati, 
kepada yang mempunyai hajat dan juga kepada para tamu, para pemirsa serta 
kepada semua yang membantu segala keperluan dan kelancaran acara pada hari 
ini.

Sebelumnya saya sebagai wakil dari rombongan grup Al-Badriyyah
mohon yang sebesar-besarnya apabila nanti saya dan teman-teman dalam 
membawakan sholawat yang diiringi musik banyak terdapat kekurangan dan 
kesalahan, dari saya serombongan mohon maaf yang sebesar-besarnya

Untuk menyingkat waktu, apa yang saya sampaikan kira-kira cukup 
sekian, demikian dari saya, assallamu’allaikum warrahmatullahi wabbarakatuh.
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Demikian pembukaan yang dilakukan oleh pemimpin dari Grup al-

Badriyyah.Setelah itu dilanjutkan pada urutan berikutnya yaitu pertunjukan inti 

musik rebana modern Grup al-Badriyyah.

c. Pertunjukan Inti

Setelah pembukaan selesai, selanjudnya pertunjukan inti. Dalam 

pertunjukan inti ini berupa penyajian lagu-lagu oleh Grup musik rebana Modern 

al-Badriyyah. Dalam pertunjukan inti berlangsung kurang lebih 3 jam dan 

menyajikan sekitar 20-25 lagu. Lagu-lagu yang dibawakan Grup al-Badriyyah 

adalah lagu-lagu sholawat yang berisi nasehat-nasehat agama, puji-pujian dan doa, 

serta sholawat nabi dan telah di aransement sendiri oleh para pemainnya. Dalam 

pertunjukan inti penyajian setiap lagu tidak disajikan secara medley akan tetapi 

setiap satu buah lagu selesai dimainkan, disela-sela sebelum lagu baru dimulai 

sebelumnya diawali dengan kata pengantar oleh pamimpin grup musik sebagai 

pengantar lagu selanjutnya yang akan disajikan. Contoh lagu yang disajikan oleh 

grup al-Badriyyah dalam pertunjukan inti adalah lagu yang berjudul Ya roit, 

Nawarti, Remaja masjid, Bismillah, Shollu, Ya batrotin, dan masih banyak lagu 

yang lainnya.

d. Penutup

Pada acara penutup yaitu dengan menyampaikan permohonan maaf dan 

ucapan terimakasih oleh pimpinan Grup Rebana modern al-Badriyyah kepada 

para penonton dan orang yang punya hajat, apabila dalam menghibur kurang 

memuaskan penonton serta banyak terdapat kekurangan, terakhir ditutup dengan 

salam dan sajian sebuah lagu yang berjudul Gilang Sepatu Gilang dalam bentuk 
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instrumental dan berdurasi kurang lebih 2 menit, sebagai tanda pertunjukan telah 

selesai, disamping itu para penyanyi telah meninggalkan panggung.

2. Waktu

Waktu pertunjukan musik rebana modern Grup al-Badriyyah tergantung 

pada kebutuhan pemesanan. Waktu pertunjukan grup musik rebana modern al-

Badriyyah biasa dilakukan pada siang ataupun malam hari. Jika pertunjukan 

dilakukan pada siang hari kira-kira sekitar pukul 10.00-13.00 WIB, jika pada 

malam hari dimulai sekitar pukul 20.00-00.00 atau 00.00 WIB, jika pada sore hari 

dimulai sekitar pukul 13.00-16.00 WIB.

3. Tempat pertunjukan

Pertunjukan musik rebana modern Grup al-Badriyyah tidak menuntut 

adanya bentuk panggung yang khusus dan mewah, akan tetapi dapat dilakukan 

dimana saja asalkan tempat tersebut cukup luas dan bisa menampung sekitar 12 

orang pemain. Bentuk panggung dalam pertunjukan musik rebana modern al-

Badriyyah menggunakan bentuk panggung terbuka, artinya penonton dapat 

melihat pertunjukan rebana tersebut dari arah depan, arah samping kanan dan 

samping kiri. Ukuran panggung kurang lebih berukuran 4x4, untuk background 

disesuaikan dengan acara yang sedang berlangsung. Untuk panggung pertunjukan 

musik rebana modern al-Badriyyah sudah disediakan oleh orang yang punya hajad 

atau penyelenggara acara.
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 Foto 4.1 : Panggung yang digunakan Grup al-Badriyyah dalam melakukan 
pertunjukan

(foto : Facryzall Fahrur Februari 2011)

4. Penerangan/Lighting

Penerangan dibutuhkan apabila pertunjukan musik rebana al-Badriyyah 

dilakukan pada malam hari.Penerangan cukup dengan lampu neon, biasanya 

berukuran/berkekuatan 40 Watt yang tentunya dapat menerangi seluruh ruangan 

pertunjukan sehingga penonton dapat menyaksikan pertunjukan musik rebana 

modern Grup Al-Badriyyah dengan jelas. Biasanya penerangan ini berjumlah 5 

buah neon,yang di mana 3 neon di atas panggung, 2 ditempatkan di tiang 

panggung dan menghadap kearah pemain untuk menerangi pemain sehingga dapat 

dilihat dengan jelas oleh para penonton.
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Foto 4.2 : Penerangan yang digunakan Grup al-Badriyyah dalam melakukan 
pertunjukan

(foto : Facryzall Fahrur Februari 2011)

5. Tata suara

Tata suara pertunjukan musik rebana modern al-Badriyyah tidak kalah 

penting dengan peralatan lainnya. Bahkan tata suara sangat berpengaruh dengan

baik tidaknya suatu pertunjukan. Pada dasarnya unsur yang cukup penting dalam 

suatu pertunjukan musik adalah suara atau bunyi.Pertunjukan musik rebana 

modern sangat tergantung pada element tata suara (Sound system) karena semua 

peralatan musiknya memerlukan kontribusi tata suara tersebut. Keberadaan alat 

musik elektrik yang di gabung dengan alat musik rebana tradisional menjadi alas 

an utama keterkaitan atau ketergantungan alat tersebut pada tata suara. Tata suara 

yang baik dan berkualitas sangat membantu menghasilkan suara alat-alat yang 

berkualitas pula. Sound system yang biasa di pakai oleh grup musik rebana 

modern Al-Badriyyah adalah sound system dengan spiker tipe peavey, sound 

amply bass tipe Als pro, 2 sound amply keyboard dengan tipe prince. Untuk 

sound system dengan tipe spiker peavey memang sudah dikenal dapat 
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memberikan sound out dengan frekuensi yang seimbang, dan untuk sound amply 

memekai sound amply tipe prince dan als pro karena sudah cukup memuaskan 

untuk perunjukan rebana modern grup al-Badriyyah. Dalam pertunjukan musik 

rebana moder grup Al-Badriyyah Sound system diletakkan disisi kanan dan kiri 

panggung dengan menghadap kearah penonton, dan untuk sound amply 

diletakkan di belakang masing-masing pemain.

Foto 4.3 : Sound system yang digunakan Grup al-Badriyyah dalam 
melakukan pertunjukan

(foto : Facryzall Fahrur Februari 2011)

6. Pemain

Dari pengamatan penulis, pemain pertunjukan musik rebana modern al-

Badriyyah terdiri dari 7 orang dengan rincian sebagai berikut : 3 orang 

memainkan rebana (kempling, terbang, kenting, ketuntung) dan setiap pemain 

dapat bergantian karena telah menguasai semua alat musik rebana, 2 orang 

memainkan keyboard, 1 orang memainkan bass elektrik, dan 1 orang memainkan 

drum dan ketipung. Dalam beraktivitas diatas panggung, umumnya pemain musik 

(player) duduk menghadap penonton dan mencari posisi yang sesuai dan nyaman 
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untuk memainkan alat musik yang dimainkan, dan para pemain rebana berkumpul 

menjadi satu dengan pemain rebana lainnya.

Foto 4.4 : Pemain Grup al-Badriyyah
(foto : Facryzall Fahrur Februari 2011)

7. Penyanyi

Penyanyi adalah orang yang membawakan lagu pada sebuah 

pertunjukan.Berdasarkan pengamatan penulis, penyanyi adalah profesi untuk 

mendapatkan penghasilan. Umumnya mereka adalah anggota pondok pesantren 

atau santri, tetapi ada juga yang bukan dari pesantren tetapi menguasai lagu, fasih 

dalam membaca bahasa Arab dan suaranya bagus. Salah satu penyanyi dari grup 

rebana modern al-Badriyyah adalah salah satu pengurus pondok pesantren dan 

pengurus grup rebana modern al-Badriyyah. Semua penyanyi dalam grup al-

Badriyyah berjumlah 5 penyanyi dan semuanya seorang perempuan, dalam 

bernyanyi mereka membagi tugas, dimana ketika salah satu penyanyi berfungsi 

sebagai penyanyi utama dan yang lainnya bertugas mengisi suara kor.
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8. Tata Rias dan Busana

a. Tata Rias dan Busana Penyanyi

Tata rias penyanyi yaitu memakai busana muslim dan berjilbab. Busana 

sudah dibuat samasehingga keliatan serasi yaitu atasan baju panjang berwarna 

merah dan bawahan rok panjang berwarna putih dengan jilbab warna putih. 

Riasan yang dipakai penyanyi tujuannya supaya pada saat pertunjukan lebih 

terlihat menarik sehingga penontonnya tidak bosan menikmati suguhan meusik 

rebana modern yang dibawakan grup al-Badriyyah. Riasannya yang dipakai 

penyanyi tidak berlebihan dan keliatan sederhana tetapi terlihat rapid dan menarik.

Foto 4.5 :Tata Busana yang dipakai Penyanyi Grup al-Badriyyah dalam 
melakukan pertunjukan

(foto : Facryzall Fahrur Februari 2011)
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Foto 4.6 : Tata Rias Penyanyi Grup al-Badriyyah dalam melakukan 
pertunjuikan

(foto : Facryzall Fahrur Februari 2011)

b. Tata Rias dan Busana Pemain

Untuk kostum pemain biasanya menggunakan baju koko yang telah 

diseragamkan yaitu baju berwarna ijo dan untuk bawahan terserah masing-masin 

dari pemain. Dan biasanya para pemain tidak memakai kostum yang seragam 

tetapi tetap baju muslim lengkap serta asesorisnya seperti penutup kepala yang 

biasa disebut kopyah.
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Foto 4.7 : Tata Busana yang di pakai pemain Grup al_badriyyah dalam 
melakukan pertunjukan

(foto : Facryzall Fahrur Februari 2011)

D. Bentuk Komposisi Musik Rebana Modern Grup al-Badriyyah

1. Tangganada

Lagu-lagu yang dimainkan oleh musik rebana modern grup al-Badriyyah 

menggunakan tangganada diatonis mayor maupun minor. Contoh lagu yang 

menggunakan tangganada mayor yang biasa dibawakan oleh grup al-Badriyyah 

adalah lagu bismillah
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2. Irama

Irama adalah urutan rangkaian gerak yang menjadi unsur dalam musik 

dan tari. Irama dan musik terbentuk dari sekelompok bunyi dan diam dengan 

bermacam-macam lama waktu panjang pendeknya, membentuk pola irama, 

bergerak menurut pulsa ayunan birama. Irama dapat dirasakan dan dilihat 

(Jamalus, 1988; 9).

Irama musik yang dibawakan grup musik rebana modern al-Badriyyah

dalam setiap pentasnya sering menggunakan irama dangdut dan tempo sedang-

cepat (allegro) karena dengan tempo tersebut tidak terlalu cepat dan tidak terlalu 

lambat dalam memainkan sebuah lagu yang diiringi menggunakan irama dangdut.

Dalam musik rebana modern grup al-Badriyyah yang memegang peran penting 

terhadap irama adalah pukulan drum, tetapi apabila yang dimainkan lagu dengan 

iringan musik dangdut alat yang memegang  peran penting terhadap irama adalah 

ketipung karena alat musik drum tidak dipakai. Di bawah ini adalah contoh lagu 

Bismillah yang mengunakan tempo allegro, dan telah diaransmen menggunakan 

iringan musik dangdut. Dalam lagu yang berjudul bismillah grup Albadriyyah 

mengaransement menggunakan irama dangdut di mana di gunakan 2 pola yaitu 

irama dangdut biasa dan dangdut koplo. Kedua pola tersebut dapat dilihat di 

bawah yaitu pada birama 1-2 merupakan contoh irama dangdut biasa dan birama 

3-4 merupakan contoh irama dangdut koplo. Untuk setiap lagu yang 

menggunakan irama dangdut grup al-Badriyyah tidak menggunakan alat musik 

rebana karena untuk alat musik rebana sendiri digantikan dengan ketipung.
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3. Harmoni

Dalam membawakan setiap lagu-lagunya grup al-Badriyyah selalu 

memprhatikan bagianbagian dari unsur musik yang disebut harmoni. Harmoni 

adalah beberapa nada yang dibunyikan serempak walau tinggi rendahnya nada 

tersebut tidak sama tetapi selaras kedengarannya dan merupakan kesatuan yang 

bulat. Contoh harmoni dalam lagu  Ya Roit
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Ya Roit

Do = Bes
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4. Bentuk Lagu

Prier (1996: 1) mengungkapkan bahwa bentuk musik mirip dengan 

bahasa, terjadinya dalam urutan waktu dalam potongan-potongan. Dalam bentuk 

tertutup potongan tersebut biasanya tersusun sedemikian, sehingga tampak teratur.

Musik ini terdiri dari dua anak kalimat atau frase, yaitu kalimat pertanyaan dan 

jawaban. Kalimat pertanyaan biasanya berhenti mengambang, maka dapat 

dikatakan berhenti dengan koma.Umumnya disini terdapat akor dominant, 

kesannya belum selesai dan masih dilanjutkan. Sedangkan kalimat jawaban 

merupakan jawaban atau lanjutan dari kalimat pertanyaan dan berhenti dengan 

titik atau akor tonika. Kemudian untuk memperlihatkan bentuk musik, maka ilmu 

bentuk musik memakai sejumlah kode untuk kalimat atau periode pada umumnya 

dipakai huruf besar (A,B,C, dan sebagainya). Bila kalimat atau periode diulang 

dengan disertai perubahan, maka huruf besar tanda aksen (‘), misalnya A B A’.

Dalam hal ini musik rebana modern Grup al-Badriyyah memainkan lagu-lagu 

yang berbentuk tiga bagian (A, B, C). Pada masa sekarang ini lagu-lagu yang ada 

memiliki banyak bagian intro, bait, reff, interlude, chorus, dan ending.

5. Tempo

Tempo adalah tingkat kecepatan dalam musik yang diukur dengan 

sebuah alat yang dinamakan metronom. Komposisi lagu yang dimainkan grup 

musik rebana modern al-Badriyyah di Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan 

Kabupaten Rembang kebanyakan hampir semua lagu menggunakan tempo 

sedang-cepat atau allegro meskipun ada beberapa lagu yang menggunakan tempo 

sedang. Dari mulai tempo sedang (moderato) MM : 100 hingga tempo cepat 

(allegro) MM : 160. Contoh lagu yang menggunakan tempo sedang adalah Ya 
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Roit, sedangkan contoh lagu yang menggunakan tempo sedang-cepat  adalah 

Bismillah.

6. Ekspresi

Ekspresi dalam musik adalah ungkapan pikiran dan pikiran manusia yang 

mencakup semua nuansa dari tempo, dinamik, dan warna nada dari unsur pokok 

musik, dalam pengelompokan frase (phrasring) yang diwujudkan oleh seniman 

musik atau penyanyi yang disampaikan kepada pendengarnya (Jamalus, 1988:38).

Menurut pengamatan penulis, ekspresi hanya terdapat pada penyanyi atau vokalis 

karena para pemain alat musik sebagian besar duduk dan tidak begitu 

memperhitungkan ekspresi dan vokalisnya berdiri sehingga berekspresi 

berdasarkan lagu yang dibawakan. Apabila lagu yang di mainkan bertema akan 

kesedihan kesedihan sang vokalis berekspresi sedih, jika lagu yang dibawakan 

bertema kesenangan sang vokalis juga berekspresi memperlihatkan kesenangan.

Foto 4.8 : Ekspresi penyanyi dan pemain grup Al-Badriyyah dalam 
melakukan pertunjukan

(foto : Facryzall Fahrur Februari 2011)



71

7. Instrumen

Instrument yang digunakan dalam pertunjukan musik rebana modern 

grup al-Badriyyah di desa Gandrirojo kecamatan Sedan Kabupaten Rembang 

adalah seperangkat alat musik rebana, tamborin ditambah dengan beberapa alat 

musik elektrik seperti keyboard, drum set, bass elektrik, dan ketipung. Masing-

masing alat musik memiliki peran dan fungsi. Pembagian tugas dijabarkan 

sebagai berikut :

a. Keyboard

Alat musik yang terdiri dari beberapa tuts, setiap tuts yang ditekan akan 

menghasilkan nada. Sumber bunyi dari alat musik ini adalah selaput tipis yang 

disebut ice elekronika. Dalam penampilannya alat musik ini berfungsi sebagai 

melodi lagu atau sebagai pengisi nada pada waktu lagu sedang dinyanyikan.

Keyboard juga berguna untuk menyimpan irama musik, style, song atau midi.

Keyboard juga memiliki metronome pengatur ketukan pada waktu mengiringi 

musik. Tidak hanya itu keyboard juga memiliki banyak sekali suara dari suara alt 

musik, suara syntetic, suara hewan, suara manusia, suara alat transportasi, dan 

lain-lain, pokoknya yang berhubungan dengan suara. Dalam grup al-Badriyyah 

memakai 2 pemain keyboard dimana 2 keyboard ini memiliki fungsi sendiri-

sendiri dalam mengiringi lagu, keyboard satu berfungsi mengiringi lagu dengan 

suara piano dan yang satunya mengiringi dengan suara string dan suara-suara lain 

yang diperlukan dalam lagu dan dan mengisi melodi. Dan keyboard yang 

digunakan adalah keyboard dengan jenis Korg X5D dan Roland G800, hal ini 

digunakan karena karakter keyboard dengan jenis suara yang dihasilkan beraneka 

ragam, ketajaman suara bagus.
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Foto 4.9 : Keyboard yang digunakan Grup al-Badriyyah dalam melakukan 
pertunjukan

(foto : Facryzall Fahrur Februari 2011)

Pola iringan keyboard :

b. Bass Elektrik

Alat musik yang terbuat dari kayu dan senar. Bentuknya hampir sama 

dengan gitar tetapi agak besar dan senar pada bass juga lebih besar daripada gitar. 

Bass ada yang memakai emapat senar, 5 senar bahkan 6 senar, tetapi sebagian 

besar bass yang dipakai untuk musik rebana hanya memakai 4 senar. Senar 1 

adalah nada G, senar 2 adalah nada D, senar 3 adalah nada A, dan senar 4 adalah 

nada E. bunyi senar bass sangat rendah sebab digunakan untuk membantu drum 

mengatur tempo atau aliran lagu dan bentuk senarnya sangat tebal. Gitar bass 

yang digunakan untuk pertunjukan musik rebana modern grup al-Badriyyah 
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adalah jenis bass Gillmore 4 string. hal ini digunakan sebagai pengiring dari 

ketukan drum. Jenis tersebut digunakan karena mudah dimainkan dengan tangan 

juga mempunyai karakter teknik mudah dilakukan.

Foto 4.10 : Bass elektrik yang digunakan Grup al-Badriyyah dalam 
melakukan pertunjukan

(foto : Facryzall Fahrur Februari 2011)

Pola iringan bass elektrik :

c. Drum Set

Alat musik drum standart yang dugunakan dalam pertunjukan musik 

rebana modern grup al-Badriyyah  dengan merk Prince terdiri atas 2 tom dengan 

ukuran 12 inch,  14 inch, Floor tom ukuran 16 inch, Snare 14 inch, Bass Drum 22 
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inch, dan standart pedal. Ditambah 1 set simbal standart yaitu Hi Hat, Crash 

Cymbal, dan Ride Cymbal. Standart set drum ini digunakan karena minimalis dan 

tidak terlalu repot dalam pembawaannya.

Foto 4.11 : Set Drum yang digunakan Grup al-Badriyyah dalam melakukan 
pertunjukan

(foto : Facryzall Fahrur Februari 2011)

Pola iringan drum :

d. Ketipung

Alat musik yang terbuat dari kayu dan kulit hewan sebagai sumber bunyi 

ini biasa digunakan dalam musik dangdut dan ketipung ini memiliki ukuran untuk 

kecil berdiameter 16 cm, dan untuk yang lebih besar berdiameter 21 cm. Ketipung 

dimainkan menggunakan tangan yaitu tangan kanan untuk memaikan ketipung 
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yang kecil dan tangan kiri untuk memainkan yang lebih besar untuk mendapatkan 

suara yang diinginkan.

Foto 4.12 : Ketipung yang digunakan Grup al-Badriyyah dalam melakukan 
pertunjukan

(foto : Facryzall Fahrur Februari 2011)

Pola ritmik ketipung :

e. Tamborin

Tamborin merupakan alat musik pukul yang terbuat dari logam 

berbentuk lingkaran. Sekeliling logam merupakan bingkai yang ditempel dengan 

beberapa pasang piringan logam, dan apabila dipukul berbunyi gemerincing.Cara 

memainkannya yaitu dengan dipegang dengan sebelah tangan, dipukul pada 

ujung-ujung jari atau seluruh permukaan jari tangan yang sebelah lagi. Dalam 
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musik rebana grup al-Badriyyah, tamborin digunakan apabila sedang 

membawakan lagu dengan iringan dangdut.

Foto 4.13 : Tamborin yang gunakan Grup al-Badriyyah dalam 
melakukan pertunukan

(foto : Facryzall Fahrur Februari 2011)

Pola ritmik tamborin

f. Kempling :

Kempling merupakan alat musik yang termasuk dalam golongan alat 

musik terbang. Alat musik ini termasuk dalam jenis musik pukul yang berbentuk 

lingkaran, terbuat dari kayu yang salah satu sisinya ditutup dengan kulit binatang 

yang telah dikeringkan, sehingga menghasilkan bunyi. Kempling memiliki ukuran 

berdiameter 25-30, dan suara kempling terdengar paling tinggi dan ritmik (jarak 
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pukulannya) cepat. Cara memainkannya dengan dipukul menggunakan tangan 

kanan dan tangan kiri untuk memegang badan kempling.

Foto 4.14 : Kempling yang digunakan Grup al-Badriyyah dalam 
melakukan pertunjukan

(foto : Facryzall Fahrur Februari 2011)

Pola ritmik kempling :

g. Terbang

Terbang adalah aalat musik rebana yang bentuknya sama dengan 

kempling, tetapi memiliki ukuran yang agak besar dari pada kempling. Cara 

memainkan alat musi terbang ini juga sama dengan alat musik rebana yang 

lainnya yaitu di pukul dengan tangan kanan dan tangan kiri memegang badan 

terbang. Suara dari alat musik ini lebih rendah dari pada kempling dan ritmuk 

(jarak pukulannya) lebih lambat/ jarang.
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Foto 4.15 : Terbang yang digunakan Grup al-Badriyyah dalam 
melakukan pertunjukan

(foto : Facryzall Fahrur Februari 2011)

Pola ritmik terbang :

h. Kenting

Kenting yang terbuat dari kayu dan kulit hewan sebagai sumber bunyi 

ini cara mempunyai ukuran berdiameter kurang lebih 16 cm dan tinggi kurang 

lebih 35 cm. cara memainkan alat musik ini dipukul dengan kedua tangan.
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Foto 4.16 : Kenting yang digunakan Grup al-Badriyyah dalam melakukan 
pertunjukan

(foto : Facryzall Fahrur Februari 2011)

Pola ritmik kenting :

i. Ketuntung

Ketuntung merupakan alat musik pukul yang bentuk dan cara 

memainkannya sama dengan ketinting, tetapi memiliki ukuran yang lebih besar 

daripada kenting.
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Foto 4.1 : Ketuntung yang digunakan Grup al-Badriyyah dalam melakukan 
pertunjukan

(foto : Facryzall Fahrur Februari 2011)

Pola ritmik ketuntung :

8. Sayair lagu yang dinyanyikan

Lagu adalah rangkaian nada atau melodi yang disertai syair yang 

dibawakan oleh Grup Rebana Modern al-Badriyyah. Lagu-lagu yang dibawakan 

Grup Al-Badriyyah adalah lagu-lagu sholawat yang tentunya menggunakan 

Bahasa Arab. Lagu-lagu tersebut berisi puji-pujian doa,aholawat, serta nasehat-

nasehat agama. Contoh beberapa lagu yang yang dibawakan dalam kesenian 

rebana Grup al-Badriyyah antara lain sebagai berikut :
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a. Bismillah

b. Ya Roit

c. May Just

d. Sholawat Yamani

e. Nawarti

f. Ya batrotin

g. Shollu

h. Magadir

Lagu-lagu tersebut sering dibawakan untuk mengisi acara antara lain 

seperti acara pengajian umum, peringatan hari besar Agama Islam (Maulud Nabi), 

khitanan, acara pernikahan dan lain sebagainya. Pada acara-acara tertentu seperti 

pada acara pernikahan atau khitanan, Grup al-Badriyyah membawakan lagu-lagu 

berbahasa Indonesia dan beberapa lagu yang telah diaransmen dengan iringan 

musik dangdut. Pada acara tersebut penonton dapat meminta kepada Grup 

Albadriyyah supaya membawakan lagu sesuai yang diinginkan , asalkan lagu 

tersebut tetap bernuansa Islam, dan pada acara tersebuat orang yang nanggap atau 

yang punya hajat bias meminta pertunjukan musik dangdut, tapi dengan syarat 

orang yang memiliki hajad mencari penyanyi musik dangdut sendiri. Akan tetapi 

pada acara seperti pengajian, atau peringatan hari besar Agama Islam, Grup al-

Badriyyah hanya membawakan lagu-lagu sholawat yang telah ditentukan dan 

hanya di aransemen mengunakan iringan musik rebana modern.

Contoh beberapa lagu berbahasa Indonesia yang dibawakan pada acara 

pernikahan/kitanan antara lain berjudul :

a. Mataharinya dunia
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b. Pengantin baru

c. Teman sejati

d. Kota santri

e. Zaman sekaran

f. Remaja Masjid

Dibawah ini contoh syair lagu yang dibawakan dalam musik rebana 

modern Grup Al-Badriyyah :

Ya Roit

Do = B

Ya Rit fi habbiha wawa ya  kholil hadaihakiha

Basyihat dumu inai wa’dil albi..

Albi albi bidayya…………..ya rit

Ya rit fihabiha wawa ya kolil hadaika kiha

Basyihat dumu inai wa’dil albi hooo….hooo…..

Ya rit fihabiha wawa ya kolil hadaika kiha

Basyihat dumu inai wa’dil albi didayya

Ma huk mil umri ba’tiha…….

Ba’tiha ana ba’tiha……….

Ya rit fihabiha wawa ya kolil hadaika kiha

Basyihat dumu inai wa’dil albi didayya

Ma huk mil umri ba’tiha……

Ba’tiha ana ba’tiha………

Ya rit bitta’rif syuf sibbat

Sholli ta azza bihabbak

Ya alfi ruh sulfi albak

Tattubuha faqir bias
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Ya rit bittoriq syuf sholli

Dzatillima lissi qholli

Al’il waisa rokha halli

Shollaitumu ati fiha

9. Aransemen

Aransemen musik rebana modern Grup al-Badriyyah menggunakan  

aransemen lagu dengan jenis musik kasidah modern dan  jenis dangdut. Dalam 

aransemen jenis musik dangdut tidak memainkan alat musik terbang. Jadi alat 

yang dipakai adalah 2 keyboar, bass elektrik, drum set, ketipung, dan tamborin. 

Sedangkan dalam aransemen jenis kasidah modern menghilangkan alat musik 

ketipung dan tamborin dan menggantikannya dengan alat musik terbang. 

Menggunakan nada diatonis dengan akord mayor dan minor, dan tempo yang 

digunakan adalah tempo allegro, karena dengan tempo allegro yang tidak begitu 

cepat enak untuk digunakan dalam musik rebana modern yang telah diaransemen 

dengan jenis musik dangdut maupun kasidah modern. Dalam grup al-Badriyyah 

mengunakan dua keyboard dimana kedua keyboardd ini memiliki tugas masing-

masing yaitu keyboard 1 bertugas mengisi melodi, memberi efek-efek suara, dan 

memainkan akord dengan memilih jenis suara string. Keyboard dua bertugas 

mengiringi setiap lagu dengan menggunakan suara piano.

Di bawah ini adalah partitur music yang dimainkan oleh grup rebana 

modern al-Badriyyah :
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10. Formasi
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Formasi yang dimaksut adalah bentuk posisi para pemain di atas 

panggung pada waktu pertunjukan berlangsung. Para pemain grup al-Badriyyah 

sendiri, posisi pemain setiap pertunjukan berlangsung tidak selalu sama tetapi 

mengikuti kondisi panggung, yang terpenting yaman bagi para pemain dalam 

memainka instrument music dan terlihat rapi.

Salah satu skema posisi pemain diatas pangguing

Keterangan :

D : Pemain Drum

R : Pemain Rebana

K : Pemain Keyboar

B : Pemain Bass

V : Vokalis

D

R
R

R K
K B

V V VV
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat 

dikemukakan simpulan sebagai berikut:

Bentuk pertunjukan grup musik rebana modern al-Badriyyah di Desa 

Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang berbentuk amsamble 

campuran, terdiri atas beberapa personil vokalis dan pemain alat musik seperti alat 

musik terbang, keyboard, bass, drum, ketipung, dan tamborin. Pertunjukan musik 

rebana modern tersebut menampilkan lagu-lagu yang bernuansa Islami, berisi 

tentang sholawat, doa, dan puji-pujian kepada Allah SWT serta nabi besar 

Muhammad SAW dengan diiringi menggunakan irama kasidah modern dan 

dangdut. Pertunjukan tersebut diadakan di dalam ruangan (indoor) maupun di luar 

lapangan (outdoor). Di dalam ruangan diadakan di dalam gedung seperti dalam 

acara yang diadakan oleh suatu instansi dan di luar ruangan diadakan di lapangan 

maupun di halaman rumah yang luas halamannya cukup untuk pertunjukan musik 

seperti dalam acara pernikahan, peringatan hari besar keagamaan,kitanan dan lain-

lain. Seperti bentuk pertunjukan musik pada umumnya perunjukan musik rebana 

modern memiliki urutan dan persiapan yaitu meliputi beberapa unsur seperti 

urutan penyajian, tata panggung, tata suara, tata lampu dan pemain musik.
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B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat dikemukakan khususnya 

kepada grup rebana modern al-Bariyyah di Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan 

Kabupaten Rembang antara lain adalah :

1. Grup rebana modern al-badriyyah perlu menjaga keharmonisan dan 

kekompakannya dengan cara setiap personil dapat berkomitmen  dengan 

mengedepankan kepentingan grup, agar tetap eksis, mengingat saat ini 

penulis melihat semakin berkurangnya grup rebana dikarenakan 

perkembangan jaman yang semaki modern.

2. Mengingat semakin banyaknya grup musik baru dengan jenis musik yang 

berbeda dan lebih menghibur yang muncul di kabupaten Rembang, maka 

disarankan kepada grup musik rebana modern al-Badriyyah agar lebih baik 

lagi dalam melakukan pertunjukan. Alangkah baiknya diadakan latihan rutin 

tiap minggu, bukan latian disaat aka nada pertunjukan. Sehinga pada saat 

pementasan dapat menunjukkan kepada para penonton bahwa grup musik

rebana modern al-Badriyyah bukanlah grup ban biasatetapi grup musik 

rebana modern dengan kualitas luar biasa.
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Lampiran 1

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi pada :

1. Tempat diselenggarakannya pertunjukan grup music rebana modern al-

Badriyyah

2. Lokasi dan keadaan pondok pesantren

3. Suasana lokasi penelitian

4. Peralatan, panggung, kostum dan semua pendukung pertunjukan music

rebana modern

5. Pelaku, yaitu pemain grup music rebana modern

6. Tindakan, yaitu semua tingkahlaku pemain pertunjukan music rebana

modern pada saat pertunjukan berlangsung

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pengasuh pendok pesantren selaku pejabat desa

a. Bagaimanakah letak dan suasana pondok pesantren al-Badriyyah?

b. Bagaimanakah letak dan suasana desa?

c. Sarana dan prasarana apa saja yang ada di pondok pesantren?

d. Kegiatan apa sajakah yang ada di pondok pesantren al-Badriyyah?

2. Pemimpin grup musik rebana modern

a. Bagaimanakah sejarah terbentuknya grup musik rebana modern?

b. Bagaimanakah bentuk pertunjukan musik rebana modern?

c. Dimanakah biasanya latian diadakan?

d. Apakkah semua pemain grup musik adalah santri pondok pesantren?
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e. Kendala apa saja yang sering dihadapi dalam pertunjukan musik rebana 

modern?

f. Kostum apakah yang biasa dipakai oleh setiap pemain dalam 

pertunjukan musik rebana moder?

3. Pemain musik

1. Sejak kapan menjadi anggota grup al-Badriyyah?

2. Instrumen apa saja yang digunakan dalam setiap pertunjukan musik 

rebana modern Al-Badriyyah?

3. Persiapan apa saja yang dilakukan dalam setiap pertunjukan?

4. Apakah dalam pementasan lagu-lagu yang dibawakan selalu sama?

5. Bagaimanaka pola permainan setiap instrumen?

6. Posisi pemain diatas panggung waktu pertunjukan berlangsung?

7. jenis lagu apa saja yang dimainkan pada setiap pertunjukan?

PEDOMAN DOKUMENTASI

Dalam mengumpulkan data, peneliti mendokumentasikan :

1. Foto Pondok Pesantren

2. Foto pengasuh Pon.pes al-Badriyyah

3. Foto pemimpin grup musik rebana modern al-Badriyyah

4. Foto alat musik yang digunakan dalam pertunjukan

5. Foto lokasi pertunjukan

6. Kostum yang di pakai grup musik rebana modern al-Badriyyah

7. Dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pejabat Desa Gandrirojo
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Lampiran 2

Foto Lampiran. 1 : Pengasuh pondok pesantren al-Badriyyah
(foto : Facryzall Fahrur Februari 2011)

Foto Lampiran. 2 : Pemimpin grup music rebana modern al-Badriyyah
(foto : Facryzall Fahrur Februari 2011)
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Foto Lampiran. 3 : Pondok pesantren al-Badriyyah
(foto :Facryzall Fahrur Februari 2011)

Foto Lampiran.4 : Suasana Waktu Pertunjukan
(foto : Facryzall Fahrur Februari 2011)
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Lampiran 3

Mataharinya Dunia

Dilangit ada matahari bersinar menerangi bumi

Cahayanya yang tajam menembus kegelapan

Menerangi seluruh alam

Di bumi ada para nabi utusan RobbulIzzati

Petunjuk jalan keselamatan

Nabi Muhammad nabbi ahiru jaman

Rohmat bagi umat di seluruh alam

Nabi Muhammad mataharinya dunia

Yang bersinar abadi sepanjang jaman

Nabi Muhammad bagai purnama

Di tengah malam gelap gulita

Nabi Muhammad bagaipetir

Cahayanya diatas cahayanya

Wahai kamu muslimin muslimat

Sampaikan sholawat salam
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May Just

Mayjuz ila mayjuz tagrim limi hubbak

Qholbak lighorli juzwa’nam hila qholbak

Syala....la.....la....la....la...

Yaha bibi ila mayjuz

Hubbak minal awal milki ama wa’da

Qhorib baya awal wahyam habit holbik

Syirlis tijab lagsho ana wiffa adzibai

Wafi hiyab mughsor wabi jan aik allibni

Sya...la....la.....la.....
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