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ABSTRAK 

Muhammad  Ighfar  Yusfianto,  2012,  Peran  Warung  Apresiasi  Seni  

(wapress)  Sebagai  Media  Pengembangan  Apresiasi  dan  Ekspresi  Musik  di  

Kota  Pekalongan.  Jurusan  Pendidikan  Seni  Drama  Tari  dan  Musik  

(PSDTM),  Fakultas  Bahasa  dan  Seni,  Universita  Negeri  Semarang  

(UNNES).  Dosen  Pembimbing  1  :  Drs. Moh. Muttaqin. M.Hum,  dan  Dosen  

Pembimbing  II  :  Drs. Syahrul  Syah  Sinaga. M.Hum. 

Wapress  sering  diperbincangkan  masyarakat  kota  Pekalongan,  Wapress  
sebagai  satu-satunya  wadah  untuk  berekspresi  dan  berapresiasi  seniman  musik  

kota  Pekalongan,  Wapress  memberikan  pengalaman  pentas  dan  membimbing  
grup-grup  musik  pemula,  Wapress  menjembatani  grup-grup  musik  indie  dan  

mempromosikan  grup-grup  musik  indie  yang  sudah  layak  jual  ke  indie  label,  
mayor  label  ataupun radio.  Adapun  permasalahan  yang  diangkat  dalam  

penelitian  ini  adalah  tentang  bagaimanakah  Peran  Warung  Apresiasi  Seni  
(wapress)  Sebagai Media  Pengembangan  Apresiasi  dan  Ekspresi  Musik  di  Kota  

Pekalongan,  serta  upaya-upayanya 

Penelitian  menggunakan  metode  diskriptif  kualitatif.  Lokasi  penelitian  

adalah  Warung  Apresiasi  Seni  ( wapress )  yang  terletak  di  komplek  Gelanggang  
Olah  Raga  ( GOR )  Jetayu  Kota  Pekalongan.  Sasaran  penelitiannya  adalah  

peran  dan  upaya-upaya  apa  sajakah  yang  dilakukan  wapress  untuk  
mengembangkan  apresiasi  dan  ekspresi  musik  di  kota  Pekalongan.  Pengumpulan  

data  menggunakan  metode  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Sumber  
data  adalah  ketua  wapress,  pengurus  wapress,  pengunjung  dan  seniman  musik  

yang  pernah  diundang  untuk  mengisi  acara.  Data-data  yang  terkumpul  
kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  tehnik  analisa  data  interactive model. 

Hasil  dari  penelitian  menunjukan  bahwa  Warung  Apresiasi  Seni  
(wapress)  didirikan  dengan  tujuan  sebagai  wadah  untuk  mengasah  dan  

mengelola  bakat  berseni  musik  dan  sebagai  media  atau  wadah  pengembangan  
apresiasi  dan  ekspresi  musik  di  kota  Pekalongan.  Upaya-upaya  yang  dilakuakn  

wapress  sebagai  media  pengembangan  apresiasi  dan  ekspresi  adalah  
menyediakan  tempat,  memfasilitasi,  mengarahkan,  membimbing,  dan  

mempromosikan  grup-grup  kesenian. 

Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas,  peneliti  mengajukan  beberapa  

saran  kepada  pengurus  wapress  seperti  :  untuk  memperluas  link  ke  mayor  label  
dan  khalayak  luas  dengan  menggunakan  media  cetak  ataupun  elektronik.. 

 




