
 
 

 
 

 

 

 

MANAJEMEN KESENIAN SINTREN DANGDUT PADA GRUP 

MUSIK EKA NADA DI DESA PAGEJUGAN BREBES 

 

Skripsi 

disajikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana Pendidikan 

Jurusan Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik 

 

oleh 

Beti Wahyuningsih 

2503407036 

 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK 

FAKULTAS BAHASA DAN SENI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2012 



 

vii 
 

SARI 
 

Beti wahyuningsih, 2012. Manajemen Kesenian Sintren Dangdut Pada Grup 

Musik Eka Nada di Desa Pagejugan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. 
Skripsi, Jurusan Seni Drama Tari dan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Negeri Semarang, Pembimbing I : Drs. Syahrul Sinaga, M.Hum. 

Pembimbing II : Drs. Wadiyo, M.Si. 

 

 

 Kesenian sintren dangdut termasuk jenis kesenian yang berkembang di 

Brebes. Salah satu sintren dangdut yang banyak mendapat tanggapan dari 

masyarakat Brebes adalah kelompok sintren dangdut Eka Nada di Desa 

Pagejugan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Kesenian sintren yang 

mengandung unsur magis dapat menarik simpati masyarakat sebagai sarana 

hiburan. Berhubungan dengan terbentuknya grup musik ini di latar belakangi oleh 

keinginan pemimpin grup untuk lebih menarik daya tarik masyarakat termasuk 

remaja yang mayoritas menyenangi musik dangdut. Masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah bagaimana manajemen grup musik sintren dangdut Eka Nada 

di Desa Pagejugan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi 

penelitian, Desa Pagejugan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, dan 

studi dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis interaktif, yakni 

menggunakan alur reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Teknik keabsahan data memakai  triangulasi data yakni dengan memecahkan data 

yang didapat dari teknik observasi, teknik wawancara, dan studi dokumen. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa, manajemen kesenian grup musik 

sintren dangdut Eka Nada dapat dilihat dari aspek perencanaan meliputi 

perencanaan tujuan, perencanaan tata kerja dan perencanaan biaya; 

pengorganisasian meliputi tujuan, pembagian tugas, perincian kegiatan dan 

penyediaan peralatan; pembagian kerja didasarkan pada kesepakatan grup Eka 

Nada; pengawasan meliputi keadministrasian, keuangan, kegiatan latihan, 

perlengkapan, dan pementasan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan bahwa, program 

perencanaan hendaknya didokumentasikan sebagai acuan untuk pedoman dalam 

kegiatan pelaksanaan sehingga akan membantu proses jalannya kegiatan. 

Pengorganisasian perlu adanya pendukung tertulis sehingga dapat membantu 

pembagian kerja. Pebagian kerja diharapkan menyeluruh, tidak hanya terfokus 

pada pengurus saja termasuk didalamnya seluruh seksi pada organisasi tersebut. 

Pengawasan perlu adanya data tertulis, sehingga dapat digunakan sebagai bukti 

untuk memberikan nasihat kepada bawahannya. 
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