
viii 
 

SARI 

 

Kusumawati. 2012. Perkembangan Seni Musik Campursari Modern di Semarang 
pada tahun 1993-2004. Skripsi, Jurusan Sejarah, FIS UNNES. Fakultas Ilmu 
Sosial, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I Prof. Wasino, 
M.Hum. Dosen Pembimbing II Drs. Ibnu Sodiq, M. Hum. 

Kata kunci : perkembangan, kesenian, campursari 

Campursari merupakan salah satu kebudayaan populer di Jawa dan 
merupakan jenis musik baru dari perpaduan musik etnik dan musik modern. 
Musik Campursari mengalami perkembangan yang cukup pesat di wilayah Jawa, 
termasuk Semarang. Jenis musik ini diakui sangat erat sekali dengan telinga 
masyarakat Semarang karena jenis musiknya bisa dipadu antara lagu-lagu 
keroncong, langgam, pop dan dangdut. Campursari era 90-an hadir dengan konsep 
yang lebih modern sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat dari semua 
golongan karena mulai masuk ke industri rekaman dan hasil rekamannya dapat 
dinikmati masyarakat baik melalui media televisi maupun kaset / CD. Musik 
campursari merupakan salah satu alat yang mengubah kebudayaan masyarakat 
kota Semarang melalui perkembangan kesenian dan teknologi. 

Dalam penelitian ini hal-hal yang menjadi rumusan masalah adalah (1) 
bagaimana sejarah musik campursari, (2) bagaimana dinamika perkembangan 
musik campursari modern dari tahun 1993-2004, dan (3) faktor apa saja yang 
berpengaruh terhadap perkembangan seni musik campursari modern di kota 
Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang 
dingkat, yaitu (1) untuk mengetahui bagaimana sejarah terbentuknya musik 
campursari di Semarang, kemudian (2) untuk mengetahui dinamika 
perkembangannya, yang muncul kembali tahun 1993 dengan konsep yang lebih 
modern dengan batasan hingga tahun 2004, serta (3) untuk mengetahui faktor apa 
yang berpengaruh terhadap perkembangan seni musik campursari di Semarang 
dengan konsep modern. 

Metode dalam penelitian ini berdasarkan metode penelitian sejarah, yaitu 
(1) heuristik, (2) kritik sumber, (3) interpretasi, dan (4) historiografi. Dalam 
pengumpulan data baik berupa data tertulis, dokumen berupa foto, maupun 
sumber lisan dari hasil wawancara dengan produser rekaman musik campursari 
serta para penggemarnya.  

Perkembangan musik campursari merupakan indikator yang berkaitan 
dengan perubahan budaya terutama kesenian masyarakat kota Semarang. 
Munculnya ide untuk memasukkan konsep modern ke dalam format musik 
campursari membawa dampak bagi masyarakat. Campursari modern dikemas 
dengan lebih praktis dalam produksi rekaman dan dapat dinikmati masyarakat 
kapan saja tanpa menunggu jam siaran maupun pertunjukan langsung.  

 

 


