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SARI 

 
Anggoro Kristianto 2013, Kajian Bentuk Pertunjukan Kesenian 

Tradisional Emprak Sido Mukti Desa Kepuk Kecamatan Bangsri, Kabupaten 

Jepara, Skripsi Jurusan Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik, Fakultas 

Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

Kesenian tradisional Emprak Sido Mukti dari Kabupaten Jepara 

memiliki ciri khusus yang memiliki keunikan tersendiri. Namun masih belum 

banyak dikenal oleh masyarakat. Bentuk Pertunjukan Kesenian Emprak Sido 

mukti yang awalnya sangat sederhana hanya dengan terbang dan gendang, 

sekarang berkembang dan memiliki bentuk yang lebih konkrit, dengan 

menambahkan gamelan dan memiliki alur cerita.  

Penelitian dilaksanakan menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Lokasi penelitian adalah Kesenian Tradisional Emprak Sido Mukti. Fokus 

penelitian adalah Kajian Bentuk Pertunjukan Kesenian Tradisional Emprak 

Sido Mukti. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, 

dan Dokumentasi, Sumber data adalah Pimpinan,  Personil (penabuh, 

penyanyi/sinden dan penari) Kesenian Tradisional Emprak Sido Mukti dan 

Masyarakat pecinta seni tradisional Musik Emprak Sido Mukti Desa Kepuk, 

Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Kemudian data yang terkumpul 

dianalisa dengan menggunakan teknik analisis sesuai dengan kerangka dasar 

yang telah disusun. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kajian Bentuk Pertunjukkan 

kesenian tradisional Emprak Sido Mukti adalah merupakan perpaduan drama, 

tarian dan musik. Alat musik tradisional gamelan berupa Kendang, Demung, 

Kenong, dan lain sebagainya dipadu dengan alat musik Goprak yang 

merupakan ciri khusus sebagai properti yang akhirnya dikenal dengan dikenal 

dengan sebutan Emprak. Sekarang sudah dikembangkan dengan jenis-jenis 

tembang modern yang biasa dilantunkan dalam tembang-tembang campursari 

dan lain sebagainya. Diiiringi oleh sinden dan penari yang luwes dan lucu, 

walaupun para personal ini tidak  mengenyam pendidikan seni yang tinggi 

tetapi berkat keuletan dalam berlatih dan memiliki jiwa seni, maka mereka 

dapat menghibur masyarakat. Semula kesenian ini hanya sebatas sebagai 

ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa setelah para petani panen raya 

dan sebagai sarana komunikasi antar warga tetapi sekarang berkembang 

menjadi Hiburan bagi masyarakat sekitar. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti mengajukan saran-saran 

Group Kesenian Tradisional Emprak Sido Mukti yang merupakan salah satu 

asset budaya di Kabupaten Jepara, meningkatkan kemampuan dalam olah 

musik khususnya untuk bisa berkolaborasi dengan alat musik modern tetapi 

tidak meninggalkan jati diri sebagai seni rakyat seni tradisional itu sendiri. 

Dalam Group ini perlu kaderisasi terhadap generasi muda untuk dibina sebagai 

generasi penerus sebab beberapa personil sudah tua. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Seni merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, 

di mana seni merupakan sumber dari segala keindahan, sehingga muncul benih-

benih rasa nyaman yang membuat hati merasa tentram dan damai. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 875) seni adalah kecakapan membuat 

(menciptakan) sesuatu yang elok-elok atau indah. Sesuatu karya yang dibuat 

(diciptakan) dengan kecakapan yang luar biasa seperti sanjak, lukisan, ukir-

ukiran, dan lain sebagainya. Seni merupakan buah cipta manusia yang memiliki 

rasa indah, unik, khas dan memiliki unsur estetis yang membuat hati manusia 

lain dapat merasakan apa yang diharapkan serta menimbuhkan nilai-nilai 

apresiasi yang beragam. 

Secara umum di Jawa Tengah banyak beraneka ragam seni budaya 

tradisional khususnya musik yang muncul dari berbagai daerah dan masing-

masing memiliki karakteristik, keunikan yang berbeda-beda. Begitu pula salah 

satu bentuk kesenian Emprak Sido Mukti yang lahir di desa Kepuk, Kecamatan 

Bangri, Kabupaten  Jepara. 

Kesenian tradisional Emprak ini berkembang dilingkungan masyarakat 

pertanian di daerah pesisir pantai utara pulau Jawa tepatnya di Kabupaten 

Jepara. Cikal bakal timbulnya kesenian tradisional Emprak adalah ketika para 

petani sedang menikmati hasil panen raya dan sebagai ungkapan syukur kepada 
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Tuhan Yang Maha Esa mereka mengadakan pesta bersama-sama dengan 

menyajikan tarian dan musik. Peralatan musik yang mereka pakaipun sangat 

sederhana, antara lain gemelan dan bambu yang dibelah pada bagian ujungnya, 

hingga jika dipukul akan menghasilkan bunyi “prak-prak”. Dengan bunyi  

musik bambu yang dibelah dan menghasilkan bunyi prak-prak itulah kesenian 

itu dikenal dengan namanya “Emprak”. 

Kelompok kesenian Emprak Sido Mukti membutuhkan atau 

melibatkan lebih dari 10 (sepuluh) pemain dalam rangka melakukan 

pementasannya yang terdiri dari pemain musik dan beberapa pasang penari baik 

pria maupun wanita. Terkadang penari wanita jumlahnya bisa berubah-ubah, 

artinya kadang-kadang bisa lebih dari kebutuhan atau peran penari wanita 

digantikan oleh penari laki-laki yang berdandan seperti wanita sehingga 

menimbulkan daya tarik penonton atau menimbulkan gala tawa tersendiri dan 

menjadi lucu bagi para pemirsa. Lokasi pementasan kesenian Emprak berada di 

area persawahan, gang-gang jalan desa atau halaman rumah warga. 

Pada awalnya kesenian tradisional Emprak timbul lebih berfungsi 

sebagai alat dalam kehidupan sosial pedesaan yang lainnya. Dalam 

perkembangannya komunikasi antar warga di pedesaan, misalnya memberikan 

informasi tentang pertanian dan kemasyarakatan. Pada akhirnya kesenian 

Emprak sekarang menjadi sarana hiburan bagi masyarakat pedesaan. 

Sampai saat ini kesenian Emprak masih mendapat tempat di hati 

masyarakat, berkembang cukup baik bahkan mendapat pembinaan dari Dinas 

Pariwisata Kabupaten Jepara. Masyarakat di Kecamatan Bangsri, Kembang, 
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Mlonggo dan Keling masih menyambut antusias Kesenian Emprak ini. Nilai 

estetika yang muncul dari kesenian tradisional Emprak Sido Mukti adalah dari 

pagelaran musik yang meliputi seni gerak, musik, tata busana, tata rias, properti 

dan tempat pentas. Berdasarkan pernyataan tersebut di atas mendorong peneliti 

untuk mengetahui lebih jauh tentang estetika kesenian emprak dengan 

mengangkat sebuah judul “Kajian Bentuk Pertunjukan Kesenian Tradisional 

Emprak Sido Mukti di desa Kepuk kecamatan Bangsri kabupaten Jepara”. 

                                      

1.2 Rumusan Masalah 

Sebagaimana latar belakang masalah disebutkan bahwa ciri khas 

kesenian berasal dari tradisi budaya setempat, baik seni rupa, tari, musik, 

maupun tearter. Dari sumber tradisi itulah berbagai ekspresi seni bisa 

dikembangkan ke dalam bentuk-bentuk lain yang bersifat kreasi dan modern.  

Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui tentang kajian 

bentuk pertunjukan kesenian Emprak Sido Mukti di desa Kepuk, Kecamatan 

Bangsri, Kabupaten Jepara. Pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

(1) Bagaimanakah bentuk pertunjukan kesenian Emprak Sido Mukti di desa 

Kepuk, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara ?   

(2) Faktor-faktor apakah yang mempengruhi bentuk pertunjukan kesenian 

Emprak Sido Mukti desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara ?       

 

 

 



 

 

 

4 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

(1) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan bentuk 

pertunjukan Kesenian Emprak Sido Mukti, Desa Kepuk, Kecamatan 

Bangsri, Kabupaten Jepara. 

(2) Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi bentuk pertunjukan 

Kesenian Emprak Sido Mukti, Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, 

Kabupaten Jepara. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

(1) Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi yang 

berkaitan dengan bentuk pertunjukan kesenian tradisional. 

(2) Menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang 

kesenian tradisional yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. 

1.4.2 Manfaat praktis 

(1) Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam hal 

kesenian tradisional. 

(2) Memberi masukan kepada masyarakat seniman yang berkepentingan dalam 

bidang kesenian, khususnya kesenian Emprak dapat digunakan sebagai 
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pondasi pengembangan dan pelestaraian budaya, sebagai salah satu aset 

budaya nasional. 

(3) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi para peneliti 

berikutnya yang  mengambil topik tentang bentuk pertunjukan kesenian 

tradisional. 

(4) Penelitian ini juga memiliki kepentingan yang sangat berarti bagi diri 

peneliti secara pribadi, khususnya dalam hal pengetahuan tentang musik, 

sehingga dapat mendukung dalam berkarir di bidang pendidikan musik.    

 

1.5 Sistematika Skripsi 

1.5.1 Bagian Awal 

Bagian awal berisi halaman judul, persetujuan pembimbing, 

pengesahan kelulusan, motto dan persembahan, kata pengantar, sari, daftar isi 

daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.  

1.5.2 Bagian Isi 

Bagian isi terdiri dari lima bab, antara lain :  

Bab  1 :  Pendahuluan  

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat pelitian dan sistematika penelitian. 

Bab 2 : Landasan Teori 

Dalam bab 2 ini diuraikan beberapa konsep teori dari hasil penelitian 

sejenis yang pernah dilakukan yang digunakan sebagai bahan acuan dalam 

penelitian ini berkaitan dengan kesenian Emprak Sido Mukti sebagai 
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pernyataan budaya, kesenian tradisional, nilai-nilai yang terkandung 

pengembangan kesenian, pengertian, faktor-faktor yang melingkupinya.  

 

Bab 3 : Metodologi  Penelitian                          

Pada bab 3 ini akan dijelaskan mengenai Pengertian Metodologi, 

Pendekatan penelitian, Waktu dan tempat Penelitian, Metode dan Alat 

pengumpul data, Prosedur Pengumpulan Data, Teknik dan prosedur analisa 

yang digunakan untuk mengolah data, Keterbatasan dan Anggapan Dasar. 

 

Bab 4 : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam bab IV akan dijelaskan mengenai :     

a. Gambaran umum Kabupaten Jepara,  khususnya desa Kepuk 

b. Kajian Bentuk Pertunjukan kesenian tradisional emprak Sisomukti di desa 

Kepuk, Kecamatan Bangsri, Jepara. 

 

Bab 5 :  Penutup 

Berisi kesimpulan dan saran 

 

1.5.3 Bagian Akhir 

Kemudian bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran 

yang dibutuhkan. 
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BAB 2 

 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

2.1 Bentuk Pertunjukan 

2.1.1 Pengertian Bentuk Pertunjukan 

Menyaksikan pertunjukan kesenian tidak terlepas dari bentuk 

penyajian dari pertunjukan kesenian itu sendiri. Bentuk pertunjukan yang 

berkaitan dengan kesenian adalan bentuk ekspresi yang merupakan perwujudan 

dari sebuah karya seni. Bentuk perwujudan karya seni tersebut tergantung dari 

materi yang disajikan dalam sebuah pertunjukan kesenian. Materi yang 

diwujudkan dalam pertunjukan kesenian adalah saling melengkapi, misalnya 

suatu tarian atau drama pasti memiliki iringan musik. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998, 26 ), bentuk dapat 

juga diartikan sebagai wujud (yang kelihatan) atau sistem dan susunan dari 

sesuatu. Menurut Murgiyanto (1986: 14) bentuk kesenian dapat dibagi menjadi 

dua yaitu isi dan bentuk luarnya. Isi berhubungan dengan tema atau cerita 

dalam pertunjukan itu sendiri. Bentuk luar merupakan hasil pengaturan dan 

pelaksanaan dari elemen-elemen penggerak atau aspek-aspek yang diamati atau 

dilihat, sedangkan penyajian diartikan dapat diartikan juga sebagai tontonan, 

sesuatu yang ditampilkan atau penampilan dari suatu pertunjukan dari awal 

sampai akhir. 

Bentuk adalah wujud (fisik) yang tampak atau dapat dilihat, bentuk 

merupakan sesuatu yang hadir di depan kita secara nyata sehingga dapat dilihat 
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dan diraba. Apabila bentuk tersebut dikaitkan dengan kesenian dan kata 

“bentuk pertunjukan”, maka bentuk yang terkandung di dalam kata tersebut 

dapat bermakna wujud yang berupa tampilan sebuah kesenian yang dapat 

dilihat dan di dengar. Jadi yang dimaksud bentuk pertunjukan kesenian adalah 

suatu tatanan atau susunan dari sebuah pertunjukan kesenian yang ditampilkan 

untuk dapat ditonton dan dinikmati (Fajar 2009: 15). 

2.1.2 Aspek-aspek Bentuk Pertunjukan 

Bentuk pertunjukan kesenian mempunyai aspek-aspek yang berkaitan 

dengan suatu tampilan kesenian. Menurut Murgiyanto (1992: 14), aspek-aspek 

yang berkaitan dengan suatu penyajian kesenian dalam hal pertunjukan musik 

meliputi: 

2.1.2.1 Musik atau Lagu (tembang) 

Musik yaitu suatu rangkaian suara atau bunyi yang dihasilkan dari 

instrumen (alat musik) yang dimainkan secara harmonis oleh seorang atau 

sekelompok pemusik (orang yang memainkan alat musik). Lagu yaitu 

rangkaian nada melodi yang disertai syair dan dibawakan oleh seorang atau 

sekelompok penyanyi. 

2.1.2.2 Instrumen (alat Musik) 

Alat musik adalah segala jenis instrumen musik baik melodis 

(bernada) maupun ritmis (tak bernada) yang berfungsi sebagai pembawa melodi 

atau sebagai iringan dalam sebuah karya seni musik. 
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2.1.2.3 Pemain 

Pemain adalah orang yang memainkan alat musik yang menyajikan 

lagu dalam sebuah pertunjukan seni musik. 

2.1.2.4 Perlengkapan Pementasan 

Perlengkapan pementasan adalah segala sesuatu baik berupa peralatan 

maupun benda yang berfungsi sebagai pendukung dalam sebuah pementasan 

pertunjukan kesenian. 

2.1.2.5 Waktu dan Tempat Pementasan 

Waktu pementasan dalam pertunjukan biasanya akan lebih menarik 

jika diadakan secara rutin. Akan tetapi jika terbentur beberapa faktor pasti tidak 

akan bisa diadakan secara rutin. Sedangkan tempat pementasan adalah tempat 

dimana sebuah pertunjukan kesenian akan ditampilkan atau dipertontonkan 

kepada penonton atau pemirsa. 

2.1.2.6 Urutan penyajian 

Urutan penyajian merupakan alur dari sebuah sajian pertunjukan 

kesenian akan ditampilkan kepada penonton dari awal pertunjukan sampai 

dengan akhir pertunjukan. 

2.1.2.7 Penonton 

Penonton adalah salah satu unsur dalam pertunjukan yang sangat 

perpengaruh terhadap penampilan para seniman yang menampilkan suatu 

bentuk pertunjukan. Salah satu tujuan dari pertunjukan adalah menarik 

perhatian dari penonton sehinggah penonton dapat menilai, menikmati dan 
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mengapresiasi pertunjukan tersebut. Suatu pertunjukan jika tidak ada penonton 

bisa jadi pertunjukan tersebut tidak menarik. 

 

2.2 Kesenian Tradisional 

2.2.1 Kesenian Tradisional Indonesia 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud 1988: 959) 

Tradisional memiliki pengertian ”sikap dan cara berpikir serta bertindak yang 

selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun 

temurun”. Jadi menurut penulis, tradisi dapat diterjemahkan sebagai pewaris 

atau penerus norma-norma, adat istiadat atau kepercayaan yang turun temurun 

dari nenek moyang yang masih dijalankan atau diteruskan oleh masyarakat 

daerah tertentu. 

Menurut Sedyawati (1976: 9) Kesenian Tradisional sebagai warisan 

nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun merupakan suatu bentuk 

kesenian yang sangat menyatu dengan masyarakat, sangat berkaitan dengan 

adat istiadat dan berhubungan dengan sifat kedaerahan. Kesenian tradisional 

yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat mempunyai fungsi yang sangat 

penting dalam kehidupan masyarakatnya. 

Menurut Achmad dalam Lindsay (1991: 40), menyatakan bahwa 

kesenian tradisional adalah suatu bentuk seni yang bersumber dan berakanr 

serta telah dirasakan sebagai milik sendiri oleh masyarakat yang berada di 

lingkungan tempat kesenian itu berasal. Pengolahannya atas cipta rasa. 

Kesenian tradisional juga mempunyai pengertian yang luas, termasuk nilai 
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kehidupan tradisi, pandangan hidup, pendekatan falsafah, rasa etis dan estetis 

serta ungkapan dari kebudayaan lingkungan. Kesenian tradisional tersebut tidak 

hanya diulang-ulang bukan hanyaselama kehidupan dalam satu generasi tapi 

berlanjut ke generasi berikutnya. Dengan perulangan itu maka jadilah sebuah 

tradisi yaitu adat, dengan mengikat diri pada masyarakat lama menjadi sebuah 

tradisionalisme, yaitu memuja pandangan dan praktek lama serta menjaga 

supaya tetap ada dan bahkan berkembang. 

2.2.1.1 Pengertian Kesenian Tradisional 

Kata tradisional berasal dari bahasa latin ”Tradio” yang berarti 

mewariskan (Rosyidi, 1979: 5), sedangkan menurut Lindsay (1990: 41) kata 

tradisi berasal dari kata ”adat” yang menunjukkan suatu kode tentang perilaku 

dan keyakinan yang diterima oleh dan diteruskan dalam suatu komunitas. 

Tradisi dapat diterjemahkan sebagai pewaris atau penerusan norma-norma, adat 

istiadat, kepercayaan, kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih 

dijalankan oleh masyarakat. Pengertian tradisi disini meliputi semua segi 

kehidupan yang berpedoman kuat pada angkatan-angkatan sebelumnya, 

didalamnya terdapat satu ciri khusus yaitu berkiblat pada masa lalu. Hal 

tersebut menurut Humardani (1992: 2-5) merupakan suatu proses sosial yang 

semua unsur diwariskan dari angkatan tua ke angkatan muda (estafet) generasi. 

Sedangkan pengertian lain menurut Sedyawati dalam wardoyo (2007: 34) arti 

kata yang paling dasar dari tradisi, yang berasal dari kata latin “traditium”, 

adalah sesuatu yang diberikan atau diteruskan dari masa lalu ke masa kini. 
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Tradisional dapat pula diartikan sebagai segala sesuatu yag sesuai 

dengan pola atau bentuk maupun penerapan yang selalu berulang-ulang 

meliputi segala pandangan hidup, kepercayaan, ajaran, upacara adat, kesenian  

yang semua bersifat turun temurun atau genersi ke generasi berikutnya 

(estafet). 

2.2.1.2 Ciri-ciri Kesenian Tradisional 

Kesenian tradisional lahir dari kelompok suatu daerah, maka kesenian 

tradisional tersebut memiliki corak dan gaya yang mencerminkan pribadi 

masyarakat daerahnya. Kesenian tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Memiliki jangkauan yang terbatas 

b. Merupakan pencerminan dari suatu masyarakat yang berkembang sangat 

lambat, karena dinamika masyarakatnya masih rendah. 

c. Merupakan bagian dari lingkungan kehidupan yang bulat yang tidak 

terbagi-bagi dalam perkotaan spesialisasi.  

d. Bukan merupakan hasil kreatifitas individu-individu tetapi tercipta secara 

anonim bersama dengan sifat kolektifitas masyarakat yang menunjang. 

(Kayam, 1981: 60). 

Secara umum gambaran kesenian tradisional mengetengahkan sifat-

sifat khusus dan karakteristik masyarakat dalam menghadapi dan menghayati 

kehidupan, kesederhanaan pikiran, kegotong-royongan, dan motivasi untuk 

saling mengisi bagi kebutuhan sesamanya dalam suatu komunitas. 

Dalam perkembangannya kesenian tradisional terbagi menjadi 

kesenian tradisional klasik dan kesenian tradisional kerakyatan. Kesenian 
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tradisional klasik adalah kesenian yang telah mencapai puncak keindahan 

dalam penggarapannya dan mulai ada sejak masyarakat feodal, terpelihara 

dalam istana raja-raja dan telah mendapat standarisasi dalam penggarapnnya 

(Soedarsono 1972: 20). 

Menurut Humardani (1972: 3) mengemukakan karakteristik kesenian 

tradisional kerakyatan sebagai berikut: Kesenian rakyat tumbuh dari kalangan 

rakyat secara langsung, lantaran dari masyarakat kecil saling mengenal secara 

akrab, bentuknya demikian akrab dan komunikatif, sifatnya spontan, sederhana 

tidak formal. 

Dari pendapat tersebut diatas peneliti berpendapat bahwa bagi 

masyarakat yang tidak terikat dengan Keraton atau masyarakat biasa di daerah-

daerah pada umumnya dapat berkreasi dengan seni sederhana, spontan dan 

komunikatif, biasanya diciptakan dalam suasana kegembiraan, misalnya panen 

raya atau acara bersih desa, hal ini merupakan ciri-ciri dari kesenian tradisional 

kerakyatan. Sebagaimana ciri tersebut juga mewarnai dengan Kesenian Emprak 

yang muncul di daerah Kabupaten Jepara atau di daerah lain seperti Kabupaten 

Rembang. 

2.2.2 Gamelan Jawa Alat Musik Tradisional di Jawa Tengah 

Zaman dahulu Wayangan hanya digunakan gamelan slendro saja, ini 

berlaku bagi masyarakat umum, namun apabila yang mempunyai hajat adalah 

yang berpangkat penewu ke atas, biasanya digunakan kedua rancak gamelan 

tersebut. Umumnya pada waktu itu takut sekali menggunakan kedua rancak 

gamelan tersebut dengan dalih bahwa hal itu mendatangkan akibat yang tidak 
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baik untuk orang dalam, yang mengakibatkan kejadian-kejadian yang kurang 

baik (Kodrat 1982: 11-12). Zaman sekarang ini pemakaian Gamelan slendro 

dan pelog sudah hal yang biasa digunakan pada acara hajatan di masyarakat 

umum, tidak memandang kasta ataupun pangkat. 

2.2.2.1 Pengertian Musik Gamelan Jawa 

Menurut pengertian secara umum, musik gamelan Jawa adalah sebuah 

pernyataan musikal dalam bentuk gending-gending Jawa yang dihasilkan dari 

perpaduan suara alat-alat musik (bunyi-bunyian) tradisional dalam jumlah besar 

yang terdapat (terutama) di pulau Jawa (Yudoyono 1983: 15). Umumnya 

gamelan jawa yang lengkap mempunyai kira-kira 75 alat dan dapat dimainkan 

oleh 30 wiyaga (pemain musik). Susunan gamelannya terutama terdiri dari alat-

alat pukul atau tetabuhan  yang terbuat dari logam. Sedangkan bentuknya 

berupa bilah dan pencon (gong kecil) dalam berbagai ukuran dengan sebuah 

wadah gema atau tanpa wadah gema. Alat-alat lainnya terdapat kendang, 

sebuah alat gesek yang disebut rebab, kemudian gambang, yaitu sejenis alat 

musik pukul denan bilah-bilahnya berasal dari kayu, dan alat berdawai kawat 

yang dipetik bernama siter atau celempung (Yudoyono 1983: 15). 

Gamelan Jawa dibagi menjadi dua bagian. Pembagian ini berdasarkan 

perbedaan nada (laras) yang ada pada masing-masing gamelan tersebut, yaitu 

Gamelan Laras Slendro dan Gamelan Laras Pelog. Mana yang lebih dahulu 

(tua) antara Gamelan Laras Slendro dan Gamelan Laras Pelog dapatlah dipakai 

sebagai ancer-ancer yang bisa dipergunakan untuk pegangan yaitu ada 



 

 

 

15 

beberapa instrumen Gamelan Laras Slendro yang lebih tua, ada juga beberapa 

instrumen Gamelan Laras Pelog yang lebih tua dari Gamelan Laras Slendro.  

2.2.2.2 Instrumen Gamelan 

Nama-nama instrumen gamelan Jawa, dari jajaran paling depan, letak 

gamelan biasanya disusun sebagai berikut : 

(1) Gender 

(a) Gender Slendro, (b) Gender Pelog 6, (c) Gender Pelog Barang, 

(d) Gender Slendro Penerus, (e) Gender Pelog 6 Penerus, (f) Gender Pelog 

Barang Penerus 

(2) Bonang 

(a) Bonang Slendro Gede, (b) Bonang Slendro  Penerus, (c) Bonang 

Pelog Gede, (d) Bonang Pelog Penerus. 

(3) Gambang 

(a) Gambang Slendro, (b) Gambang Pelog, (c) Rebab (Gading atau 

Pontang). 

(4) Kecrek 

(5) Clempung 

(a) Clempung Slendro, (b) Clempung Pelog. 

(6) Kendang 

(a) Kendang Gede, (b) Kendang Ciblon, (c) Kendang Ketipung. 

(7) Beduk Besar 

(8) Tambur 

(9) Slentem 



 

 

 

16 

(a) Slemtem Slendro, (b) Slemtem Pelog. 

(10) Demung 

(a) Demung Slendro, (b) Demung Pelog. 

 

(11) Saron 

(a) Saron Slendro, (b) Saron Pelog, (c) Saron Peking Slendro, (d) 

Saron Peking Pelog. 

(12) Suling 

(a) Suling Slendro, (b) Suling Pelog. 

(13) Gong 

(a) Gong Suwukan, (b) Gong Gede. 

(14) Kempul 

(a) Kempul 1 Slendro, (b) Kempul 6 Slendro, (c) Kempul 5 Slendro, 

(d) Kempul 3 Slendro, (e) Kempul 2 Slendro, (f) Kempul 5 atau 6 Pelog (kalau 

tumbuk 5/6), (g) Kempul Barang (h) Kemul 1 Pelog, (i) Kempul 3 Pelog, (j) 

Kempul 2 Pelog. 

(15) Kenong 

(a) Kenong 1 Slendro, (b) Kenong 6 Slendro, (c) Kenong 5 Slendro, 

(d) Kenong 3 Slendro, (e) Kenong 2 Slendro, (f) Kenong Barang Pelog, (g) 

Kenong 6 Pelog, (h) Kenong 5 Pelog, (i) Kenong 3 Pelog, (j) Kenong 2 Pelog, 

(k) Kenong 1 Pelog. 
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(16) Rancak Kempyang dan Kethuk 

(a) Rancak Kempyang dan Ketuk Slendro, (b) Rancak Kempyang 

dan Ketuk Pelog. 

2.2.2.3 Laras Musik Gamelan Jawa 

Gamelan Jawa menggunakan tangga nada pentatonis. Pada dasarnya 

tangga nada ini dalam satu oktaf terdapat 5 nada. Walaupun dalam gemalan  

pelog terdapat 7 bilah nada, tetapi dalam satu gending nada yang sering 

digunakan hanya 5 nada. Tangga nada pentatonis terdiri dari 2 laras yaitu laras 

slendro dan laras pelog. Notasi untuk laras slendro dilambangkan sebagai 

berikut: 

 

(1)  Titi (notasi) laras gamelan slendro:  

Notasi 

Kepatihan 

Dulu biasa dibaca Sekarang biasa dibaca 

1 Barang Ji 

2 Gulu / jangga Ro 

3 Dadha Lu 

5 Lima Ma 

6 Enem, Nem 

I Barang cilik Ji cilik 
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(2) Titi (notasi) laras gamelan pelog:  

Notasi 

Kepatihan 

Dulu biasa dibaca Sekarang biasa dibaca 

1  Panunggal Ji 

2 Gulu/jangga Ro 

3 Dadha Lu 

4  Pelog Pat 

5  Lima ma 

6  Enem nem 

7 Barang Pi 

 

Selain banyaknya notasi dari kedua laras tersebut berbeda, jarak nada dan gerak 

lagu iramanya juga berbeda. Jarak nada dalam jangka 1 oktaf dalam laras 

slendro  

adalah    1______2 _____3_____5______6______1.     Sedangkan jarak dalam  

                   231        243      243       238        253 

 

 

jangka 1 oktaf untuk laras pelog adalah     

1____2____3____4____5____6____ 7____1 

   120    138    281    136    110    158     263 

Kemudian gerak lagu irama gending laras slendro biasanya luwes,  

menarik hati, gembira, penuh kewibawaan, dan mantab. Sedangkan sebagian 

gending-gending berlaras pelog, gerak lagunya halus, sedih, sentuhan iramanya 

kurang mantab (Yodoyono 1983: 28). 

Selain laras slendro dan laras pelog pada gending-gending jawa ada 

yang dikenal denan istilah pathet. Pathet menurut (Djojopoero dalam Yudoyono 
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1983: 25) adalah tempat mendudukkan gending. Sedangkan menurut Mantle 

Hoad dalam Yudoyono (1983: 53) pathet diartikan sebgai konsep tonalitas yang 

digunakan pada dua sistem berskala yang berbeda dan tidak sama jaraknya, 

yaitu laras slendro bernada  5, dan laras pelog bernada 7. 

Pathet ada 3 macam untuk slendro yaitu pathet 6 nada dasaranya 2, 

pathet 9 nada dasarnya 5, dan pathet manyura nada dasarnya 6. Untuk pelog 

juga ada 3  pathet yaitu pathet 5 nada dasarnya 5, pathet 6 nada dasarnya 2, dan 

pathet 7 nada dasarnya  6. 

Dalam pewayangan, masing-masing pathet pada kedua sistem nada 

tersebut, biasanya dihubungan dengan ketiga periode waktu, yaitu bagaimana 

penempatan gending yang sesuai untuk mengiringi susana tertentu. Sebagai 

contoh untuk babak I dalam pewayangan (wayang kulit)  menggunakan 

gending slendro pathet 6 dan pelog pathet 5, yaitu dari gunungan pertama 

sampai memsuki gara-gara. 

2.2.2.4 Pemanfaatan Gamelan Jawa 

Pada zaman dahulu instrumen Gamelan Slendro sering dipakai untuk 

pagelaran Wayang kulit-Purwa (Parwa). Sedang Gamelan Pelog dipakai untuk 

mengiringi pagelaran Wayang Gedog (Wayang Panji). Gamelan dipergunakan 

(dibunyikan) pada upacara-upacara tertentu (pagelaran-pagelaran) yang dapat 

dibagi menjadi 5 bagian. 

a. Gamelan dibunyikan untuk mengiringi pagelaran wayang kulit,  Wayang  

Purwo, Wayang Gedog, Wayang Klitik, Wayang Tengol, Wayang Orang, 

Ketoprak dan sebagainya. 
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b. Gamelan dibunyikan untuk mengiringi tari-tarian (beksan) Umpamanya 

Bandabaya, Beksan Lawung, Srimpi, Pentul, Temben dan lain sebagainya. 

c. Gamelan dibunyikan untuk mengiringi Upacara Sekaten, ( nama instrumen 

Gamelan Sekati, umpanya Guntur Madu dan Guntur Sari dan sebagainya).  

Adapun Gending yang dipakai biasanya : Rambu, Rangkung, Jalag, 

Tukung dan lain sebagainya. 

d. Gamelan dibunyikan  untuk mengiringi Klenengan pada upacara Nikah, 

Chitanan (Supitan), Ngunduh menantu, Susukan (bersuka ria) karena 

kenaikan pangkat, Sesukan sehabis membangun rumah, Upacara Tumbuh 

Yuswa  (genap usia 8 windu) dan sebagainya. 

e. Gamelan dibunyikan untuk mengiringi Upacara kenegaraan atau 

Keagamaan, banyak sekali gending-gending yang dipakai utuk kedua 

upacara ini, misalnya Srikaton, Langengita-Srinarendra, gending Denda 

Gede, Dendo Sewu, Menyan Kobar, Kebogiro, Carabalen, Gending 

Kinanti Badaya Srimpi Sekarsih, dan lain sebagainya (Kodrat 1982: 9-10). 

Fungsi instrumen dimaksud untuk membatasi luas lingkup kegunaan 

instrumen, baik sebagai kelompok musik irama ataupun kelompok lagu atau 

gending. Adapun fungsi instrumen dapat dibedakan sebagai berikut : 

(1) Pamurba irama, artinya pemimpin irama yaitu untuk menentukan irama 

dan mengatur irama dan mengatur irama gendhing yang terdiri dari 

kendang dan tetek (bedhug). 

(2) Pamangku irama, artinya menguatkan irama gendhing, yang terdiri dari 

kethuk, kempyang, kempul, kenong, gong dan kecer. 
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(3) Pamurba gendhing, artinya sebagai pemimpin gendhing yaitu untuk 

menunjukkan gendhing, menyatakan suasana gendhing dan sebagai 

pembawa lagu pokok yang terdiri dari rebab, saron, bonang barung, saron 

demung, saron slenthem, dan gong barung. 

(4) Pamangku gendhing, artinya sebagai pengolah gendhing dan penghias 

gending, yang terdiri dari siter, gender barung, bonang barung, gender 

penerus, bonang penerus dan gambang. 

2.2.3 Tembang 

Tembang Jawa merupakan salah satu dari sekian banyak kekayaan 

budaya warisan leluhur yang sangat tinggi nilainya. Tidak salah jika seni 

karawitan disebut sebagai seni yang bersifat adi luhung yang sama dengan 

artinya sangat indah da mempunyai nilai-nilai luhur. Bukan hanya karena 

keindahan gending dan keharmonisan instrumen gamelannya saja, tapi makna 

atau nilai yang terkandung dalam tembang-tembang jawa tersebut.  

2.3.3.1 Pengertian Tembang 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 3 (2002: 1165), pengertian 

tembang adalah syair yang diberi lagu/notasi untuk dinyanyikan atau biasa 

disebut nyanyian. 

2.3.3.2 Macam-macam Tembang  

Karawitan dalam arti yang umum adalah membunyikan suara vokal 

dan instrumental yang berlaraskan pelog atau slendro (pentatonis) (Mudiarti 

dan Mulyono 1983: 4). Tembang atau yang sering disebut vokal jawa/nyanyian 

jawa, pada dasarnya diiringi dengan gamelan jawa. Tembang jawa itu sendiri 
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memiliki beberapa bentuk. Beberapa bentuk dari tembang Jawa tersebut 

diantaranya Bawa, Lagon, Ada-ada, Gerongan, Sindhenan dan Rambangan. 

Berikut beberapa istilah di dalam tembang menurut Mudiarti dan 

Mulyono (1983: 4-6): 

(1) Bawa 

Bawa merupakan sebutan untuk vokal tunggal yang dilakukan seorang 

pria atau wanita. Vokal tunggal tersebut tidak diiringi oleh laras gendhing atau 

iringan gamelan. Akan tetapi, vokal tunggal tersebut diawali dan diiringi 

dengan thinthingan gender barung saja. Bawa tersebut biasanya disambung atau 

diakhiri dengan iringan laras gendhing atau iringan gamelan. 

(2) Bawa Swara 

Bawa swara merupakan suatu bentuk tembang yang digunakan untuk 

menewali atau memulai suatu laras atau iringan gamelan. Bawa Swara ini pada 

umumnya dilakukan oleh seorang pria atau wanita. 

(3) Lagon 

Lagon adalah vokal atau nyanyian yang dinyanyikan oleh beberapa 

orang secara bersamaan. Lagon ini hanya berlaku untuk pria dan tidak berlaku 

untuk wanita. Biasanya lagon digunakan untuk mengawali atau mengakhiri 

suatu tarian atau dilakukan pada saat-saat tertentu dalam tarian yang sedang 

berlangsung. 
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(4) Lagon Wetah 

Lagon atau nyanyian bersama oleh para pria yang dinyanyikan secara 

lengkap dari awal sampai akhir. Lagon ini dinyanyikan secara lengkap dan 

utuh. 

(5) Lagon Jugag 

Lagon jugag merupakan lagon yang dinyanyikan tidak lengkap. 

Biasanya lagon ini dilakukan/dinyanyikan hanya di awal dan atau di akhirnya 

saja yang diambil. 

(6) Ada-ada 

Ada-ada merupakan sebutan untuk bentuk lagu dari suara dalam dan 

bentuk lagu yang dibawakan oleh beberapa orang yang bersamaan. Pada 

umumnya ada-ada ini digunakan untuk menggambarkan suasana tenggang atau 

marah. Biasanya Ada-ada ini hanya diiringi oleh gender barung. 

(7) Gerong 

Gerong adalah vokal atau tembang yang dilakukan bersama-sama oleh 

penyanyi pria atau wanita dengan iringan gemelan dengan pola gending 

tertentu. 

(8) Gerongan 

Gerongan merupakan tembang yang dibuat dan disesuaikan oleh 

gending pengiringnya. 
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(9) Sindhenan 

Sindhenan adalah vokal yang dilakukan oleh penyanyi wanita tunggal 

atau yang sering disebut pesindhen dengan irama yang tidak tetap dan sesuai 

dengan pola gending-gending yang digunakan. 

(10) Rambangan 

Rambangan merupakan salah satu tembang yang bervokal tunggal oleh 

seorang putra maupun putri dengan menggunakan tembang macapat yang 

diiringi dengan hanya beberapa instrumen gamelan/gamelan yang tidak lengkap 

yang diantaranya: gender, gambang, kenong, kempul, gong, kendang. 

Rambangan juga sering disebut dengan istilah Uran-uran. 

(11) Senggakan 

Senggakan merupakan suara vokal yang berfungsi untuk memberi 

bumbu atau pengisi ruang-ruang yang kosong pada vokal pokok (baku) dengan 

menggunakan cakepan tambahan di luar cakepan baku. Senggakan biasanya 

juga diartikan suara aransemen vokal untuk mengisi kekosongan pada sela-sela 

vokal baku/vokal pokok. 

(12) Cengkok 

Segala bentuk susunan nada yang memperindah dan menghidupkan 

lagu atau jika dalam bahasa jawa “Eloking Swara” 

(13) Gendhing 

Suatu lagu yang terdapat pada laras gamelan jawa. 
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2.3.3.3 Jenis-jenis Tembang menurut terbentuknya  

Menurut terbentuknya tembang dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Tembang 

Macapat, Tembang Tengahan dan Tembang Gede. Tembang Macapat yaitu 

tembang yang menggunakan bahasa jawa baru, diikat oleh persajakan yang 

meliputi guru gatra, guru wilangan dan guru lagu (Karsono 2010: 13). Tembang 

Tengahan yaitu tembang yang diatur secara baru, dalam sastra jawa baru dilihat 

dari jumlah baris, suku kata dan vokal pada akhir baris. Sedangkan Tembang 

Gede merupakan tembang yang di dasarkan pada jumlah baris, suku kata dan 

vokal pada akhir baris dari tembang-tembang yang berasal dari jaman 

permulaan Kerajaan Surakarta (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002). 

2.3.3.3.1 Tembang Macapat 

Tembang macapat adalah tembang jawa tradisional yang terklenal. 

Kata macapat berasal dari “ma” dan “cepet”. Berdasarkan membaca, macapat 

secara cepat. Macapat= maca papat-papat 

→ berdasarkan 4 suku kata, diputus 4 suku kata permulaan, lalu dilanjutkan 

sisanya 

→ membaca dengan setengah dihafalkan kadang klala hanya ingat dan kadang 

kala lupa 

 

Beberapa tembang Macapat yaitu: (1) Mijil, (2) Gambuh, (3) Megatruh, (4) 

Pocung, (5) Dhandang gula, (6) Maskumambang, (7) Durma, (8) Sinom, (9) 

Kinanthi, (10) Asmarandana, (11) Pangkur. 
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Watak tembang macapat: 

Mijil   : keluar (lahirnya seorang anak) 

Maskumambang : nelangsa (weku isih bocah) 

Sinom   : luwes (wektu isih muda) 

Durma   : mudah marah, sereng 

Asmarandhana : ketika masa muda menggambarkan perasaan Cintas 

kepada lawan jenis                                     

Kinanthi  : tresna asih (penuh kasih sayang) 

Dhandanggula  : usia telah dewasa, ngresepake, luwes menyenangkan 

Gambuh  : gambarake kedewasaan jiwa, watak erat (rumaket) 

Pangkur  : waktu usia sudah tua, sudah menjauhi keduniawian, 

                                    watak prawira / satria                           

Megatruh  : gambarake layon pocung 

Purwakanthi/Persajakan/Rima 

Pengulangan bunyi yang berselang baik didalam larik maupun pada akhir larik 

sajak yang berdekatan 

Fungsi purwakanthi : 

a) Menyenangkan Indra pendengaran 

b) Ikut membangun bait 

c) Memudahkan menghafalkan sajak 

d) Ikut membina bentukan sajak 

Purwakanthi sastra dalam bahasa Indonesia sering disebut Aliterasi 

(pengulangan bunyi) pada konsonan. 
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a) Purwakanthi Swara dalam bahasa Indonesia 

b) Purwakanthi basa/lumaksita (pengulangan kata atau pengulangan kata 

utuh) 

Ciri-ciri tembang macapat : 

1.    Guru gatra yaitu, jumlah larik/baris dalam satu padha 

2.    Guru wilangan yaitu, cacahing wandha / suku kata setiap satu gatra 

3.    Guru lagu yaitu, tibaning suara pada akhir baris ing pungkasane gatra 

2.3.3.3.2 Tembang Gedhe 

Tembang gedhe memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Setiap satu 

bait/padha terdiri 4 gatra/padha pala/padha lingsa. (Gatra = larik/baris), (2) Dua 

gatra atau dua padha pala disebut satu padha dirga, (3) Empat padha kala/gatra 

disebut dua padha dirga atau sapadha swara atau satu padha 1 swara, (4) Tiap-

tiap padha kala/gatra jumlah suku katanya adalah sama 

2.3.3.3.3 Tembang Tengahan 

Tembang tengahan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Banyaknya 

gata tiap bait ditentukan jumlahnya, (2) Banyaknya suku kata tiap gatra sudah 

ditentukan dan biasanya disebut dengan guru wilangan, (3) Suara disetiap akhir 

gatra disebut guru lagu. Contoh nama tembang tengahan yaitu: Balabak, 

Wirangrong, Juru demung, Megatruh, Gambuh, Pangajabsih, Paluga, Kenya 

Kediri, Sari mulat, Rara bentrok dan lain sebagainya 
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2.3 Kesenian Tradisional Emprak Sido Mukti 

Seni pertunjukan adalah seni yang disajikan dalam penampilan 

peragaan. Penampilan peragaan tersebut maksudnya senia akan dapat dihayati 

selama berlangsungnya proses ungkap atau ekspresi dari pelakunya. Secara 

mudah, seni pertunjukan adalah senia yang ditunjukkan oleh pelakunya 

(Bastomi 1990: 42). 

Seni pertunjukan pada merupakan sebuah kelompok yang dapat 

memberikan pengalaman secara langsung kepada penonton. Anggota dari 

kelompok kesenian merupakan warga asli dari tempat pertunjukan itu berasal 

(Lestari 2002: 10). Seni pertunjukan diadakan agar dapat dinikmati oleh 

masyarakat. Jadi seni pertunjukan lahir dari masyarakat dan ditonton oleh 

masyarakat (Kayam 1991: 1) 

Sejarah unik yang melatarbelakangi cikal bakal Kesenian Tradisional 

Emprak Sido Mukti adalah rombongan kesenian keliling yang terdiri dari enam 

orang dengan alat musik kendang besar dan kecil dan dalam proses 

perkembangan-nya  bertemulah mereka dengan dua orang seniman dari negeri 

Arab yang masing masing membawa alat musik terbang, terjadilah pertukaran 

pikiran dan akhirnya membuahkan sebuah kesepakatan menjadi satu kelompok. 

Mereka melengkapi alat musiknya dengan Goprak, yaitu peralatan yang terbuat 

dari bambu yang dibelah/dipecah pada ujungnya, hingga kalau dipukulkan 

menghasilkan bunyi ”Prak-prak”. Dalam perkembangannya mereka menamai 

kelompok Kesenian Emprak Sido Mukti yang sebelumnya adalah Emprak Sido 

Mulyo. 
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Kesenian Emprak Sido Mukti tergolong sebagai kesenian Islami, 

karena didalamnya terdapat misi keagamaan, yaitu agama Islam. Kesenian 

Islam merupakan sarana dakwah disamping sebagai sarana hiburan dan sarana 

komunikasi (Moeshadi, 1989: 6). 

Agama Islam yang mendominasi masyarakat Jepara sangat 

mendukung kesenian Emprak ini. Dengan mayoritas agama Islam berarti lebih 

banyak kemungkinan yang mendukung kesenian Emprak Sido Mukti. Karena 

dukungan masyarakat yang lebih banyak akan memungkinkan adanya usaha-

usaha menuju ke arah pengembangan. Dipandang dari sudut budaya, kesenian 

Emprak Sido Mukti merupakan kesenian tradisional yang masih mengandung 

arti dalam kaidahnya dengan filsafah jawa. Dalam kesenian Emprak Sido Mukti 

ini terangkum menjadi satu dari seni tari, seni suara dan seni drama yang 

dipentaskan dalam satu lakon. 

Kemajuan dan partisipasinya yang telah dicapai sekarang ini 

merupakan hasil dari usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah 

maupun masyarakat pendukung yang mengupayakan bagi pengembangan 

kesenian Emprak Sido Mukti. Karena itulah yang mendorong penulis untuk 

mengetahui upaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun 

oleh masyarakat dimana kesenian tradisional ini memiliki  fungsi  sebagai 

Upacara adat, Penyambung informasi antar petani desa sekaligus sebagai sarana 

hiburan dan tontonan masyarakat. Kesenian Tradisional Emprak Sido Mukti 

hingga saat ini masih digandrungi oleh masyarakat Kecamatan Bangsri, 

Kecamatan Kembang, Kecamatan Mlonggo dan sekitarnya pada acara-acara 
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adat dan menjadi salah satu aset budaya yang sangat berharga dan patut 

dilestarikan di Kabupaten Jepara. 
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BAB 3 

 

METODE  PENELITIAN 

 

 

Salah satu ciri khusus yang ada pada diri manusia adalah selalu ingin 

tahu. Hasrat tersebut menyebabkan manusia tidak pernah puas untuk berhenti 

mencari pengetahuan. Dengan pengetahuan dan peguasaan teknologi 

mendorong manusia untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan 

mengoptimalkan pengembangan diri sesuai dengan bidang yang diminati, 

sehingga dapat memberi warna atau corak di tengah-tengah masyarakat. 

Usaha manusia untuk memenuhi dorongan rasa ingin tahu terhadap 

suatu pengetahuan, teknologi atau gejala alam menimbulkan adanya suatu 

penelitian. 

 
3.1 Pengertian Metodologi  Penelitian 

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, 

yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi adalah 

suatu kajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi 

metodologi penelitian adalah suatu kajian dalam mempelajari peraturan-

peraturan yang terdapat dalam penelitian (Usman dan Akbar 1996: 42). 

Penelitian adalah penggunaan metode ilmiah secara formal dan 

sistematis untuk menjawab atau menyelesaikan masalah (Gay 1980: 46).  

Dengan pengertian yang sama Fuad Hasan dan Koentjoroningrat (1971: 33) 

menegaskan, bahwa penelitian merupakan usaha untuk menangkap gejala-

gejala alam dan masyarakat berdasarkan disiplin metode ilmiah dengan tujuan 
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menemukan prinsip-prinsip baru yang terkandung di dalam gejala-gejala tadi 

(Sumanto 1990: 3). 

Metodologi adalah ilmu tentang metode atau uraian tentang metode 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia 1994: 581) sedangkan menurut 

Koencoroningrat (1997: 18), metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai 

cara yang bersangkutan. Menurut Supranto, menjelaskan bahwa tujuan daripada 

metodologi ini adalah untuk menguraikan prosedur riset yang telah digunakan 

untuk memperoleh hasil riset tersebut. Metodologi adalah pengetahuan tentang 

Metode-metode. Jadi metodologi penelitian adalah pengetahuan tentang 

berbagai metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan riset (Supranto 1993: 

185). 

Sedangkan menurut Kartini Kartono (1986: 7), penelitian merupakan 

sarana fundamental untuk memahami kesulitan dan menemukan penyelesaian 

bagi suatu masalah secara ilmiah. Penelitian tersebut merupakan penyelidikan 

dan pengujian yang amat kritis dan teliti, secara cermat guna menanggapi serta 

memecahkan masalah tersebut. 

 

3.2 Pendekatan Kajian Bentuk Pertunjukan 

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, 

maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif dengan 

orientasi bentuk pertunjukan. Pendekatan metode ini dimaksudkan untuk 

mendiskripsikan serta menguraikan tentang kajian bentuk pertunjukan kesenian 

tradisional. Dalam kesempatan ini kajian yang penulis uraikan adalah kesenian 
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tradisional Emprak Sido Mukti yang berada di Desa Kepuk, Kecamatan 

Bangsri, Kabupaten Jepara. Hasil penelitian ini berupa kata-kata, gambar dan 

perilaku orang serta hasil seni yang dapat dinikmati dalam kehidupan sehari-

hari, bukan angka-angka yang menunjukkan kualitas. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Moleong, yaitu penelitian 

dengan pendekatan kualitatif diskriptif yang artinya adalah penelitian ini 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-

angka, tetapi bertujuan untuk menggambarkan atau menguraikan tentang hal-

hal yang berhubungan dengan keadaan atau status fenomena (Moleong dalam 

Sumaryanto 2001: 6). 

Dengan demikian pendekatan musikologi mengarah kepada mutu 

dalam urian, dan penjelasan menenai peran musikologis dalam aplikasiya 

terhadap Kesenian Tradisional Emprak yang berada di desa Kepuk, Kecamatan 

Bangsri, Kabupaten Jepara. Mengingat hal yang menjadi tekanan dalam skripsi 

ini adalah kajian musikologi dalam suatu komposisi musik pengiring kesenian 

tradisional, maka ynag dihasilkan adalah bagaimana kualitas dari musik 

tradisional ini tetap eksis walaupun adanya tekanan-tekanan dari kesenian 

modern yang terus berkembang. 

 

3.3 Tempat, Waktu  dan Sasaran Penelitian      

3.3.1 Tempat  dan Waktu Penelitian 

Penelitian skripsi ini bersumber dari kelompok kesenian tradisional 

Emprak Sido Mukti desa Kepuk, kecamatan Bangsri, kabupaten Jepara. Desa 



 

 

 

34 

ini merupakan cikal bakal berdirinya kelompok Kesenian Tradisional Emprak 

dan bertumbuh bertumbuh sampai saat ini dengan nama kelompok Kesenian 

Tradisional Emprak Sido Mukti. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 3 

bulan mulai bulan Desember 2012 sampai dengan Februari 2013. 

      2.  Waktu Pelaksanaan Penelitian 

 

No 

 

Penelitian 

Desember 2011 Januari  2012 Februari 2013 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Observasi                

2 Pendataan                

3 Pengamatan 

Pementasan 

               

4 Pengumpulan data                

5 Melengkapi data yang 

kurang   

               

 

3.3.2  Sasaran Penelitian 

       Pokok Penelitian atau sasaran penelitian adalah: (a) Mengkaji bentuk 

pertunjukan yang berkembang pada Kelompok Kesenian Tradisional Emprak 

Sido Mukti. (b) faktor yang mempengaruhi perubahan bentuk pertunjukan 

kesenian tradisional Emprak Sido Mukti, desa Kepuk, kecamatan Bangsri, 

kabupaten Jepara, yang masih digemari masyarakat. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data                 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: teknik 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
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3.4.1 Teknik observasi  

Menurut Nasution (1988: 10) menyatakan bahwa, observasi adalah 

dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan 

data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. 

Observasi atau yang disebut pula pengamatan meliputi kegiatan pemusatan 

perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera 

(Arikunto 1998: 128). Sedangkan menurut Sanafiah Faisal (1990) 

mengklasifikasikan observasi menjadi: observasi berpartisipasi (participant 

obervation), dan observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (overt 

observation dan covert observation), dan observasi yang tak terstruktur 

(unstructured observation). Observasi dalam penelitian ini adalah mengamati 

secara langsung pertunjukan kesenian tradisional Emprak Sido Mukti untuk 

memperoleh data. Dalam observasi ini peneliti mengamati mulai dari persiapan, 

melihat langsung pertunjukan dan sesudah pertunjukan. Tahapan tersebut 

peneliti lakukan untuk mendapatkan data mengenai: (1) Bagaimana persiapan 

dari kelompok musik Emprak Sido Mukti khususnya personalia dan kesiapan 

sarana prasarana peralatan musik yang digunakan menjelang pementasan, 

teknik pengambilan gambar dokumentasi. (2) Keadaan selama pertunjukan atau 

pementasan berlangsung kaidah-kaidah musik, irama, dan kekompakan para 

personalia yang memainkan musik dalam lagu-lagu yang disajikan, dipadukan 

dengan tari-tarian. (3) Hal-hal yang dilakukan setelah pertunjukan berlangsung. 

Disamping dokumen selama pertunjukan, peneliti juga mendapatkan data-data 
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berupa rekaman foto pada edisi pertunjukan-pertunjukan khusus, misalnya 

ketika upacara adat menyambut panen di desa Kepuk, kecamatan Bangsri, 

Kabupaten Jepara. 

3.4.2 Teknik Wawancara  

Pengumpulan data dengan teknik wawancara, menurut Esterberg 

(2002: 67) mendefinisikan interview sebagai berikut; wawancara adalah 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

Sedangkan Stainback (1988: 18) mengemukakan bahwa dengan wawancara, 

maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan 

dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini 

tidak bisa ditemukan melalui observasi. Dalam proses penelitian ini peneliti 

mengadakan wawancara atau interview dengan sesepuh, pemain, pengurus serta 

pendukung kesenian tradisional ini. 

Setelah mendapat ijin untuk mengadakan penelitian pada kelompok 

kesenian tradisional Emprak Sido Mukti ini, selanjutnya pada perkunjungan 

yang kedua peneliti langsung menanyakan keterkaitan dengan kesenian Emprak 

Sido Mukti. Wawancara selanjutnya dilakukan tatkala peneliti akan melihat  

pertunjukan secara langsung. Wawancara disusun secara terstrukutur artiya 

peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan sehingga memudahkan peneliti 

maupun pihak yang diwawancarai. 
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3.4.3 Teknik Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monomental dari seseorang.  

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan 

(life historis), cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. 

Definisi dokumetasi adalah setiap bahan tertulis maupun film yang 

tidak dipersiapkan karena danya permintaan seseorang penyidik, yang 

digunakan dalam penelitian sebagai sumber data, karena dapat dimanfaatkan 

untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan (Guba dan Lincoln 

dalam Moleong 1984:  161). 

Penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut; mencari sumber 

informasi yang ada kaitannya dengan dokumen. Dokumen yang akan penulis 

jadikan data antara lain: (1) Sejarah dan perkembangan berdirinya kesenian 

trandisional Emprak Sido Mukti, dan (2) dokumen berupa foto-foto pementasan  

dan foto atau rekaman ketika mengikuti perlombaan tingkat daerah dan lain 

sebagainya. Dengan metode dokumentasi ini, dimaksudkan agar data yang 

terkumpul lebih lengkap dan jelas, sehingga mudah dimengerti dan dipahami. 

 

3.5 Pemeriksaan Keabsaan Data 

Menguji kredibilitas data, yaitu dalam rangka mengecek kredibilitas 

data dengan berbagai teknik pengumpulan data, maka dalam penelitian ini 

peneliti    menggunakan triangulasi sumber yaitu untuk mendapatkan sumber 

yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. 
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Selanjutnya tujuan penelitian kualitatif memang bukan semata-mata 

mencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subyek terhadap dunia 

sekitarnya.  Dalam memahami dunia sekitarnya, mungkin apa yang 

dikemukakan informan salah, karena tidak sesuai dengan teori, tidak sesuai 

dengan hukum. Stainback (1988, 43) menyatakan Tujuan dari Trianggulasi 

bukan untuk mencari kebenaran tetang berapa fenomena, tetapi lebih pada 

peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukkan. 

 

3.6 Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Menurut Muhadjir (1989: 5) berpendapat bahwa “analisis 

data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis meningkatkan 

pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai 

temuan bagi orang lain”. 

Kemudian Moleong (1993: 103) mengatakan analisa data adalah 

proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan 

sistem uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.  
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Nasution menyatakan (2007: 334): 

“Melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja 

keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual 

yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk 

mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri 

metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang 

sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda”.    

 

Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (dalam 

Sumaryono, 2002: 21) dilakukan dengan cara sistematis meliputi proses-proses 

sebagai berikut: (a) Pengumpulan data: proses penghimpunan data yang 

diperoleh di lapangan. (b) Mereduksi: proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data konsep yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. (c) Mengklasifikasikan: proses 

pemilihan dan pengelompokan data yang diperoleh ke dalam kelompok-

kelompok sesuai jenisnya. (d) Menyajikan data: proses penyajian sekumpulan 

informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. (e) Menarik kesimpulan (verifikasi): 

proses mencari arti benda-benda, mencatat keturunan, pola-pola penjelasan 

konfigurasi-konfikurasi yang mungkin, alur sebab akibat serta proposisi. 
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BAB 4 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

            Pada bab 4 ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan meliputi 

gambaran umum kabupaten Jepara yang meliputi profil desa Kepuk dan 

lembaga pemerintahan desa Kepuk, kesenian tradisional Emprak Sido Mukti, 

dan kajian bentuk pertunjukan kesenian tradisional Emprak Sido Mukti di desa 

Kepuk, kecamatan Bangsri, kabupaten Jepara. 

  

4.1 Gambaran Umum Kabupaten  Jepara 

Kabupaten Jepara merupakan wilayah utara pulau Jawa yang 

menyimpan berbagai aset budaya pariwisata dan berbagai kerajinan yang 

sangat terkenal. Berbagai kerajinan ukir baik meubel, maupun asesories rumah 

tangga dan kantor terdapat di kabupaten Jepara, bahkan banyak pengusaha dari  

luar negeri yang datang berinvestasi dalam bidang meubel atau perabot rumah 

tangga, disamping itu juga terdapat banyak usaha batik tulis yang sangat 

terkenal baik di dalam negeri maupun luar negeri. Tersimpan pula obyek wisata 

yang sangat terkenal yaitu kepulauan Karimun Jawa, Pantai Kartini, Pantai 

Tirta Samudra/Bandengan dan Benteng Potugis. Itulah sebabnya kabupaten 

Jepara merupakan tujuan utama bagi wisatawan asing maupun dosmestik. 

Secara historis memiliki sejarah yang luar biasa kabupaten yang telah 

melahirkan seorang Pahlawan Nasional atau pejuang wanita yang bernama 
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Raden Ajeng Kartini. Itulah sebabnya Kabupaten Jepara juga dikenal sebagai 

pusat  seni dan budaya tradisional yang menjadi salah satu aset Nusantara. 

4.1.1 Profil Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara 

Desa Kepuk merupakan salah satu bagian dari wilayah kecamatan 

Bangsri, kabupaten Jepara. Tepatnya berada 18 Km sebelah tenggara kota 

Jepara atau 7 Km dari kecamatan Bangsri. Batas-batas wilayah desa Kepuk 

adalah sebagai berikut : 

Batas utara :  desa Tengguli, desa Srikandang dan desa Papasan. 

Batas Selatan :  desa Plajan, Kecamatan Pakis Aji 

Batas Timur :  desa Plajan dan desa Tanjung Kecamatan Pakis Aji 

Batas Barat :  desa Guyangan  

Berdasarkan letak geografis, desa Kepuk berada di atas permukaan 

tanah dari air laut terletak pada ketinggian 553 m sampai dengan 750 m. Luas 

desa ini adalah 742.287 Ha, terdiri dari penggunaan lahan pertanian 266.792 

Ha, Pemukiman 13.632 Ha dan tanah tegalan 462.863 Ha. 

Secara administratif desa Kepuk terdiri ari 32 RT dan 8 RW yang 

masuk dalam 6 wilayah perdukuhan yaitu: (1) Dukuh Sawagan, (2) Dukuh 

Dono Rojo, (3) Dukuh Nganjir, (4) Dukuh Krajan, (5) Dukuh Rambutan, (6) 

Dukuh Jangglengan. Secara topografi, Desa Kepuk terbagi menjadi 2 (dua) 

wilayah yaitu:  (1) Dataran Rendah berada di wilayah RT 04/RW 08 Dukuh 

Jangglengan dan (2) Dataran Tinggi berada di wilayah RT 01/RW 01 Dukuh 

Sawahan. 
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4.1.2 Sejarah Berdirinya Desa Kepuk 

Dalam rangka mengungkap asal-usul desa Kepuk, maka diperlukan 

data fakta sejarah yang masih tertinggal serta tokoh masyarakat desa yang 

mengetahui betul seluk beluk desa Kepuk. 

Salah satu tokoh masyarakat desa Kepuk bernama Soekat, mencoba 

mengumpulkan beberapa fakta sejarah dan keterangan dari para nara sumber 

serta menyusunnya menjadi satu kesatuan yang akhirnya terbitlah menjadi 

suatu rintisan sejarah berjudul ”Kepuk Desaku Dalam Lintasan Sejarah 

Mengungkap misteri Punden Bolem”. 

Dengan terbitnya tulisan sejarah desa kepuk ini diharapkan dapat 

menjadi suatu dokumen/arsip yang bernilai guna tinggi bagi pemerintah desa 

Kepuk, untuk membuka wawasan sejarah masyarakatnya dari generasi ke 

generasi, guna membangun desa Kepuk di masa yang akan datang. 

4.1.3 Pemerintahan Desa Kepuk 

Sistem pemerintahan desa Kepuk dikepalai oleh Kepala Desa atau 

disebut dengan Petinggi. Seorang Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa 

atau Carik Desa, 2 orang kamituwo, Kaur Umum/Tata Usaha, Petengan, 2 

orang Kebayan, 2 orang Ladu dan seorang Modin. 

Dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah desa Kepuk 

didukung oleh Lembaga-lembaga desa yang terdiri dari Bank Pembangunan 

Daerah (BPD) Kepuk, Lembaga (LKMD) Kepuk, P(PKK) Desa Kepuk, 

Karangtaruna Desa Kepuk, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Kepuk.  
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4.1.4 Visi dan Misi Desa Kepuk 

4.1.4.1 Visi Desa Kepuk 

”Terwujudnya Desa Kepuk yang kondusif, sejahtera, religius dan 

demokratis”. 

4.1.4.2  Misi Desa Kepuk 

Desa Kepuk memiliki 5 misi sebagai berikut: (1) Meningkatkan sarana 

prasarana keamanan dan ketertiban desa, (2) Meningkatkan sumber daya dalam 

dan sumber daya manusia, (3) Meningkatkan sarana prasarana tempat 

peribadatan dan bimbingan kerohanian masyarakat, (4) Meningkatkan 

pelayanan masyarakat dan mengutamakan musyawarah denan lembaga/instansi 

terkait, (5) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. 

4.1.5 Lembaga-lembaga Desa Kepuk 

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Pemerintah Desa Kepuk 

didukung oleh Lembaga-lembaga desa yang terdiri dari: (1) BPD  Kepuk, (2) 

LKMD  Kepuk, (3) PKK Desa Kepuk, (4) Karang Taruna Desa Kepuk, (5) 

Gabungan Kelompok Pertanian (Gapoktan) Desa Kepuk. 

4.1.6 Data Kependudukan Desa Kepuk 

Berdasarkan data kependudukan tahun 2011, jumlah penduduk desa 

kepuk adalah 4.933 jiwa yang terdiri dari: (1) Jumlah penduduk laki-laki 

berjumlah 2.433 jiwa, dan (2) Jumlah penduduk perempuan berjumlah 2.500 

jiwa. 
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4.1.7 Perekonomian Desa Kepuk 

Memperhatikan luas wilayah desa Kepuk yang sebagian besar adalah 

tanah persawahan/pertanian, maka jelas bahwa mata pencaharian penduduk 

desa Kepuk sebagian besar adalah petani, baik penggarap maupun petani 

pemilik.  Untuk mengetahui mata pencarian penduduk desa Kepuk secara rinci 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Mata Pencaharian Penduduk Desa Kepuk 

NO MATA PENCAHARIAN JUMLAH 

1 Petani  437 orang 

2 Nelayan 

 

186 orang 

3 Buruh 

 

458 orang 

4 Pengusaha 

 

105 orang 

5 Wiraswasta, pengrajin 

  

334 orang 

6 Pegawai Negeri, TNI 

 

224 orang 

 Jumlah 

 

1744 orang 

Sumber: Data Statistik Desa Kepuk Tahun 2011/2012 

 

4.1.8 Pendidikan Desa Kepuk 

Menurut data yang tercatat dalam data statistik desa Kepuk 

menunjukkan, bahwa kesadaran warga akan pentingnya pendidikan cukup baik.   

Sekarang ini sudah banyak anak-anak yang bersekolah dari jenjang KB-TK 

sampai perguruan tinggi cukup banyak. Tingkat kesadaran warga akan 

pentingnya pendidikan sebagaimana yang ditunjukkan dalam Tabel berikut ini: 
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Tabel 2. Tingkat Pendidikan Formal Penduduk Desa Kepuk Sesuai 

dengan Jenjang Pendidikan Sekolah. 

No Pendidikan Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

KB – TK 

SD 

SMP / M.Ts 

SLTA/SMK/MA 

Perguruan Tinggi 

203 orang 

713 orang 

517 orang 

318 orang 

 43 orang 

 Jumlah                 1794 orang 

Sumber : Data statistik Desa Kepuk Tahun 2012 

 

4.1.9 Kehidupan Sosial dan Keagamaan Kemasyarakatan Desa Kepuk 

Sejak munculnya keberadaban manusia, maka timbul pula rasa saling 

membutuhkan satu dengan yang lain, sehingga timbul suatu kerja sama atau 

gotong royong dalam suatu komunitas tertentu. Artinya muncul suatu ikatan 

adat istiadat atau norma yang mengatur kelompok atau komunitas tertentu demi 

kelangungan hidup mereka. 

Demikian halnya dalam kehidupan masyarakat desa Kepuk ikatan 

kemasyarakatan masih sangat kuat, kerja sama atau gotong royong masih 

berlaku  sebagai perekat tali persaudaraan antar warga. Contoh ketika warga 

mempunyai hajat (sunatan atau pernikahan), maka tetangga-tetangga saling 

membantu baik itu berupa pemikiran, tenaga, maupun dana (berupa uang, 

beras, gula, kelapa dan lain sebagainya). 
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Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa Kepuk nampak akrab 

dalam menjalin kekeluargaan atau bertetangga. Hal ini bisa dilihat dari adanya 

kegiatan tingkat Rukun Tetangga (RT) secara rutin setiap bulan sekali atau ada 

juga yang di buat setiap selapan (40 hari) yang selalu diikuti oleh Bapak-bapak.  

Adapun agenda dalam pertemuan rapat warga RT adalah membahas yang 

berkaitan dengan keuangan, masalah lingkungan, pembangunan, penerangan 

jalan, keamanan dan masalah kemasyarakatan lainnya. Untuk kegiatan ibu-ibu 

sudah ada wadahnya tersendiri yaitu Dasa Wisma (Dawis); kegiatan ini 

meliputi penyuluhan yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, arisan 

dan lain sebagainya. 

Kehidupan masyarakat desa Kepuk bercorak Religius/keagamaanya 

sangat kuat hal ini dibuktikan dengan berdirinya beberapa tempat ibadah 

(masjid dan gereja) di desa ini. Disamping ada pula masyarakat yang memeluk 

agama lain mereka hidup berdampingan dengan rukun dan damai. 

Tabel 3. Data Statistik Jumlah Pemeluk Agama Desa Kepuk. 

No Agama Jumlah 

1 Islam 4687 orang 

2 Kristen 204 orang 

3 Katholik 42 orang 

4 Hindu -- 

5 Budha -- 

 Jumlah 4933 orang 

     Sumber: Data Statistik Desa Kepuk Tahun 2011/2012 
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4.2 Latar Belakang Kesenian Tradisional Emprak Sido Mukti 

4.2.1 Sejarah  Kesenian Tradisional Emprak Sido Mukti 

Kabupaten Jepara berlokasi di wilayah pantai utara pulau Jawa. Konon 

menurut cerita pernah ada para pedagang asing datang di kota ini dengan tujuan 

berdagang sekaligus syiar agama. Berkaitan informasi tersebut menurut 

penuturan Bapak Kasturi, umur 85 tahun, menceriterakan sejarah adanya 

Kesenian Tradisionl Emprak adalah sebagai berikut: Sekitar awal abad XVI ada 

rombongan kesenian keliling yang terdiri dari 6 (enam) orang. Mereka 

berkeliling dari kampung-kampung menjajakan kesenian terhadap masyarakat 

yang mau  menerima sajian kesenian tersebut. Alat musik yang mereka bawa 

adalah sebuah kendang besar dan sebuah kedang kecil. Kemudian pada saat 

mereka menjajakan kesenian bertemulah group  ini  dengan dua orang asing 

dari Arab yang masing-masing membawa sebuah terbang besar dan sebuah 

terbang kecil. Dalam pertemuan tersebut mereka saling bertukar pikiran tentang 

kesenian dan pada akhirya mereka berkolaborasi atau bergabung untuk bekerja 

sama menjadi satu kelompok (group). Kemudian setelah mereka bersatu 

menjadi satu kelompok,  mereka melengkapi peralatan musik dengan Goprak, 

yaitu peralatan  yang terbuat dari bambu yang dibelah/dipecah pada bagian 

ujungnya, hingga kalau dipukulkan berbunyi ”prak-prak”. Setelah itu dari tahun 

ke tahun alat musik yang digunakan mengalami perkembangan secara terus 

menerus hingga saat ini. 

Bapak Kasturi juga menuturkan bahwa kelompok kesenian Emprak 

Sido Mukti yang dipimpinnya merupakan warisan dari orang tuanya, ketika itu 
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bernama Emprak Sido Mulyo, yang mengalami pasang surut perkembangannya  

tergerus dengan adanya kesenian modern yang peralatannya semakin lengkap 

dan mengikuti perkembangan zaman atau modern. Kesenian Emprak Sido 

Mulyo, pernah mengalami kevakum beberapa waktu atau bubar karena secara 

finansial tidak memberikan hasil yang baik bagi para pemainnya maupun untuk 

kas kesenian itu sendiri, sebab jarang pentas dan sepinya pelanggan.  

Pada tahun 1985 atas nasehat dan dukungan dari Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) Kabupaten Jepara, bahwa Kesenian 

Tradisional Emprak diaktifkan kembali dari kevakuman dan namanya berubah 

menjadi kelompok Kesenian Tradisional Emprak Sido Mukti, dan masih 

bertahan sampai saat ini. Kelompok kesenian Emprak Sido Mukti sering 

dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan kesenian baik tingkat kabupaten maupun 

tingkat regional. Seperti pada kegiatan karnawal 17 Agustus di tingkat 

kabupaten, festival Borobudur, bahkan group Kesenian Tradisional Emprak 

Sido Mukti sudah beberapa kali tampil di Anjungan Jawa Tengah. Taman Mini 

Indonesia Indah (TMII) Jakarta. 

4.2.2 Organisasi Kesenian Tradisional Emprak Sido Mukti di desa Kepuk 

Dalam suatu organisasi, keteraturan dan keharmonisan  merupakan 

pilar utama. Tanpa dua hal itu, bisa dipastikan organisasi akan mengalami 

kemundur-an bahkan tidak sedikit yang mengalami kehancuran. Sehubungan 

dengan hal tersebut group Kesenian Tradisional Emprak Sido Mukti juga 

berupaya untuk menata group ini dengan baik sehingga tercipta keharmonisan 

dan keteraturan dalam wadah kesenian ini. Oleh sebab itu penataan ke dalam 
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wadah kesenian ini dibentuklah kepengurusan sehingga mereka merasa 

memiliki sehingga berusaha untuk tetap melestarikan kesenian ini. Mengenai 

nama group kesenian ini adalah ”Sido Mukti” menurut penurutan dari bapak 

Kasturi, selaku ketua group Kesenian Tradisional Emprak Sido Mukti, 

menjelaskan bahwa ”nama Sido Mukti” berasal dari kata ”Sido” yang berarti 

jadi atau kesampaian, sedangkan ”Mukti” berarti suatu keinginan untuk 

berhasil/sukses. Jadi nama ”Sido Mukti” memiliki arti keinginan untuk 

berhasil/sukses atau tercapai. 

 

Tabel 4. Pengurus group kesenian tradisional Emprak Sido Mukti  

No Jabatan Nama 

1 Pelindung  Kepala Desa Kepuk 

2 Penanggung Jawab  Kepala Dusun Krajan 

3 Ketua 1. Kasturi 

2. Dirjo Maryadi 

4 Sekretaris  1. Kasmuri 

2. Sutriman 

5 Bendahara 1. Sudirun 

2. Karyani 

Sumber : Data Statistik Desa Kepuk Tahun 2011/2012        

 

Sedangkan anggota seniman kesenian baik itu sebagai pemain musik 

dan penari yang semuanya berjumlah 23 orang. Setiap anggota yang tergabung 

dalam Kesenian Tradisional Emprak Sido Mukti memiliki dedikasi dan 
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semangat yang tinggi untuk mengembangkan dan memajukan kesenian yang 

menjadi khas Kabupaten Jepara ini. Mereka dengan semangat untuk mengikuti 

latihan-latihan yang diadakan oleh group ini, walaupun tidak terjadwal secara 

rutin. Namun ketika menjelang pentas mereka dengan antusias mengikuti 

latihan yang diadakan secara bersama-sama. 

Untuk mendukung keberlangsungan kelompok Kesenian Tradisional 

Emprak Sido Mukti dalam membiayai seluruh kegiatannya dengan cara 

menyisihkan sebagian pendapatan pentas sebanyak 25%, ke dalam 

perkumpulan tersebut dan sisanya dibagikan kepada para anggota yang ikut 

pentas.   Sedangkan dana dari para dermawan pecinta Kesenian Tradisional 

Emprak Sido Mukti dan bantuan pembinaan dari pemerintah daerah 

dipergunakan untuk menambah dan meremajakan peralatan maupun kostum 

anggotanya. 

Kelompok Kesenian Tradisional Emprak Sido Mukti  sering mendapat 

panggilan atau pentas di beberapa desa sekitar Kecamatan Bangsri, antara lain  

Kecamatan Kembang, Kecamatan Mlonggo dan Kecamatan Kelet dalam acara 

hajatan seperti pernikahan dan khitanan. Disamping itu juga pernah pentas 

dalam acara tingkat regional dan tingkat nasional seperti di Anjungan Jawa 

Tengah TMII, dan Festival Borobudur. 
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4.3 Kajian Bentuk Pertunjukan Kesenian Tradisional Emprak Sido Mukti 

4.3.1 Peralatan Kesenian Tradisional Emprak Sidomukti 

Alat-alat musik /gemelan yang dipergunakan terdiri dari  antara lain: 

a. Kendang 

Alat musik kendang membrannya terbuat dari kulit dan badannya 

terbuat kayu. Alat musik ini berfungsi sebagai alat musik ritmis. Dalam 

kesenian Emprak Sidomukti menggunakan 3 kendang. 

b. Rebana 

Rebana merupakan alat musik yang membrannya terbuat dari kulit. 

Rebana pada pementasan kesenian tradisional Emprak Sido Mukti digunakan 

pada saat plaungan bersama-sama dengan kendang dan Bass drum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Alat musik terbang dan kendang dengan pemainnya 

(Foto: Anggoro 2012) 
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c. Demung  

Alat musik demung berbentuk bilah-bilah agak besar, terbuat dari 

besi/perunggu dan rancaknya dari kayu yang berbentuk seperti palu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Alat musik demung dengan pemain musiknya pada saat latihan 

(Foto: Anggoro 2012) 

 

d. Saron  

Alat musik saron merupakan salah satu alat musik melodis. Alat musik 

saron terbuat dari besi/perunggu berbentuk bilah-bilah yang lebih kecil dari 

bilah-bilah demung dan rancaknya dari kayu. Dalam pertunjukan kesenian 

Emprak Sido Mukti, saron yang dimainkan ada 2 (dua) yaitu saron dan saron 

penerus. 
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Foto 3. Alat musik saron dengan pemain musiknya pada saat latihan 

(Foto: Anggoro 2012) 

 

e. Bonang  

Alat musik bonang adalah salah satu alat musik melodis berbentuk 

pencon. yang terbuat dari besi/perunggu dan rancaknya terbuat dari kayu yang 

ujungnya dililitkan tali. Kesenian Emprak Sido Mukti memiliki 2 (dua) bonang 

yaitu bonang barung dan bonang penerus. Permainan antara bonang barung dan 

bonang penerus saling mengisi (bersahut-sahutan). 
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Foto 4: Bonang salah satu alat melodis dalam iringan kesenian Emprak 

(Foto: Anggoro 2012) 

 

 

f. Kenong 

Alat musik kenong juga merupakan alat musik yang terbuat dari 

besi/perunggu yang berbentuk pencon yang ukurannya lebih besar dai bonang 

dan rancaknya dari kayu yang ujungnya dililitkan tali. Pemimpin/ketua dari 

kelompok kesenian tradisional yaitu bapak Kasturi biasanya memainkan alat 

musik kenong pada saat pertunjukan. 
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Foto 5: Kenong bersama wiyaganya Pak Kasturi (Foto: Anggoro 2012) 

g. Kempul 

Alat musik kempul merupakan alat musik yang berbentuk pencon 

yang memiliki ukuran lebih besar dari kenong. Alat musik ini terbuat dari 

bahan besi/perunggu dan rancaknya dari kayu yang ujung pemukulnya 

dibungkus dengan kain tebal yang diikat. 

h. Gong 

Gong merupakan alat musik yang berbentuk pencon terbuat dari bahan 

dari besi/perunggu. Alat musik Gong mirip dengan kempul dan berukuran lebih 

besar dan merupakan alat musik pencon yang berukuran paling besar serta 

rancaknya dari kayu yang ujung pemukulnya dibungkus dengan kain tebal yang 

diikat. 
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Foto 6: Kempul dan Gong bersama wiyaganya pak Sarno (Foto: Anggoro 

2012) 

 

i. Keprak atau Goprak 

Alat musik keprak atau goprak merupakan alat musik yang berbentuk 

tabung bahan dari bambu properti dalam kesenian Emprak. Peran Keprak di 

dalam pertunjukan kesenian Emprak Sido Mukti ada 2. Yang pertama untuk 

menambahkan aksen-aksen yaitu bersamaan pada waktu bass drum dipukul dan 

yang kedua digunakan dalam adegan-adegan yang lucu dengan dipukulkan 

pada pemain (penari) yang kocak.  
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Foto 7: Keprak/Goprak dibawa oleh penari/pemeran laki-laki berkostum merah 

(Foto: Anggoro 2012) 

 

j. Slenthem 

Slenthem merupakan alat musik yang bebentuk bilah-bilah tipis yang 

dirangkai dengan tali dan terbuat dari bahan besi/perunggu. Di bawah bilah-

bilahnya terdapat tabung yang berfungsi sebagai tabung yang berfungsi sebagai 

tabung resonansi suara, sehingga suaranya menjadi lebih panjang. Alat musik 

ini rancaknya dari kayu yang ujung pemukulnya yang berbentuk lingkaran 

dibungkus dengan kain tipis. Berikut foto dari alat musik slenthem: 

 

 

 



 

 

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8 : Slenthem, Alat musik gamelan yang memiliki ruang resonansi di 

bawah bilah-bilah (Foto: Anggoro 2012) 

 

Selain alat-alat musik yang digunakan, peneliti juga mengambil 

gambar gambar dari para pemain musik (wiyaga) dan penari/pemeran tokoh-

tokoh dalam cerita dari kesenian tradisional Emprak Sido Mukti desa Kepuk 

kecamatan Bangsri kabupaten Jepara. Kesenian Emprak Sido Mukti memiliki 9 

pemain musik (wiyaga), 1 Sinden, 4 penari pria dan 2 penari wanita. Akan 

tetapi jika pemain tidak mencukupi maka pemain dapat berubah jumlahnya. 

Terkadang sinden menggantikan penari/pemeran wanita. Hal itu dikarenakan 

para pemain sudah mempunyai pekerjaan tetap masing-masing yang jaraknya 

cukup jauh dari tempat mereka berkumpul. 
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Foto 9: Sebagian penabuh gamelan pada kesenian Emprak Sidomukti dengan 

kostumnya. (Foto: Anggoro 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10 : Penari Emprak dengan kostumnya (Foto: Anggoro 2012) 
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Foto 11 : Waranggono/sinden sedang melantunkan tembang pada acara 

pementasan kesenian tradisional Emprak. (Foto: Anggoro 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12:  Dekorasi pertujukan emprak Sido Mukti, (Foto: Anggoro 2012) 
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4.3.2 Waktu dan tempat pertunjukan 

Dalam pementasan Kesenian Tradisional Emprak memerlukan waktu 

yang cukup lama bisa semalam suntuk, namun itu tergantung permintaan dari 

pihak yang menanggap. Kadang-kadang disingkat menjadi 3-4 jam, karena 

mengingat dalam pertujukan kesenian Emprak Sido mukti ini menyampaikan 

cerita-cerita rakyat dan ada beberapa adegan kocak. Akan tetapi secara 

keseluruhan panjang waktu pertunjukan dapat disesuaikan dengan pihak yang 

menanggap. Terkadang hanya 1-2 jam, misalnya pada saat tampil di HUT RI di 

alun-alun kota Jepara pertunjukan Emprak Sido Mukti hanya tampil 1 jam. 

Pertunjukan ini dapat disajikan kapan saja baik pada waktu siang atau malam 

hari. Tempat pertunjukannya biasanya di halaman rumah, lapangan, bahkan di 

sawah, atau di gang jalan pedesaan, tergantung maksud dan tujuan pertunjukan 

Kesenian Tradisional Emprak Sido Mukti tersebut tampil dan dipentaskan, 

misalnya untuk hajatan warga, sedekah bumi atau tanggapan khusus untuk 

mahasiswa-mahasiswa yang sedang mengadakan penelitian. 

4.3.3 Tata Urutan 

Kesenian Tradisional Emprak Sido Mukti memiliki tata urutan 

penyajian dalam setiap pementasannya. Secara garis besar urutan 

pementasannya adalah sebagai berikut: 

4.3.3.1 Pra Pertunjukan 

Sebelum pementasan di mulai diadakan upacara dengan membaca doa-

doa agar pelaksanaan pementasan dapat berlangsung dengan baik lancar dan 

tertib tidak ada halangan serta rintangan yang terjadi. Upacara pembacaan doa 
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tersebut dipimpin oleh sesepuh atau ketua kesenian tradisional Emprak yaitu 

bapak Kasturi. Setelah pembacaan doa selesai, para pemain dan penari 

mengadakan perjamuan makan. Demikian juga jika ada pihak yang menanggap 

atau mahasiswa yang sedang mengadakan penelitian mengikuti upacara dan 

perjamuan makan bersama-sama dengan para pemain dan penari. Kemudian 

selesai perjamuan, maka para pemain mulai berhias diri, memakai kostum dan 

siap memulai pertunjukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13:  Bapak Kasturi memimpin Doa Bersama sebelum pertujukan emprak 

Sido Mukti dimulai, (Foto: Anggoro 2012) 

 

Keterangan: 

Bapak Kasturi merupakan sesepuh atau ketua dalam kelompok kesenian 

Emprak Sido Mukti. Kesenian Emprak Sido Mukti diturunkan dari generasi 

sebelumnya dan diserahkan kepada Bapak kasturi. Jadi di setiap 
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pertunjukan/penampilan bapak Kasturi yang mengkoordinir para pemain dan 

penari agar dapat berpartisipasi tampil dalam pertunjukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14: Perjamuan Makan setelah doa bersama, (Foto:Anggoro 2012) 

Keterangan: 

Pak Karjo, mas Gendut, pak Ahmad, mas Dirun, pak Waluyo, pak Pur, pak 

Naryo dan mas Midun mengikuti perjamuan makan setelah pembacaan doa 

yang dipimpin oleh bapak Kasturi. Para penari sedang berdandan jadi tidak 

mengikuti perjamuan makan ini. 

Kemudian musik pengiring kesenian tradisional Emprak memulai 

tetabuhan/klenengan dan terkadang juga diiringi dengan vokal/sindenan 

menandakan pertunjukan akan segera di mulai dan salah seorang dari anggota 
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perkumpulan berbicara kepada penonton menyampaikan sambutan pembukaan 

dimulainya pementasan seni tradisional emprak. 

 

Klenengan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15: Klenengan, sebelum memulai pertunjukan (foto: Anggoro 2012) 

 

Keterangan: 

Klenengan dimainkan diawal pertunjukan. Klenengan menunjukkan bahwa 

pertunjukan akan segera dimulai. Selain itu klenengan juga berfungsi untuk 

mengundang penonton yang berada di sekitar tempat pertunjukan. 
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Foto 16: Sambutan dari salah satu penari menandakan pertunjukan akan 

dimulai (Foto:Anggoro 2012) 

 

Keterangan: 

Mas Dirun adalah putra dari bapak Kasturi (Ketua kelompok kesenian 

Emprak Sido Mukti). Mas Dirun juga ikut melestarikan kesenian Emprak 

meskipun beliau mempunyai pekerjaan di luar kota. Dalam pertunjukan 

kesenian Emprak ini beliaulah yang menjadi pembawa acara. Jadi beliau juga 

yang menyampaikan sambutan di awal pertunjukan dan saat pertunjukan 

selesai. 

4.3.3.2 Inti Pertunjukan 

Ada empat babak dalam pertunjukan kesenian tradisional Emprak Sido 

Mukti yang meliputi babak among tani, babak adegan roman, babak gunani dan 

babak pak rombyong mengadakan pernikahan anaknya. 
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Babak pertama yaitu Among Tani. Babak ini berisi tari-tarian 

pembuka yang dilakukan oleh empat penari putra yang menggambarkan 

pertanian. Laki-laki yang sudah dewasa hendaknya mencari nafkah. Laki-laki 

dewasa tersebut mencari nafkah dengan bekerja keras di sawah (bertani). Hal 

ini menggambarkan keadaan desa Kepuk yang sebagian besar masyarakatnya 

bertani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 17: Penari putra memerankan Among Tani dalam pertunjukan Kesenian 

Emprak Sido Mukti (Foto: Anggoro 2012) 

 

Keterangan: 

Empat penari dalam foto diatas yaitu mas Dirun, pak Karjo, mas Gendhut, dan 

pak Sodrun menggambarkan tentang gerakan-gerakan bercocok tanam/bertani. 

Hal tersebut juga menggambarkan keadaan desa Kepuk yang sebagian 

penduduknya mencari nafkah dengan bercocok tanam/bertani. Selain itu 
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gerakan tersebut juga mengajarkan bahwa laki-laki yang sudah dewasa 

hendaknya mencari nafkah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 18: Plaungan sambil menari pertunjukan Kesenian Emprak Sido Mukti, 

(Foto: Anggoro 2012) 

 

Dalam babak pertama ini peranan musik yang utama adalah pada alat 

musik ritmis yaitu Kendang, Rebana dan Bass drum, alat musik gamelan yang 

lain tidak dibunyikan. Dengan permainan musik ritmis, para penari 

melantunkan nyanyian yang bunyinya (ee...oo...aa...ee...oo...) dan 

(ee...laa...ee...loo...) dengan nada-nada dari mereka sendiri. Namun, para penari 

melantunkannya dengan senada. Hal ini disebut juga plaungan. Plaungan 

merupakan gambaran bahwa warga desa Kepuk yang sebagian besar 

penduduknya adalah petani sangat bangga dan sangat menikmati kehidupan 

mereka dengan bertani, sehingga dalam bertani sambil melantunkan lagu atau 
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plaungan tersebut. Plaungan tersebut di beri sela pantun-pantun atau yang biasa 

dibilang parikan yang isinya suatu ajakan kebaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19:  Alat musik yang digunakan saat plaungan pertujukan Emprak Sido 

Mukti, (Foto: Anggoro 2012) 

 

Bunyi kendang saat plaungan  //t b t b// 

Bunyi Rebana saat plaungan  //.  p .  b// 

Bunyi Bass dan simbal 

 

Keterangan kendang: 

t = tak    b = dah 

Keterangan rebana: 

p = pung   b = dah 
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Kendang, rebana, Bass drum dan Simbal merupakan musik pengiring yang 

utama dalam bagian/babak Among tani ini. Keterangan bunyi kendan, rebana, 

bass dan simbal di atas dibunyikan secara bersamaan dan berulang-ulang. 

Babak kedua yaitu adegan roman. Dalam babak kedua ini para penari 

putra yang berperan sebagai petani yang membutuhkan pendamping hidup atau 

sedang mencari istri. Penari putra mencari istri dengan cara merayu beberapa 

wanita yang diperankan oleh penari wanita. Akan tetapi rayuan dari penari 

putra tidak mendapat respon dari penari putri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20:  Adegan penari pria merayu penari wanita dalam 

pertunjukanEmprak Sido Mukti, (Foto: Anggoro 2012) 
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Cuplikan Percakapan 

PP : Dek-dek, kowe kok ayu tenan yo.. 

PW : Iyo mas. Njenengan iso-iso bae mas.. 

PP : Tenan. Gelem opo ora kowe dadi bojoku ? 

PW : Iyo mas, gelem.. 

Babak ketiga; Adegan gunani. Babak ke-tiga ini masih berhubungan 

dengan babak ke-dua yaitu para penari putra berupaya mendapatkan pasangan 

dengan cara guna-guna untuk mendapatkan penari putri meskipun saling 

berebut dengan penari putra yang lain. Bahkan guna-guna yang dikirimkan 

untuk penari putri tidak sampai kepada penari putri malah sampai pada penari 

putri yang diperaankan oleh penari putra. Hal ini menimbulkan canda dan tawa 

bagi penonton yang menikmati pertunjukan kesenian Emprak Sido Mukti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21:  Adegan Gunani pertujukan Emprak Sido Mukti (Foto: 

Anggoro 2012) 
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Keterangan: 

Penari pria yang berbaju merah ingin mempersunting penari wanita. Akan 

tetapi, penari pria yang berbaju merah selalu di tolak oleh penari wanita. Para 

penari pria yang berbaju biru sebagai teman-teman dari penari yang berbaju 

merah telah memberikan contoh merayu penari wanita dan penari wanita 

tertarik, namun tidak dengan penari pria yang berbaju merah. Karena hal itu 

penari pria yang berbaju merah menguna-guna penari wanita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22:  Adegan Gunani salah kesampaian pertujukan Emprak Sido 

Mukti (Foto: Anggoro 2012) 

 

Keterangan: 

Penari pria berbaju merah sudah siap untuk mengguna-guna penari putri yang 

asli dengan menghafal jampi-jampi dari paranormal. Setelah membacakan 

jampi-jampi, kemudian mengirimkan jampi-jampi tersebut. Akan tetapi 

jampi-jampi tersebut malah salah kirim. Penerima jampi-jampi tersebut 
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adalah penari wanita yang diperankan oleh penari pria. Hal tersebut 

menjadikan suatu yang membuat penonton tertawa. 

Babak keempat; Adegan Pak Rombyong mengadakan upacara 

perkawinan anaknya. Ragam gerak dalam tarian dalam babak pertama sampai 

ke empat yang dimainkan oleh penari dari seni tradisional Emprak tidak 

mengikuti aturan-aturan seperti halnya seni tradisional klasik (tari jawa), 

melainkan berdasarkan pada kemampuan personil bergerak serta tidak ada 

tuntutan kualitas secara pasti, yang penting adalah kepuasan merek dan 

kebersamaan dalam melakukan suatu gerakan yang dapat menjadi hiburan bagi 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23:  Adegan Pak rombyong mengadakan pesta pernikahan anaknya 

dalam pertujukan Emprak Sido Mukti (Foto: Anggoro 2012) 
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4.3.3.3 Akhir pertunjukan 

Setelah keempat babak tersebut selesai, maka berakhir pula seluruh 

pementasan Kesenian Emprak yang diakhir dengan tampilnya salah seorang 

anggota menyampaikan kepada para penonton bahwa pertunjukan telah 

selesai. 

4.3.4 Lagu-lagu yang digunakan 

Kawan Mari Kawan 

Kawan mari kawan, kawan suka ria  

Mari kawan mari, Holo bis kuntul baris 

           ˄         ˄      ˄         ˄     ˄        ˄     ˄ 

//. 2  .  5      .  1   .   2      .  1  .  5      . 3  .   2 

 

    ˄     ˄         ˄       ˄         ˄     ˄       ˄      ˄  

 .  5  .   6      .  1   .   6      .  2  .  1      . 6  .   5    // 

 

Kota Ukir 

Pancen nyata ing kutho Jepara 

Ukirane kang amancawarna 

Angundang para pariwisata 

Njunjung drajate nusa lan bangsa 

Jepara...Jepara...Jepara 

Kota ukir kang kaloka 
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Dengan Laras: 

                ˄          ˄       ˄          ˄       ˄         ˄        ˄

// .   6   .   5      .   6   .    5     .   2   .   3     .   5   .   2 

 

       ˄      ˄           ˄       ˄         ˄       ˄         ˄       ˄ 
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       ˄       ˄          ˄       ˄         ˄       ˄         ˄       ˄  
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       ˄       ˄          ˄       ˄         ˄       ˄         ˄       ˄ 

   .   3   .   2       .   5   .   6    .   2   .   1     .   6   .   5   // 

 

Caping Gunung 

Dhek jaman berjuang njur kelingan anak lanang 

Biyen tak openi ning saiki ana ngendi 

Jarene wes menang keturutan sing di gadhang 

Biyen nate janji ning saiki apa lali 

Neng nggunung tak cadhongi sego jagung 

Yen mendhung tak silihi caping nggunung 

Sokur bisa nyawang nggunung desa dadi reja 

Dene ora ilang nggone lara lapa 
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Dengan laras: 

 

                                           ˄                      ˄                       ˄

//1   2   1   6        3    2   3   5       .    3   2   1       2   3   2   1 

 

                ˄                        ˄                      ˄                      ˄  

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

 

                 ˄                        ˄                     ˄                       ˄

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

 

                 ˄                        ˄                     ˄                       ˄

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

 

4.3.5 Parikan yang Digunakan 

Parikan-parikan dalam pertunjukan kesenian Emprak Sido mukti 

digunakan diantara plaungan yang terdapat di babak pertama. Beberapa parikan 

yang digunakan sebagai berikut: 

(1) Siji siswo arane bongso nawolo, nadyan lamung jalemong tanpo ukoro 

(2) Suting indro prajane sri bimantoro, sun warto lamun siro darbe tresno 

(3) Jarwo noto abdi dalem ing manduro, kang sinedya noto titi lan wiromo 

(4) Mateng selo kembang jra samudro, mituruto marang kang utomo 

(5) Tejo terto atmojo noto rahwono, kekuwunge karyo rujiting wardoyo 
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(6) Trahing noto garwo risang danar joyo, den prayitno sabarang ayu 

sembrono 

(7) Witing klopo kalopo kang mausih mudo, saklakune wong mardi pikir 

raharjo 

4.3.6 Fungsi kesenian Emprak 

Pertunjukan kesenian Emprak Sidomukti di Desa Kepuk, Kecamatan 

Bangsri, Kabupaten Jepara memiliki  beberapa fungsi,  antara lain : 

4.3.6.1 Sarana kebutuhan Estetis 

Bagi masyarakat Kecamatan Bangsri, Kesenian Tradisional Emprak 

merupakan salah satu seni pertunjukan tradisional yang digunakan sebagai 

sarana kebutuhan estetis. Kesenian Emprak menyuguhkan berbagai macam 

atraksi seperti adegan tarian, gendhing-gendhing jawa dan kreasi modern. 

Penggarapan ragam gerak tari maupun gendhing-gendhing yang dilantunkan 

adalah wujud dari pemenuhan kebutuhan estetis masyarakat. 

4.3.6.2 Sarana Ungkapan Rasa Syukur 

Kesenian Tradisional Emprak sering dipentaskan sebagai sarana 

ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rejeki, 

kesuksesan dalam usaha, kebahagiaan atau luput dari mara bahaya. Pada akhir 

masa panen raya biasanya masyarakat di daerah Kecamatan Bangsri, Mlonggo, 

Kembang dan sekitarnya seringkali menanggap Kesenian Tradisional Emprak 

Sido Mukti. Pementasan Kesenian Emprak ini tidak lain adalah untuk 

mengucapkan rasa syukur atas limpahan rejeki dalam bentuk panen yang 
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melimpah. Cara seperti ini sudah menjadi tradisi yang berlangsung secara turun 

temurun. 

4.3.6.3 Sarana Hiburan/tontonan 

Kesenian Tradisional Emprak Sido Mukti adalah tontonan yang 

memberikan hiburan tersendiri bagi masyarakat. Untuk kepentingan hiburan, 

Kesenian Emprak dapat dipentaskan sesuai acara baik yang bersifat pribadi 

ataupun acara kedinasan. Secara pribadi biasanya kesenian Emprak dipentaskan 

dalam rangka hajatan warga setempat misalnya sunatan, atau hajatan lainnya 

maupun ritual tradisional yang pada dasarnya selalu memiliki fungsi hiburan 

bagi penontonnya. Sebagai sarana hiburan kesenian Emprak biasanya 

dipentaskan dalam acara seperti pergelaran seni memperingati ulang tahun 

daerah, peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia, atau festival-festival. 

4.3.6.4 Sarana Pendidikan 

Kesenian Tradisional Emprak dapat berfungsi sebagai sarana 

informasi, memperingati, menyarankan, mendidik kepada masyarakat. 

Kesenian Emprak banyak nilai-nilai yang bisa diambil untuk dijadikan 

pelajaran khususnya pendidikan moral, sebab banyak cerita-cerita yang 

diungkapkan sebagai pesan moral setiap pementasannya. 

4.3.6.5 Sarana Ekonomi 

Dalam kesehariannya, para pemain juga sangat membutuhkan segala 

sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup para pemain serta keluarganya. 

Kesenian tradisional Emprak Sido Mukti dalam hal ini juga berperan sebagai 
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penghasilan tambahan dari para pemainnya. Hal tersebut dikarenakan para 

pemain sudah mempunyai pekerjaan tetap di bidang yang lain. 

 

4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Bentuk Pertunjukan 

Kesenian Emprak Sido Mukti Desa Kepuk Kecamatan Bangsri 

Kabupaten  Jepara 

Kebudayaan dalam bahasa Inggris disebut culture. Kata kebudayaan  

yang berasal dari bahasa latin ”colere” yang berarti  pemeliharaan, pengolahan 

tanah menjadi tanah pertanian. Dalam arti kiasan kata itu diberi arti 

”pembentukan dan pemurnian jiwa”. Sedangkan kata budaya  berasal dari 

bahasa Sansekerta yaitu kata buddayah. Kata buddayah berasal dari kata 

”budhi” atau akal. Manusia memiliki unsur-unsur potensi budaya yaitu pikiran 

(cipta), rasa dan kehendak (karsa). Hasil dari ketiga itulah yang disebut dengan 

kebudayaan.   Oleh karena itu, budaya perlu dilestarikan existensinya di tengah-

tengah masyarakat, karena merupakan hasil cipta, rasa dan kehendak (karsa) 

dari rakyat dalam hal menciptakan karya-karya budaya bangsa. 

Untuk mempertahankan dan menumbuhkembangkan budaya bangsa 

khususnya kesenian Emprak Sido Mukti desa Kepuk, kecamatan Bangsri 

kabupaten Jepara, yang berakar pada seni kerakyatan, berdasarkan hasil 

observasi langsung dan wawancara dengan pimpinan, seniman dan penggemar 

kelompok kesenian Emprak Sido Mukti, terdapat faktor pendukung dan faktor-

faktor lain yang mempengaruhi perubahan dari bentuk pertunjukan. 
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4.4.1 Faktor Pendukung 

4.4.1.1 Dukungan dari Pemerintah. 

Dalam rangka melindungi aset budaya dan pariwisata di berbagai 

daerah pemerintah melalui Dinas Pariwisata kabupaten Jepara terus berupaya 

untuk menjaga existensi tempat-tempat peninggalan budaya, tempat-tempat 

pariwisata maupun kesenian daerah di Kabupaten Jepara. 

Untuk kepentingan kelestaraian Kesenian Tradisional Emprak Sido 

Mukti Pemerintah memberi pembinaan berupa pembinaan skill dan 

diikutsertakannya dalam even-even khusus dalam rangka gelar budaya, 

misalnya pada acara Kirab memperingati hari Kemerdekaan Republik 

Indonesia di Kabupaten Jepara, Festival kraton, kegiatan yang bersifat regional 

maupun Nasional, misalnya di anjungan PRPP Semarang, dan tingkat nasional 

di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta. 

4.4.1.2 Dukungan dari Seniman 

Dari hasil wawancara dengan seniman kesenian tradisional Emprak 

Sido Mukti Jepara diperoleh suatu keterangan para seniman sangat mendukung 

kelompok kesenian Emprak Sido Mukti, walaupun secara financial tidak bisa 

dijadikan andalan bagi rumah tangga para pemainnya, tetapi jiwa seni mereka 

sangat tinggi. Sebab disamping sebagai seniman mereka juga bekerja di bidang 

lain. Selain itu para pemain juga menyumbangkan ide yang berbeda-beda 

sehingga terdapat perbedaan-perbedaan dari penampilan satu dengan yang lain. 

Akan tetapi tidak menghilangkan unsur keunikan dan yang menjadi ciri khas 

dari kesenian tradisional Emprak Sido Mukti. Jadi para seniman Emprak Sido 
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Mukti sangat loyal terhadap kelompok seni yang sudah menjadi bagian 

hidupnya bertahun-tahun tersebut. 

4.4.1.3 Dukungan dari penggemar atau masyarakat.  

Para penggemar atau masyarakat sangat mendukung eksistensi dan 

turut melestarikan kesenian Tradisional Emprak Sido Mukti Desa Kepuk, hal 

ini dibuktikan dengan antusiasnya masyarakat setiap ada pertunjukan mereka 

menyempatkan diri untuk datang dalam acara pementasan tersebut baik pada 

acara sedekah bumi, ataupun hajatan  lain. 

4.4.2 Faktor Penghambat     

Adapun faktor penghambat dalam perkembangan kelompok kesenian 

tradisional Emprak Sido Mukti adalah : 

4.4.2.1 Sumber Daya Manusia  

Adapun personil atau seniman Emprak Sido Mukti adalah sebagian 

besar orang-orang tua dan tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi 

dalam bidang seni, rata-rata mereka bakat alami untuk bisa menabuh gamelan 

ataupun menjadi penari atau sinden. Gerakan-gerakan tarian tidak mengikuti 

tata seni tari yang baik tetapi bagaimana berusaha gerakan itu menyesuaikan 

degngan iringan gamelan yang sedang bertalun dan yang terutama adalah bisa 

menghibur hati masyarakat, sehingga ketika harus berkolabosari dengan 

kesenian modern agak mengalami kesulitan. 

4.4.2.2 Tidak ada generasi penerus 

Sulitnya generasi penerus dalam kelangsungan kesenian tradisional 

Emprak Sido mukti. Kesenian tradisional Emprak Sido Mukti merupakan 
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bagian dari seni rakyat yang turun temurun, sehingga yang tergabung dalam 

kelompok ini adalah generasi yang masih satu garis keturunan. Para seniman 

muda lebih senang dan tertarik dengan kesenian modern sehingga untuk 

merekrut seniman baru mengalami kesulitan disamping secara financial yang 

tidak menjajikan. 

4.4.2.3 Kurangnya sarana pendukung dan alat-alat baru 

Alat musik yang dipergunakan dalam kesenian tradisional Emprak 

Sido Mukti desa Kepuk, kecamatan Bangsri, kabupaten Jepara  tergolong  alat 

musik yang sudah lama dimiliki oleh kelompok ini. Mahalnya alat musik baru 

membuat kelompok ini mempertahankan alat musik yang sudah ada. Walaupun 

demikian juga merencakan untuk meremajakan alat musik tertentu mengingat 

kebutuhan  alat musik modern juga diperlukan dalam kelompok musik ini. 

Dengan tidak mengurangi nilai estetika dari kesenian Emprak Sido Mukti 

diharapkan oleh pimpinan kelompok kesenian Emprak Sido Mukti ke depan 

akan memiliki alat musik yang semakin lengkap. 

4.4.3 Kesenian Emprak Memiliki Nilai Estetika Tinggi Sebagai Hiburan 

Bagi Masyarakat 

Kesenian Tradisonal Emprak Sido Mukti desa Kepuk, kecamatan 

Bangri, kabupaten Jepara dalam setiap pementasan selalu mengedapankan 

nilai-nilai estika yang tinggi dalam hal bagaimana pelaksanaan pementasan itu 

setiap person dapat menjiwai dari nilai-nilai seni itu sendiri. 

Pertama: Sebelum pelaksanaan pementasan pimpinan dari kesenian 

Tradisional Emprak Sido Mukti selalu memanjatkan doa kepada Tuhan Yang 
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Maha Esa, agar pementasan dapat berjalan dengan baik dan lancar tidak ada 

halangan suatu apapun dengan ritual yang telah ditentukan. Hal ini 

menunjukkan sikap religius yang diutamakan sebelum menjalankan segala 

sesuatunya. 

 Kedua: Sarana hiburan dan tontonan bagi masyarakat, berawal dari 

rasa syukur yang diwujudnyatakan oleh para masyarakat petani setelah 

melakukan hasil panen raya, dan menjadi sarana penghubung bagi mereka 

dalam bersosial. Selain itu dalam perkembangannya menjadi group seni yang  

menjadi sarana hiburan bagi masyarakat luas di daerah kecamatan Bangsri dan 

sekitar sebab dalam implementasinya pementasan kesenian Tradisional Emprak 

Sido Mukti bukan hanya dilakukan pada saat setelah panen raya atau sedekah 

bumi, tetapi berkembang yaitu seringkali mendapat tanggapan atau job ketika 

masyarakat memiliki hajat khitanan, tasyakuran dan lain sebagainya. Hal ini 

merupakan hiburan bagi masyarakat tersendiri. Sehingga kesenian Emprak Sido 

Mukti tetap melekat di hati masyarakat atau menjadi hiburan dan tontonan bagi 

masyarakat terutama disekitar kecamatan Bangsri. 

Ketiga: Kesenian Emprak Sido Mukti desa Kepuk, kecamaan Bangsri 

kabupaten Jepara menjadi tuntunan bagi masyarakat, karena dalam 

pementasannya selalu diikuti dengan petuah-petuah dan banyolan yang lucu 

tetapi maton dan seringkali juga dimasukkan hal-hal yang religius. Kesenian 

Tradisional Emprak Sido Mukti tetap melekat di masyarakat karena adanya 

dukungan dari berbagai kalangan. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu 

kesimpulan: 

Menurut historisnya kesenian Tradisional Emprak Sido Mukti di desa Kepuk, 

kecamatan Bangsri, kabupaten Jepara merupakan suatu bentuk kesenian yang 

cikal bakalnya adalah suatu ungkapan rasa syukur dan sukacita para Petani atau 

masyarakat yang telah sukses atau berhasil dalam pertanian mereka. Kesenian 

tradisional Emprak Sido Mukti mengandung nilai estetis (keindahan) dalam 

ragam iringan gamelan yang didukung dengan ragam gerak dan yang masih 

murni yaitu Plaungan, unsur lagu-lagu yang dibawakan, tarian, tata busana dan 

properti lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa masih terdapat kemurnian 

dari kesenian tradisional meskipun telah ada pergeseran-pergeseran zaman. 

 

5.2 Saran 

Dalam rangka melestarikan kesenian Tradisional Emprak hendaknya 

tetap dibarengi dengan peningkatan kualitas baik penabuh, penari dan peralatan 

yang ada serta semua yang terlibat di dalamnya sehingga kesenian tradisional 

Emprak tetap melekat di hati masyarakat mengingat kesenian modern sekarang 

ini terus berusaha merebut hati masyarakat dengan menampilkan kolaborasi 

musik berkelas. 
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Dalam rangka menarik perhatian masyarakat atau penonton hendaknya 

kelompok kesenian Emprak Sido Mukti terus berbenah diri dari sisi peralatan 

musik hendaknya bisa dipadukan dengan alat musik modern misalnya keyboard 

dan lain sebagainya sehingga akan lebih harmonis lagi dalam penyajian alunan 

gending atau lagu-lagu seperti halnya pertunjukan wayang kulit  purwo 

sekarang ini. 

Perlu pendekatan kepada Dinas Pariwisata untuk mendapatkan 

pembinaan baik teknis maupun non teknis agar kesenian tradisional Emprak ini 

dapat lebih baik lagi dan jika memungkinkan setiap ada event  baik tingkat 

kabupaten, propinsi maupun tingkat Nasional (regional maupun nasional) agar 

diikut sertakan dan dipromosikan sebagai obyek wisata, sebagaimana yang 

pernah dilakukan di PRPP Semarang maupun TMII Jakarta. 

Pihak pengelola kesenian Tradisonal Emprak Sido Mukti sebaiknya 

membuat buku Pedoman Kesenian Emprak (sejarah, nilai-nilai estetika, penari, 

musik dan lain sebagainya) sebagai dokumen sehingga apabila ada penelitian 

maupun untuk kepentingan pendeskripsian Kesenian Tradisional Emprak dapat 

memberikan penjelasan lengkap dan lebih dikenal masyarakat. 

Hendaknya cerita-cerita dalam pertunjukan kesenian Emprak lebih 

dipadatkan sehingga tidak membuat penonton bosan.  
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KESENIAN TRADISIONAL 

EMPRAK SIDO MUKTI 

DESA KEPUK 

 

 

Assalamu’alaikum wr.wb. 

Dengan ini saya, 

Nama  : Kasturi 

Umur  : 85 

Alamat  : Desa Kepuk RT 01/RW 04  

sebagai ketua kelompok Kesenian Emprak Sido Mukti desa Kepuk 

menerangkan bahwa mahasiswa dengan keterangan : 

Nama  : Anggoro Kristanto 

Prodi  : Pendidikan Seni Musik 

Jurusan : Sendratasik 

Fakultas : Bahasa dan Seni UNNES 

telah melaksanakan penelitian di kelompok kesenian tradisional Emprak Sido 

Mukti desa Kepuk pada tanggal 13 Desember 2012 sampai selesai. 

 

Demikian surat ini semoga dapat dipergunakan untuk seperlunya. 

 

        Ketua 

 

 

        Kasturi 
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PEDOMAN OBSERVASI 
 

 

 

 

     1.  Tujuan  

Observasi pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejarah, 

bentuk pertunjukan dan musik Emprak yang dijadikan alat bantu pada  

kesenian tradisional Emprak Sido Mukti di Desa Kepuk, Kecamatan 

Bangsri, Kabupaten Jepara.  

2. Hal-hal yang diobservasi, antara lain : 

a. Sejarah dan struktur organisasi terbentuknya group kesenian 

Emprak Sido Mukti, desa  Kepuk, kecamatan Bangsri, kabupaten 

Jepara. 

b. Pertunjukan kesenian tradisional Emprak Sido Mukti dapat berjalan 

dan mendapat dukungan dari masyarakat. 

c. Dukungan dari Pemerintah Daerah (Dinas Pariwisata) sehubungan 

dengan pembinaan group musik tradisional Emprak Sido Mukti, 

untuk bisa terus eksis dan didukung oleh masyarakat. 

d. Acara group musik tradisional Emprak Sido Mukti mengadakan 

pertunjukan dengan melibatkan semua anggotanya.  

e. Dokumen-dokumen pendukung dari group musik trandisional 

Emprak Sido Mukti. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Tujuan 

Wawancara pada penelitian ini dimaksudkan untuk mngetahui secara 

langsung tentang pendapat dari beberapa responden yang mempunyai sudut 

pandang yang berbeda pula. 

2. Informan yang diwawancarai 

Dalam penelitian ini, yang diwawancarai atau informan adalah pimpinan 

group kesenian tradisional Emprak Sido Mukti, pemain musik, penari 

(pemeran) dan masyarakat yang mewakili penikmat 

(penggemar)/pendukung kesenian Emprak Sido Mukti. 
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PEDOMAN  DOKUMENTASI 

 

1. Tujuan 

Dokumentasi dimaksudkan untuk menambah kelengkapan data yang 

berkaitan dengan keberadaan kelompok kesenian tradicional Emprak Sido 

Mukti dan bagaimana kelompok kesenian Emprak ini menjadi asset budaya 

yang tumbuh di  Kabupaten Jepara dan sampai sekarang mendapat 

dukungan dari masyarakat.  

2. Pembatasan Dokumentasi 

Dokumentasi bersumber pada data penelitian yang mencakup 

Arsip/dokumen yang dimiliki oleh kelompok keseniantradional Emprak 

Sido Mukti, dalam rangka pertunjukan antara lain: ketika mengikuti lomba 

kesenian tradisonal tingkat daerah maupun pertunjukan dalam rangka 

hajatan desa atau warga serta peneliti mengambil gambar secara langsung 

waktu pementasan. 
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HASIL OBSERVASI KESENIAN EMPRAK SIDO MUKTI 

 

Pelaksanaan observasi pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2012 

mulai pukul  08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Tempat observasi di 

rumah ketua kelompok kesenian tradisional Emprak Sido Mukti. 

Hasil observasi adalah sebagai berikut 

1. Kesenian tradisional Emprak Sido Mukti merupakan satu-satunya kesenian 

yang berasal dari desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. 

2. Kesenian tradisional Emprak Sido Mukti diketuai oleh bapak Kasturi dan 

beranggotakan 20 orang yang terdiri dari 15 pemain musik, 1 sinden dan 4 

penari/pemeran. 

3. Kesenian tradisional Emprak Sido Mukti juga memiliki alat musik 

tradisional sendiri. Alat musik tersebut adalah seperangkat gamelan 

lengkap yang terdiri dari Bonang, Bonang penerus, Saron, Saron penerus, 

Peking, Slenthem Kenong, Kethuk, Kendang, Kempul, Gong dan alat yang 

merupakan ciri dari kesenian tradisional Emprak yaitu Goprak. 

4. Kesenian tradisional Emprak Sido Mukti awal mulanya di pentaskan saat 

musim pertanian, namun lambat laun menjadi kesenian yang dapat 

menghibur di desa Kepuk dan sekitarnya, bahkan pernah pentas di 

anjungan Jawa Tengah di Taman Mini Indonesia Indah. 
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HASIL WAWANCARA 1 

DENGAN PIMPINAN  

KESENIAN TRADISIONAL EMPRAK SIDO MUKTI 

 

Wawancara peneliti (AK) dengan pimpinan kesenian tradisional 

Emprak Sido Mukti yaitu Bapak Kasturi (KS). Wawancara dengan bapak 

Kasturi ini dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 13 Desember 2012 dari pukul 

15.00-16.00 WIB. Wawancara ini dilaksanakan di rumah bapak Kasturi. Hasil 

wawancara 1 sebagai berikut: 

AK : Selamat sore pak ? 

KS : Ya, selamat sore. 

AK : Mohon maaf, bisa minta waktunya sebentar pak ? 

KS : Iya, bisa. Ada yang bisa saya bantu ? 

AK : Saya mau bertanya pak. Apa nama kelompok kesenian yang bapak 

pimpin ? 

KS : Kessenian Emprak Sido Mukti 

AK : Di mana domisili kelompok tersebut pak ? 

KS : Di desa Kepuk, kecamatan Bangsri kabupaten Jepara. 

AK  : Instrumen apa saja yang digunakan oleh kesenian Emprak Sido Mukti 

tersebut pak ? 

KS : Alat musiknya gamelan yaitu bonang, bonang penerus, demung, saron, 

peking, kenong, kethuk, kempul, gong, kendang dan Keprak. 
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AK : Jenis-jenis lagu apa saja yang biasa dimainkan saat pentas pak ? 

KS : Lagu yang dimainkan biasanya lagu-lagu jawa dan campursari. 

AK : Apakah kelompok kesenian Emprak Sido Mukti memiliki program-

program untuk kemajuannya sendiri ? 

KS : Kami punya program agar kesenian ini tetap ada dan tetap eksis 

meskipun sekarang sudah sangat banyak musik modern. Salah satunya 

kami pentaskan kesenian ini pada HUT RI di alun-alun Kabupaten, 

mengikuti festival-festival kesenian tradisional yang biasanya 

diadakan di Surakarta dan di Yogyakarta. 

AK : Baiklah pak, saya mohon pamit. Terima kasih atas waktu dan yang 

terpenting adalah infonya. Selamat Sore. 

KS : Iya mas, sama-sama. Semoga dapat bermanfaat. Selamat sore. 

 

 

 

Responden       Peneliti 

 

 

Kasturi         Anggoro Kristanto
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HASIL WAWANCARA 2 

DENGAN PEMAIN MUSIK 

KESENIAN TRADISIONAL EMPRAK SIDO MUKTI 

 

Wawancara peneliti (AK) dengan salah satu pemain kesenian 

tradisional Emprak Sido Mukti yaitu Mohammad Sodirun (MS). Mohammad 

Sodirun juga merupakan salah satu penggerak dari para pemain. Wawancara 

dengan Mohammad Sodirunini dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 14 

Desember 2012 dari pukul 08.00-09.00 WIB. Wawancara ini dilaksanakan di 

rumah Mohammad Sodirun. Hasil wawancara 2 sebagai berikut: 

AK : Selamat pagi mas Dirun. 

MS : Iya mas, ada yang bisa saya bantu ? 

AK : saya mau bertanya mas. 

MS : Iya silahkan. 

AK : Apa tujuan terbentuknya kelompok Kesenian Emprak Sido Mukti ? 

danbagaimana anda bisa bergabung menjadi anggota kelompok 

kesenian ini ? 

MS : Pada awalnya terbentuknya kelompok kesenian ini bertujuannya 

untuk mensyukuri musim panen. Namun, lama-kelamaan berubah 

menjadi hiburan masyarakat. Saya bergabung di kelompok keseniaan 

ini karena ingin melestarikan kesenian yang sekarang sudah mulai 

hilang di telan zaman. Selain itu saya jg ingin menyalurkan bakat. 
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AK : Kemudian apakah anda mempunyai pekerjaan lain ? Apa pekerjaan 

di samping pemain musik di kesenian ini ? 

MS : Iya, saya punya. Saya bekerja sebagai tukang kayu. 

AK : Di dalam kelompok kesenian ini anda memegang alat musik apa ? 

bagaimanakah cara memainkan alat musik yang anda pegang ? 

MS : Kendang. Cara memainkannya dengan memukulnya dengan tangan. 

Kalo alat musik yang lain pakai alat pemukul, saya tidak. Akan tetapi 

memukulnya dengan teratur dan berirama. 

AK : Dalam setiap pementasan apa saja yang dilakukan oleh pemusik ? 

MS : Kami melakukan latihan rutin darijangka waktu biasanya 2 minggu 

dari pementasan. 

AK : Apakah ada kendala yang dihadapi ? apa saja yang menjadi kendala 

bagi setiap anggota pada saat pementasan ? 

MS : yang menjadi kendala pada saat pementasan banyak. Terkadang 

pemain ada yang tidak bisa mengikuti sehingga saya mencari pemain 

pengganti. Selain itu sound sistem terkadang kurang bisa memadai, 

sehingga suarang yang didengarkan penonton kurang jelas. Dan 

masih banyak yang lain. 

AK : Bagaimana dengan pembagian pemain dalam memainkan alat musik 

? 

MS : Sesuai dengan kemampuan masing-masing, namun saya juga 

menyiapkan pemain musik cadangan jika ada pemain musik yang 

tidak dapat mengikuti pementasan. 
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AK : Bagaimana dengan pembagian honor setiap kali pementasan ? 

MS : Untuk pembagian honor masing-masing anggota disamakan, supaya 

adil. 

AK : bagaimana upaya pimpinan supaya kelompok kesenian ini bisa solid 

? 

MS : Setiap seminggu sekali kami melaksanakan pertemuan di rumah 

bapak Kasturi (ketua), sehingga hubungan antar pemain bisa terjalin 

harmonis. Pertemuan ini tidak hanya pemain musik tapi penari dan 

sinden juga hadir. 

AK : Apakah ada tempat khusus untuk latihan bagi para pemain ? 

MS : Ada. Di tempat bapak Kasturi 

AK :Siapa yang berperan dalam setiap pementasan ? 

MS : Saya sendiri yang mengarahkan tata acara pementasan dan gendhing-

gendhing yang akan dimainkan apa saja saya yang menentukan. 

AK : Baiklah kalau begitu, terimakasih atas waktunya mas Dirun. 

MS : Iya, sama-sama. 

AK : Selamat pagi. 

MS : Selamat pagi. 

 

 

Responden       Peneliti 

 

 

M. Sodirun       Anggoro Kristanto 
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HASIL WAWANCARA 3 

DENGAN PENARI/PEMERAN  

KESENIAN TRADISIONAL EMPRAK SIDO MUKTI 

 

Wawancara peneliti (AK) dengan salah satu penari/pemeran kesenian 

tradisional Emprak Sido Mukti yaitu Bapak Solikun (SL). Wawancara dengan 

bapak Solikun ini dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2012 

dari pukul 09.00-10.00 WIB. Wawancara ini dilaksanakan di rumah bapak 

Kasturi. Hasil wawancara 3 sebagai berikut: 

AK : Selamat pagi pak ? 

SL : Iya, selamat pagi. 

AK : Saya Anggoro pak, dari UNNES. 

SL : Saya solikun. 

AK : Bapak yang berperan sebagai salah satu penari kelompok kesenian 

Emprak Sido Mukti ya ? Apakah bapak pernah mengikuti sekolah 

tari ? 

SL : iya benar, akan tetapi saya tidak pernah mengikuti sekolah tari. 

AK : Lalu, setiap kali pementasan apakah ada latihan terlebih dahulu ? 

SL : Iya, sebelum latihan kami berlatih bersama, penari menyelaraskan 

dengan iringan musik. 

AK : Setiap kali pentas apakah honornya sama dengan pemain musik ? 

SL : Tidak. Untuk penari honornya lebih sedikit namun kami juga dapat 

tambahan untuk make up. 
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AK : Apa saja kendala yang anda hadapi saat ada pementasan 

SL : Mengenai kendala hampir tidak pernah ada untuk saya, namun saya 

juga membutuhkan generasi penerus yang suatu saat harus 

menggantikan saya. Mungkin untuk penari yang lain ada, yaitu 

mengatur keluwesan dan membuat gerakan-gerakan lucu dan 

banyolan-banyolan yang baru, sehingga kelucuan itu tidak selalu 

sama, supaya tidak membosankan bagi penonton. 

AK : Bagaimana dengan nilai estetika dan tingkat kesopanan ketika 

menari/memerankan di atas panggung ? 

SL : Iya, tetap berpedoman pada aturan yang ada menari dengan baik dan 

jiwa keindahan tetapi tidak melanggar norma yang ada. Kalo waktu 

berperan juga sama, saya sangat menjaga tutur kata supaya kelucuan 

itu datang bukan dari kata-kata kotor. 

AK : Apakah ada penonton yang memberikan saweran dalam acara 

pementasan kesenian emprak ini pak ? 

SL : Saweran biasanya ada dari penonton, tapi kami biasa menyediakan 

kotak untuk meletakkan uang saweran. Namun jika penonton 

memberikan langsung ya saya terima. 

AK : Gending apa yang paling disukai penonton pak ? 

SL : Gending yang paling disukai penonton biasanya “Kota Ukir”. 

Mungkin dikarenakan kesenian ini berasal dari Jepara. 

AK : Gerakan apa yang sulit dan yang mudah dalam menari pak ? 
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SL : Kalau masalah gerakan menurut saya tidak ada yang sulit asal kita 

latihan dulu sebelum pentas. 

AK : Baiklah pak jika begitu. Terimakasih atas waktunya. 

SL : Iya mas, sama-sama. 

 

 

Responden       Peneliti 

 

 

Solikun       Anggoro Kristanto 
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HASIL WAWANCARA 4 

DENGAN PENONTON 

KESENIAN TRADISIONAL EMPRAK SIDO MUKTI 

 

Wawancara peneliti (AK) dengan salah satu penonton yang sangat 

mencintai/menggemari kesenian tradisional Emprak Sido Mukti yaitu Bapak 

Harnoto (HR). Wawancara dengan bapak Harnoto ini dilaksanakan pada hari 

Jumat, tanggal 13 Desember 2012 dari pukul 07.00-08.00 WIB. Wawancara ini 

dilaksanakan di rumah bapak Kasturi. Hasil wawancara 4 sebagai berikut: 

AK : Maaf pak, saya Anggoro, mahasiswa yang meneliti kesenian Emprak 

Sido Mukti ini, bisa minta waktunya sebentar ? 

HR : Iya mas, ada apa mas ? 

AK : Saya mau tanya mengenai kesenian Emprak Sido Mukti ini pak. 

HR : Baik mas. 

AK : Siapa nama bapak ? 

HR : Saya Harnoto mas. 

AK : Baiklah, apa yang membuat bapak menyukai kesenian tradisional 

Emprak Sido Mukti ini ? 

HR : Saya suka kesenian Emprak ini karena saya bangga sebagai 

masyarakat yang berada di sekitar kesenian ini. Kesenian ini juga 

memiliki nilai seni yang tinggi seperti wayang, akan tetapi kesenian 

ini lebih bersifat humoris. 

 

AK : Apakah anda sering ikut berpartisipasi dalam setiap pementasan ? 

HR : Kalau saya ke mana saja kesenian ini pentas saya ikut mas. 

AK : Nampaknya bapak penggemar berat kesenian Emprak Sido Mukti y 

pak. Kemudian Gending apa yang paling anda sukai ? 

HR : Saya suka gending “Kota Ukir” mas, selain itu ada juga caping 

Gunung dan lain-lain mas. 
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AK : Menurut bapak, bagaimana agar kesenian Emprak Sido Mukti ini 

dapat lebih berkembang dan mengena serta disukai masyarakat ? 

HR : Ya mungkin dengan mempertahankan jati diri atau ciri khas dari 

kesenian Emprak ini dan mungkin menerima request lagu gending 

jawa yang lain serta mungkin dengan ditambah lagi alat musik yang 

lain seperti keyboard. 

AK : Apa saran anda untuk kesenian Emprak di tahun yang akan datang ? 

HR : untuk personil mungkin harus diregenerasi karena sudah banyak 

pemain yang mungkin menurut saya harus diganti karena usia sudah 

lanjut. Kemudian pementasan yang terlalu panjang lebih dipersingkat 

agar penonton yang baru tidak langsung bosan saat menkmati 

kesenian Emprak Sido Mukti ini. 

AK : Baiklah pak, terima kasih pak untuk waktunya, silahkan melanjutkan 

menikmati kesenian Emprak Sido Mukti. 

HR : iya mas, sama-sama mas. 

 

 

 

        Peneliti 

 

 

         Anggoro Kristanto 
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DATA RESPONDEN 

KESENIAN TRADISIONAL EMPRAK SIDO MUKTI 

DESA KEPUK 

 

1. Pimpinan kelompok Kesenian Tradisional Emprak Sido Mukti 

Nama Lengkap : Kasturi 

Umur  : 82 tahun 

Alamat  : Desa Kepuk, RT 01/RW 04 

2. Pemain musik Kesenian Tradisional Emprak Sido Mukti 

Nama Lengkap : Mohammad Sodirun 

Umur  : 34 tahun 

Alamat  : Desa Kepuk, RT 03/RW 02 

3. Penari/pemeran Kesenian Tradisional Emprak Sido Mukti 

Nama Lengkap : Solikun 

Umur  : 38 

Alamat  : Desa Plajan RT 04 /RW03 

4. Pecinta/penggemar Kesenian Tradisional Emprak Sido Mukti 

Nama lengkap : Harnanto 

Umur  : 32 

Alamat  : Desa Kepuk, RT 01/RW 04 
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PETA DESA KEPUK 
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STRUKTUR BADAN PERMUSYAWARAHAN  

DESA KEPUK KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA 
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SRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN 

DESA KEPUK KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA 
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