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SARI 

Prian Mismada. 2013. Peranan Masyarakat Desa Karangmalang 

Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Terhadap Kehidupan 

Kesenian Tradisional Damar Sewu. Skripsi Jurusan Pendidikan Seni Drama Tari 

dan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Dosen 

Pembimbing I Drs. Bagus Susetyo, M. Hum dan Dosen Pembimbing II Drs. 

Wadiyo, M. Si. 

Kesenian tradisional Damar Sewu merupakan suatu bentuk kesenian 

rebana yang di sajikan pada malam hari dan adanya sekelompok orang yang 

membawa obor dan melakukan atraksi untuk mengiringi pemain musik dan 

masyarakat yang punya hajat. Dalam kehidupan kesenian Damar Sewu tidak lepas 

dengan adanya peranan yang dilakukan oleh masyarakat desa Karangmalang, 

meskipun rata-rata penduduk di desa Karangmalang itu mempunyai mata 

pencaharian sebagai petani, akan tetapi hal itu tidak menghentikan langkah dan 

antusias para warga setempat untuk berpartisipasi dalam bidang musik dan 

berperan terhadap kesenian Damar Sewu  

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peranan 

Masyarakat Desa Karangmalang Terhadap Kehidupan Kesenian Tradisional 

Damar Sewu. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan peranan masyarakat desa Karangmalang terhadap kehidupan 

kesenian tradisional Damar Sewu. Manfaat penulis mengambil tema tersebut 

supaya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Manfaat tersebut 

terdiri dari manfaat teoritis dan mafaat praktis. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data 

yang dilakukan menggunakan analisis data interaktif, yang dibagi dalam tiga 

tahap, meliputi reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan / verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan masyarakat desa 

Karangmalang terhadap kehidupan kesenian tradisional Damar Sewu dikaji secara 

tekstual dan konteksual, terdiri dari bentuk komposisi, bentuk penyajian dan 

peranan masyarakat terhadap kehidupan kesenian Damar Sewu. Dari segi bentuk 

komposisinya, kelompok ini hanya membawakan sebuah aliran musik 

rebana/terbangan yang dipadukan dengan beberapa atraksi permainan obor.  

Untuk menghasilkan nada yang merdu dan komplek, kesenian Damar Sewu hanya 

menggunakan alat musik rebana/terbang sebanyak satu set. Sedangkan dari segi 

bentuk penyajian, dalam pementasannnya kesenian Damar Sewu selalu 

menggunakan beberapa pembawa obor sebagai pengiring arak – arakan dan 

sebagai sumber pencahayaan. Kajian secara konstekstual menunjukan bahwa 

masyarakat desa Karangmalang memiliki peran penting dalam setiap pertunjukan 

dan perkembangan kesenian Damar Sewu. Masyarakat tersebut baik yang 

tergabung dalam pengurus organisasi atau masyarakat yang berada di luar 

kepengurusan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kesenian merupakan salah satu unsur atau elemen kebudayaan yang harus 

tetap dilestarikan keberadaanya, karena sebagai bentuk aktivitas seni budaya, 

kesenian mempunyai nilai yang sangat tinggi yang harus dilestarikan demi 

lestarinya budaya bangsa. Kesenian tidak terlepas dari kehidupan masyarakat, 

karena seni lahir, tumbuh, dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat. Pada 

umumnya perkembangan kesenian mengikuti proses perubahan yang terjadi 

dalam kebudayaan suatu masyarakat. 

Keberadaan kesenian sebagai bagian dari kebudayaan tidak terlepas dari 

masyarakat pendukung yang memiliki perbedaan pikiran dan daerahnya masing-

masing, dan dari perbedaan itu akan menghasilkan suatu bentuk kesenian yang 

berbeda pula. Kondisi lingkungan sosial dan kebudayaan masyarakat pendukung 

juga akan mempengaruhi suatu kesenian di hati masyarakat itu sendiri. Berbagai 

kelompok masyarakat memiliki bentuk-bentuk kesenian yang akrab dengannya, 

bahkan terdapat hubungan saling memiliki antar berbagai kelompok masyarakat 

dengan kesenian tertentu. Masyarakat dapat memilih kriteria sendiri serta memilih 

bentuk kesenian favoritnya. 

Seni pertunjukan saat ini banyak tumbuh dan berkembang, baik 

pertunjukan seni tradisional maupun non tradisional atau bahkan kolaborasi 

diantara keduanya. Satu hal yang menarik dari kesenian tradisional adalah 
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keanekaragaman dan keunikannya yang secara lokal menunjukan kepribadian 

dalam satu komunitas. 

Jawa Tengah sebagai wilayah yang memiliki keragaman budaya dan 

kekayaan kesenian tradisional rakyat. Setiap daerah atau kabupaten mempunyai 

ciri khasnya masing-masing, setiap daerah di dalam satu kabupaten juga berbeda 

yang apabila dilihat dari intinya mempunyai maksud dan tujuan yang sama. 

Kesenian kasidah atau terbangan pun berkembang ke daerah lainnya, salah 

satunya di kabupaten Brebes khususnya di desa Karangmalang kecamatan 

Ketanggungan. Bila umumnya seni kasidah yang sangat kental dengan islam 

dipopulerkan oleh kalangan ulama dan pesantren, di desa Karangmalang justru 

dipopulerkan dan dikembangkan oleh kaum laki-laki. 

Kesenian tradisional  Damar Sewu saat ini hanya  ada dan berasal di 

daerah desa Karangmalang yang masih dijumpai pertunjukannya. Kesenian 

tradisional  Damar Sewu  merupakan suatu bentuk kesenian yang dibawakan oleh 

sekelompok kaum  laki-laki dengan nyanyian-nyanyian berupa pujian dengan 

diiringi oleh alunan musik yang dihasilkan dari alat musik terbang/ rebana. Selain 

diiringi oleh alunan musik rebana, kesenian  Damar Sewu juga diiringi oleh 

iringan obor yang juga melakukan beberapa aksi permainan obornya. 

Dalam pertunjukannya, kesenian tradisional Damar Sewu  sering 

ditanggap dalam acara khitanan dan acara hajatan lainnya. Kesenian tradisional 

Damar Sewu  asal mulanya mempunyai personil 1000 orang yang membawa obor, 

yaitu terdiri dari beberapa pemain musik terbangan atau kasidahan dan 1000 

orang para pembawa obor, maka dari itu kesenian tradisional tersebut diberi nama 
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Damar Sewu.  Namun seiring berjalannya waktu kesenian tradisional Damar 

Sewu  sekarang hanya mempunyai kurang lebih 200 orang saja, yaitu 200 orang 

pembawa obor. Selain itu dalam pertunjukan kesenian Damar Sewu sering 

dipertunjukan atau disajikan pada malam hari, hal ini melihat dari setiap 

pertunjukannya kesenian ini selalu mengikut sertakan para pembawa obor tersebut 

sebagai pengiring disaat kesenian ini melakukan pertunjukannya, oleh karena 

itulah kesenian tradisional diberi nama Damar Sewu.  

Adapun yang melatarbelakangi pemilihan judul tersebut dikarenakan 

kesenian ini berada di desa Karangmalang kecamatan Ketanggungan Kabupaten 

Brebes, di dalam bentuk pertunjukan kesenian Damar Sewu itu terdapat sesuatu 

yang berbeda dan unik, yaitu kesenian rebana yang di sajikan pada malam hari 

dan adanya sekelompok orang yang membawa obor dan melakukan atraksi untuk 

mengiringi pemain musik dan masyarakat yang punya hajat. 

Kehidupan kesenian Damar Sewu tidak lepas dengan adanya peranan yang 

dilakukan oleh masyarakat desa Karangmalang, meskipun rata-rata penduduk di 

desa Karangmalang itu mempunyai mata pencaharian sebagai petani yang 

dikarenakan terletak di daerah dataran rendah dan jauh dengan daerah pesisir 

pantai Kabupaten Brebes, akan tetapi hal itu tidak menghentikan langkah dan 

antusias para warga setempat untuk berpartisipasi dalam bidang musik dan 

berperan terhadap kesenian Damar Sewu.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul Peranan Masyarakat Desa 
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Karangmalang kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes terhadap kehidupan 

kesenian tradisional Damar Sewu 

. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

Bagaimana Peranan Masyarakat Desa Karangmalang Kecamatan 

Ketanggungan Kabupaten Brebes terhadap Kehidupan Kesenian Tradisional 

Damar Sewu. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan di atas penelitian bertujuan untuk mengetahui 

dan mendeskripsikan: 

Peranan Masyarakat Desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan 

Kabupaten Brebes terhadap Kehidupan Kesenian Tradisional Damar Sewu.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1.4.1 Manfaaat teoritis 

1.4.1.1 Sebagai sumbang pemikiran bagi lembaga pendidikan tinggi Universitas 

Negeri Semarang khususnya mahasiswa jurusan musik untuk lebih 

mengenal dan mengembangkan kesenian tradisional Damar Sewu. 
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1.4.1.2 Dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada para mahasiswa tentang 

keberadaan dan perkembangan kesenian tradisional Damar Sewu. 

1.4.1.3 Sebagai bahan masukan berupa informasi kepada mahasiswa agar dapat 

menambah kekayaan khasanah perbendaharaan kepustakaan tentang seni 

tradisional. 

1.4.2 Manfaat praktis 

1.4.2.1 Sebagai informasi kepada kepala Desa Karangmalang semoga hasil 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan guna mengupayakan 

kelestarian kesenian tradisional daerah setempat khususnya kesenian 

tradisional Damar Sewu yang benar-benar berasal dari Desa 

Karangmalang kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes. 

1.4.2.2 Sebagai bahan masukan masyarakat Desa Karangmalang sehingga 

kesenian tradisional Damar Sewu dapat digunakan sebagai salah satu 

kebudayaan daerah setempat. 

1.4.2.3 Menjadi pengetahuan bagi penulis sebagai wawasan terhadap 

perkembangan kesenian Damar Sewu. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

Teori–teori yang peneliti uraikan dalam penelitian ini meliputi:  (1) 

Peranan, (2) Masyarakat, (3) Kehidupan, (4) Kesenian yang didalamnya 

dijelaskan kesenian tradisional, (5) Musik, (6) Kasidah/Terbangan, (7) Damar 

Sewu. 

2.1 Peranan 

Menurut Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005 : 

381), peranan berasal dari kata peran yang berarti pemain sandiwara, tukang 

lawak pada permainan panggung hiburan. Sedangkan peranan mempunyai arti 

sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama dalam 

terjadinya hal atau peristiwa, balok yang menyambung tiang rumah sebelah atas 

tempat kasau-kasau bertumbuh. 

Menurut Soekanto (1984: 237) peranan merupakan aspek yang dinamis 

kedudukan atau status. Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya 

sesuai kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Keduanya tak dapat 

dipisah-pisahkan, karena yang satu bergantung yang lain dan sebaliknya. Tak ada 

peranan tanpa kedudukan, begitu pula sebaliknya tak ada kedudukan tanpa 

peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan mempunyai dua arti. Setiap 

orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan 

hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang 

diperbuatnya bagi masyarakat atau kelompok masyarakat atau komunitas suatu 
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masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat atau 

kelompok masyarakat atau komunitas masyarakat kepadanya. Analisis terhadap 

perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan : (1) ketentuan peranan, 

(2) gambaran peranan, (3) harapan peranan. Ketentuan peranan adalah pernyataan 

formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam 

membawa peranannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang 

perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya. 

Sedangkan harapan peranan adalah harapan orang-orang terhadap perilaku yang 

ditampilkan seseorang dalam membawakan peranan ( Berlo, 1961: 153). 

Peranan adalah pola kelakuan yang dikaitkan dengan status atau 

kedudukan. Status dan peranan individu maupun kelompok sosial senantiasa 

muncul dalam berbagai bentuk perilakuan. Unsur-unsur pokok dari suatu peranan 

adalah : (a) peranan yang diharapkan masyarakat, (b) peranan sebagaimana 

dianggap oleh masing-masing individu dan (c) peranan yang dijalankan didalam 

kenyataan Soekamto (dalam Malarsih, 2007: 3). 

Konflik peranan, konflik peranan timbul apabila seseorang harus memilih 

peranan dari dua atau lebih status yang dimilikinya. Pada umunya konflik peranan 

timbul ketika seseorang dalam keadaan tertekan, karena merasa dirinya tidak 

sesuai atau kurang mampu melaksanakan peranan yang diberikan masyarakat 

kepadanya. Akibatnya, ia tidak melaksanakan peranannya dengan ideal atau 

sempurna. 

Menurut Garna (1991: 172) bahwa jika berbicara mengenai peranan yang 

berkait dengan hubungan antar individu atau kelompok masyarakat secara umum, 
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berarti yang dimaksud adalah peranan sosial. Disini mengandung pengertian 

sebagai suatu pola tingkah laku yang diharapkan, yang terkait dengan status sosial 

seseorang dalam suatu kelompok atau dalam suatu situasi sosial kelompok 

tertentu. Masyarakat itu menurut Garna dilihat dari suatu sistem interaksi sosial 

yang interaksinya berdasarkan pada ketentuan timbal balik para pelaku sosialnya. 

Setiap status itu memiliki hak dan kewajibannya. Karena itu seseorang akan 

memainkan peranannya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut. 

dengan demikian status dan peranan adalah dua cara terkait erat serta saling 

tergantung untuk menunjukkan suatu situasi yang sama. 

Peranan merupakan pengertian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian 

dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai 

hubungan dua variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat (Rahadinta, 

2011: 8). Peranan adalah satu set yang tersambung yaitu perilaku, hak, dan 

kewajiban seperti yang dikonseptualisasikan oleh pelaku dalam situasi sosial. Hal 

ini terus-menerus mengubah perilaku yang diharapkan dan mungkin memiliki 

individu yang diberikan kepada status sosial atau posisi sosial (Soekamto dalam 

Rahadinta, 2011: 7). 

Tiga cakupan tentang peranan; (1) peranan meliputi norma-norma yang 

berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Contoh; 

sebagai seorang pemimpin harus dapat menjadi panutan dari suri tauladan para 

anggotanya, (2) peranan merupakan konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat. Contoh; seorang Ulama, Guru, dan sebagainya, harus 

bijaksana, baik hati, sabar, membimbing dan menjadi panutan bagi para muridnya, 
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(3) peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat. Contoh; suami, istri, pegawai negeri, karyawan, dan 

sebagainya, merupakan peran-peran dalam masyarakat yang membentuk struktur 

atau susunan masyarakat.  

Berdasarkan penjelasan mengenai peranan diatas dapat diketahui bahwa 

peranan merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang, karena dengan 

peranan yang dimilikinya orang yang akan melakukan akan dapat mengatur 

perilaku dirinya dan orang lain. Dalam penelitian ini peranan dipegang oleh 

masyarakat Desa Karangmalang terhadap Kesenian Tradisional Damar Sewu.  

 

2.2 Masyarakat 

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah 

manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan. Definisi masyarakat adalah suatu 

keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya. Keseluruhan yang 

kompleks sendiri berarti bahwa keseluruhan itu terdiri atas bagian-bagian yang 

membentuk suatu kesatuan (Peter L.Berger,1991:46). Sedangkan menurut Mark 

(1996:22) masyarakat ialah keseluruhan hubungan-hubungan ekonomis, baik 

produksi maupun konsumsi, yang berasal dari kekuatan-kekuatan produksi 

ekonomis, yakni teknik dan karya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa pengertian masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan 

menghasilkan kebudayaan. 
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2.3 Kehidupan 

  Masyarakat suatu negara memiliki suatu keunikkan sendiri-sndiri baik 

dalam kebudayaan, agama, adat istiadat, dan pola hidup yang berbeda antara 

negara lain. Kehidupan di masyarakat negara kepulauan ini teori sosiologi masih 

eksis dalam kehidupan masyarakat dapat kita ketahui teori-teori para ahli 

sosiologi sampai sekarang masih membuktikan pendapat para ahli sosiologi 

tersebut. Dapat dibuktikan dengan berbagai macam fenomena sosial yang terjadi 

di dalam sebuah masyarakat di seluruh indonesia. Teori-teori tersebut  sekarang 

mulai terlihat kebenaran dari berbagai teori yang di kemukakan oleh para ahli 

sosiologi dari berbagai latar belakang kehidupan dan berbagai latar belakang 

budaya yang berbeda serta dari keluarga yang memiliki berbagai masalah baik 

dalam keluarga maupun dalam masyarakat. 

  Menurut Durkheim (2008: 18), dalam teorinya mengemukakan tentang 

fakta-fakta sosial. Beliau berasumsi umum yang paling fundamental yang 

mendasari pendekatan dia terhadap sosiologi adalah bahwa gejala sosial yang riil 

dan mempengaruhi individu serta perilaku yang berbeda dari karakteristik 

psikologi, biologi atau karakteristik individu yang lain. Fakta sosial menurut 

Durkheim memiliki karakteristik seperti, gejala sosial bersifat eksternal, fakta 

memaksa individu dan fakta bersifat umum atau menyebar secara luas dalam 

suatu masyarakat. Dapat di lihat dalam kehidupan masyarakat yang ada di seluruh 

daerah, seperti anak tumbuh dalam sebuah keluarga, pertama mereka akan 

memberikan pemikiran utama pada anak tersebut dengan demikian terjadilah 

bahwa suatu  keluarga merupakan suatu lembaga pendidik atau agen dari 

http://pristality.wordpress.com/2011/01/03/teori-sosiologi-klasik/
http://pristality.wordpress.com/2011/01/07/emile-durkheim-1858-1917/
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pembentukan kepribadian pada anak  yang merupakan tempat mentransfer ilmu 

yang paling utama. 

  Teori sosiologi mengenai kehidupan masyarakat, seperti Auguste Comte 

dikenal sebagai bapak sosiologi, teorinya tentang pisitivisme dan hukum tiga 

tahap. Dapat di temukan di dalam kehidupan suatu masyarakat, yang memiliki 

suatu pengetahuan yang benar yang di dasari pada pengalaman aktual-fisikal 

dapat ditemukan pada kalangan entelektual yang mempunyai pengetahuan. Yang 

akan menggunakan data empiris untuk melakukan suatu penelitian dan kajian 

terhadap suatu fenomena yang ada di masyarakat. 

  Emile Durkheim teorinya tentang solidaritas, fakta sosial, agama dan 

fenomena serta bunuh diri sabagai suatu gejala sosial.  karena sosiologi 

merupakan ilmu yang mempelajari tentang seluruh aspek-aspek kehidupan dalam 

masyarakat. Herbert Spenscer teorinya tentang teori evolusi masyarakat dan 

lahirnya darwinisme sosial, terdiri dari hukum evolusi, evolusi masyarakat, 

darwinisme dan perbedaan masyarakat militer dan industri. 

  Dalam evolusi masyarakat merupakan organisasi semua gejala soaial 

diterangkan berdasarkan suatu penentuan oleh hukum alam. Karena setiap 

masyarakat selalu berkembang ke arah yang lebih maju, mempunyai struktur 

organisasi, dan menciptakan pembagian atau perbedaan dalam hal pekerjaan dapat 

dilihat dalam masyarakat industri seperti di kota Jakarta. dengan demikian masih 

banyak teori sosiologi yang masih eksis dalam kehidupan masyarakat. 

  Dengan demikian berbagai fenomena yang terjadi di dalam masyarakat 

dapat di diketahui melalui teori sosiologi klasik yang masih relevan untuk di 

http://pristality.wordpress.com/2011/01/02/august-comte-1798-%e2%80%93-1857/
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pelajari dan di kaji dalam kehidupan suatu masyarakat. Dalam suatu masyarakat 

tersebut memiliki struktur sosial, stratifikasi sosial, deferensiasi, pranata sosial, 

status dan peran sosial, nilai dan norma. Oleh karena itu teori ini dapat di temukan 

dalam kehidupan masyarakat sebab suatu teori merupakan hasil pemikiran 

seorang ahli atau pakar mengenai berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. 

Kehidupan manusia tidak terlepas dari kesenian. Kesenian itu timbul 

karena manusia selalu ingin yang indah, dengan jalan menciptakan benda-benda 

yang indah. Karena keindahan selalu menimbulkan kebahagiaan dan sebagai 

kodratnya, manusia ingin bahagia. Sejak zaman pra sejarah manusia sudah 

mengenal kesenian mendahului lain-lain bentuk kebudayaan. Kesenian sebagai 

lapisan hidup yang khusus menampakkan diri lebih dahulu. Hal ini kelihatan pada 

lukisan, topeng dan patung-patung primitif, dongeng-dongen yang tak tertulis 

dalam lingkungan suku bangsa yang hidupnya masih sederhana dan sebagainya. 

Dengan demikian terhiaslah serta terbahagialah hidup manusia dengan seni lukis, 

seni pahat, seni suara, seni sastra dan lain-lainnya. 

Dalam faktanya, kesenian merupakan bagian dari kehidupan manusia yang 

tak terpisahkan, dimana ada kesenian di situ ada manusia. Kesenian dalam 

kehidupan manusia ikut mendidik manusia dan masyarakat menjadi beradab, agar 

kehidupan manusia menjadi lebih harmonis. Seni menjadikan manusia berbudi 

luhur. Sejarah telah mencatat akan prestasi-prestasi kesenian dalam peranannya 

membentuk sikap budi manusia. 

Karya-karya seni pada zaman primitif merupakan alat-alat yamg mampu 

menimbulkan suasana magis dan misterius dalam pemujaan serta kehidupan pada 
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waktu itu. Juga karya-karya kesenian klasik yang puitik heroik maupun karya-

karya modern, kesemuanya memberi pengaruh yang besar dalam peradaban 

manusia. 

Dalam istilah lainnya dapat diartikan sebagai seni terpakai atau applied 

art, seni yang digunakan atau, dipakai atau yang lebih tepat sebagai seni terapan. 

Seni ini diterapkan pada sesuatu maksud atau benda, menurut kegunaannya tanpa 

melepaskan segi keindahannya. Jadi disamping memiliki keindahan ujud, juga 

memiliki nilai kegunaan ujud. Misalnya jambangan-jambangan atau guci dari 

tiongkok kuno, ujud serta permukaannya dibentuk dan dihias demikian indah, 

tanpa menghilangkan fungsi jambangan itu. Manusia ingin melepaskan dan 

mencurahkan keinginan keindahan ke seluruh hidupnya. 

Apabila kita menyimak ke masa silam dalam kehidupan manusia, 

kebutuhan akan seni mempunyai peranan yang amat penting untuk mencari 

kekuatan di luar dirinya yang bersifat magis, sakral dan religius, pun demikian 

pada masa kini peranan seni telah merasuk ke dalam berbagai segi kehidupan 

manusia. Meskipun seni sudah setua kehidupan manusia, namun masih sangat 

sukar untuk dapat memberikan pengertian hanya dalam beberapa kalimat. 

Sungguhpun demikian peranan seni dalam kehidupan manusia dari zaman ke 

zaman mengalami perubahan. Inilah letak dari subyektivitas seni, budi manusia 

tetap berdaya mencari perkembangan baru dengan kebudayaan manusia.  

Ternyata seni mempunyai peranan dalam kehidupan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan hasrat mengungkapkan atau menyatakan 
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perasaan pribadi mengenai aspek-aspek pokok kehidupan sehari-hari tentang 

kelahiran, cinta, perkawinan, iri hati, kematian dan lain-lainnya. 

Disamping memenuhi kebutuhan dalam hubungan kegiatan sosial kita 

mengenai situasi politik, ekonomi, kepercayaan, menyatakan keinginan atau 

tujuan bersama, menyusun komunikasi antar individu, mempengaruhi situasi 

masyarakat dan lain-lainnya. Juga memenuhi kebutuhan fisik seperti gedung, alat 

pengangkutan, alat penyimpanan, bahan pembungkus. Jadi peranan seni dalam 

kehidupan manusia merupakan suatu cara atau usaha hasil budi manusia untuk 

mencapai tujuan, kebahagiaan atau kesejahteraan. Inilah kenyataan tentang suatu 

gejala aktivitas manusia yang dinamakan seni.  

 

2.4 Kesenian 

Kesenian berasal dari kata seni, seni pada mulanya adalah proses dari 

manusia, dan oleh karena itu merupakan sinonim dari ilmu. Dewasa ini, seni bisa 

dilihat dalam intisari ekspresi dari kreatifitas manusia. Seni sangat sulit untuk 

dijelaskan dan juga sulit dinilai, bahwa masing-masing individu artis memilih 

sendiri peraturan dan parameter yang menuntunnya atau kerjanya, masih bisa 

dikatakan bahwa seni adalah proses dan produk dari memilih medium, dan suatu 

set peraturan untuk penggunaan medium itu, dan suatu set nilai-nilai yang 

menentukan apa yang pantas dikirimkan dengan ekspresi lewat medium itu, untuk 

menyampaikan baik kepercayaan, gagasan, sensasi, atau perasaan dengan cara 

seefektif mungkin untuk medium itu. Sekalipun demikian, banyak seniman 

mendapat pengaruh dari orang lain masa lalu, dan juga beberapa garis pedoman 
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sudah muncul untuk mengungkap gagasan tertentu lewat simbolisme dan bentuk 

(seperti bakung yang bermaksud kematian dan mawar merah yang bermaksud 

cinta). Menurut Ki Hadjar Dewantara, seni adalah segala perbuatan manusia yang 

timbul dan bersifat indah, menyenangkan dan dapat menggerakan jiwa manusia. 

Seni dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki makna yaitu karya 

yang diciptakan dengan keahlian luar biasa. Menurut Idris dalam Muhtar (2010: 

34) seni adalah sesuatu yang membangkitkan rasa keindahan dan dicptakan untuk 

melanjutkan perasaan-perasaan tersebut. Seni merupakan penjelmaan rasa indah 

yang terkandung dalam jiwa orang, dilahirkan dengan perantara alat-alat 

komunikasi dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indra pendengar (suara), 

indra penglihat (rupa), atau dilahirkan dengan gerak (Ensiklopedi Indonesia, 

1992: 3080). Menurut Sunarto dalam Muhtar (2010: 34), dalam hal kodrat 

esensial dan fungsi dari seni terdapat 3 teori yaitu “bentuk hakiki” merupakan 

salah satu sifat yang penting bagi seni, seni sebagai ekspresi dari perasaan 

manusia, dan seni lebih berfungsi sebagai simbol daripada ekspresi. 

Kesenian sendiri dibagi menjadi dua yaitu kesenian modern dan kesenian 

tradisional. Kesenian tradisional sebagai unsur kebudayaan dalam berbagai 

keragaman perwujudannya senantiasa terkait dengan penggunaan kaidah-kaidah 

dan simbol-simbol. Perwujudan karya seni dapat merupakan ekspresi yang 

bermatra individual, sosial, maupun budaya yang bermuatan isi sebagai substansi 

ekspresi yang merujuk kepada berbagai tema, interpretasi, atau pengalaman 

tertentu. Karya seni berisikan pesan dalam idiom komunikasi dan rangsangan 

perasaan misteri, yaitu sebuah perasaan yang lebih dalam dan kompleks daripada 
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apa yang tampak dari luar (bohannan dalam Aesijah, 2011: 24). Prijono dalam 

Abdul Rahman (2007: 72) menyatakan bahwa kesenian tradisional hadir di 

tengah-tengah masyarakat karena improvisasi dan spontanitas para pelakunya. 

Kesenian tradisional merupakan identitas nasional atau kepribadian nasional 

karena didalam kesenian tradisional tersembunyi sikap hidup masyarakat 

pendukungnya. Kesenian merupakan simbol dari masyarakat dan mengandung 

nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Kesenian tradisional di Indonesia ada 

dua macam yaitu kesenian tradisional klasik dan kesenian tradisional kerakyatan. 

Kesenian tradisional kerakyatan disebut pula seni rakyat. Seni rakyat merupakan 

suatu seni yang hidup di tengah-tengah masyarakat secara turun menurun. Tradisi 

kerakyatan ini terlahir dengan sendirinya, namun diterima sebagai pemiliknya, 

bahkan diakui sebagai norma-norma yang dituruti, Bastomi (dalam Rochmiyatun, 

2009: 18-19).  

Masyarakat sering menyebut kesenian dengan seni pertunjukan, karena 

seni itu dibuat untuk dipertunjukkan kepada masyarakat sebagai sarana 

komunikasi ekpresi dari perasaan seniman. Seni pertunjukkan sebagai salah 

sebuah cabang seni yang selalu hadir dalam kehidupan manusia, ternyata 

memiliki perkembangan yang sangat kompleks, sebagai seni yang hilang dalam 

waktu, yang hanya bisa kita nikmati apabila seni tersebut sedang dipertunjukkan 

(Soedarsono, 2003). Susetyo dalam Kajian Seni Pertunjukan berpendapat bahwa 

seni pertunjukkan di Indonesia sangatlah beragam dan banyak jenisnya, baik yang 

masih asli berasal dari kebudayaan murni masyarakat Indonesia di masa lalu, 

maupun yang telah dipengaruhi oleh kebudayaan bangsa lain. Seni pertunjukkan 
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merupakan sebuah ungkapan budaya, wahana untuk menyampaikan nilai-nilai 

budaya dan perwujudan norma-norma estetik-artistik yang berkembang sesuai 

dengan zaman, dan wilayah di mana bentuk seni pertunjukkan itu tumbuh dan 

berkembang (2009: 1).  

Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai seni di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa kesenian merupakan salah satu bagian dari budaya sebagai 

sarana pengekspresian rasa keindahan, wahana penyampaian nilai-nilai budaya 

dan penerapan norma-norma estetik artistik di mana kesenian itu lahir dan 

berkembang. Kesenian baik itu yang modern maupun tradisional keduanya 

merupakan hasil bersama ciptaan pemikiran manusia dari suatu masyarakat 

tertentu. 

Tradisional merupakan istilah yang turunan dari kata dasar tradisi. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, Tradisi adalah adat 

kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam 

masyarakat (KBBI, 2007: 1208).  

Tradisi didalamnya ada ciri kuat yaitu selalu bertolak dri kedaan masa lalu. 

Tradisi biasa dikatakan sebagai suatu situasi proses sosial yang unsur – unsurnya 

diwariskan atau diturunkan dari angkatan satu ke angkatan yang lain Humardani 

(dalam Aesijah, 2011: 22) 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, tradisional adalah 

sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma 

dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun (KBBI, 2007: 1208). 
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Musik tradisional merupakan bentuk kesenian yang dilakukan dari waktu 

ke waktu dan diwariskan secara turun temurun. Karya seni yang ada tidak 

diketahui penciptanya atau penciptanya secara kolektif pada suatu kelompok 

masyarakat di daerah tertentu (Bastomi dalam Aesijah, 2011: 21). 

Menurut Kayam dalam Suprayogi (2009: 12), kesenian tradisional adalah 

kesenian yang cukup lama berkembang sebagai warisan leluhur secara turun 

temurun dan merupakan hasil gagasan masyarakat pendukungnya yang 

mempunyai sifat atau ciri – ciri khas daerah – daerah yang bersangkutan, serta 

menjadi identitas suatu wilayah atau daerah pendukungnya. 

Kesimpulan yang dapat diambil mengenai kesenian tradisional adalah 

bentuk seni yang berakar dan bersumber dari masyarakat yang mempunyai sifat, 

bentuk, dan fungsi yang berkaitan dengan masyarakat dimana kesenian itu lahir 

dan berkembang. 

 

2.5 Musik 

Music (myoo’zik), n. the art or science of producing and arranging 

combinations of sound,  (Macmillan, 1991: 4). All music has texture (layer of 

sound). Musician crate texture with voice and instruments (Macmillan, 1991: 8). 

Susilo (2007: 1) menyatakan musik merupakan bagian dari seni budaya yang tak 

pernah dilewatkan begitu saja oleh setiap orang semasa hidupnya. Setiap orang 

sudah tentu pernah menyanyi atau bermain musik. Setiap orang mempunyai 

perasaan musik tersendiri yang berbeda-beda. Perasaan musik seseorang sangat 
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tergantung dari kebiasaan yang dialaminya. Kemahiran/ kecakapan seseorang 

dalam bermain musik sangat tergantung dari adanya bakat dan kebiasaan. 

Musik adalah suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau 

komposisi musik, yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui 

unsur-unsur musik yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk/ struktur lagu dan 

ekspresi sebagai satu kesatuan (Jamalus, 1988: 1). 

Unsur-unsur yang paling dasar dan sangat penting dalam suatu lagu ialah 

irama dan melodi (Jamalus, 1988: 3). Pada dasarnya unsur–unsur musik itu dapat 

dikelompokan atas: (1) Unsur-unsur pokok, yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk/ 

struktur lagu, dan (2) Unsur-unsur ekspresi yaitu tempo, dinamik, dan warna nada 

(Jamalus, 1988: 7). 

Irama adalah urutan rangkaian gerak yang menjadi unsur dasar dalam 

musik dan tari (Jamalus, 1988: 7-8). Irama dalam musik terbentuk dari 

sekelompok bunyi dan diam dengan dengan bermacam-macam lama waktu atau 

panjang pendeknya, membentuk pola irama, bergerak menurut pulsa dalam 

ayunan birama. Pulsa adalah rangkaian denyutan berulang – ulang yang 

berlangsung secara teratur, kadang – kadang terdengar atau kelihatan tetapi 

mungkin pula hanya dapat dirasakan dan dihayati dalam musik (Jamalus, 1988: 

9). 

Irama menurut Sudharsono (1991: 14) ada dua macam. Pengertian pertama 

irama diartikan sebagai pukulan atau ketukan yang selalu tetap dalam suatu lagu 

berdasarkan pengelompokan pukulan kuat dan pukulan lemah. Pengertian kedua 

diartikan sebagai pukulan-pukulan berdasarkan panjang pendek atau nilai dari 
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suatu lagu. Jamalus berpendapat bahwa birama ialah ayunan rangkaian gerak 

kelompok beberapa pulsa yang pulsa pertamanya mendapat aksen kuat dan yang 

lainnya tidak, berlangsung secara berulang-ulang dan teratur, (Jamalus, 1988: 9). 

Melodie (y) melos: nyanyian, urutan nada-nada dalam berbagai tinggi dan 

nilai (Kodijat, 1983: 45). Melodi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah 

susunan rangkaian tiga nada atau lebih dalam music yang terdengar berurutan 

secara logis serta berirama dan mengungkapkan suatu gagasan, (KBBI, 2008:  

896). Melodi menurut Miller adalah suatu rangkaian nada-nada yang terkait 

biasanya bervariasi dalam tinggi rendah dan panjang pendeknya nada. Perlu 

ditambahkan bahwa seperti kata-kata dalam sebuah kalimat, nada-nada dari 

sebuah melodi membentuk suatu ide musikal yang lengkap (Miller 2001: 34). 

Sedangkan Jamalus berpendapat bahwa melodi adalah susunan rangkaian nada 

(bunyi dengan getaran teratur) yang terdengar berurutan serta berirama, dan 

mengungkapkan suatu gagasan. Nada adalah bunyi yang dihasilkan oleh suatu 

sumber bunyi yang bergetar dengan kecepatan gerak yang teratur, kecepatan gerak 

ini dinamakan frekuensi. Bunyi adalah peristiwa getaran. Sistem nada ialah 

susunan rangkaian nada berurutan dengan perbedaan tertentu. Dan selain itu 

melodi mempunyai berbagai macam bentuk diantaranya: Monofoni ialah bentuk 

melodi tunggal yang tidak memakai iringan, sedangkan homofoni ialah bentuk 

sebuah garis melodi yang didukung oleh iringan, (Jamalus, 1988: 16-33). 

Para komposer dari zaman ke zaman hampir belum pernah mempedulikan 

sungguh-sungguh masalah “melodi”, melainkan mereka menganggap jenis-jenis 
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melodi yang bermacam-macam, sesuai dengan keinginan dan estetika zaman 

mereka (Mack, 1996: 7). 

Harmoni adalah elemen musikal yang didasarkan atas penggabungan 

secara simultan dari nada-nada. Jika melodi adalah sebuah konsep horizontal, 

maka harmoni adalah konsep vertikal (Miller 2001: 41). Menurut jamalus (1988: 

35) harmoni adalah keselarasan bunyi yang berupa gabungan dua nada atau lebih 

yang berbeda tinggi rendahnya. Sebuah lagu dapat terdiri dari satu atau lebih 

kalimat lagu yang terdiri dari kalimat tanya dan kalimat jawaban.  

Tempo adalah suatu istilah dari italia yang secara harfiah yang berarti 

waktu, dan didalam musik menunjukkan pada kecepatan musik. Tempo adalah 

kecepatan dalam memainkan lagu dan perubahan-perubahan dalam kecepatan 

lagu tersebut. Tanda tempo secara garis besar dibagi menjadi tiga yaitu cepat, 

sedang, dan lambat  (Miller 2001: 26). Menurut Jamalus (1988: 40) warna nada 

adalah ciri khas bunyi yang terdengar bermacam-macam dan dihasilkan oleh 

bahan sumber atau bunyi yang berbeda-beda. Warna nada juga mempengaruhi 

ekspresi yang menurut Jamalus (1988: 38) diungkapkan sebagai ungkapan pikiran 

dan perasaan yang mencakup tempo, dinamik, dan warna nada itu sendiri dari 

unsur-unsur pokok musik yang diwujudkan oleh seniman musik atau penyanyi 

yang disampaikan kepada pendengarnya. 

Dinamik adalah kuat atau lemahnya nada dalam suatu bentuk komposisi 

musik yang terdiri dari forte (keras), piano (lembut), fortissimo (sangat keras), 

pianissimo (sangat lembut), mezzo forte (agak keras), mezzo piano (agak lembut) 

(Miller 2001: 58). 
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2.6 Kasidah/Terbangan 

Seperti yang telah diungkapkan, bahwa seni pertujukkan di masyarakat 

terjadi secara murni dan dipengaruhi oleh kebudayaan lain, seperti halnya 

kesenian islami atau seni pertunjukkan islami yang tercipta karena ada pengaruh 

dari kebuyaan islam. Istilah “seni pertunjukkan islami” menunjuk pada seni 

pertunjukkan yang berhubungan dengan islam ditinjau dari kacamata sejarah dan 

sosial budaya. Keislaman seni pertunjukkan Indonesia dapat terlihat dalam teks, 

perupaan, dan gubahan musik. Teks mungkin seluruhnya berbahasa Arab, diambil 

dari kitab suci, atau dalam bahasa setempat dengan atau tanpa sisipan istilah 

keagamaan berbahasa Arab tetapi dengan pesan islami jelas (Susetyo, 2009: 23-

24). Kesenian Islam “kesenian agama“ merupakan kategori kesenian tersendiri 

yang mencakup berbagai bentuk ekspresi kesenian yang dianggap terutama 

sebagai bentuk ekspresi keagamaan. Genre kesenian islam yang dianggap 

sepenuhnya keagamaan, dapat saja dikelompokkan berdasarkan kriteria musik, 

teks, ataupun gerak, mengikuti skala dari yang paling religious sampai yang 

paling profane. Urutannya sebagai berikut: diba, samman, haddrah, samroh/ 

kasidah, gambus, dangdut (Bouvier, 2002: 210). 

Qasidah atau kasidah yaitu sebuah bentuk puisi yang berasal dari 

kesusasteraan Arab, bersifat pujian (satire, keagamaan) dan biasanya dinyanyikan 

atau dilagukan (KBBI, 2002). Makna kasidah lebih dijabarkan dalam 

Ensiklopedia Musik (1992: 137-138) yaitu suatu bentuk puisi Arab yang telah ada 

sebelum islam, tetapi kemudian menjadi islam, artinya media ini dipergunakan 

baik sebagai cara untuk memberi wujud pemahaman iman secara islam maupun 
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secara langsung sebagai alat dakwah syiar islam. Kasidah adalah jenis musik yang 

bercirikan islam dan merupakan suatu fenomena yang ada di masyarakat seiring 

dengan keberadaan seni pertunjukkan musik keislaman yang lain. Jenis kesenian 

ini menggunakan alat musik diatonis seperti gitar, biola, seruling, bass dan lain-

lain. Apabila dilihat dari syair-syairnya yang mengacu pada dakwah islam dan 

melodinya diilhami oleh musik padang pasir, menurut tradisinya, kasidah atau 

barzanji fungsinya untuk menghidupkan lagi perayaan-perayaan yang diadakan 

oleh warga yastrib (madinatul munawaroh) untuk menyambut dan menghormati 

bagi nabi yang disayanginya, Muhammad SAW dan pengikutnya (Sinaga, 2006: 

203). Kesenian kasidah diadakan dengan maksud untuk memberikan hiburan 

musik dan seniman muslim berkreasi dengan maksud tertentu, seperti sebagai 

rekreatif atau hiburan atau menyemarakkan hari-hari besar islam, begitulah 

menurut Susetyo dalam Muhtar (2010: 47).  

Lagu-lagu kasidah biasanya, diiringi dengan rebana, yaitu sejenis alat 

kesenian tradisional yang terbuat dari kayu dibuat dalam bentuk lingkaran dan di 

tengah-tengahnya diberi lubang, kemudian ditempeli kulit binatang yang telah 

dibersihkan bulu-bulunya, pukulan tangan pada kulit tersebut dapat menimbulkan 

bunyi yang enak didengar (Ensiklopedia Islam, 1994: 19-20). Kasidah juga 

termasuk ke dalam bagian dari kesenian rebana karena penggunaan rebana 

sebagai instrumen musik pokoknya. Kesenian rebana adalah salah satu bentuk 

seni yang telah mengalami perjalanan sejarah yang cukup lama dan selalu 

bertumpu pada pola-pola tradisi yang telah ada yaitu islami (musik ciri khas 
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islam) dengan menggunakan instrumen pokok beberapa buah rebana dalam 

mengiringi syair-syair lagu islam (Negara, 2009: 29).  

 

2.7 Damar Sewu 

Kesenian Damar Sewu hampir sama dengan rebana atau terbangan. Dari 

segi alat / instrumentalnya menggunakan alat musik golongan membranophone 

yaitu sebuah rebana / terbang yang besar berbentuk bundar pipih. 

Membranophone (ing) alat musik yang sumber suara selaput, missal gendang dan 

sebagainya (Kodijat, 1983: 45). Istilah universal bagi jenis gendang yang 

dinamakan rebana atau robana ialah “frame drum”, yakni gendang yang memakai 

bingkai (Ensiklopedia musik Indonesia, 1986: 46-47).  Dalam buku berjudul “Die 

MusikInstrumente Indien und Indonesiens”, professor SACH menulis : “Sie leiten 

zu einer merkwurdigen Versomelzung von Rabmen – und Kesseltrommel uber, die 

im Archipel heimisch ist ( Sumatera, redap, kei, gon, Maluku, ravana, Melayu 

rabana).  

SACH berpendapat bahwa rabana adalah instrument tradisional kepulauan 

rumpun Melayu, dan perlu dicatat bahwa disegala tempat dimana rebana atau 

robana terdapat, maka pengaruh agama islam amatlah kuat di negeri tersebut 

(Ensiklopedia Musik Indonesia, 1986: 47).  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, rebana adalah 

gendang pipih bundar yang dibuat dari tabung kayu pendek dan agak lebar 

ujungnya, pada salah satu bagiannya diberi kulit (KBBI,  2007: 937). 
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Kesenian Damar Sewu merupakan kesenian tradisi islam yang asli dari 

desa Karangmalang kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes. Kesenian 

Damar Sewu menggunakan satu set alat rebana / terbang besar dengan puji – 

pujian, kesenian Damar Sewu ini  mirip dengan kesenian terbangan yang lain. 

Namun yang membedakan antara kesenian Damar Sewu  ini adalah adanya arak-

arakan pembawa obor yang melakukan atraksi dalam mengiringi arak-arakan 

kesenian Damar Sewu  dalam setiap pertunjukannya. Selain itu perbedaan yang 

terdapat pada kesenian Damar Sewu adalah anggota Damar Sewu adalah para Pria 

saja sedangkan terbangan yang lainnya adalah pria dan wanita, disamping itu juga 

anggota kesenian Damar Sewu mempunyai anggota sekitar 200-1000 orang 

pembawa obor, yaitu sebagian pemegang alat musik terbangnya dan yang lainnya 

pemegang obor. 

Kesenian Damar Sewu yang merupakan kesenian religi, juga salah satu 

kendala dalam melestarikan kesenian tersebut, masyarakat yang masih 

menganggap sakral kesenian Damar Sewu, perlu adanya tulisan atau dokumen 

yang harus di arsip agar kesenian Damar Sewu bisa terus dilestarikan seperti yang 

diungkapkan oleh Piotr Szompka, Melalui mekanisme ideal/ psikologi orang 

mewarisi keyakinan, pengetahuan, symbol, norma, dan nilai masa lalu. Jelas 

sesuatu yang diingat adalah kurang sempurna ketimbang sesuatu yang tercatat. 

(Sztompka, 2008: 66). 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian yang akan dilaksanakan yaitu Peranan Masyarakat Desa 

Karangmalang Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Terhadap Kehidupan 

Kesenian Damar Sewu, peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian 

deskriptif kualitatif. Menurut Bodgan dan Tylor dalam S. Margono (2005: 36) 

mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang 

memiliki prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sumaryanto (2007: 

76) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif menyajikan secara 

langsung hakikatnya dalam hubungan antara peneliti dengan responden serta lebih 

peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh 

bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Data yang dikumpulkan dari 

metode kualitatif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, karena 

metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. 

Pendekatan kualitatif diarahkan pada latar dan individu tersebut secara 

holistik (utuh), jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau 

organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai 

bagian dari dari suatu keutuhan (Bodgan dan Taylor dalam Moeleong, 1989: 3). 
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 Peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan 

tujuan untuk mendeskripsikan kesenian tradisional Damar Sewu di desa 

Karangmalang kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes. 

 

3.2 Lokasi Dan Sasaran Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian tentang peranan masyarakat terhadap kehidupan kesenian 

tradisional Damar Sewu berlokasi di Desa Karangmalang Kecamatan 

Ketanggungan Kabupaten Brebes. Lokasi tersebut dipilih karena hanya di Desa 

Karangmalang kesenian tradisional Damar Sewu berasal. Dan kebanyakan para 

anggota kesenian tradisional Damar Sewu berasal dari desa Karangmalang. 

Selain itu dari penelitian yang sudah ada belum pernah ada penelitian 

tentang kesenian tradisional Damar Sewu di Desa Karangmalang kecamatan 

Ketanggungan kabupaten Brebes. 

3.2.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran kajian dalam penelitian yang akan dilaksanakan di Desa 

Karangmalang sesuai dengan masalah yang dikemukakan, yaitu peranan 

masyarakat desa Karangmalang kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes 

terhadap kesenian tradisional Damar Sewu. Peranan tersebut meliputi peranan 

yang dilakukan oleh masyarakat struktur organisasi dan pemain, yaitu terdiri dari 

organisasi kesenian Damar Sewu, ketua kesenian Damar Sewu, anggota kesenian 

Damar Sewu, dan pemain obor. Selain itu, peranan yang lain adalah peranan yang 

dilakukan oleh masyarakat non struktur organisasi dan pemain, yaitu terdiri dari 
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peranan masyarakat yang meliputi peranan kepala desa, peranan ketua rt, peranan 

penonton, serta peranan penanggap. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Teknik Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. 

Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap obyek terjadi atau 

berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama obyek yang 

diselidiki, disebut observasi langsung. Sedang observasi tidak langsung adalah 

pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang 

akan diselidiki. (Margono, 2005: 158-159). 

Melalui observasi penganalisis dapat memperoleh pandangan - pandangan 

mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, Observasi bertujuan untuk 

mendapatkan data tentang suatu masalah sehingga diperoleh pemahaman atau 

sebagai alat pembuktian terhadap infomasi atau keterangan yang diperoleh 

sebelumnya.observasi dalam penelitian ini sebagai teknik penunjang saat 

wawancara dilakukan. 

Peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung terhadap subyek 

maupun obyek penelitian tentang kesenian tradisional Damar Sewu, bagaimana 

urutan penyajian pertunjukan kesenian tradisional Damar Sewu, bagaimana peran 

serta instansi pemerintahan dan masyarakat. 
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3.3.2 Teknik Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2008: 

180).  

Sebelum diadakan wawancara peneliti terlebih dahulu menyiapkan 

beberapa pertanyaan-pertanyaan agar pelaksanaannya dapat terarah sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai. Metode wawancara digunakan karena jika hanya 

melalui observasi saja, dirasa belum memadai untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan sehingga perlu adanya teknik lain untuk melengkapi. Melalui 

wawancara akan diperoleh data yang lebih spesifik dan akurat atau khusus sesuai 

dengan tujuan penelitian. 

 Teknik wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan kepada Ketua 

kesenian Damar Sewu, anggota kesenian Damar Sewu, Kepala Desa 

Karangmalang, tokoh masyarakat, orang yang pernah mengadakan pertunjukan 

kesenian tradisional Damar Sewu, penonton dan masyarakat secara umum.  

3.3.3 Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumenter adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan 

tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, 

dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian (Margono, 2005: 181).  

 Bahan – bahan dokumen yang dijadikan sumber dokumentasi dalam 

penelitian ini adalah foto lokasi tempat rutin pelaksanaan atau latian kesenian 
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tradisional Damar Sewu, lingkungan Desa Karangmalang, penyaji kesenian 

tradisional Damar Sewu tersebut. Hasil dokumentasi tersebut selanjutnya akan 

melengkapi atau mendukung data hasil dari observasi dan wawancara. 

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder guna melengkapi 

data yang belum diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara. Data primer 

adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara, 

sedangkan data sekunder adalah data yang digunakan untuk membantu 

menyelesaikan data primer berupa arsip-arsip dan dokumentasi dari instansi-

instansi terkait. 

 

3.4 Teknik Keabsahan Data 

Data atau dokumen yang diperoleh dalam penelitian kualitatif perlu 

diperiksa keabsahannya (trustworthiness).  

William (dalam Sumaryanto, 2010: 112), menyarankan empat macam 

standar atau kriteria keabsahan data kualitatif, yaitu; (1) derajat kepercayaan 

(credibility), (2) keteralihan (transferability), (3) kebergantungan (dependability), 

dan (4) kepastian (confirmability). Teknik yang dipakai dalam penelitian ini 

memakai kriterium derajat kepercayaan (kredibility), yaitu pelaksanaan inkuiri 

dengan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti 

sehingga tingkat kepercayaan penemuan dalam kriterium ini dapat dipakai. 

Kriteria derajat kepercayaan menuntut suatu penelitian kualitatif agar 

dipercaya oleh pembaca yang kritis dan dapat dibuktikan oleh orang-orang yang 

menyediakan informasi yang dikumpulkan selama penelitian berlangsung. 
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Metode keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan 

hasil dilapangan dengan fakta yang diteliti dilapangan untuk menjamin validitas 

data temuan dilapangan. Peneliti akan menggunakan teknik triangulasi, 

Triangulasi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu triangulasi sumber, triangulasi 

metode, dan triangulasi data (Sumaryanto, 2010:113). Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini digunakan triangulasi sumber. Penulis melakukan perbandingan dan 

pengecekan baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh pada waktu 

dan alat yang berbeda. Pengujian ini dilakukan dengan cara : 

a. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara. 

b. Membandingkan yang dikatakan informan di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. 

c. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang yang memiliki latar belakang yang 

berlainan. 

d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

e. Mencari data dari sumber lain selain subyek penelitian. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah cara menganalisis data yang diperoleh dari 

penelitian untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Proses analisis data 

dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang telah 

diperoleh dari penelitian di lapangan, yaitu dari wawancara, pengamatan, 
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dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya (Moleong dalam 

Sumaryanto, 2010: 103). 

Metode analisis data merupakan salah satu langkah yang sangat penting 

dalam kegiatan penelitian. Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian harus 

dianalisis secara tepat simpulan yang didapat akan tepat pula. Analisi data 

dilakukan secara induktif. Penenlitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, 

tetapi mulai dari fakta empris. Penelitian terjun ke lapangan , mempelajari , 

menganalisis , menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di 

lapangan.  

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sumaryanto, 2010:104), analisis 

data terdiri atas tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi. 

1) Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

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

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

 Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi 

data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat dapat ditarik 

dan diverifikasi. 

 

 

 



 

 

 

33 

2) Penyajian Data 

Penyajian yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk 

teks naratif yang merupakan penyederhanaan dari informasi yang banyak 

jumlahnya ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan. 

3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Penarikan kesimpulan ini sangat penting, sebab dari permulaan 

pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-

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

mungkin, alur sebab akibat serta preposisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 3.1 Komponen-komponen Analisis Data 

         Sumber:Analisis Data Kualitatif (Miles & Huberman dalam  Sumaryanto, 

2007:108) 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Letak dan Kondisi Geografis Desa Karangmalang 

Desa Karangmalang adalah sebuah desa dengan luas ± 180.15 Ha, terletak 

0,5 Km dari kecamatan Ketanggungan dan 32 Km dari  Kota Brebes. Sebuah desa 

yang cukup tenang karena jaraknya yang cukup jauh dari jalan raya sehingga tidak 

banyak kendaraan besar berlalu lalang. Desa Karangmalang dibagi menjadi  5 

Rukun Warga (RW) dan 26 Rukun Tetangga (RT). Desa Karangmalang dilihat 

dari segi topografinya, terletak di dataran rendah dengan ketinggian ± 9 m di atas 

permukaan laut Jawa dan memiliki suhu rata- rata mencapai 27- 29 C (Laporan 

Monografi desa Karangmalang tahun 2011). 

Desa Karangmalang dikelilingi oleh desa lain yang menjadi batas 

wilayahnya, yaitu batas sebelah utara adalah desa Dukuhtengah, di sebelah selatan 

berbatasan dengan desa Kubangwungu, sedangkan batas sebelah barat adalah desa 

Jaga Pura dan di sebelah timur berbatasan dengan desa Dukuhturi. 

4.1.2 Kehidupan Budaya dan Sosial Masyarakat 

4.1.2.1 Jumlah Penduduk 

Berdasarkan daftar pendataan monografi desa Karangmalang oleh 

BAPPEDA Kabupaten Brebes tahun 2011 tercatat jumlah penduduk desa 

Karangmalang sebanyak 7.533 jiwa. Penduduk laki-laki sebanyak 3.705 jiwa dan 

penduduk perempuan sebanyak 3.828 jiwa.  
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4.1.2.2  Kehidupan Keagamaan 

Mayoritas penduduk desa Karangmalang memeluk agama islam, untuk 

mengetahui jumlah penduduk menurut agama yang dianut dapat dilihat pada tabel 

1 di bawah ini. 

TABEL 1. Penduduk menurut Agama 

 

 

Sumber: Daftar Pendataan Monografi Desa Karangmalang tahun 2011 

 

4.1.2.3 Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan penduduk desa Karangmalang masih kurang baik, 

karena sebagian besar penduduk hanya mengenyam pendidikan hingga tamat SD, 

bahkan ada yang sama sekali tidak mengenyam pendidikan sama. Kurang dari 

40% masyarakat desa Karangmalang yang melanjutkan pendidikan di sekolah 

menengah pertama, sekolah menengah atas dan jenjang universitas. berdasarkan 

data daftar pendataan monografi desa Karangmalang tahun 2011. Berikut tabel 

jumlah penduduk desa Karangmalang menurut tingkat pendidikan yang ditempuh. 

 

 

 

No Agama Jumlah 

1 Islam 7.526 orang 

2 Kristen 5 orang 

3 Katholik 2 orang 

4 Hindu 0 

5 Budha 0 

6 Konghucu 0 

7 Kepercayaan lainnya 0 

Jumlah 7.533 orang 
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TABEL 2. Penduduk menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Daftar Pendataan Monografi  Desa Karangmalang tahun 2011 

 

4.1.2.4 Mata Pencaharian  

 Luas tanah persawahan yang dimiliki oleh desa Karangmalang ± 63.00 ha/m² 

berdasarkan data pendataan monografi desa Karangmalang tahun 2011, tanah di 

desa Karangmalang paling luas digunakan untuk persawahan sehingga bisa 

disimpulkan mayoritas penduduk desa Karangmalang bermata pencaharian di 

bidang pertanian. Di bawah ini ditampilkan tabel jumlah penduduk desa 

Karangmalang berdasarkan mata pencahariannya. 

TABEL 3. Penduduk menurut Mata Pencaharian 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1 Petani tanaman pangan 1.426 orang 

2 Petani ternak 113 orang 

3 Buruh tani 1.041 orang 

4 Buruh industri 116 orang 

5 Buruh bangunan 1.063 orang 

6 Pedagang 1.027 orang 

7 Pekerja angkutan 219 orang 

8 Pegawai Negeri Sipil 28 orang 

9 Tentara / Polisi 3 orang 

10 Pensiunan / Purnawirawan 52 orang 

11 Pekerja jasa 28 orang 

12 Pegawai Swasta ( non buruh ) 9 orang 

Jumlah 5.125 orang 

Sumber: Daftar Pendataan Monografi Desa Karangmalang tahun 2011 

 

No Pendidikan Jumlah 

1 Tidak Sekolah 21 orang 

2 Tidak tamat SD 1.732 orang 

3 Tamat SD 2.906 orang 

4 Tamat SLTP/ sederajat 1.172 orang 

5 Tamat SLTA/sederajat 1.239 orang 

6 Tamat akademi ( D1, D2,D3 ) 64 orang 

7 Tamat S1, S2, S3 36 orang 

Jumlah 7.170 orang 
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4.1.2.5 Kesenian di Desa Karangmalang 

  Kesenian yang ada di desa Karangmalang ada marhabanan, pengajian, dan 

Damar Sewu. Dari semua kesenian yang ada hanya kesenian Damar Sewu yang 

memperlihatkan eksistensinya. Kesenian Damar Sewu di desa Karangmalang 

hanya ada satu yang tumbuh dan berkembang di desa Karangmalang tersebut. 

4.1.3 Kesenian Tradisional  Damar Sewu 

  Damar Sewu adalah salah satu kesenian terbangan atau kasidah yang 

dimiliki desa Karangmalang, kesenian ini menggunakan instrumen seperti yang 

digunakan oleh kesenian rebana lainnya yaitu terbang, induk, keplak, bass,  dan 

kempling. Lagu-lagu yang dimainkan oleh Damar Sewu adalah lagu-lagu 

sholawat, lagu kasidah dengan  bahasa Arab. Jumlah anggota yang dimiliki oleh 

Damar Sewu dulunya ada 1000 orang pembawa obor dan beberapa orang pemain 

musik terbangan. Namun seiring berjalannya waktu, anggota kesenian Damar 

Sewu sekarang hanya mempunyai kurang lebih 200 orang saja, yaitu 200 orang 

pembawa obor dan beberapa orang pemain musik terbangan.   

Selama 40 tahun berkecimpung di dunia seni, kesenian Damar Sewu sudah 

mulai dikenal khususnya di desa Karangmalang itu sendiri. Damar Sewu sering 

diundang atau istilahnya ditanggap untuk tampil mengisi hiburan dalam sebuah 

acara, seperti acara khitanan dan acara kegiatan sosial lainnya. Namun dari 

beberapa acara yang ada, kesenian Damar Sewu kebanyakan ditanggap dalam 

acara khitanan.  Harapan dari Damar Sewu adalah adanya regenerasi anggota 

karena anggota Damar Sewu rata-rata berusia 40-50 tahunan dan ini generasi 
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kedua, semua ini demi keberlangsungan kesenian Damar Sewu di desa 

Karangmalang khususnya. 

4.1.4 Sejarah Kesenian Damar Sewu  

  Bapak Sunarto selaku Pembina generasi kedua kesenian Damar Sewu 

menceritakan sejarah terbentuknya kesenian Damar Sewu. Pada awalnya Damar 

Sewu bukan merupakan sebuah grup kasidah yang berdiri sendiri melainkan 

sebuah perkumpulan jamiyah/ pengajian mingguan yang diikuti oleh bapak - 

bapak di desa Karangmalang yang didalamnya ada pembacaan barzanji dan 

sholawat yang diselipkan acara hiburan berupa terbangan. Kelompok jam’iyyah 

itu sendiri secara resmi berdiri tanggal 12 september 1973. Pada saat itu kesenian 

ini menggunakan beberapa orang untuk membawakan obor dalam berbagai 

bentuk untuk menerangi dalam perjalanan pertunjukan kesenian ini. Dan pada 

waktu itu jumlah obor yang digunakan kurang lebih sekitar 300an dan di bawa 

oleh para jamiyah Robana Al Hikmah, sehingga kesenian tersebut diberi nama 

sebagai kesenian Damar Sewu  yang artinya seribu lampu. 

Saat itu alat musik yang digunakan hanya berupa terbang dan kempling, 

lagu yang didendangkan adalah lagu bernuansa islami atau sholawatan. Barulah 

pada tahun 1990 Damar Sewu  mulai menjadi sebuah grup yang memiliki jam 

terbang lain selain mengisi sesi hiburan dalam sebuah jamiyahan. Sejak itulah 

Damar Sewu memulai latihan rutin khusus untuk kasidahnya, anggotanya adalah 

para pengikut kelompok jamiyah Rebana Al Hikmah.  

Berbekal ilmu yang didapat dari  para pendahulunya, bapak Sunarto yang 

merupakan pembina jam’iyyah Robana Al Hikmah mencoba meneruskan dan 
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melestarikan kesenian Damar Sewu, pola rebana yang bisa digunakan untuk 

semua jenis lagu. Butuh waktu yang lama serta kesabaran untuk melatih grup 

Damar Sewu, karena seperti yang diketahui anggotanya adalah para bapak – 

bapak yang sudah berumur dan juga memiliki kegiatan masing-masing dengan 

waktu yang terbatas untuk mengumpulkan para anggota misalnya terkadang ada 

yang tidak bisa mengikuti karena kesibukan pribadi, atau harus bekerja dan lain-

lainnya. Bapak Sunarto melatih para pemain Damar Sewu mulai dari dasar yaitu 

cara memegang alat musik dengan benar. Beliau melatih membedakan bunyi tang 

dan dung di bagian mana dari rebana yang jika dipukul berbunyi tang atau dung, 

karena pola rebana yang dibuat terdiri dari dua bunyi yaitu dung dan tang 

sehingga wajib bagi pemain untuk dapat membedakannya. Ketika sudah bisa 

membedakan antara kedua bunyi itu, maka akan lebih mudah dalam mempelajari 

lebih lanjut. Selanjutnya bapak Sunarto memberi contoh pola rebana yang akan 

dimainkan oleh para pemain Damar Sewu.  

Setelah 23 tahun di ketua bapak Sunarto, Damar Sewu sekarang sebagai 

grup terbangan/rebana yang dimiliki oleh desa Karangmalang. Damar Sewu 

sering diundang sebagai pengisi hiburan dalam berbagai acara seperti acara 

khitanan, mauludh’an, dan hajatan lainnya. Selain itu, kesenian Damar Sewu 

mendapatkan bayaran dari kisaran Rp 700.000,-  sampai Rp 2.000.000,- untuk 

sekali manggung, kemudian hasilnya dibagi untuk 14 orang pemain rebana 

ditambah untuk membayar pembawa obor, dan sisanya dimasukan sebagai kas 

kesenian Damar Sewu. Jika dihitung-hitung jumlah yang sangat kecil didapatkan 

anggota, tetapi cukup untuk menambah uang pendapatan, bahkan ada pula yang 
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lebih baik menyumbangkan uang bagiannya untuk kas karena menganggap 

kesenian Damar Sewu adalah sarana kepuasan hati sebagai ekspresi diri setelah 

penat dengan kegiatannya. 

Bongkar pasang personil sudah sering dialami oleh kesenian Damar Sewu, 

karena setiap anggota memiliki kesibukan sendiri terkadang ada yang tidak dapat 

dilakukan bersamaan dengan kegiatan berkesenian. Akan tetapi masih ada juga 

yang tetap setia dan mampu membagi waktu antara kesibukan pribadi dengan 

kegiatannya di jamiyah Robana Al Hikmah maupun di kesenian Damar Sewu. 

Damar Sewu juga membutuhkan regenerasi anggota baru demi keberlangsungan 

kesenian tersebut. 

Diantara segala hal yang menyulitkan dialami oleh kesenian Damar Sewu, 

yaitu mulai berkurangnya para pembawa obor dan para pemain kesenian tersebut, 

selain itu juga sekarang banyak para pemuda yang sebagai generasi penerus 

kurang tanggap dan mendukung perkembangan kesenian Damar Sewu sehingga 

membuat sedikit kurang maju dalam perkembangannya, namun mereka bersyukur 

hasil karya mereka diapresiasikan kepada masyarakat dengan baik. Bapak kepala 

desa Karangmalang misalnya, bapak Muhamad Idris lumayan sering menyaksikan 

penampilan Damar Sewu baik disengaja maupun tidak disengaja, menurut beliau 

bahwa keberadaan kesenian Damar Sewu memberikan pengaruh positif bagi desa 

Karangmalang dan memiliki andil yang cukup besar dalam kemajuan desa di 

mana desa Karangmalang menjadi lebih terkenal. Bapak Idris juga memiliki 

harapan dengan adanya kesenian Damar Sewu ini, kesenian kasidah/rebana akan 

tetap bertahan dan dapat memberikan inspirasi bagi para remaja desa untuk 
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mempelajari dan melestarikan kesenian terbangan/rebana dan dapat berlanjut terus 

menerus. Dukungan penuh selalu diberikan bapak Idris melihat penampilan 

kesenian Damar Sewu masih perlu perbaikan dan latihan terus menerus. 

4.1.5 Organisasi Kesenian  Damar Sewu  

Kesenian Damar Sewu memiliki struktur organisasi dengan masa periode 

ketua jangka panjang. Struktur organisasi ini dijadikan satu dengan organisasi 

jamiyahnya untuk mempermudah dalam menjalankan kedua organisasi ini. 

Keberadaan struktur organisasi ini dengan tujuan untuk mengelola grup dengan 

baik dan manajemen yang tertata baik secara keuangan, pemasaran, latihan dan 

lain-lain. 

Berikut di bawah ini adalah susunan struktur organisasi kesenian Damar 

Sewu, 

 Ketua    : Bp. Sunarto 

 Penasehat  : Bp. Karto 

 Pelatih   : Bp Sunarto 

 Sekretaris  : Bp. Syehu 

      Bp. Muslih 

 Bendahara  : Bp. Tholib 

      Bp. Kholik 

Jumlah anggota pemain musik Damar Sewu yaitu 14 orang, 14 orang itu 

adalah para bapak-bapak jamiyah  Robana Al Hikmah, sedangkan pembawa obor 

terdiri dari para pemuda desa Karangmalang yaitu 5 orang pembawa obor inti 

sebagai pertunjukan atraksi obor dan kurang lebih 200 orang pembawa obor 

sebagi penerang jalan. Para anggota mempunyai tugas masing-masing yaitu 

sebagai penabuh terbang induk, terbang, kempling, bass dan keplak. Semua 
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anggota kesenian Damar Sewu memiliki latar belakang yang berbeda, ada 

pedagang, petani, dan buruh bangunan, namun kebanyakan adalah para petani. 

Jadwal latihan kesenian Damar Sewu dilaksanakan biasanya untuk tampil 

1-2 minggu sebelum hari H. Latihan dilaksanakan pada waktu malam hari, karena 

melihat kesibukan dari masing-masing parang anggotanya. Sedangkan untuk 

latian rutin tanpa adanya tanggapan, kesenian Damar Sewu melakukan latihan 

rutin setiap acara jamiyahan berlangsung. 

Kesenian yang memiliki tujuan awal untuk melestarikan kebudayaan islam 

ini memiliki cara sendiri dalam pengaturan keuangan. Yaitu diperlakukannya 

uang kas yang dikumpulkan setiap jamiyahan berlangsung sebesar Rp 1.000, 

selain itu juga dengan memasukan sisa uang dari tanggapan. Hal itu dilakukan 

sebagai dana tak terduga dan dana perawatan alat-alat kesenian Damar Sewu serta 

digunakan untuk keperluan jamiyah Robana Al Hikmah. 

4.1.6 Bentuk Penyajian Kesenian Damar Sewu 

Bentuk penyajian merupakan suatu tatanan atau susunan dari sebuah 

penyajian yang dihasilkan oleh vokal dengan lagu-lagu yang diiringi instrumen 

musik yang dimainkan secara harmonis, yang dimaksud bentuk penyajian yaitu 

suatu tatanan atau susunan penyajian kesenian rebana yang ditampilkan oleh 

kesenian Damar Sewu untuk dapat dilihat dan dinikmati. Di dalam suatu bentuk 

penyajian terdapat hal-hal penting yang menyusunnya menjadi satu bentuk 

penyajian yang bagus. Sehubungan dengan hal tersebut bentuk penyajian kesenian 

Damar Sewu dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: 
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4.1.6.1  Urutan Sajian 

Kesenian Damar Sewu belum pernah tampil sebagai satu grup dengan satu 

acara penuh. Mereka biasanya tampil sebagai sisipan hiburan pada suatu acara 

misalnya  pada sebuah hajatan dan khitanan. Kesenian Damar Sewu akan tampil 

sebagai musik pengiring anak khitanan atau  penghibur dalam acara hajatan 

khitanan. Kesenian Damar Sewu biasanya menampilkan lagu Islami setelah itu 

istirahat dan diisi oleh pengajian atau sambutan dari tuan rumah. Namun bukan 

berarti kesenian Damar Sewu tidak memiliki urutan sajian dalam penampilannya 

sendiri. Urutan sajian pada penampilan kesenian Damar Sewu dibagi menjadi 3 

bagian yaitu, bagian awal acara, bagian tengah, bagian akhir acara. Berikut uraian 

lebih jelas urutan sajian kesenian Damar Sewu: 

4.1.6.1.1 Bagian Awal 

Pada sebuah acara kesenian Damar Sewu selalu tampil sebagai pengiring 

anak khitanan. Dalam kesenian Damar Sewu pada bagian awal, biasanya para 

pemain mulai memainkan beberapa ritme pola permainan pada instrumen terbang 

secara bersamaan sebagai penanda bahwa kesenian Damar Sewu siap melakukan 

pertunjukannya. Setelah para pemain kesenian Damar Sewu telah siap, mereka 

lalu memainkan beberapa pola ritme yang lainnya. 

Kesenian Damar Sewu juga menggunakan beberapa obor yang dibawa 

oleh para pemain kesenian tersebut, dan mereka sering dikenal sebagai pemain 

obor hal itu dikarenakan mereka selalu melakukan beberapa atraksi yang 

menghibur para penonton dengan memainkan obor tersebut. Obor-obor yang 
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digunkan beraneka bentuk, ada yang bentuknya seperti obor pada umumnya dan 

ada pula obor yang berbentuk lingkaran.  

4.1.6.1.2  Bagian Tengah 

Bagian tengah yang dimaksud adalah bagian lanjutan dari bagian awal 

yaitu setelah memainkan beberapa pola ritme pada instrumen terbang secara 

bersamaan dan disusul dengan permainan instrumen jidor atau biasa di sebut 

induk oleh orang Karangmalang, para pemain kesenian Damar Sewu yang lainnya 

juga mulai melantunkan syair-syair sholawat nabi serta syair-syair dalam kitab 

berzanji yang sering dilantukan pada saat jamiyahan berlangsung. Dalam hal ini 

syair-syair tersebut diiringi oleh beberapa instrumen terbang pada umumnya 

selain bass dan kempling.  

Pada saat para pemain kesenian Damar Sewu melantunkan syair-syair 

tersebut sebagai pengiring musik anak khitanan, para pemain obor  juga 

melakukan beberapa aksi yang menghibur para penonton. Para pembawa obor 

melakukan atraksi obor dengan cara menyemburkan minyak tanah dari mulut ke 

obor sehingga menghasilkan kilatan api yang sangat besar, selain itu juga 

memainkan obor yang berbentuk lingkaran di atas kepala mereka. Hal ini 

dilakukan oleh kesenian Damar Sewu sebagai upaya menghibur para penonton 

yang datang untuk menyaksikan pertunjukan tersebut.  

4.1.6.1.3 Bagian Akhir  

Setelah memainkan beberapa pola ritmis secara bergantian  pada 

isntrumen rebana dan beberapa syair-syair pada bagian tengah, kesenian Damar 

Sewu juga memainkan beberapa pola ritmis yang lebih rampak dan dimainkan 



 

 

 

45 

secara bersamaan dengan instrumen rebana yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk 

memberikan penekan tempo dan ritme pada instrumen rebana supaya lebih 

rampak, sehingga alur musik yang diabawakan semakin naik dan mengenai 

bagian akhir atau klimaks dalam pertunjukan kesenian Damar Sewu tersebut. 

Kesenian Damar Sewu juga meningkatkan permainan obornya dalam 

bagian akhir pertunjukannya. Seperti pada saat salah satu anggota kesenian 

tersebut melakukan semburan api yang tadinya dilakukan hanya satu orang saja, 

namun pada bagian akhir mereka menambahkan hingga menjadi dua orang. Selain 

itu juga, para pemain obor dalam kesenian Damar Sewu juga lebih atraktif dalam 

setiap permainan obornya, sehingga para penonton makin terhibur dalam 

pertunjukan kesenian tersebut.    
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Foto 1. Pertunjukan Damar sewu grup Jam’iyyah Rebana Al-Hikmah 

(Foto: Prian Mismada, Karangmalang, mei 2013) 

4.1.6.2 Arena Pertunjukan 

Panggung adalah sebuah arena atau tempat untuk menampilkan sebuah 

pertunjukkan, ada panggung indoor dan panggung outdoor. Panggung yang 

digunakan untuk berlangsungnya pertunjukan kesenian Damar Sewu sering 

dilakukan pada outdoor, yaitu seperti di teras rumah dan jalanan. Namun 

pertunjukan kesenian Damar Sewu lebih sering dilakukan pada jalan raya, hal ini 

dikarenakan kesenian Damar Sewu digunakan untuk mengiringi atau mengarak 

anak khitan yang selesai disunat dari rumah dukun sunat atau mantri menuju ke 

rumah hajatan. 

Meskipun panggung yang digunakan oleh kesenian Damar Sewu sangat 

sederhana yaitu di jalan raya. Namun hal ini tidak menyurutkan antusias para 

penonton yang datang untuk menyaksikan penampilan dari kesenian Damar Sewu  

dan para pembawa obornya. Setiap kesenian Damar Sewu melakukan 

pertunjukannya, pasti jalan raya yang digunakan sebagai panggung atau yang 
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dilewatinya akan menjadi ramai dan macet, hal ini dikarenakan para penonton 

yang sangat terhibur dengan setiap pertunjukan kesenian Damar Sewu. 

 

Foto 2. Arena  Pertunjukan penampilan Damar sewu 

(Foto: Prian Mismada, Karangmalang, mei 2013) 

 

4.1.6.3 Tata Rias 

Tata rias adalah cara mengkreasikan wajah yang diaplikasikan 

menggunakan kosmetik dan alat tertentu dengan tujuan mempercantik atau 

memperindah atau memunculkan karakter tertentu. Tata rias dibagi menjadi 3 

yaitu, tata rias wajah natural, tata rias wajah untuk mode/ seni (Styling make up), 

tata rias wajah untuk karakterisasi. 

Para pemain kesenian Damar Sewu tanpa menggunakan tata rias, karena 

para pemain kesenian Damar Sewu ini para bapak-bapak yang tidak pernah 

melakukan hal tata rias dalam kehidupan kesehariannya.  
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Foto 3. Tata Rias anggota Damar sewu tanpa Rias 

(Foto: Prian Mismada, Karangmalang, mei 2013) 

 

4.1.6.4 Tata Lampu 

Tata lampu adalah susunan alat-alat penerangan berupa lampu dengan 

berbagai jenis dan fungsi yang digunakan untuk memberikan pencahayaan pada 

suatu pertunjukkan. Tata Lampu yang digunakan dalam pertunjukan kesenian 

Damar Sewu ini hanya menggunakan penerangan lampu yang terdapat pada 

pinggiran jalan raya yang dilaluinya. Hal ini dikarenakan setiap pertunjukan 

kesenian Damar Sewu dilakukan pada jalan raya sebagai panggung 

pertunjukannya. Namun kesenian Damar Sewu juga menggunakan beberapa obor 

sebagai pengiring jalan atau pembuka jalan yang di letakan pada baris paling 

depan, sehingga bisa digunakan sebagai penerang tambahan dalam setiap 

pertunjukannya.  
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Foto 4. Lampu penerangan yang digunakan Damar sewu 

(Foto: Prian Mismada, Karangmalang, mei 2013) 

 

4.1.6.5 Tata Busana 

Tata busana adalah cara berpakaian atau kostum yang digunakan pada 

saat tampil dalam suatu pertunjukkan. Urusan Busana atau kostum saat tampil 

adalah salah satu hal yang sangat penting tujuannya tak lain tak bukan untuk 

memperindah penampilan. Dalam kesenian Damar Sewu para pemain 

musiknya menggunakan baju kokoh jamiyah Robana Al Hikmah atau baju 

muslim dan bagian bawah menggunakan celana bahan hitam panjang, namun 

juga para anggotanya sering menggunakan baju batik yang mempunyai corak 

serempak dan bagian bawahnya menggunakan celana bahan hitam panjang. 

Para pembawa obor kostumnya tidak ditentukan, hanya menggunakan kaos 

oblong dan celana pendek, namun ada pula yang menggunakan kaos oblong 

dan sarung. Meskipun busana yang digunakan oleh para anggota kesenian 

Damar Sewu sangat santai, namun hal ini tidak mempengaruhi antusias para 

penonton untuk datang dan menyaksikan pertunjukan tersebut.  
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Foto 5. Tata busana grup Jam’iyyah Rebana Al- Hikmah 

(Foto: Prian Mismada, Karangmalang, mei 2013) 

 

4.1.6.6 Tata Suara 

Tata suara adalah pengaturan yang dilakukan agar suara yang dikeluarkan 

hasilnya lebih baik dan enak didengarkan. Alat yang digunakan dapat berupa alat 

pengeras suara, pengatur suara dan lain-lainnya. 

Pertunjukan kesenian Damar Sewu tanpa menggunakan sound system 

maupun pengatur suara lainnya, karena kesenian Damar Sewu  hanya 

menggunakan instrumen rebana dan suara tersebut benar-benar murni dihasilkan 

dari instrumen rebana yang dimainkan oleh para anggota kesenian Damar Sewu. 

Bagi para anggota kesenian Damar Sewu hal ini sudah cukup untuk melakukan 

sebuah pertunjukan kesenian tersebut. 
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4.1.6.7 Formasi 

Formasi adalah tata letak atau posisi pemain dan alat musik yang disusun 

demikian rupa untuk kebutuhan panggung maupun keindahan penampilan visual 

suatu pertunjukkan. 

Keteraturan posisi dalam suatu penampilan menjadi unsur penting 

penambah sisi artistik dari pertunjukkan itu sendiri. Begitu pula dengan 

penampilan kesenian Damar Sewu. Semua personil menghadap ke depan atau  

mengahadap arah iringan khitanan yang barisan tersebut diisi oleh para pembawa 

obor. Dalam pertunjukannya, kesenian Damar Sewu membagi tiga baris 

rombongan, yaitu pada baris pertama atau terdepan diisi oleh para pembawa obor, 

dan baris kedua atau rombongan kedua diisi oleh anak khitan yang menaiki becak 

yang sudah dihiasi, sedangkan baris atau rombongan paling akhir diisi oleh para 

pemain rebana kesenian Damar Sewu. 

  

                  

  

         

      

                   

 

 

 

 

Gambar 4.1 Formasi di panggung (jalan raya) kesenian Damar Sewu 

Keterangan : 

  : Arah depan 

  A  : Para pembawa obor  

  B  : Anak yang dikhitan 

  C  : Para pemain terbang 
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4.1.7 Bentuk Komposisi Kesenian Damar Sewu 

4.1.7.1 Ritme 

Ritme dalam kesenian Damar Sewu ditemukan pada masing-masing alat 

musik terbang, terbang induk, kempling, keplak serta bass diberikan pola ritme 

yang berbeda namun pada saat dimainkan bersamaan ritme-ritme tersebut saling 

mengisi.  

Sebelum memainkan instrumen menggunakan pola yang dibuat, pemain 

harus membedakan bunyi dung dan tang pada instrumen karena pola yang dibuat 

ditulis dengan tulisan dung (d) dan tang (t) untuk mempermudah dalam 

mempelajarinya. Namun dalam kenyataanya bukan bapak-bapak anggota yang 

membaca pola tersebut tetapi pelatih yang membaca dan mencontohkan kepada 

para pemain kemudian mereka tinggal menirukannya. 

Berikut ini merupakan pola ritme yang terdiri dari beberapa alat musik 

yang dimainkan secara bersamaan. 

1) Terbang 

a. Terbang 1 :│ d · t    · t    · d   t    │ d · t    · t    · d   t    ║ 

pola ritme terbang 1 dalam notasi balok: 

 

 

b. Terbang 2 :│ d  t     t· ·d    · d   t │  d  t     t· ·d    · d   t  ║ 

pola ritme terbang 2 dalam notasi balok: 
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c. Terbang 3 :│· · d     d t    t · t   · d │· · d     d t    t · t   · d ║ 

pola ritme terbang 3 dalam notasi balok: 

 

2) Kempling / Ketipung 

a. Kempling : │  d t t     t  t     · d   t │ d t t     t  t     · d   t ║ 

Pola kempling dalam notasi balok: 

 

3) Gong 

a. Bass 1 (kecil) : dung 

b. Bass 2 (sedang) : dung  dung       

4) Keplak 

a. Keplak 1 : │ d · t  t   d · t  t  │ d · t  t   d · t  t  ║ 

Pola keplak dalam notasi balok: 

 

5) Induk 

Terbang induk merupakan alat musik terbang yang mempunyai benuk 

seperti kempling, namun terbang induk mempunyai diameter yang lebih besar 
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dibandingkan dengan diameter kempling. Terbang induk dalam kesenian Damar 

Sewu mempunyai ukuran diameter sekitar 30cm dan panjang sekitar 40cm. Dalam 

setiap pertunjukan kesenian Damar Sewu menggunakan 1 buah terbang induk.  

Terbang induk juga menghasilkan suara seperti suara yang dihasilkan oleh 

kempling, yaitu “dung,, dan tak,,”. Suara dung dihasilkan jika dimainkan pada 

bagian tengah membran terbang induk, dan suara tak dihasilkan jika dimainkan 

pada bagian pinggir. 

4.1.7.2 Melodi  

Dalam kesenian Damar Sewu mereka tidak menggunakan melodi dalam 

setiap pertunjukannya. Hal ini dikarenakan alat yang digunakan kesenian Damar 

Sewu adalah instrumen terbang saja tanpa menggunakan instrumen melodis dalam 

setiap pertunjukannya. Oleh karena itu, dalam setiap pertunjukan kesenian Damar 

Sewu tidak terdapat unsur melodi yang terkandung. Meskipun dalam setiap 

pertunjukannya tidak terdapat unsur melodi, namun hal ini tidak menyurutkan 

antusias para penonton yang datang untuk menyaksikannya. 

4.1.7.3  Harmoni  

Harmonisasi pada kesenian Damar Sewu ditunjukkan dari keselarasan 

ritme yang dimainkan oleh terbang, kempling, keplak dan terbang induk serta bass, 

karena alat-alat musik itu dibagi dan memainkan ritme yang berbeda namun pada 

saat dimainkan bersamaan akan terdengar paduan ritmis yang harmonis. Dalam 

penerapan harmonisasi instrumen para pemain sudah mampu melakukannya akan 

tetapi untuk harmonisasi suara hanya dalam lagu saja dapat dipraktekkan oleh para 

vokalis kesenian Damar Sewu. 
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Harmonisasi pada pertunjukan kesenian Damar Sewu yang sering 

ditampilkan bukan hanya harmonisasi pada ritme saja, melainkan terdapatnya 

kerhamonisasi terhadap suara vokal dengan suara instrumen terbang yang sangat 

baik. Jika dilihat dari alat yang digunakan oleh kesenian Damar Sewu, kesenian 

ini hanya menggunakan instrumen terbang saja tanpa adanya instrumen yang 

lainnya, namun hal ini bisa menghasilkan rasa harmonis terhadap suara vokal  

dengan instrumen rebana tanpa di bantu dengan menggunakan instrumen melodis. 

4.1.7.4 Struktur bentuk lagu 

Dalam kesenian Damar Sewu sering membawakan sebuah lagu sholawat 

badriyah atau syair yang ada pada kitab berzanji untuk dipertunjukan. Sholawat 

atau syair tersebut sering digunakan dalam setiap pertunjukannya, hal itu 

dimaksudkan untuk mensyukuri atas karunia yang telah diberikan Allah kepada 

kita semua terutama bagi orang yang mempunyai hajat khitanan tersebut. Karena 

mereka telah diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses khitanan 

sehingga kesenian Damar Sewu  ini mengutarakan rasa senang yang di rasakan 

oleh yang sedang mempunyai hajat tersebut. 

4.1.7.5 Syair  

Syair yang terdapat dalam lagu-lagu kesenian Damar Sewu biasanya 

berupa sholawat atau lagu dengan syair bahasa Arab. Lagu-lagu yang dibawakan 

syairnya biasanya memiliki makna nasehat atau syiar-syiar agama. Adapun lagu-

lagu yang dinyanyikan antara lain, Salamim Baid, Mayulzalgat, Alfa sholallah, Ya 

Rasulullah, Bismillah, Sholawat Badar, Ya Badrotim (bahasa Arab). 

 Bersama : ya nabi salam alaika, ya rasul salam alaika 

    ya habib salam alaika, sholawatullah alaika 
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 Vokal   : asyroqol badrun alaina, fahtafat minkul badheru 

    mislakhusnik ma raqina, qothuya wajna syururi 

 Bersama  : ya nabi salam alaika, ya rasul salam alaika 

    ya habib salam alaika, sholawatullah alaika 

 Vokal   : anta syamsyu antta badrun, anta nurun fauquni 

    antaik syiru wagholi, anta mishbakhu shuduri 

 Bersama  : ya nabi salam alaika, ya rasul salam alaika 

    ya habib salam alaika, sholawatullah alaika 

 Vokal   : ya khabibi ya muhammad muhammad, ya arusal kho 

    fiqoini, ya muajad ya mumaj mumajad, ya ima mal 

    qiblataini  

 bersama : ya nabi salam alaika, ya rasul salam alaika 

    ya habib salam alaika, sholawatullah alaika 

 vokal  : man roa wajhaka yas’ad ka yas’ad, ya karomah wa 

    lidaini, khan dhuka shafil mu barowad mu barowad, 

    wirduna ya mannusyuri 

 bersama : ya nabi salam alaika, ya rasul salam alaika 

    ya habib salam alaika, sholawatullah alaika 

 

4.1.7.6 Tempo 

Dari awal lagu sampai akhir lagu biasanya lagu yang dimainkan dalam 

tempo yang sedang dan cepat. Jarang sekali bahkan mungkin tidak ada lagu 

tersebut dimainkan dengan tempo yang lambat, hal ini dikarenakan lagu-lagu 

kasidah kebanyakan memilki makna ajakan atau seruan dakwah islam mungkin 

dengan tempo yang sedang atau cepat makna tersebut lebih cepat atau mudah 

tersampaikan kepada pendengar. Selain itu dengan tempo cepat lagu-lagu kasidah 

yang bertemakan kebahagiaan lebih terasa semangat dan cerianya. 
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4.1.7.7  Instrumen 

  Instrumen musik yang digunakan oleh kesenian Damar Sewu dalam 

penampilannya adalah 8 buah terbang, 2 buah kempling, 1 buah keplak, 2 buah 

bass, dan 1 buah terbang induk. Masing-masing instrumen mempunyai peran dan 

fungsi yang berbeda-beda dalam penyajian dan untuk menghasilkan irama yang 

enak didengar, maka alat yang dibutuhkan antara lain:  

4.1.7.7.1  Terbang/ Kencer 

Terbang adalah sebuah alat musik berbentuk bundar dan pipih terbuat dari 

kulit yang dikencangkan pada bingkai bundar dari kayu dan dipaku serta di 

sampingnya dipasang logam kuningan atau disebut genjring. Terbang memiliki 

berbagai macam ukuran dari yang kecil, sedang sampai yang besar. Terbang 

sedang biasanya memiliki ukuran diameter antara 20-40 cm. Fungsi terbang 

dalam musik kasidah adalah sebagai iringan. Terbang memainkan perannya saat 

memasuki bagian pembuka, reff dan bergantian dengan ketipung. Dalam 

memainkannya terbang menimbulkan dua suara yaitu dung dan tang, untuk 

mendapatkan bunyi “dung” pukul bagian tengah dari terbang sedangkan untuk 

mendapatkan bunyi “tang” pukul bagian pinggir dari terbang. Dalam kesenian 

Damar Sewu ada 8 buah terbang yang dimainkan oleh 8 orang pemain. Dibawah 

ini pola permainan dari terbang : 

1) Terbang 1 :│d · t    · t    · d   t │ d · t    · t    · d   t  ║ 
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2) Terbang 2 :│d t     t ·d   · d  t  │ d t     t ·d   · d  t ║ 

 

 

3) Terbang 3 : │· · d    d t    t · t   · d  t   │· · d    d t    t · t   · d  t  ║ 

 

 
Foto 6. Alat musik terbang grup Jam’iyyah Rebana Al-Hikmah 

(Foto: Prian Mismada, Karangmalang, mei 2013) 

 

4.1.7.7.2 Kempling 

Kempling adalah alat musik membranophone berbentuk silinder, 

bentuknya sama dengan terbang hanya lebih tinggi. Diameternya sekitar 25 cm di  

sampingnya terdapat besi seperti kuping berfungsi sebagai pegangan. Ketipung 

juga berperan sebagai iringan lagu kasidah pada saat awal lagu serta memliki 

pembagian peran dengan terbang. Dalam kesenian Damar Sewu ada 2 orang 

pemain yang memainkan ketipung. 
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Di bawah ini contoh pola permainan kempling yang dimainkan dalam 

kesenian Damar Sewu : 

1) Kempling :  │d tt    t  t   · d   t   │ d tt    t  t   · d   t   ║ 

 

 

 

Foto 7. Alat musik kempling grup Jam’iyyah Rebana Al-Hikmah 

(Foto: Prian Mismada, Karangmalang, mei 2013) 

 

4.1.7.7.3 Keplak 

Keplak adalah alat musik yang bisa dikatakan terbang mini tanpa genjring 

yang bunyinya lebih ringan “pak.. pak…“  genjring ini berperan sebagai filler saat 

terbang diam dan kenting berbunyi maupun sebaliknya. Para Pemain biasanya 

memainkan keplak sambil menari secara bergiliran. Ada 1 buah keplak yang 

dimainkan. 
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Berikut pola permainan keplak : 

1) Keplak :│ p · p  p p · p  p   │  p · p  p p · p  p ║ 

 

 

 

Foto 8. Alat musik keplak grup Jam’iyyah Rebana Al-Hikmah 

 (Foto: Prian Mismada, Karangmalang, Mei 2013) 

 

4.1.7.7.4 Terbang induk 

Terbang induk merupakan alat musik terbang yang mempunyai benuk 

seperti kempling, namun terbang induk mempunyai diameter yang lebih besar 

dibandingkan dengan diameter kempling. Terbang induk dalam kesenian Damar 

Sewu mempunyai ukuran diameter sekitar 30cm dan panjang sekitar 40cm. Dalam 

setiap pertunjukan kesenian Damar Sewu menggunakan 1 buah terbang induk.  

Terbang induk juga menghasilkan suara seperti suara yang dihasilkan oleh 

kempling, yaitu “dung,, dan tak,,”. Suara dung dihasilkan jika dimainkan pada 
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bagian tengah membran terbang induk, dan suara tak dihasilkan jika dimainkan 

pada bagian pinggir. 

 

Foto 9. Alat musik Induk grup Jam’iyyah Rebana Al-Hikmah 

 (Foto: Prian Mismada, Karangmalang, Mei 2013) 

 

4.1.7.7.5 Bass 

Bass merupakan salah satu alat yang digunakan pada kesenian rebana atau 

terbang, khususnya pada kesenian Damar Sewu. Bass itu sendiri mempunyai 

diameter sekitar 50cm dan panjang sekitar 10cm. Namun dalam pertunjukan 

kesenian Damar Sewu mereka menggunakan 2 buah bass. Yaitu pada bass 

pertama mempunyai ukuran diameter 50cm dan panjang  10cm, sedangkan bass 

kedua mempunyai diameter sekitar 45cm dan panjang sekitar 7cm. Bass tersebut 

dalam setiap permainannya selalu bergantian antara bass satu dan bass kedua. 
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Foto 10. Alat musik bass grup Jam’iyyah Rebana Al-Hikmah 

 (Foto: Prian Mismada, Karangmalang, Mei 2013) 

 

4.1.7.8 Aransemen 

Untuk aransemen yang digunakan dalam pertunjukan kesenian Damar 

Sewu merupakan hasil karya salah satu personil yang sudah mahir dalam 

memainkan instrumen rebana. Aransemen tersebut dipaparkan dan dijelaskan 

secara langsung kepada para anggota yang lainnya, sehingga para pemain dalam 

kesenian Damar Sewu dapat mengikuti aransemen tersebut dengan baik dan jelas.  

Meskipun dalam kesenian Damar Sewu suatu aransemen yang dibuat sangat 

sederhana akan tetapi masih mempunyai unsur-unsur yang sangat menarik. 

Selain itu lagu-lagu yang dibawakan dalam kesenian Damar Sewu  

biasanya berisi syair-syair sholawat. Namun seiring berkembangnya zaman lagu-

lagu tersebut disajikan dalam aransemen musik yang ringan dan diharapkan 

mampu menarik pendengarnya. 
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4.2 Peranan Masyarakat Terhadap Kesenian Damar Sewu  

Masyarakat desa Karangmalang dalam hal ini mempunyai peran yang 

sangat penting. Khususnya peran dalam setiap pertunjukan yang dilakukan oleh 

kesenian Damar Sewu. Hal ini dilakukan oleh masyarakat Karangmalang untuk 

membuat kesenian Damar Sewu lebih berkembang menjadi lebih baik. Peranan 

masyarakat tersebut dibagi menjadi dua, yaitu peranan masyarakat yaitu peranan 

masyarakat yang menjadi pengurus organisasi dan pemain serta peranan 

masyarakat yang bukan merupakan pengurus organisasi. 

4.2.1 Peranan Pengurus Organisasi dan Pemain Kelompok Kesenian 

Damar Sewu 

Peran masyarakat dalam struktur organisasi dan non struktur organisasi 

sangat penting dalam kesenian Damar Sewu. Hal ini menjadi sebuah gagasan, 

tanpa kedua unsur tersebut maka kesenian Damar Sewu tidak akan sampai 

bertahan hingga saat ini. 

Kesenian Damar Sewu memiliki struktur organisasi dengan masa periode 

ketua jangka panjang. Struktur organisasi ini dijadikan satu dengan organisasi 

jam’iyyahnya untuk mempermudah dalam menjalankan kedua organisasi ini. 

Keberadaan struktur organisasi ini dengan tujuan mengelola grup dengan baik dan 

manajemen yang tertata baik secara keuangan, pemasaran, latihan dan lain–lain. 

Struktur kesenian Damar Sewu mempunyai susunan sebagai berikut: (1) ketua 

adalah bapak Sunarto, (2) penasehat adalah bapak Karto, (3) pelatih adalah bapak 

Sunarto, (4) sekretaris adalah bapak Syehu dan bapak Muslih, (5) bendahara 
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adalah bapak Tholib dan bapak kholik, (6) anggota adalah pemain musik dan 

pemain obor.  

Berkaitan dengan struktur kepengurusan tersebut, berikut akan di jabarkan 

peran masing-masing:  

4.2.1.1 Peran Ketua Kesenian Damar Sewu 

Ketua merupakan bagian terpenting dalam sebuah struktur organisasi. 

Dalam pelakanaannya ketua memiliki tugas memonitor segala kegiatan atau 

segala proses yang dikerjakan dari awal hingga akhir. Proses yang dikerjakan 

sangat bergantung pada kemampuan dan peran ketua dalam mengelola sebuah 

kelompok pertunjukan. Peran pada proses tersebut dalam pembagiannya 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:  

1. Peran Ketua Sebagai Pemimpin Kesenian 

Kelompok kesenian Damar Sewu mempunyai seorang ketua yang berperan 

sebagai pemimpin. Peran sebagai pemimpin diartikan sebagai figur yang 

memimpin jalannya suatu pertunjukan dan yang memimpin perkembangan 

kesenian tersebut. Peran ketua sebagai orang yang memimpin jalannya 

pertunjukan merupakan hal yang wajib dilakukan, supaya dalam setiap 

pertunjukannya kesenian Damar Sewu mempunyai seorang leader atau pemimpin 

yang akan mengatur struktur bentuk pertunjukannya sehingga dapat berjalan 

dengan baik. 

2.  Peran Ketua Sebagai Pelatih Kesenian 

Selain sebagai leader atau pemimpin dan pemain, ketua kesenian Damar 

Sewu juga sebagai pelatih terbang/rebana. Dalam setiap latian rutin Bapak Sunarto 
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selaku ketua kesenian selalu mengajarkan cara memainkan alat terbang secara 

benar kepada setiap pemain kesenian Damar Sewu. Sehingga para pemain 

kesenian tersebut dapat melakukan pertunjukannya dengan baik dan benar berkat 

latihan rutin yang di ajarkan oleh Bapak Sunarto.   

3. Peran Ketua Sebagai Pemain Kesenian 

Selain berperan sebagai leader atau pemimpin dalam setiap 

pertunjukannya, ketua kesenian Damar Sewu juga berperan sebagai salah satu 

pemain kesenian tersebut. Hal ini dikarenakan ketua kesenian tersebut, Bapak 

Sunarto ikut memegang dan memainkan alat terbang/rebana, yaitu terbang induk. 

Terbang induk sendiri mempunyai peran sebagai salah satu pengatur antara intro 

dan akhiran, sehingga terbang induk tersebut dipegang oleh ketua kesenian 

Damar Sewu yang lebih mengetahui tentang susunan – susunan dalam setiap 

pertunjunkannya. 

4.2.1.2 Peran Penasehat 

Dalam hal ini orang yang berperan sebagai penasehat kesenian Damar 

Sewu adalah Bapak Karto. Perannya sebagai penasehat kesenian Damar Sewu 

adalah memberikan dorongan serta masukan kepada ketua sehingga kesenian 

tersebut dapat berkembang lebih maju dalam perjalanannya. Selain memberikan 

masukan kepada ketua, Bapak Karto selalu memberikan nasehat atau masukan 

kepada para pemain kesenian Damar Sewu jika ada kesalahan dan masalah dalam 

setiap perkembangan kesenian tersebut. 
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4.2.1.3 Peran Pelatih 

Dalam hal ini selain sebagai Ketua, Bapak Sunarto berperan sebagai 

pelatih kesenian Damar Sewu. Bapak Sunarto melatih para anggota kesenian 

Damar Sewu dengan baik dan telaten, sehingga para anggota kesenian tersebut 

sangat mahir dalam memainkan alat terbang/rebana dalam setiap pertunjukannya. 

4.2.1.4 Peran Sekretaris 

 Kelompok kesenian Damar Sewu mempunyai sekretaris yang berperan 

untuk mencatat semua keperluan tentang kesenian Damar Sewu, yaitu mencatat 

tentang surat yang di buat kesenian tersebut dan tentang pembuatan jadwal latian 

rutin kesenian Damar Sewu. Hal lain yang tidak lepas dari proses yang 

membutuhkan catatan antara lain kebutuhan yang diperlukan pemain saat proses 

latihan. Data dan keterangan mengenai segala keperluan kelompok kesenian 

Damar Sewu dalam struktur organisasinya dikondisikan oleh sekretaris. Dalam 

hal ini, yang ditunjuk sebagai sekertaris kesenian Damar Sewu adalah Bapak 

Syehu dan Bapak Muslih. 

4.2.1.5 Peran Bendahara 

 Bendahara merupakan aspek vital dalam pengendalian keuangan, baik 

pemasukan ataupun pengeluaran yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Peran 

bendahara yang ditunjuk adalah Bapak Tholib dan Bapak Kholik. Bendahara yang 

dimiliki oleh kesenian Damar Sewu mempunyai peran sebagai pengatur 

keuangan. Faktor pemasukan dan pengeluaran beserta kebijakan-kebijakan sangat 

bergantung dari kemampuan bendahara itu sendiri. Hal ini dilakukan supaya 

setiap pendapatan atau pengeluaran keuangan dalam kesenian tersebut berjalan 
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dengan benar, sehingga dapat memperoleh perhitungan dan segala perincian 

mengenai kebutuhan kelompok kesenian Damar Sewu. 

4.2.1.6  Peran Anggota Kesenian Damar Sewu 

Kesenian Damar Sewu mempunyai anggota sebanyak 14 pemain 

terbang/rebana dalam setiap pertunjukannya. Pembagian pemain untuk memegang 

alat terbang/rebana dilihat dari jumlah alat terbang yang mereka punya. Yaitu 

jumlah terbang sebanyak 8 buah, jumlah kempling sebanyak 2 buah, jumlah 

keplak sebanyak 1 buah, jumlah terbang induk sebanyak 1 buah, dan jumlah bass 

sebanyak 2 buah. Semua alat terbang/rebana tersebut mempunyai fungsi atau 

peran dalam pertunjukannya, yaitu: 

4.2.1.6.1 Peran Pemain Rebana 

Rebana merupakan alat pokok dalam kesenian Damar Sewu. Alat rebana 

secara umum berfungsi sebagai pengiring musik. Pemain rebana tersebut 

dikelompokkan menjadi 5 posisi sesuai kemampuan personil yang telah 

ditetapkan sesuai kemampuan. Alat alat dalam rebana tersebut dalam 

pengelompokannya dijabarkan sebagai berikut: 

1. Terbang 

 Dalam setiap pertunjukannya terbang yang digunakan sebanyak 8 buah. 

Hal ini dikarenakan terbang dalam pertunjukan kesenian Damar Sewu mempunyai 

peran sebagai iringan. Selain sebagai iringan, terbang juga mempunyai peran pada 

saat memasuki bagian pembuka, reff, dan bagian akhiran. Dalam memainkan 

terbang tersebut, para pemain dibagi menjadi dua kelompok yang pola dan cara 
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bermainnya berbeda. Hal ini menjadikan pola permainannya dapat berbunyi 

secara bersaut – sautan dengan kelompok terbang yang satunya. 

2. Kempling 

  Dalam kesenian Damar Sewu terdapat 2 buah kempling. Sehingga 

anggota yang memegang kempling tersebut ada dua orang, yaitu Bapak Karto dan 

Bapak Kholik. Dalam hal ini kempling mempunyai sama dengan peran terbang, 

yaitu sebagai iringan. Meskipun kempling berperan sama dengan terbang, namun 

ada yang berbeda yaitu peran kempling dimainkan pada saat reff saja. Bagian reff 

lain kempling tidak dianjurkan untuk ikut serta dibunyikan. 

3. Keplak 

 Kelompok kesenian Damar Sewu memiliki 1 buah keplak. Anggota yang 

memegang keplak tersebut yaitu Bapak Syehu. Dalam hal ini keplak mempunyai 

peran sebagai filter saat terbang diam dan juga sebagai aksen pada saat akan reff 

dan akhiran.  

4. Terbang induk 

  Terbang induk adalah terbang yang agak panjang dibandingkan dengan 

terbang biasa. Dalam setiap pertunjukan kesenian Damar Sewu juga 

menggunakan terbang induk, terbang induk mempunyai ukuran diameter sekitar 

30cm dan panjang sekitar 40 cm. Dalam setiap pertunjukannya, kesenian Damar 

Sewu menggunakan 1 buah terbang induk, yang dipegang oleh Bapak Sunarto. 

Terbang induk mempunyai peran sebagai pengatur tempo dan aksen pada saat 

memasuki bagian reff dan akhiran. 
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5. Bass 

  Merupakan salah satu alat yang digunakan pada kesenian Damar Sewu. 

Bass tersebut mempunyai diameter sekitar 50cm dan panjang sekitar 10cm. 

Namun dalam kesenian Damar Sewu, bass yang digunakan ada 2 macam yaitu 

bass yang berukuran besar dan bass yang berukuran sedang. Dalam pertunjukan 

kesenian Damar Sewu, bass tersebut dipegang dan dimainkan oleh Bapak Tholib 

dan Bapak Ramli. Bass itu sendiri mempunyai peran sebagai pengiring dalam 

bagian pembukaan, reff, akhiran, dan permainan bass tersebut bergantian antara 

bass besar dan bass sedang. 

4.2.1.6.2 Peran Pemain Obor 

Dalam setiap pertunjukannya, kesenian Damar Sewu juga melakukan 

beberapa atraksi obor sebagai pelengkap hiburan. Pemain obor tersebut terdiri dari 

5 orang pembawa obor yang melakukan atraksi. Para pemain obor dalam 

pertunjukan kesenian Damar Sewu mempunyai peran sebagai pelengkap dan 

penghibur kepada para penonton dan anak khitan yang menanggap kesenian 

tersebut. Selain sebagai pelengkap dan penghibur, para pemain obor tersebut juga 

berperan sebagai penerangan dalam perjalanan iring–iringan pertunjukan kesenian 

Damar Sewu. Selain itu para pemain obor juga memiliki rasa kebersamaan dan 

loyalitas yang tinggi, contohnya siapapun boleh ikut dalam permainan atraksi 

obor dengan syarat mempunyai kemampuan dalam permainan tersebut agar tidak 

membahayakan diri sendiri dan orang lain. 
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Foto11. Atraksi pemain obor kesenian Damar Sewu 

 (Foto: Prian Mismada, Karangmalang, Mei 2013) 

 

4.2.2 Peranan Masyarakat yang Bukan Pengurus Organisasi Kelompok 

Kesenian Damar Sewu 

Peran masyarakat selain struktur organisasi dan pemain yaitu non struktur 

organisasi dan pemain. Peran non struktur organisasi tidak kalah penting dari 

peran yang ada dalam struktur organisasi. Peran tersebut berfungsi sebagai 

pendukung dalam pelaksanaan pertunjukan kesenian Damar Sewu. Bagian yang 
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termasuk dalam peran non struktur organisasi adalah meliputi, (1) kepala desa, (2) 

ketua RT, (3) penonton, (4) penanggap. 

4.2.2.1 Peran Kepala Desa 

Kepala desa Karangmalang mempunyai peran yang sangat penting dalam 

perkembangan kesenian  Damar Sewu. Hal ini dikarenakan kesenian Damar Sewu 

merupakan kebudayaan yang benar – benar berasal dari salah satu desa di 

kecamatan Ketanggungan, yaitu desa Karangmalang. Desa Karangmalang 

merupakan salah satu desa yang mempunyai perkembangan kebudayaan yang 

lumayan besar, di desa Karangmalang sendiri mempunyai beberapa kebudayaan 

yang berkembang, seperti :  kesenian Burok, kesenian Tarling, dan kesenian 

Damar Sewu. Dari beberapa kesenian yang ada di desa Karangmalang, kesenian 

Damar Sewu termasuk kesenian yang banyak diminati oleh warga Karangmalang 

karena kesenian ini masih di percayai oleh warga Karangmalang sebagai kesenian 

yang dilahirkan dari budaya nenek moyang mereka.  

 Dalam hal ini, kepala desa Karangmalang yang bernama Bapak 

Muhammad Idris mempunyai peran sebagai pelindung kesenian Damar Sewu. 

Kepala desa Karangmalang berperan untuk melindungi dan melestarikan tentang 

keberadaan kesenian Damar Sewu yang berasal dari desa Karangmalang, sehingga 

perkembangan kesenian tersebut dapat berkembang dengan lebih baik meskipun 

bersaing dengan kesenian-kesenian yang lainnya pada era saat ini yang tentunya 

lebih maju dan modern.   
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Foto 12. Kepala Desa Karangmalang (Bapak Muhammad Idris) 

(Foto: Prian Mismada, Karangmalang, Mei 2013) 

 

4.2.2.2 Peran Ketua RT 

Selain Kepala desa Karangmalang yang mempunyai peran terhadap 

berlangsungnya berkembang kesenian Damar Sewu, Ketua Rt di desa 

Karangmalang, yaitu Bapak Kaprawi juga mempunyai peran yang tidak kalah 

penting dengan peran Kepala desa. Yaitu dengan cara sebagai penyalur dan 

mendata para pelaku kesenian yang ada di desa Karangmalang, sehingga kepala 

desa Karangmalang mempunyai data tentang adanya kebudayaan yang lahir dan 

berkembang di desa Karangmalang.  

 Kesenian Damar Sewu mempunyai beberapa anggota yang berasal dari 

berbagai Rt yang ada di desa Karangmalang, sehingga harus mempunyai wadah 

untuk menyatukan dan mendata para anggota kesenian ini. Para Ketua Rt 

mempunyai peran sebagai penghubung antara para pelaku kesenian yang ada di 
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desa Karangmalang dengan warga dan perangkat desa yang lainnya serta sebagai 

pencatat data tentang kebudayaan yang ada di desa Karangmalang.  Kesenian 

Damar Sewu juga termasuk salah satu kesenian yang di data oleh Ketua Rt 

setempat, sehingga kesenian Daamar Sewu terdaftar sebagai salah satu kesenian 

yang berasal dan dimiliki oleh desa Karangmalang. 

4.2.2.3 Peran Penonton 

Dalam setiap pertunjukan kesenian Damar Sewu selalu ramai dengan 

datangnya para penonton. Para penonton kesenian Damar Sewu datang untuk 

menyaksikan dan meramaikan jalannya sebuah pertunjukan kesenian tersebut. 

Para penonton dalam hal ini mempunyai peran sebagai orang yang datang untuk 

meramaikan jalannya sebuah pertunjukan kesenian Damar Sewu sehingga dalam 

setiap pertunjukannya kesenian tersebut sangat ramai. Penonton tersebut datang 

untuk menyaksikan pertunjukan kesenian Damar Sewu hingga selesai, sehingga 

hal tersebut sangat membantu dalam setiap pertunjukannya dan membuat 

pertunjukan tersebut sangat ramai untuk memberikan daya tarik kepada 

masyarakat desa Karangmalang yang lainnya.  

Setiap penonton yang datang untuk menyaksikan pertunjukan kesenian 

Damar Sewu sangat berpengaruh dengan suksesnya acara kesenian tersebut. 

Selain untuk meramaikan sebuah pertunjukan kesenian Damar Sewu, penonton 

juga mempunyai peran sebagai pengkritik dan pemberi saran kepada kesenian 

tersebut sehingga kesenian Damar Sewu dapat berkembang menjadi kesenian 

yang lebih maju. Salah satu kritik yang sering disampaikan oleh penonton adalah 

kritik untuk mewaspadai para pemain obor yang sering kali anak dibawah umur 
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khususnya kisaran umur di bawah 12 tahun yang ikut memainkan atraksi obor 

agar tingkat kecelakaan para pemain obor dalam atraksinya berkurang. 

 

Foto 13. Penonton Pertunjukan Kesenian Damar Sewu 

(Foto: Prian Mismada, Karangmalang, Mei 2013) 

 

4.2.2.4 Peran Penanggap 

Sebuah pertunjukan kesenian Damar Sewu tidak pernah lepas dengan 

peran para penanggap kesenian tersebut. Hal ini dikarenakan dalam setiap 

pertunjukan kesenian Damar Sewu, dapat melakukan sebuah pertunjukan dengan 

adanya tanggapan atau permintaan dari para penanggap. Para penanggap biasanya 

mendapatkan info tentang kesenian Damar sewu dari beberapa masyarakat yang 

lainnya yang telah melihat pertunjukan tersebut. Namun tak jarang pula para 

penanggap tersebut datang langsung kepada pemain  kesenian Damar Sewu dan 

menanyakan langsung kepada pemain kesenian tersebut, bahkan penanggap 

tersebut juga sering mendatangi langsung ketua kesenian Damar Sewu dan 

menanyakan langsung dan membuat jadwal pertunjukannya. Biasanya para 

penanggap mengeluarkan biaya untuk pertunjukan Damar Sewu kisaran Rp 
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700.000,- sampai RP 2.000.000,-. Para penanggap tersebut mempunyai peran 

yang sangat penting dalam setiap pertunjukan kesenian Damar Sewu, karena 

pertunjukan Damar Sewu lebih sering di mainkan ketika ada salah seorang warga 

yang menanggapnya. Selain itu, pertunjukan Damar Sewu juga tidak memandang 

status sosial para penanggapnya, siapa saja boleh menanggap pertunjukan Damar 

Sewu dengan tarif minimal RP 700.000,-. Sehingga kesenian Damar Sewu dapat 

berkembang lebih maju dan di kenal oleh masyarakat luas. 

 

 

Foto 14. Penanggap Kesenian Damar Sewu (Keluarga Bapak Opik) 

(Foto: Prian Mismada, Karangmalang, Mei 2013) 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa kesenian 

Damar Sewu merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan yang ada di desa 

Karangmalang kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Dalam hal ini 

kesenian Damar Sewu dikaji secara tekstual dan konstekstual. Kesenian Damar 

Sewu dikaji secara tekstual, dalam hal ini setiap pertunjukan kesenian Damar 

Sewu menggunakan satu set alat rebana/terbang seperti: terbang, terbang induk, 

kempling, keplak, dan bass. Selain menggunakan satu set alat terbang/rebana, 

kesenian Damar Sewu juga menambahkan permainan atrkasi obor sebagai 

pelengkap pertunjukannya dan sebagai penerang dalam setiap arak-arakan 

pertunjukan tersebut. Hal ini dikarenakan setiap pertunjukan kesenian Damar 

Sewu dilakukan pada malam hari dan menggunakan jalan raya sebagai panggung 

pertunjukannya, sehingga kesenian terbangan/rebana tersebut disebut dengan 

kesenian Damar Sewu, karena dalam setiap pertunjukannya menggunakan obor 

sebagai penerang panggung atau sebagai pengiring arak-arakan pertunjukannya. 

Kajian secara konstekstual menunjukan bahwa masyarakat desa 

Karangmalang memiliki peran penting dalam setiap pertunjukan dan 

perkembangan kesenian Damar Sewu. Masyarakat tersebut baik yang tergabung 

dalam pengurus organisasi atau masyarakat yang berada di luar kepengurusan.  
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5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat penulis berikan, antara lain: 

1. Kepada para pemain kesenian Damar Sewu agar sering melakukan latihan 

rutin dan pengenalan kepada para pemuda sehingga kesenian Damar Sewu 

dapat melakukan regenerasi kepada para pemuda desa Karangmalang. 

2. Agar lebih menarik sebaiknya dalam setiap pertunjukannya menggunakan 

kostum yang lebih bervariatif dan terkonsep. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PERANAN MASYARAKAT DESA KARANGMALANG 

KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES 

TERHADAP KEHIDUPAN KESENIAN TRADISIONAL DAMAR 

SEWU 
 

A. Pedoman Observasi 

Pokok - pokok yang di observasi :  

1. Setting  

a. Desa tempat pertunjukan 

 Kesenian apa saja yang ada di desa Karangmalang 

 Dimana keseniannya di tampilkan 

 Siapakah yang pertama kali mengenalkan kesenian di desa Karangmalang 

 Kapan masuknya kesenian di desa Karangmalang 

 Bagaimana keadaan kesenian yang berkembang di desa Karangmalang 

b. Pementasan  

1. Arena panggung dan pemain 

 Seperti apa bentuk dan letak arena panggung yang digunakan para pemain 

pada saat pementasan 

 Dimana letak arena panggung yang digunakan para pemain pada saat 

pementasan 

 Siapa yang membentuk arena panggung yang digunakan para pemain pada 

saat pementasan 

 Kapan bentuk dan letak arena panggung digunakan 

 Bagaimana bentuk dan letak arena panggung digunakan para pemain  
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2. Penataan panggung 

 Persiapan apa yang dilakukan pada saat penataan panggung  

 Dimanakah persiapa n penataan panggung itu berlangsung  

 Siapa yang menyiapkan penataan panggung 

 Kapan persiapan penataan panggung dilakukan 

 Bagaimana persiapan yang dilakukan pada saat penataan panggung  

 

2. Pelaku 

a.  Pemain di atas panggung 

 Alat – alat apa saja yang digunakan oleh para pemain pada saat di atas 

panggung 

 Dimana alat – alat digunakan oleh para pemain pada saat di atas panggung 

 Siapa yang menggunakan alat – alat pada saat di atas panggung 

 Kapan alat – alat digunakan oleh para pemain pada saat di atas panggung 

 Bagaimana alat – alat digunakan oleh para pemain pada saat di atas panggung 

b. Management / crew 

 Kinerja apa yang dilakukan management terhadap pementasan tersebut 

 Dimana management melakukan kinerjanya terhadap pementasan tersebut 

 Siapa saja yang melakukan kinerja sebagai management  

 Kapan kinerja dilakukan oleh management 

 Bagaimana kinerja management 

 

3. Tindakan 
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a. Yang dilakukan pemain 

 Tindakan apa saja yang dilakukan oleh para pemain pada saat pementasan 

 Dimana para pemain melakukan tindakan tersebut 

 Siapakah pemain yang melakukan tindakan  

 Kapan tindakan itu dilakukan 

 Bagaimana tindakan yang dilakukan para pemain  

b. Yang dilakukan crew 

 Tindakan apa saja yang dilakukan oleh para crew 

 Dimana para crew melakukan tindakan tersebut 

 Siapakah crew yang melakukan tindakan 

 Kapan tindakan itu dilakukan  

 Bagaimana tindakan yang dilakukan para crew 

c. Yang dilakukan penonton 

  Tindakan apa saja yang dilakukan oleh para penoton 

 Dimana para penonton melakukan tindakan tersebut 

 Siapakah penonton yang melakukan tindakan 

 Kapan tindakan itu dilakukan  

 Bagaimana tindakan yang dilakukan para penonton 

d. Yang dilakukan penanggap 

 Tindakan apa saja yang dilakukan oleh para penanggap 

 Dimana para penanggap melakukan tindakan tersebut 

 Siapakah penanggap yang melakukan tindakan 

 Kapan tindakan itu dilakukan  
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 Bagaimana tindakan yang dilakukan para penanggap 

B. Pedoman Wawancara 

Personal yang di wawancarai : 

 Perangkat desa : 

1. Kepala Desa Karangmalang : 

 Apakah di desa Karangmalang terdapat kesenian yang hidup dan 

berkembang? 

Jawaban: iya ada,,, malahan banyak sekali mas,,, 

 Kesenian apa saja yang hidup dan berkembang di desa Karangmalang? 

Jawaban: ya macem- macem mas,,, seperti kesenian tarling, kesenian orjen 

tunggal, sama kesenian damar sewu 

 Bagaimana keadaan kesenian yang berkembang di desa Karangmalang? 

Jawaban: kesenian yang berkembang di desa sini lumayan bagus mas,, kadang 

maju,,, yaaa kadang biasa – biasa saja,,, 

 Apa yang bapak ketahui tentang kesenian Damar Sewu? 

Jawaban: damar sewu kan mempunyai arti seribu lampu,,, tapi kesenian ini 

merupakan kesenian khosidah atau terbangan,, kalo orang sini bilangnya 

samprahan,, nah setiap kesenian terbang ini main pasti ada rombongan orang 

yang membawa obor,, sehingga kesenian ini diberi nama kesenian damar 

sewu 

 Sejak kapan kesenian Damar Sewu berdiri? 

Jawaban: wah kalau itu saya kurang tau mas,,, soalnya saya kecil dulu kesenian 

ini sudah ada,, ya kira – kira tahun bahala mas hehehehe 
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 Siapa yang bertanggung jawab dalam kesenian Damar Sewu? 

Jawaban: kebetulan perkembangan kesenian yang ada di desa karangmalang 

semua merupakan tanggung jawab saya selaku kepala desa,, termasuk 

kesenian damar sewu ini mas,, 

 Apakah kesenian Damar Sewu pernah ditanggap atau dipertunjukan di desa 

Karangmalang? 

Jawaban: sering mas,, setiap ada orang punya hajat seperti sunat’an atau khitanan 

pasti warga di sini selalu menanggap kesenian ini 

 Dimana kesenian Damar Sewu ditampilkan? 

Jawaban: ya itu mas,,, pada acara khitanan,,, dan kesenian tersebut melakukan 

pertunjukannya di jalan raya mas,, 

  Apakah bapak mengijinkan kesenian tersebut dipertunjukan? 

Jawaban: ya jelas mengijinkan mas,,, kan termasuk sebagai hiburan,,, 

 Bagaimana cara bapak mengijinkan kesenian Damar Sewu melakukan 

pertunjukan? 

Jawaban: ya menyilahkan para pemain melakukan pertunjukan kesenian tersebut 

mass,, 

 Apa yang dilakukan bapak selaku kepala desa Karangmalang dengan adanya 

pertunjukan kesenian Damar Sewu? 

Jawaban: ya jika saya sempat saya sering datang untuk melihat atau menyaksikan 

kesenian damar sewu ini mass,,, 
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2. Sekertaris Desa : 

 Apakah di desa Karangmalang terdapat kesenian yang hidup dan 

berkembang? 

Jawaban: setau saya ada mass,, 

 Kesenian apa saja yang hidup dan berkembang di desa Karangmalang? 

Jawaban: sengertine aku kie,,, tarling, sintren trus damar sewu 

 Bagaimana keadaan kesenian yang berkembang di desa Karangmalang? 

Jawaban: hehehe apik – apik bae mass,, 

 Apa yang bapak ketahui tentang kesenian Damar Sewu? 

Jawaban: kesenian damar sewu kue kesenian sing kaya terbangan tapi ana 

tambahan wong sing gawa obor go ngiringi arak – arakane mas,,, 

 Sejak kapan kesenian Damar Sewu berdiri? 

Jawaban: hehehehe nek kue tah q rak ngerti mass,, hehehe 

 Siapa yang bertanggung jawab dalam kesenian Damar Sewu? 

Jawaban: ya sakngertiku ketuane okh mas,,,, 

 Apakah kesenian Damar Sewu pernah ditanggap atau dipertunjukan di desa 

Karangmalang? 

Jawaban: yen kue tah sering okh mas,,, kan biasane yen wong kene ndue hajat 

khitanan mesti nanggap kesenian damar sewu mass,,, 

 Dimana kesenian Damar Sewu ditampilkan? 

Jawaban: neng dalan desa mass,, 

  Apakah bapak mengijinkan kesenian tersebut dipertunjukan? 
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Jawaban: hehehe ya yen selama pas main ora gawe rusuh ya q ngijinna mas,,,  

 Apa yang dilakukan bapak selaku sekertaris desa Karangmalang dengan 

adanya pertunjukan kesenian Damar Sewu? 

Jawaban: ya biasane q sering ndata kesenian – kesenian neng kene mass,, 

termasuk damar sewu kie,,, 

 

3. Humas : 

 Apakah di desa Karangmalang terdapat kesenian yang hidup dan 

berkembang? 

Jawaban: iya ada mass,, 

 Kesenian apa saja yang hidup dan berkembang di desa Karangmalang? 

Jawaban: tarling,orjen tunggal, sintren,, damar sewu 

 Bagaimana keadaan kesenian yang berkembang di desa Karangmalang? 

Jawaban: lumayan bagus mass,, 

 Apa yang bapak ketahui tentang kesenian Damar Sewu? 

Jawaban: kesenian damar sewu itu sama seperti kesenian terbangan atau 

samprahan mass,,, 

 Sejak kapan kesenian Damar Sewu berdiri? 

Jawaban: wah kalau yang itu saya kurang paham mass,, 

 Siapa yang bertanggung jawab dalam kesenian Damar Sewu? 

Jawaban: kalo dilihat dari organisasinya,,, semua keseniandi desa sini dilindungi 

oleh kepala desa, jadi keseniandamar sewu juga dilindungi oleh bapak kepala 

desa 
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 Apakah kesenian Damar Sewu pernah ditanggap atau dipertunjukan di desa 

Karangmalang? 

Jawaban: wah sering banget mass,, 

 Dimana kesenian Damar Sewu ditampilkan? 

Jawaban: biasanya pada acara hajat khitanan mass,,, 

  Apakah bapak mengijinkan kesenian tersebut dipertunjukan? 

Jawaban: hehehe ya saya ijinkan mas,,, hehe  yang penting tidak bikin rusuh mass  

 Apa yang dilakukan bapak selaku humas desa Karangmalang dengan adanya 

pertunjukan kesenian Damar Sewu? 

Jawaban: melihat dan mendata tentang kesenina damar sewu ini mas,,, hehehe 

 

4. Rt / Rw :  

 Apakah di desa Karangmalang terdapat kesenian yang hidup dan 

berkembang? 

Jawaban: ada mass,,, 

 Kesenian apa saja yang hidup dan berkembang di desa Karangmalang? 

Jawaban: kesenian tarling,,, damar sewu,, orjen tunggal,, sintren,,, 

 Bagaimana keadaan kesenian yang berkembang di desa Karangmalang? 

Jawaban: sengertiku lumayan bagus mas,, 

 Apa yang bapak ketahui tentang kesenian Damar Sewu? 

Jawaban: kalo gak salah kesenian damar sewu termasuk kesenian terbangan atau 

samprahan,,,tapi ditambahin sama orang sing gawa obor mass,,, hehe 

 Sejak kapan kesenian Damar Sewu berdiri? 
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Jawaban: hehehe yen ora salah awit q cilik wis ana mass,, 

 Siapa yang bertanggung jawab dalam kesenian Damar Sewu? 

Jawaban: ya mesti ketuane okh mas,,, hehehe 

 Apakah kesenian Damar Sewu pernah ditanggap atau dipertunjukan di desa 

Karangmalang? 

Jawaban: pernah mas,,, malah sering 

 Dimana kesenian Damar Sewu ditampilkan? 

Jawaban: pas ada acara khitanan mass,, 

  Apakah bapak mengijinkan kesenian tersebut dipertunjukan? 

Jawaban: ya seleku ketua rt saya mengijinkan mass,, yang penting berjalan 

dengan tertib,,, 

 Apa yang dilakukan bapak selaku Rt/Rw di desa Karangmalang dengan 

adanya pertunjukan kesenian Damar Sewu? 

Jawaban: ya ikut mengawasi berlangsungnya acara dan menontonnya mass,,, 

hehehe 

 

 Anggota masyarakat : 

 Kesenian apa saja yang hidup dan berkembang di desa Karangmalang? 

Jawaban: tarling,,, orjen tunggal,, karo damar sewu,, 

 Apa yang anda ketahui tentang kesenian Damar Sewu? 

Jawaban: hehehehe yen jare q tah,, kaya terbangan tapi ana wong sing gawa obor 

mass,, 

 Sejak kapan kesenian Damar Sewu berdiri? 
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Jawaban: hehehehe nek kue tah q rak ngerti mass,,, 

 Siapakah yang pertama kali mendirikan atau membuat kesenian Damar Sewu 

? 

Jawaban: hehehe apa maning kie,,, la wong awit cilikanku kie ws ana mas,,,dadine 

q ya ra paham mas,,, 

 Apakah kesenian Damar Sewu pernah ditanggap atau dipertunjukan di desa 

Karangmalang? 

Jawaban: sering mas,,, yen ana acara sunat’an mesti nanggape damar sewu  

 Dimana kesenian Damar Sewu ditampilkan? 

Jawaban: neng dalan raya desa mas,,, 

 Apa yang dilakukan bapak selaku masyarakat desa Karangmalang dengan 

adanya pertunjukan kesenian Damar Sewu? 

Jawaban: ya teka go ngramekna nonton mbuapa hehehe 

 Apakah anda datang untuk menyaksikan pertunjukan tersebut? 

Jawaban: ia mas,,, q yen senggang ya nonton,,, 

 Dan bagaimana pertunjukan kesenian Damar Sewu menurut anda? 

Jawaban: ya apik mass,,, soale sing gawa obor kue biasane atraksi sedawane dalan 

mas,,, hehehe 

 

 Penanggap : 

 Apa yang bapak ketahui tentang kesenian Damar Sewu? 

Jawaban: sebenere kesenian kie pada karo terbangan atau samprahan,, tapi ana 

atraksi wong gawa obor’e mass,, 
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 Siapakah yang pertama kali mengenalkan kesenian Damar Sewu kepada 

bapak? 

Jawaban: laka sikh mass,,, cuman pas kancaku rt sebelah sunat’an terus nanggap 

damar sewu,, nah tak deleng pertunjukane kie apik,, lah akhire ya q melu 

nanggap mas,,,, 

 Apakah bapak sendiri pernah menanggap kesenian Damar Sewu? 

Jawaban: ia mass q pernah nanggap mass,,, 

 Kapan dan dalam acara apa bapak menanggap kesenian Damar Sewu? 

Jawaban: pas acara sunat’ane anake q mass,, 

 Dan dimana bapak menanggap kesenian Damar Sewu? 

Jawaban: neng ngarepan mass,,, neng dalan ngarep umah mass,,, 

 Dan bagaimana pertunjukan kesenian Damar Sewu menurut anda? 

Jawaban: ya apik mas,,, go hiburan hehe 

 Apa yang dilakukan bapak selaku penanggap kesenian Damar Sewu dengan 

adanya pertunjukan kesenian tersebut? 

Jawaban: ya mempersiapkan apa bae sing dibutuhna daning damar sewu mass,,, 

hehehe 

 

 Pemain : 

 Apa yang anda ketahui tentang kesenian Damar Sewu? 

Jawaban: kesenian yang sama seperti terbangan pada umumya,,, tapi dalam setiap 

pertunjukannya di tambahi dengan orang pembawa obor,, 

 Sejak kapan kesenian Damar Sewu itu berdiri? 



 

 

 

92 

Jawaban: wah kurang paham mass,,, hehehe 

 Dan bagaimana asal-usul kesenian Damar Sewu menurut anda? 

Jawaban: kalo menurutku asal usulnya itu dari kumpulan jamiyah’an terus 

berkembang mengadakan latiham terbang dan dimainkan pada malam 

maulud’an dan ditambah dengan beberapa orang pembawa obor mass,,, 

 Siapakah yang pertama kali mendirikan atau membuat kesenian Damar 

Sewu? 

Jawaban: hehehe kalo yang ini saya tidak tau mas,,, 

 Alat – alat apa saja yang digunakan oleh para pemain pada saat di atas 

panggung? 

Jawaban: terbang, kempling, keplak, bass, dan terbang induk 

 Tindakan apa saja yang dilakukan oleh para pemain pada saat pementasan di 

atas panggung? 

Jawaban: ya memainkan alat musik sesuai dengan pada saat latihan,,, 

 Apa yang dilakukan bapak selaku pemain kesenian Damar Sewu dengan 

adanya pertunjukan kesenian tersebut? 

Jawaban: saya bersyukur dengan adanya pertunjukan kesenian ini,, sehingga 

kesenia ini bisa lebih di kenal masyarakat luas,, 

 

 Management / crew : 

 Apa yang anda ketahui tentang kesenian Damar Sewu? 

Jawaban: kesenian rebana yang ditambahi dengan orang pembawa obor,,, 

 Sejak kapan kesenian Damar Sewu didirikan? 
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Jawaban: kalo gak salah sejak jaman dulu mas,, sejak saya kecil,,, 

 Siapakah yang pertama kali mendirikan kesenian Damar Sewu? 

Jawaban: waahh tidak mass,, 

 Sejak kapan anda bergabung dengan kesenian Damar Sewu sebagai 

management / crew? 

Jawaban: kalau gak salah sejak taun 2008 mass,, 

 Bagaimana kinerja management / crew dalam setiap pertunjukan kesenian 

Damar Sewu? 

Jawaban: saya biasanya mengikuti pertunjukan tersebut dalam perjalannya dan 

apabila ada salah satu pemain yang lelah baru saya menggantikannya,,, 

 Tindakan apa saja yang dilakukan oleh anda sebagai management / crew jika 

ada permasalahan dalam pertunjukan kesenian Damar Sewu? 

Jawaban: ya sesegera mungkin mengatasi permasalah tersebut mas,, hehe 

 Dimana management melakukan kinerjanya terhadap pementasan kesenian 

Damar Sewu? 

Jawaban: ya mendata perlengkapan apa saja yang dibutuhkan dalam 

pementasannya mas,, hehe 

 Apa yang dilakukan bapak ketika pertunjukan akan dimulai? 

Jawaban: ya mempersiapkan apa yang dibutuhkan dalam pertunjukan tersebut 

masss,,, 
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C. Studi dokumentasi 

Terkait dengan observasi dan wawancara yang sudah dilakukan, studi 

dokumen yang diperoleh peneliti untuk penunjang data penelitian, antara lain : 

1. Gambaran umum desa (sejarah, letak geografis, luas da lain-lain). 

2. Sarana dan prasarana penunjang pertunjukan kesenian Damar Sewu. 

3. Lagu-lagu yang digunakan dalam pertunjukan. 

4. Gambar dokumentasi yang diambil saat penelitian. 

5. Dokumentasi pertunjukan atau video pertunjukan yang sudah ada. 
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Lampiran 

Foto – foto 

 

 
Kantor Kepala Desa Karangmalang 

Dokumentasi oleh Prian Mismada, Mei tahun 2013 

 

 
Pendopo Desa Karangmalang 

Dokumentasi oleh Prian Mismada, Mei tahun 2013 
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Bapak Sunarto ketua Kesenian Damar Sewu 

Dokumentasi oleh Prian Mismada, Mei tahun 2013 

 

 
Bapak Tholib anggota Kesenian Damar Sewu 

Dokumentasi oleh Prian Mismada, Mei tahun 2013 
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Pertunjukan Kesenian Damar Sewu 

Dokumentasi oleh Prian Mismada, Mei tahun 2013 

 

 

 
Para Pembawa Obor dalam Kesenian Damar Sewu 

Dokumentasi oleh Prian Mismada, Mei tahun 2013 
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Atraksi obor Kesenian Damar Sewu 

Dokumentasi oleh Prian Mismada, Mei tahun 2013 

 

 

 

        
 

Atraksi obor Kesenian Damar Sewu 

Dokumentasi oleh Prian Mismada, Mei tahun 2013 
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Penonton Kesenian Damar Sewu 

Dokumentasi oleh Prian Mismada, Mei tahun 2013 

 

 

 

 
 

Penonton Kesenian Damar Sewu 

Dokumentasi oleh Prian Mismada, Mei tahun 2013 
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