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ABSTRAK 

 
Sukma, Rezali Canggih. 2013. Analisis Komposisi Musik Iringan 

Kesenian Opak Abang di Kabupaten Kendal. Skripsi. Jurusan Pendidikan Seni 

Drama, Tari, dan Musik. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. 

Dosen Pembimbing I Prof. Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd. Dosen Pembimbing 

II Drs. Eko Raharjo, M.Hum. 

Keunikan Komposisi Musik Iringan dan bentuk pertunjukkan dalam 

Kesenian Opak Abang merupakan alasan penulis mengambil tema Komposisi 

Musik Iringan dengan Kesenian Opak Abang sebagai objek dalam penelitian ini. 

Kurangnya perhatian terhadap ketetapan Komposisi Musik dalam Kesenian Opak 

Abang  juga termasuk salah satu alasan lain penulis mengambil tema Komposisi 

Musik Iringan dalam Kesenian Opak Abang. Rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimanakah konsep/ pandangan, ciri/ karakteristik, dan komposisi 

musik iringan dalam Kesenian Opak Abang di Kabupaten Kendal. Tujuan 

penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, 

menganalisis, dan mendeskripsikan konsep/ pandangan, ciri/ karakteristik, dan 

Komposisi Musik Iringan yang digunakan dalam Kesenian Opak Abang di 

Kabupaten Kendal. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai pengembangan teori mengenai Komposisi Musik Iringan yang dimiliki 

Kesenian Opak Abang, sedangkan secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai 

masukan bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Kendal mengenai pelestarian 

Kesenian Opak Abang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan 

data meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data yang 

dilakukan menggunakan analisis data interaktif yang dibagi menjadi tiga tahap, 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi musik pada lagu-lagu yang 

terdapat dalam Kesenian Opak Abang yaitu menggunakan tangganada pentatonic 

scale; menggunakan instrumen rebana, ketipung, jidur, biola sebagai pengiring 

dan waranggana sebagai vokal; menggunakan syair berbahasa Arab, Jawa, dan 

Indonesia; mempunyai irama yang poliritmik; menggunakan melodi yang 

bergerak melompat dan melangkah naik sekaligus turun; termasuk dalam close 

harmoni; mempunyai variasi tempo sedang dan cepat; cenderung berdinamik 

keras; menggunakan tanda birama 4/4; mempunyai timbre yang bersumber dari 

dominasi suara alat musik membranophone; menggunakan bentuk frase 

pertanyaan dan frase jawaban; menggunakan satu jenis periode, yaitu periode dari 

gabungan antara frase tanya dan frase jawab saja; susunan musiknya adalah intro 

dan lagu utama saja; menggunakan lagu asli ciptaan dari para tokoh yang masih 

berhubungan dengan Kesenian Opak Abang sendiri.  

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat penulis berikan adalah 

kepada para pihak yang menyajikan dan memainkan musik iringan dalam 

Kesenian Opak Abang, agar dapat lebih memperhatikan dan mempertahankan 

komposisi musiknya, sehingga ada ketetapan yang pasti mengenai komposisi 

musik yang dimiliki Kesenian Opak Abang. 

 



viii 

 

ABSTRACT 

 
Sukma, Rezali Canggih. 2013. Analysis of the Opak Abang Pop Art’s 

Background Music Composition in Kendal. Minithesis. Department of Drama, 

Dance, and Music arts Education. Faculty of Languages and Arts. Semarang 

State University. Supervisor I, Prof. Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd. Supervisor 

II, Drs. Eko Raharjo, Hum. 

The uniqueness of Music Composition and the performances shape from 

Opak Abang Pop Art is the author’s reason takes Background Music Composition 

as a theme with Opak Abang Pop Art as an object study in this research. The less 

attention of the decision in Opak Abang Pop Art Music Composition is one of the 

other reasons the author takes theme of the Background Music Composition in the 

Opak Abang Pop Art. The formulation problem in this research are what is the 

concept/ opinion, characteristic, and what is the background music composition 

of Opak Abang Pop Art at Kendal Regency. The purpose of this research are to 

understand, analyze, and describe the concept/ opinion, characteristic, and the 

background music composition of Opak Abang Pop Art. Theoretically, this 

research expected as a theory developmental about The Background Music 

Composition of Opak Abang Pop Art, whereas practically, this research’s benefit 

is as an intake for every citizen in Kendal about Opak Abang Pop Art 

conservation.  

This study used a qualitative approach. Technique is the collection of the 

data include observations, interviews, and document research. Data analysis was 

performed using the interactive data analysis, and is divided into three phases, 

which are data reduction, data display and conclusion drawing/ verification. 

The results showed that the composition of the music on the songs contained 

in Opak Abang Pop Art are using pentatonic scales; using instruments 

tambourine, ketipung, jidur, violin as an accompanist and waranggana as vocal; 

using Arabic, Javanese, and Indonesian lyrics; has rhythm that poliritmik; using a 

moving jump and steps up and down; included in close harmony; having 

moderate and fast tempo variations; using hard dynamic; using time signature 

4/4; has sourced timbre of musical instrument sounds, dominated by 

membranophone instruments; using the form of the question and answer phrase; 

using one type of period, the period of the combination of phrases answer and 

question phrase only; arrangement of the music is the intro and the main track 

only; using original song creation of the figures associated with its own Opak 

Abang Pop Art.  

Based on the research results, suggestions can I give to the parties who are 

present and play accompaniment music in Opak Abang Pop Art, in order to pay 

more attention to and maintain his musical compositions, so there is a definite 

determination of the composition of music owned by Opak Abang Pop Art. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang 

digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa 

manusia. Selain mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa 

manusia, kesenian juga masih mempunyai fungsi-fungsi lain yang 

berhubungan dengan persoalan humanistik. Misalnya, mitos yang 

berfungsi menentukan norma untuk perilaku yang teratur serta 

meneruskan adat dan nilai-nilai kebudayaan. Secara umum, kesenian 

dapat berfungsi untuk mempererat ikatan solidaritas suatu masyarakat, 

sedangkan secara khusus kesenian dapat berfungsi sebagai ciri dan 

karakterisrik suatu golongan masyarakat. Menurut pengertian umum, 

seni adalah keindahan yang diciptakan oleh manusia. Bunga mawar yang 

indah bukanlah suatu karya seni, tetapi jika bunga tersebut dilukis maka 

lukisan tersebut merupakan sebuah karya seni. Ki Hajar Dewantara 

memberikan batasan yang lebih luas lagi mengenai pengertian seni, yaitu 

perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya, dan bersifat 

indah, sehingga dapat menggerakkan jiwa dan perasaan setiap manusia/ 

para penikmatnya (http://ufikmuckraker.wordpress.com/2012/03/28/10-

pengertian-seni-menurut-pendapat-para-ahli/ diunduh pada 29 Januari 

2013). 
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Seni dapat lahir dan berkembang karena pada umumnya manusia 

senang pada keindahan. Sampai dengan sekarang telah terdapat banyak 

macam seni yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa cabang seni. 

Pengelompokkan tersebut berdasarkan pada media yang dipakai untuk 

mengungkapkanya. Macam-macam cabang seni tersebut adalah seni 

rupa, seni drama, seni sastra, seni gerak dan seni suara. Seni suara yaitu 

seni yang diungkapkan dengan media suara. Misalnya seni baca Al-

Qur’an, dan seni musik. 

Seni musik merupakan cabang seni yang menggunakan media 

bunyi sebagai sarana pengungkapan ekspresi senimannya. Sedangkan 

musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung 

irama, lagu dan keharmonisan terutama suara yang dihasilkan dari alat-

alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian. Musik juga salah satu seni 

yang mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, yang unsurnya berupa 

tangganada, instrumen, syair, irama, melodi, harmoni, ekspresi, tekstur, 

dan aransemen. 

Sebagai bagian dari kesenian yang merupakan salah satu dari tujuh 

unsur kebudayaan universal, musik memiliki fungsi sosial yang secara 

universal umumnya ditemukan di setiap kebudayaan suku bangsa 

manapun di seluruh dunia. Secara umum fungsi musik antara lain adalah 

sebagai sarana upacara adat, sarana upacara keagamaan, sarana hiburan, 

sarana ekspresi diri, sarana komunikasi, sarana pengiring tarian, dan 

sarana ekonomi. 
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Musik mempunyai ragam bentuk yang sangat banyak macamnya di 

seluruh dunia, di Indonesia sendiri ragam musik dapat dibedakan atas 

musik tradisi, musik keroncong, musik dangdut, musik perjuangan, dan 

musik pop. Akan tetapi, karena banyaknya kontaminasi dan dominasi 

musik dari luar negeri yang masuk begitu saja tanpa mempertahankan, 

menjunjung tinggi, mengembangkan dan melestarikan karya musik asli 

Indonesia terutama karya-karya musik dari suatu kesenian daerah atau 

tradisional dari seluruh daerah di Indonesia, sehingga kesenian-kesenian 

daerah sekarang sudah mulai punah dan diklaim oleh bangsa asing. 

Komposisi musik yang berarti susunan yang membentuk suatu 

karya musik dalam suatu kesenian, merupakan hal yang penting untuk 

dikaji, karena keunikan dan keanekaragaman komposisi musik suatu 

kesenian merupakan jati diri dan kebanggaan bagi suatu bangsa. 

Indonesia merupakan salah satu bangsa yang mempunyai ragam budaya, 

bahasa, agama, adat, suku, dan daerah. Seiring dengan ragamnya adat 

yang dimiliki Indonesia, maka ragam kesenian yang tercipta menjadi 

semakin banyak, dilihat dari fungsi dan pentingnya kesenian dalam suatu 

upacara adat ataupun upacara keagamaan di setiap daerah. Dari keunikan 

tersebut, terciptalah karya musik dengan komposisi yang sangat beragam 

di setiap daerah di Indonesia, akan tetapi seiring berjalannya jaman dan 

teknologi, minat dan antusias masyarakat Indonesia sendiri masih sangat 

kecil untuk melestarikan karya-karya musik asli Indonesia yang sudah 

sejak dahulu turun-temurun diturunkan oleh nenek moyang.  
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Kabupaten Kendal merupakan salah satu contoh Kabupaten di 

Provinsi Jawa Tengah di Negara Indonesia yang masyarakatnya masih 

kurang melestarikan kesenian-kesenian daerahnya. Pendapat tersebut 

dapat dilihat dari kurangnya masyarakat luas yang mengenal ciri khas 

kesenian yang dimiliki oleh Kabupaten Kendal, bahkan masyarakat di 

sekitar Kendal sendiri kebanyakan masih belum mengenal kesenian-

kesenian asli yang ada pada daerah tersebut. Kabupaten Kendal 

mempunyai ragam kesenian yang bermacam, seperti srandul, rampek, 

barongan, lais, opak abang, dan kuda kepang. Belakangan ini, Dewan 

Kesenian Kendal mulai mencoba untuk melestarikan kembali kesenian-

kesenian tersebut, seperti barongan, kuda kepang, dan opak abang, 

bahkan kesenian opak abang diikutsertakan dalam Hari Tari Sedunia di 

Komplek ISI Surakarta pada 19 April 2012 yang lalu. 

Kesenian Opak Abang merupakan kesenian asli masyarakat Kendal 

yang berasal dari Desa Pasigitan Kecamatan Boja. Karena keaslian dan 

keunikannya tersebut, Dewan Kesenian Kendal mencoba untuk 

melestarikan kembali Kesenian Opak Abang sebagai salah satu ciri khas 

kesenian yang berasal dari Kabupaten Kendal.  

Berdasarkan observasi di lapangan, kesenian Opak Abang 

mempunyai bentuk musik yang sederhana akan tetapi mempunyai unsur 

Islam yang kuat. Kesenian Opak Abang juga mempunyai gerak tari, syair 

dan lagu-lagu khusus yang tidak dimainkan kesenian lain. Keunikan 

kombinasi alat musik yang dipakai dalam Kesenian Opak Abang, seperti 
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beberapa alat musik karawitan yang dipadukan dengan terbang dan biola 

ataupun saksofon (saxophone). Kesenian Opak Abang juga merupakan 

kesenian khas dan asli yang berasal dari Kendal dan merupakan satu-

satunya kesenian di Kabupaten Kendal yang bergenre Ketoprak yang 

diiringi oleh Terbang (rebana). Karena keunikan tersebut, peneliti 

bertekad untuk meneliti lebih lanjut mengenai keunikan komposisi musik 

yang dimiliki oleh musik iringan dalam Kesenian Opak Abang itu 

sendiri, disamping karena rasa tanggung jawab peneliti sebagai salah satu 

warga masyarakat Kendal, peneliti juga merupakan Mahasiswa di 

Universitas Negeri Semarang, jurusan Sendratasik, program studi 

Pendidikan Seni Musik. Berdasarkan semua latar belakang yang sudah 

dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

mengenai komposisi musik dalam lagu-lagu pengiring yang terdapat 

dalam Kesenian Opak Abang, yang berasal dari Desa Pasigitan, 

Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

(1) Bagaimanakah konsep/ pandangan dan ciri/ karakteristik dari 

Kesenian Opak Abang yang ada di Kabupaten Kendal? 
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(2) Bagaimanakah komposisi musik yang meliputi tangganada, 

instrumen, syair, irama, melodi, harmoni, ekspresi, tekstur dan 

aransemen Musik Iringan dalam Kesenian Opak Abang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dicapai peneliti dalam penelitian ini 

adalah: 

(1) Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis konsep/ 

pandangan sekakigus ciri/ karakteristik dari Kesenian Opak Abang 

yang berasal dari Kabupaten Kendal. 

(2) Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis komposisi 

musik iringan yang digunakan dalam Kesenian Opak Abang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik sebagai manfaat teoritis, ataupun manfaat praktis. 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

(1) Sebagai sumbangsih pemikiran bagi lembaga pendidikan tinggi 

Universitas Negeri Semarang, khususnya mahasiswa program studi 

Pendidikan Seni Musik untuk memperkaya khasanah bendaharaan 

kepustakaan tentang komposisi musik dan ragam kesenian daerah. 
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(2) Sebagai pengembangan teori mengenai Komposisi Musik Iringan 

yang dimiliki Kesenian Opak Abang. 

(3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi 

penelitian berikutnya, khususnya penelitian tentang komposisi 

musik kesenian-kesenian daerah. 

(4) Dalam pengajaran seni musik, hasil penelitian ini dapat bermanfaat 

sebagai salah satu bentuk bahan kajian mengenai komposisi musik 

kesenian daerah dan ragam kesenian daerah yang berkembang di 

Indonesia, lebih tepatnya adalah ragam kesenian daerah yang 

berkembang di daerah Kabupaten Kendal. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

(1) Sebagai masukan bagi kelompok-kelompok/ grup kesenian yang 

menyelenggarakan kesenian Opak Abang, supaya komposisi musik 

yang dipakai dalam memainkan Kesenian Opak Abang ada dasar 

dan ukurannya. 

(2) Bagi Pemerintah Kabupaten Kendal, hasil penelitian ini dapat 

bermanfaat sebagai salah satu alat untuk melestarikan dan sebagai 

alat untuk mengenalkan kepada masyarakat luas mengenai 

keberadaan Kesenian Opak Abang di Kabupaten Kendal. 

(3) Memberikan masukan bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten 

Kendal mengenai eksistensi dan pelestarian kesenian-kesenian 

daerah, khususnya Kesenian Opak Abang. 



8 

 

1.5 Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi bertujuan untuk memberikan gambaran serta 

mempermudah pembaca dalam mengetahui garis besar skripsi ini, yang 

pada bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, 

pernyataan, motto dan persembahan, prakata, abstrak, abstract, daftar isi, 

daftar grafik, daftar tabel, daftar gambar. 

Bagian isi terdiri dari Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Landasan Teori, 

Bab 3 Metode Penelitian, Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab 5 

Penutup. Pada bagian Bab 1 Pendahuluan, terdiri atas latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika skripsi. Pada bagian Bab 2 Landasan Teori, memuat landasan 

teori yang berisi telaah pustaka, dan kajian penelitian yang relevan serta 

kerangka berpikir. Pada bagian Bab 3 Metode Penelitian, berisi mengenai 

hal-hal yang berhubungan dengan prosedur penelitian yang meliputi jenis 

penelitian, lokasi dan sasanran penelitian, sumber data, teknik 

pengumulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data. Pada 

bagian Bab 4 Hasil Penelitian, memuat data-data yang diperoleh dari 

lapangan sebagai hasil penelitian dan dibahas secara deskriptif kualitatif. 

Pada bagian Bab 5 Penutup, merupakan bab terakhir yang memuat 

tentang simpulan dan saran. 

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka yang 

digunakan sebagai sumber teori penelitian yang dipakai dalam skripsi ini, 

dan lampiran serta pelengkap dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Analisis 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga (2007: 43), 

pengertian analisis adalah suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

baik berupa karangan ataupun perbuatan, dalam rangka untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk 

perkaranya, dsb); penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; pemecahan 

persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya. 

Dalam linguistik, analisa atau analisis adalah kajian yang 

dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa 

tersebut secara mendalam. Sedangkan pada kegiatan laboratorium, kata 

analisa atau analisis dapat juga berarti kegiatan yang dilakukan di 

laboratorium untuk memeriksa kandungan suatu zat dalam cuplikan 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis diunduh pada tanggal 15 Juli 

2013). 

Secara singkat, analisis merupakan suatu istilah yang berarti suatu 

kegiatan penelitian secara teliti terhadap suatu objek tertentu, baik 

mahluk hidup ataupun benda mati, baik suatu ilmu logis ataupun ilmu 

yang abstrak, untuk memperoleh hasil penelitian secara fakta dan lebih 

teliti, sehingga penelitian tersebut mempunyai landasan yang kuat untuk 

dijadikan sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya. 
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2.2 Musik 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, pengertian 

musik adalah ilmu atau seni menyusun nada-nada atau suara dengan 

urutan, kombinasi, dan hubungan temporal, untuk menghasilkan 

komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinam-bungan; nada 

atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, 

lagu, dan keharmonisan, terutama yang menggunakan alat-alat musik 

atau instrumen musik yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian (2007: 

766). 

Musik adalah produk pikiran. Maka, elemen vibrasi (fisika dan 

kosmos) dalam bentuk frekuensi, amplitudo, dan durasi belum menjadi 

musik bagi manusia sampai semua itu ditransformasi secara neurologis 

dan diinterpretasikan melalui otak menjadi pitch (nada-harmoni), timbre 

(warna suara), dinamik (keras-lembut), dan tempo (cepat-lambat). 

Transformasi musik dalam respons manusia adalah unik untuk dikenali, 

karena otak besar manusia berkembang dengan amat pesat sebagai akibat 

dari pengalaman musikal (Djohan, 2009: 32). Musik juga dapat 

dikatakan sebagai perilaku sosial yang kompleks dan universal (Djohan, 

2009: 41). 

Schopenhauer mengatakan bahwa musik adalah melodi yang 

syairnya adalah alam semesta (dalam Soedarsono, 1992: 13). Menurut 

Suhastjarja, musik adalah ungkapan rasa indah manusia dalam bentuk 

suatu konsep pemikiran yang bulat, dalam wujud nada-nada atau bunyi-
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bunyian lainnya yang mengandung ritme dan harmoni, serta mempunyai 

suatu bentuk dalam ruang dan waktu yang dikenal oleh diri sendiri dan 

manusia lain dalam lingkungan hidupnya, sehingga dapat dimengerti dan 

dinikmati oleh para pendengar atau penikmatnya (dalam Soedarsono, 

1992: 13). 

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 atau struktur lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan (Jamalus, 

1988: 1). 

Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga 

mengandung irama, lagu, dan keharmonisan terutama suara yang 

dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian. 

Walaupun musik adalah sejenis fenomena intuisi untuk mencipta, 

memperbaiki dan mempersembahkannya adalah suatu bentuk seni. 

Mendengar musik adalah sejenis hiburan dan musik juga bisa disebut 

sebagai fenomena yang sangat unik yang bisa dihasilkan oleh beberapa 

alat musik/ instrumen musik (http://id.wikipedia.org/wiki/Musik diunduh 

pada 29 Januari 2013). 

Musik adalah ekspresi artistik dengan bunyi-bunyian atau melodi 

dari alat-alat musik ritmis, atau nada-nada yang harmonis (Taylor dalam 

Joseph, 2005: 6). Berdasarkan The Merriam-Webster Packet Dictionary, 

musik ialah seni mengombinasikan nada-nada sedemikian rupa sehingga 
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nada-nada itu menyenangkan, mengungkapkan perasaan atau dapat 

dimengerti (dalam Joseph, 2005: 6). Menurut Limantara, musik adalah  

cabang seni abstrak yang berbentuk suara dan terdiri dari ritme, melodi, 

harmoni, dan timbre (dalam Joseph, 2005: 6). Musik adalah ungkapan 

hati manusia berupa bunyi yang bisa didengarkan (Joseph, 2005: 6). 

Berdasarkan teori-teori tentang pengertian musik yang sudah 

dipaparkan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pengertian musik 

adalah suara atau bunyi yang diciptakan, dimainkan, dinyanyikan, 

dihasilkan, disusun ataupun dirangkai oleh manusia, yang mengandung 

unsur estetis dan berfungsi untuk suatu tujuan tertentu seperti 

pengungkapan perasaan, hiburan ataupun pekerjaan. 

 

2.3 Musik Iringan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga (2007: 442), 

pengertian iring adalah berjalan berturut-turut; bersama-sama diikuti 

dengan iringan; sisi, lambung, samping. Sedangkan berdasarkan sudut 

pandang sebagai tata lagu orkes, iringan berarti yang mengiringi atau 

yang menyertai atau yang mengikuti. 

Iringan adalah bagian tambahan untuk pemain apapun yang kurang 

penting daripada yang lain, yang berfungsi untuk mendukung dan 

meningkatkan. Piano sering digunakan untuk menyediakan iringan untuk 

penyanyi solo (http://id.termwiki.com/ID:accompaniment_%E2%82%82 

diunduh pada tanggal 15 Juli 2013). 
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Dalam hal musik sebagai pengiring, musik dapat dikreasikan 

dengan berbagai cara dan berbagai jenis musik yang disesuaikan dengan 

bentuk irama tari/ drama/ ketoprak dalam gerak dan temanya. Walaupun 

musik berfungsi hanya sebagai pengiring atau membantu dalam 

menguatkan ekspresi ataupun penjiwaan dan tema dalam sebuah 

pertunjukan, tidak berarti keberadaan musik tidak penting dalam suatu 

pertunjukan tersebut, karena dalam prakteknya, perpaduan antara musik 

iringan dan seni drama/ tari/ ketoprak adalah suatu kesatuan yang utuh 

dan akan memberi dampak terhadap pertunjukannya. 

 

2.4 Komposisi Musik 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, pengertian 

komposisi secara umum adalah susunan; tata susun (2007: 585). 

Sedangkan pengertian komposisi musik menurut  Kamus Besar Bahasa 

Indonesia edisi ketiga adalah gubahan, baik instrumental maupun vokal; 

susunan lagu, baik instrumental maupun vokal (2007: 585). 

Menurut Banoe (2003: 426), unsur bentuk komposisi musik adalah 

frase, periode, bentuk lagu satu bagian, dua bagian tunggal, tiga bagian 

tunggal, dua bagian majemuk, rondo, tema dan variasi, sonata. Unsur 

komposisi musik adalah syair, ritme dan pola ritme, metrum, melodi, 

harmoni, dinamik, warna bunyi, tekstur. Unsur struktur komposisi musik 

adalah motif, tema, variasi (semua unsur komposisi dapat divariasi), 

improvisasi. 



14 

 

Dalam hal analisa terhadap suatu komposisi musikal, yaitu 

mengenai analisa keseluruhan terhadap seluruh struktur musikal. Analisa 

ini didasarkan pada latar belakang, sejarah, perkembangan, struktur 

musikal, serta elemen-elemen musik yang diteliti, agar dapat diperoleh 

karakteristik suatu komposisi musik secara tepat. Karakter musikal yang 

diperoleh pada dasarnya berfungsi untuk mengidentifikasikan, 

mendefinisikan dan mengklasifikasikan suatu komposisi musik tertentu. 

Berdasarkan suatu komposisi, ketika diperoleh suatu karakteristik 

komposisi musik tertentu, melalui analisa struktur, serta elemen-elemen 

musik dalam suatu komposisi musik, maka dapat menghasilkan suatu 

susunan komposisi musik sesuai dengan aturan yang ditetapkan secara 

baik & benar (http://andantemusica-royal.blogspot.com/2011/03/analisis-

komposisi-musikal.html diunduh pada 29 Januari 2013). 

Komposisi musik adalah potongan musik (sesuatu catatan musik 

yang ditaruh bersama). Kata komposisi dapat pula berarti mempelajari 

kecakapan bagaimana menyusun. Komposisi berasal dari kata 

komponieren yang digunakan pujangga Jerman yaitu Johann Wolfgang 

Goethe untuk menandai cara menggubah musik pada abad-abad 

sebelumnya. Musik juga diartikan dimana suara atau lagu utama akan 

diikuti oleh susunan suara-suara lainnya yang dikoordinasikan, ditata, 

atau dirangkai di bawah lagu utama yang disebut cantus 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Komposisi_musik diunduh pada 29 Januari 

2013). 
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Dalam suatu karya musik, terdapat hal-hal yang mendukung seperti 

komposisi musik, pencipta, pengaransir, pemain itu sendiri sehingga 

terbentuklah suatu jenis karya musik. Dalam komposisi musik, terdapat 

unsur-unsur musikal pembentuk suatu karya musik. Unsur-unsur yang 

ada dalam suatu karya musik antara lain adalah melodi, irama atau ritme, 

birama, harmoni, tempo, dinamik, timbre atau warna suara, serta tangga 

nadanya (http://melodysimphonysmpn5pati.blogspot.com/2012/01/unsur-

unsur-musik.html diunduh pada tanggal 29 Januari 2013). 

Terciptanya suatu karya musik memang dipengaruhi oleh adanya 

unsur seperti pencipta/ pengaransir/ pemain, latar belakang dan sejarah, 

perkembangan zaman, makna dan tujuan pembuatan suatu karya musik. 

Akan tetapi, berdasarkan teori-teori tentang pengertian komposisi musik 

yang sudah dipaparkan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa komposisi 

musik adalah sesuatu yang menjadi bagian-bagian dari suatu karya 

musik, seperti jenis-jenis sumber suara ataupun peralatan yang 

mendukung terbentuknya karya musik tersebut, dan juga unsur-unsur 

musikal yang membentuk suatu karya musik. Unsur (musikal) komposisi 

musik yaitu tangganada, instrumen/ alat musik, syair, irama/ ritme, 

melodi, harmoni, ekspresi (tempo, dinamik, tanda ekspresi, tanda birama/ 

metrum, dan warna bunyi/ timbre), tekstur/ jalinan bunyi (motif, frase, 

periode/ kalimat lagu), aransemen. Secara umum, peneliti menegaskan 

bahwa komposisi musik adalah semua unsur dan elemen musikal yang 

mendukung terciptanya (secara logis) suatu karya musik. 
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2.4.1 Tangganada 

Musik dewasa ini kebanyakan mempergunakan tangganada 

tertentu. Menurut Joseph (2005: 66), urutan nada-nada berbeda dari 

rendah ke tinggi atau sebaliknya dengan susunan interval tertentu disebut 

tangga nada atau scale. 

Dapat diartikan juga bahwa tangganada adalah nada-nada yang 

berurutan yang mempunyai susunan interval tertentu yang dipakai 

sebagai salah satu unsur komposisi dalam suatu karya musik. 

  

2.4.2 Istrumen/ Alat Musik 

Instrument berarti alat atau peralatan, sedangkan dalam dunia 

musik, istiliah instrument/ instrumen dapat diartikan sebagai alat musik 

atau peralatan musik (Banoe, 2003: 406). Peralatan yang mendukung 

terciptanya suatu karya musik atau sebuah pertunjukan. 

Berdasarkan cara memproduksinya/ memainkannya, alat musik 

dibagi menjadi empat jenis, yaitu alat musik yang cara memainkannya 

dengan cara dipukul, alat musik yang cara memainkannya dengan cara 

ditiup, alat musik yang cara memainkannya dengan cara dipetik, dan alat 

musik yang cara memainkannya dengan cara digesek (Joseph, 2009: 66). 

Instrumen/ alat musik adalah alat/ peralatan yang memproduksi 

bunyi ketika dimainkan secara langsung yang mendukung/ mempunyai 

peran/ mempunyai bagian tersendiri dalam suatu karya musik/ 

pertunjukan tersebut. 
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2.4.3 Syair 

Dalam menyanyikan sebuah lagu, berarti yang dinyanyikan adalah 

sebuah syair lagu. Tinggi rendahnya syair lagu yang dinyanyikan sesuai 

titinada-titinada dari notasi lagu tersebut, panjang pendeknya suku kata, 

dan kata dari syair lagu bergantung pada nilai titinada-titinada dan tanda 

istirahat dalam notasi lagu (Joseph, 2005: 57). 

Syair/ lirik/ lyric adalah kata baik hanya 1 kata atau lebih, yang 

dibuat sebagai salah satu bagian dalam suatu karya musik, yang 

mempuyai titinada-titinada berdasarkan melodi karya musik tersebut, 

syair biasanya dinyanyikan bukan dimainkan, dan istilah seseorang yang 

bertugas menyanyikan syair umumnya disebut vocalist/ vokalis/ 

penyanyi. 

 

2.4.4 Irama/ Ritme 

Unsur pokok dalam musik terdiri atas irama, melodi, dan harmoni. 

Irama merupakan unsur yang paling dasar dalam musik. Pengertian 

irama/ ritme menurut Joseph (2005: 52) adalah unsur pokok musik yang 

terbentuk dari sekelompok bunyi dan diam dengan panjang pendek yang 

berbeda lama waktunya, dan secara singkat irama adalah pola panjang 

pendek bunyi dalam lagu. Menurut Sumaryo (dalam Joseph 2005: 52), 

irama secara populer adalah unsur-unsur dalam musik sebgai pembagian 

berlangsungnya waktu yang memberi pernyataan hidup kepada musik, 

irama membuat musik terasa mempunyai gerak. 
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Irama adalah pola ritme tertentu yang dinyatakan dengan nama 

seperti wals, mars, bossanova, dll (Banoe, 2003: 198). Sedangkan ritme 

adalah derap, langkah teratur dengan iringan (Banoe, 2003: 358). 

Irama/ ritme bisa juga dikatakan sebagai ritmis, ritme adalah istilah 

dalam dunia musik yang berarti sebagai suara yang mempunyai pola 

tertentu dan mempunyai satuan lama pendek suara yang berbeda antara 

satu dengan yang lainya dan merupakan bagian dalam suatu unsur 

komposisi dalam suatu karya musik. 

 

2.4.5 Melodi 

Tinggi rendahnya syair lagu yang dinyanyikan sesuai titinada-

titinada dari notasi lagu tersebut, panjang pendeknya suku kata dan kata 

dari syair lagu bergantung pada nilai titinada-titinada dan tanda istirahat 

dalam notasi lagu, singkatnya syair lagu dinyanyikan sesuai dengan 

melodi, karena melodi merupakan unsur pokok musik yang kedua setelah 

irama (Joseph, 2005: 57). Susunan rangkaian nada yang terdengar 

berurutan serta berirama, dan mengungkapkan suatu gagasan disebut 

melodi, secara singkat melodi adalah lagu pokok dalam musik (Jamalus 

dalam Joseph, 2005: 57). 

Melodi adalah nada-nada yang terdapat dalam suatu karya musik 

dan mempunyai pola ritme tertentu, dan melodi merupakan lagu pokok 

dalam karya musik tersebut, dan mempunyai peran yang penting dalam 

suatu karya musik. 
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2.4.6 Harmoni 

Harmoni adalah cabang ilmu pengetahuan musik yang membahas 

dan membicarakan perihal keindahan komposisi musik (Banoe, 2003: 

180). 

Harmoni mempunyai arti keselarasan, dapat dikatakan juga bahwa 

harmoni adalah keselarasan antara nada yang satu dengan nada-nada 

yang lainnya yang memberikan nuansa yang estetis untuk indra 

pendengaran manusia. Harmoni juga masih erat hubungannnya dengan 

istilah akord dan progresi dalam dunia musik. 

 

2.4.7 Ekspresi 

Unsur komposisi yang berupa ekspresi dari sebuah karya musik 

terdiri atas tempo, dinamik, tanda ekspresi, tanda birama/ metrum, warna 

bunyi/ timbre. 

2.4.7.1 Tempo 

Menurut Joseph (2009: 59), definisi tempo adalah tingkat 

kecepatan suatu lagu dengan perubahan kecepatannya dalam musik. 

Sedangkan tanda yang menyatakan kecepatan lagu dilaksanakan disebut 

tanda tempo. 

Tanda tempo adalah tanda yang menunjukkan cepat lambatnya 

suatu karya musik dimainkan atau dinyanyikan (Sukohardi dalam 

Susetyo, 2005: 49). Alat untuk mengukur tempo disebut Metronom 

Maelzel disingkat MM. MM merupakan satuan untuk kecepatan tempo. 
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Tempo merupakan istilah dalam musik yang mempunyai arti secara 

terminologis sebagai waktu/ masa, jadi tempo adalah isitilah hitungan 

untuk cepat/ lambatnya suatu karya musik dimainkan. 

2.4.7.2 Dinamik 

Menurut Joseph (2009: 62), definisi dinamik adalah tingkat kuat 

lembut suatu lagu dengan perubahan kuat lembutnya dalam musik. 

Tanda dinamik adalah tanda yang menunjukkan keras lembutnya 

bagian-bagian dari karya musik dimainkan atau dinyanyikan (Susetyo, 

2005: 52). Tanda ini berupa simbol-simbol musik yang ditempatkan di 

dekat not dimana dinamik tersebut diinginkan. 

Secara terminologis, dinamik dapat berarti tenaga ataupun 

semangat, maka dalam dunia musik istilah dinamik berarti penegas keras 

lembutnya suatu nada/ ritmis dimainkan. 

2.4.7.3 Tanda Ekspresi 

Tanda ekspresi adalah tanda yang menunjukkan rasa penjiwaan 

pada naskah musik atau lagu yang akan dibawakan (Susetyo, 2005: 53). 

Tanda ini biasanya ditulis pada awal lagu, bersama-sama atau terpisah 

dengan tanda tempo. 

2.4.7.4 Tanda Birama/ Metrum 

Berkaitan dengan birama, timbullah istilah tanda birama atau tanda 

sukat atau time signature atau metrum. Pengertian tanda birama adalah 

tanda pada permulaan notasi musik setelah tanda kunci yang 

menunjukkan banyak pulsa dan satuan pulsa (ketukan) setiap birama 
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(Joseph, 2005: 38). Pada umumnya tanda birama berupa angka pecahan, 

pembilang menunjukkan banyak pulsa setiap birama, dan penyebut 

menunjukkan satuan pulsa setiap birama. 

2.4.7.5 Warna Bunyi/ Timbre 

Menurut Jamalus (dalam Joseph, 2009: 63), ciri khas bunyi yang 

terdengar bermacam-macam, yang dihasikan oleh bahan sumber bunyi 

yang berbeda-beda, dan cara memproduksi nada yang bermacam-macam 

pula disebut warna nada atau timbre. 

Timbre/ warna suara dapat dibedakan dengan ragam alat dan 

pembuatannya (Banoe, 2003: 414). 

Timbre/ warna suara/ warna bunyi/ warna nada merupakan ciri 

ataupun karakteristik model/ jenis suara yang dimiliki oleh sumber suara 

tertentu seperti alat musik ataupun pita suara manusia. Sebagai contoh 

suara yang dihasilkan dari alat musik gitar terdengar berbeda dengan 

suara yang dihasilkan dari alat musik biola, karena alat musik gitar 

merupakan alat musik petik dan biola merupakan alat musik gesek. 

 

2.4.8 Tekstur/ Jalinan Bunyi 

Menurut Banoe (2003: 412), tekstur/ texture dalam musik 

merupakan jalinan bunyi. Sedangkan menurut Joseph (2005: 58), Melodi 

sebuah lagu terdiri atas 1 kalimat lagu atau lebih, sejumlah ruas birama 

biasanya minimal 8 birama merupakan 1 kalimat lagu. Bagian kalimat 

lagu dari yang terkecil adalah motif, frase, dan periode/ kalimat lagu. 
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2.4.8.1 Motif 

Menurut Joseph (2005: 59), istilah motif dalam musik adalah 

bagian terkecil dari kalimat musik yang sudah memiliki arti. Panjang 

motif yang normal 2 ruas birama. Motif terdiri atas nada-nada yang 

berirama. 

Motif merupakan bagian terkecil dari suatu kalimat lagu, baik 

berupa kata, suku kata atau anak kalimat yang dapat dikembangkan, 

motif lagu akan selalu berulang-ulang sepanjang lagu sehingga lagu yang 

terpisah atau tersobek dapat dikenali ciri-cirinya melalui motif tertentu 

(Banoe, 2003: 283). 

Secara berjenjang, motif membentuk frase, frase membentuk 

periode, periode membentuk tema berupa kalimat lagu penuh yang dapat 

berdiri sendiri. 

2.4.8.2 Frase 

Menurut Joseph (2005: 59), istilah frase dalam musik adalah 

gabungan beberapa motif menjadi satu. Frase dalam melodi terdiri atas 

frase pertanyaan dan frase jawaban. 

Frase adalah anak kalimat lagu, dalam tulisan musik lazim ditandai 

dengan lengkung pengikat (Banoe, 2003: 334). 

2.4.8.3 Periode/ Kalimat Lagu 

Menurut Joseph (2005: 59), istilah periode atau kalimat lagu dalam 

musik adalah frase pertanyaan yang digabungkan menjadi satu dengan 

frase jawaban.  
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Periode merupakan bagian komposisi lagu yang terdiri atas kalimat 

lagu yang lengkap berupa dialog antar-bagian, seperti tanya jawab 

(Banoe, 2003: 332). 

 

2.4.9 Aransemen 

Menurut Banoe (2003: 331) aransemen atau arrangement 

merupakan gubahan lagu untuk permainan bersama baik vokal maupun 

instrumental. 

 

2.5 Kesenian 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, pengertian 

kesenian adalah perihal seni; keindahan (2007: 1038). Secara 

terminologi, kesenian berasal dari kata seni yang mendapat awalan “ke-“ 

dan akhiran “-an”. Seni sendiri bisa berarti keahlian dan keterampilan 

manusia untuk mengekspresikan dan menciptakan hal-hal yang indah 

serta bernilai bagi kehidupan baik untuk diri sendiri maupun untuk 

kepentingan masyarakat umum (Kodiran, 2000: 50). Sedangkan menurut 

Banoe (2003: 219) kesenian adalah karya indah yang merupakan hasil 

budidaya manusia dalam memenuhi kebutuhan jiwanya. 

Dalam bahasa Sansekerta, kata “seni” disebut cilpa. Sebagai kata 

sifat, cilpa berarti berwarna, dan kata jadiannya “su-cilpa” berarti 

dilengkapi dengan bentuk-bentuk yang indah atau dihiasi dengan indah. 

Sebagai kata benda ia berarti pewarnaan, yang kemudian berkembang 
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menjadi segala macam kekriaan yang artistik. Cilpacastra yang banyak 

disebut-sebut dalam pelajaran sejarah kesenian, adalah buku atau 

pedoman bagi para cilpin, yaitu tukang, termasuk di dalamnya apa yang 

sekarang disebut seniman (Sunarto, 2008: 43-44). Memang dahulu belum 

ada pembedaan antara seniman dan tukang. Pemahaman seni adalah yang 

merupakan ekspresi pribadi belum ada, dan seni adalah ekspresi 

keindahan masyarakat yang bersifat kolektif. Yang demikian itu ternyata 

tidak hanya terdapat di India dan Indonesia saja, tetapi juga terdapat di 

Barat pada masa lampau. Kata seni yang bersumber dari bahasa asing itu 

menekankan arti pada hasil aktivitas seniman. Lingkup seni sebagai hasil 

aktivitas artistik yang meliputi seni suara, seni gerak dan seni rupa sesuai 

dengan media aktivitasnya. 

Menurut Sunarto (2008: 51-52), teori seni pada dasarnya dapat 

digolongkan dalam beberapa kelompok pemikiran: 

a. Teori Mimesis 

Teori-teori ini berpijak pada pemikiran bahwa seni adalah suatu usaha 

untuk menciptakan tiruan alam. 

b. Teori Instrumental 

Teori-teori ini berpijak pada pemikiran bahwa seni mempunyai tujuan 

tertentu bahwa fungsi dan aktivitas seni sangat menentukan dalam suatu 

karya seni. Misalnya fungsi-fungsi edukatif, fungsi-fungsi propaganda, 

religius, dan sebagainya. Cabang lain dari teori ini adalah seni sebagai 

sarana penyampaian perasaan, emosi dan sebagainya. Seni adalah sarana 
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kita untuk mengadakan kontak dengan pribadi si seniman ataupun bagi 

seniman untuk berkomunikasi dengan kita. 

c. Teori Formalistis 

Teori-teori ini merupakan reaksi terhadap kedua teori di atas karena 

menganggap bahwa keduanya tidak memberikan standar penilaian 

estetis. Mereka berpandapat bahwa elemen-elemen bentuk pada suatu 

karya seni juga memancarkan nilai-nilai estetis. 

d. Teori-teori Abad ke-20 

Teori-teori yang lebih praktis dan menitik beratkan pada kritik dan 

apresiasi. Seni adalah suatu tindakan kreatif, pertama-tama ia adalah 

suatu realita yang diciptakan dan kedua ia harus bisa memberikan 

kesempatan dan kemampuan penghayatan estetis. 

Kesenian adalah pembangunan dari dalam jiwa manusia. Dalam 

bentuk-bentuk kesenian, tertuang sikap hidup yang akan memberikan 

arah pada pembangunan fisik; salah satu alat untuk mencurahkan makna, 

agar bisa ditumpahkan kepada manusia lain secara tuntas; tanah (media) 

untuk menanam, menyimpan, membudidayakan makna-makna untuk 

diwariskan kepada manusia lain; bagian dari buah budi manusia dalam 

meninggikan taraf hidupnya; rasa yang sudah diolah pikir dan mewujud 

dalam bentuk indah, mempunyai hubungan yang sangat erat dengan 

seluruh indra manusia, baik pendengaran, penglihatan, pengecapan, 

perabaan, penciuman serta indra keenam (Wijaya, 2001: 15-17). 



26 

 

Kesenian adalah salah satu unsur yang menyangga suatu jenis 

kebudayaan. Kesenian berkembang menurut kondisi dari kebudayaan itu 

(Kayam, 2001: 15). Menurut Irving Stone (dalam Mullins dan Spangler, 

1997: 77) Kesenian adalah kebutuhan pokok seperti roti atau anggur atau 

mantol hangat pada musim dingin. Mereka yang mengira kesenian adalah 

barang mewah, pikirannya tidak utuh. Roh manusia menjadi lapar akan 

kesenian seperti halnya perutnya keroncongan minta makan. Dalam teori 

tersebut lebih menekankan bahwa kesenian merupakan suatu hal yang 

pada dasarnya, setiap orang sangat membutuhkannya. 

Menurut Hidayatulloh (2010: 9) kesenian merupakan salah satu 

dari sekian banyak aktivitas manusia yang berkaitan dengan proses 

penciptaan makna yang tentunya tidak sama dengan aktivitas yang biasa 

dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kesenian sebagai 

perwujudan dari keahlian dan ketrampilan manusia dalam menciptakan 

keindahan, merupakan aktivitas yang khusus dan tertentu yang tidak 

pernah lepas dari proses-proses simbolis yang pada gilirannya 

menimbulkan proses penafsiran atau pemaknaan.  

Berdasarkan teori-teori tentang pengertian kesenian yang sudah 

dipaparkan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pengertian kesenian 

adalah suatu hal yang berhubungan dengan seni atau keindahan yang 

cenderung bersifat unik, asli, riil, nyata, dan mempunyai hubungan erat 

terhadap suatu golongan masyarakat, adat, wilayah dan kepercayaan 

tertentu. 
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2.6 Kesenian Opak Abang 

Opak Abang merupakan salah satu jenis ragam kesenian yang ada 

di Indonesia, yang berasal dari Desa Pasigitan Kecamatan Boja 

Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. 

Opak Abang yang berasal dari Desa Pasigitian, Boja, Kendal, yang 

dikenal pada tahun 70-an. Dulunya kesenian ini digunakan sebagai 

kesenian pembuka pada pementasan ketoprak yang diiringi alat musik 

terbang (rebana), musik khas pesisiran. Menurut Ketua Dewan Kesenian 

Kendal, Itos Budi Santoso, kesenian Opak Abang mempunyai unsur 

Islam, China, Portugis, dan Melayu. Pengaruh Jawa terletak pada syair 

lagu dan gaya tata rias, unsur Islam pada musik rebananya, Portugis pada 

kostumnya, dan China-Melayu pada nada lagunya, di Desa Pasigitan, 

Boja, Kendal, kesenian Opak Abang sudah mulai dilupakan oleh 

masyarakat setempat, karena di daerah tersebut sudah tidak ada grup 

kesenian ketoprak dengan diiringi musik terbangan. Dewan Kesenian 

Kendal mulai mengangkat dan mempromosikan Kesenian Opak Abang 

sebagai kesenian khas asli Kendal sejak tahun 90-an, melalui 

pementasan-pementasan di Kendal dan di berbagai daerah, termasuk di 

TMII Jakarta. Dewan Kesenian Kendal mengangkat Kesenian Opak 

Abang dengan alasan untuk memperkokoh eksistensi kesenian Kendal di 

pesisiran yang mempunyai ciri tempo cepat, dinamis, dan agak kasar 

(http://nasional.kompas.com/read/2012/04/27/22522584/Kendal.Terus.Le

starikan.Tari.Opak.Abang diunduh pada 29 Januari 2013). 
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Kesenian Opak Abang mewujudkan kebudayaan khas dari 

Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kata opak abang sendiri adalah 

kependekan dari kata ketoprak dan terbang. Kesenian ini berbasis pada 

drama tradisional yang menampilkan cerita-cerita babad dan legenda 

maupun cerita rekaan yang berkubang pada persoalan humanistik. 

Karakteristik yang paling menonjol pada kesenian ini disamping iringan 

musiknya yang menggunakan instrumen perkusi terbang yaitu 

kostumnya yang khas yang berupa sarung dan peci. Hal ini memberikan 

tanda bahwa kesenian ini berbasis akrab dengan kondisi kemasyarakatan 

disekitarnya. Kesenian Opak Abang merupakan kekhasan ragam 

kesenian yang hanya ada di Kabupaten Kendal. Opak Abang dapat 

dimanfaatkan dalam berbagai kesempatan, antara lain pementasan, 

resepsi dengan durasi waktu sampai semalam suntuk, yang memberikan 

tekanan terutama lebih pada unsur pendidikan dan hiburan 

(http://jv.wikipedia.org/wiki/Tari_opak_abang diunduh pada 29 Januari 

2013). 

Berdasarkan sekian banyak teori tentang pengertian Kesenian Opak 

Abang yang sudah dipaparkan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

Kesenian Opak Abang adalah kesenian yang berasal, berkembang, dan 

hidup di Kendal tepatnya di Desa Pasigitan Kecamatan Boja Kabupaten 

Kendal Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai karakteristik ketoprak 

sebagai seni drama ataupun tarinya dan alat musik terbang sebagai 

iringannya. 
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2.5 Kajian Penelitian yang Relevan 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kajian beberapa 

penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya. 

Suharti, Institut Seni Indonesia Padangpanjang, Sumatera Barat, 

2012. Jurnal yang berjudul: “Komposisi Musik Kasang Bajundai”. 

Kehadiran teknologi dan industri dan perkembangan musik-musik 

populer sangat memberikan pengaruh terhadap perkembangan musik-

musik tradisi, sehingga pesatnya/ desakan musik populer telah dapat 

memarjinalkan eksistensi kesenian tradisi khususnya (kesenian tari 

Benten) yang seyogyanya merupakan jati diri kebudayaan masyarakat 

Pesisir Selatan Minangkabau Sumatera Barat yang sangat pantas 

dilestarikan hingga sekarang. Berdasarkan fenomena yang terjadi pada 

kesenian tersebut di atas, maka menarik untuk ditulis ke dalam sebuah 

jurnal dengan rumusan penciptaan sebagai berikut: (1) bagaimana bentuk 

komposisi musik Kasang Bajundai setelah digarap melodi, ritem, dan 

syairnya, (2) bagaimana karakteristik komposisi Kasang Bajundai 

sebagai sebuah komposisi baru yang berangkat dari Dendang Kasang 

iringan Tari Benten dengan fokus pendekatan konsep re-interpretasi 

tradisi. Adapun teknik garap yang digunakan di dalam komposisi Kasang 

Bajundai ini yakni seperti kanon, harmonisasi, call and respons, 

dinamik, pengolahan tempo dan pengembangan melodi ritme adok. 

Komposisi Kasang Bajundai ini didukung oleh beberapa instrumen 
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musik seperti: adok, seruling, vokal, gitar elektrik, tabla, bass elektrik, 

drum. 

Jarmani, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 2012. Jurnal yang 

berjudul: “Tinjauan Instrumen Becak Musik dan Komposisi Musik pada 

Penyajian Karya Musik Gamang”. Tujuan kajian ini adalah meminjam 

hasil penciptaan instrumen becak musik dan bentuk komposisi musik 

“Gamang”. Karya musik Gamang tercipta dengan format gamelan 

orkestra yang dikolaborasikan dari instrumen gamelan Jawa, instrumen 

musik barat dan instrumen becak musik. Keunikan karya musik ini 

terletak pada instrumen becak musik dan bentuk-bentuk komposisi yang 

menggambarkan keberadaan becak di kota besar. Instrumen becak musik 

merupakan hasil eksplorasi komposer/ pencipta suatu karya musik, yang 

memanfaatkan bagian kendaraan becak yang dijadikan instrumen musik 

yang dibagi menjadi becak gesek, becak tiup, becak petik, becak kayuh 

dan becak perkusi. Penciptaan instrumen ini dilakukan dengan 

pendekatan ilmu akustik/ organologi. Pengolahan melodi-melodi baru 

sebagai kesatuan komposisi yang utuh dilakukan dengan pengolahan 

melodi dari gamelan pelog yang mempunyai bagian nada 1-2-3-5-6-7, 

atau dalam tangga nada diatonis adalah D-Es-F-Gis-A-Bes, yang setelah 

itu dipadukan/ digabung dengan instrumen musik barat. Hal ini 

dimaksudkan untuk mencipta karya musik yang inovatif dengan 

memunculkan ide-ide musikal yang kreatif yang dapat dikaji secara 

akademis. 
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2.6 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Williams (dalam Sutrisno, 2005: 258), ada tiga 

penggunaan kata kebudayaan yang sering dipakai dewasa ini. Pertama, 

mengenai perkembangan intelektual, spiritual dan estetik individu, 

kelompok atau masyarakat. Kedua, menangkap sejumlah aktivitas 

intelektual dan artistik serta produk-produknya (film, kesenian, dan 

teater), dalam penggunaan ini, kebudayaan dekat dengan kesenian. 

Ketiga, mengenai seluruh cara hidup, aktivitas, kepercayaan dan 

kebiasaan seseorang, kelompok atau masyarakat. 

Komponen atau unsur-unsur utama dari kebudayaan antara lain 

adalah teknologi, sistem mata pencaharian, sistem kekerabatan dan 

organisasi sosial, bahasa, kesenian, sistem kepercayaan, sistem ilmu dan 

Budaya, Lingkungan, Tata 

Nilai, dan Masyarakat 

 

Kesenian Opak Abang di 

Kendal 

Konsep/ Pandangan 

dan Karakteristik 

 

Komposisi Musik  

 

Pelestarian Seni Daerah 

dan Tradisi 
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pengetahuan (http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya diunduh pada 18 

Februari 2013).  

Berdasarkan teori-teori di atas, kebudayaan merupakan salah satu 

hasil dari perkembangan hidup manusia, dan kebudayaan sendiri sangat 

erat hubungannya dalam kehidupan manusia, karena kebudayaan 

merupakan pengertian global kegiatan sekelompok manusia dilihat dari 

sudut pandang manusia sebagai mahluk yang sosial. Setiap kelompok 

masyarakat mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kelompok 

masyarakat lainnya, baik dilihat secara fisik, ras, tempat tinggal atau 

lingkungannya, wilayah kekuasaan, kebiasaan (habit), bahasa, adat dan 

istiadat, suku, kepercayaan, tata nilai, kesenian, norma, hukum, sumber 

daya manusia, sumber daya alam, sistem pemerintahan, teknologi dan 

politik. Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai ciri dan 

karakteristik yang berbeda dengan negara lain, bahkan di dalam negara 

Indonesia sendiri masih terdapat ragam ciri dan karakteristik yang 

berbeda-beda lagi antar daerahnya, karena Indonesia merupakan salah 

satu negara yang mempunyai ragam wilayah dan adat istiadat. Kendal 

merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah di negara 

Indonesia yang mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri dibandingkan 

daerah laninnya, sebagai salah satu contoh adalah di dalam bidang seni, 

Kendal merupakan salah satu Kabupaten yang mempunyai banyak ragam 

Kesenian daerah yang masih asli dan berbeda dibandingkan dengan 

Kabupaten lain di Indonesia. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
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Kesenian Opak Abang merupakan salah satu contoh kesenian yang 

ada di Kabupaten Kendal, tepatnya berasal dari Desa Pasigitan 

Kecamatan Boja. Kesenian Opak Abang mempunyai banyak 

karakteristik yang tidak dimiliki kesenian lain, karena Opak Abang 

sendiri berasal dari kata ketoprak dan terbang, sehingga dapat dilihat dari 

artinya secara harfiah bahwa arti Opak Abang sendiri adalah perpaduan 

dari budaya Jawa dan Islam. Perpaduan antara budaya Jawa dan Islam 

dapat sangat mempengaruhi keunikan komposisi seni drama, tari dan 

musiknya. 

Secara umum, komposisi musik iringan yang dipakai dalam 

Kesenian Opak Abang hampir mirip dengan komposisi musik yang 

digunakan dalam suatu Karawitan pada umumnya, hanya saja ada 

beberapa perbedaan pada unsur Islamnya. Penggunaan syairnya berbasis 

pada drama tradisional yang menampilkan cerita-cerita babad dan 

legenda maupun cerita rekaan yang berkubang pada persoalan 

humanistik. Karena kuatnya pengaruh Islam pada Kesenian Opak Abang, 

sehingga membuat adanya penggunaan instrumen rebana (terbang) dalam 

kesenian tersebut. Akan tetapi, karena budaya yang berkembang di 

daerah Desa Pasigitan pada saat itu sangat berragam, maka Kesenian 

Opak Abang merupakan kesenian yang tidak hanya terpengaruh oleh 

budaya Jawa dan Islam saja tetapi juga unsur-unsur budaya lain juga 

mempengaruhi Kesenian Opak Abang, seperti penggunaan alat musik 

biola ataupun saksofon (saxophone). 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Sumaryanto, 2010: 74). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif karena data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka 

(Sumaryanto, 2010: 76). Dalam penelitian kualitatif deskriptif, data yang 

diperoleh tidak dapat dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka 

statistik, peneliti memaparkan gambaran mengenai hasil yang diteliti 

dalam bentuk naratif untuk mendeskripsikan atau menggambarkan 

fenomena-fenomena yang ada di objek penelitian. Dalam hal ini, yang 

menjadi objek penelitian adalah komposisi musik iringan Kesenian Opak 

Abang. Peneliti memfokuskan penelitian ini pada konsep/ pandangan, 

ciri/ karakteristik Kesenian Opak Abang dan komposisi musik Kesenian 

Opak Abang yang merupakan sebuah rumusan masalah penelitian ini. 

Penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan cara untuk 

membedah materi penelitian yang mengacu kepada tujuan penelitian 

yang telah dipaparkan. 
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3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

Berisi tentang lokasi yang akan digunakan sebagai penelitian dan 

sasaran yang akan ditentukan dalam penelitian. 

 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan. 

Penentuan lokasi ditujukan untuk memperjelas objek yang dijadikan 

sasaran penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kendal, 

Provinsi Jawa Tengah, tepatnya pada Desa Pasigitan Kecamatan Boja 

dan kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kendal. 

 

3.2.2 Sasaran Penelitian  

Sasaran penelitian dibagi menjadi dua yaitu subjek penelitian dan 

objek penelitian. 

 

3.2.2.1 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang yang mengetahui, berkaitan 

langsung dan menjadi pelaku dari suatu kegiatan yang diharapkan dapat 

memberi informasi secara jelas dan tepat. Pemilihan subjek penelitian 

berdasarkan pada tujuan penelitian. Subjek penelitian ini adalah ketua 

dan wakil ketua/ sekretaris/ anggota Dewan Kesenian Kendal, Kepala 

Desa Pasigitan, pelaku/ pemain Kesenian Opak Abang, dan warga 

Kendal, yang dipilih berdasarkan permasalahan pada tujuan penelitian. 
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3.2.2.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

mengenai Komposisi Musik Iringan yang dimiliki Kesenian Opak Abang 

yang berasal dari Kabupaten Kendal. 

 

3.3 Sumber Data 

Menurut Sumaryanto (2010: 98) sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah 

merupakan data tambahan seperti dokumen dan foto-foto serta data 

statistik. 

Dalam penelitian ini, sumber data dibagi atas dua bagian, yaitu 

sumber data primer dan data sekunder. 

 

3.3.1 Data Primer 

Data diperoleh dari hasil wawancara terhadap ketua Dewan 

Kesenian Kendal, wakil ketua/ sekretaris/ anggota Dewan Kesenian 

Kendal dan Kepala Desa Pasigitan. Pengamatan tindakan, dan 

wawancara secara langsung terhadap Pelaku Kesenian Opak Abang. 

 

3.3.2 Data Sekunder 

Data diperoleh dari hasil dokumentasi dan sumber tertulis/ 

dokumen dari buku/ majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan 

dokumen resmi yang berkaitan dengan Kesenian Opak Abang. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Tujuan dari pengumpulan data adalah untuk memperoleh data yang 

relevan, akurat, dan reliabel yang berkaitan dengan penelitian. Jadi, 

pengumpulan data pada suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh 

bahan-bahan, keterangan, dan informasi yang benar serta dapat dipercaya 

untuk dijadikan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik 

studi dokumen. 

 

3.4.1 Teknik Observasi 

Menurut Margono (2003: 158), observasi diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang 

tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang 

dilakukan terhadap objek terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga 

observasi berada bersama objek yang diselidiki, disebut observasi 

langsung. 

Observasi adalah pengamatan langsung pada objek yang akan 

diteliti (Keraf, 1994: 162). Observasi bertujuan untuk membuktikan atau 

mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan sehingga peneliti 

paham atas informasi yang diperoleh sebelumnya. 

Pengamatan/ observasi dapat diklasifikasikan atas pengamatan 

melalui cara berperan serta (participant observation) dan tidak berperan 

serta (Bogdan dan Taylor dalam Sumaryanto, 2010: 99). 
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Peneliti menggunakan pengamatan/ observasi dengan klasifikasi 

pengamatan melalui cara tidak berperan serta. Dalam penelitian ini, 

peneliti mengobservasi: 

a. Ragam kesenian daerah yang berkembang di Kabupaten Kendal. 

b. Konsep/ pandangan dan ciri/ karakteristik Kesenian Opak Abang yang 

berasal dari Kabupaten Kendal. 

c. Komposisi musik iringan dalam Kesenian Opak Abang yang berasal 

dari Kabupaten Kendal. 

d. Pelaku yang melakukan/ memainkan Kesenian Opak Abang di 

Kabupaten Kendal. 

e. Pelestarian Kesenian Opak Abang yang dilakukan Dewan Kesenian 

Kendal. 

 

3.4.2 Teknik Wawancara 

Wawancara (interview) adalah suatu cara untuk mengumpulkan 

data dengan mengajukan pertanyaan langsung dengan seorang informan 

atau seorang autoritas (seorang ahli atau seorang yang berwenang dalam 

suatu masalah) (Keraf, 1994: 161). 

Moleong (1989: 148) mengemukakan bahwa wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

yang diajukan pewawancara. 
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Dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara yang 

dikemukakan oleh Patton (dalam Moleong 1989: 149), yaitu pendekatan 

menggunakan petunjuk umum wawancara, yang mengharuskan 

pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang 

ditanyakan dalam proses wawancara. 

Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan kepada ketua 

Dewan Kesenian Kendal, wakil ketua/ sekretaris/ anggota Dewan 

Kesenian Kendal, Kepala Desa Pasigitan di Kecamatan Boja Kabupaten 

Kendal, pemain/ pelaku Kesenian Opak Abang, beberapa warga 

masyarakat sekitar Kabupaten Kendal. 

 

3.4.3 Teknik Studi Dokumen 

Teknik studi dokumen 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, 2003: 181).   

 Studi Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan 

cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen 

tertulis, gambar, hasil karya, maupun dokumen-dokumen bentuk 

elektronika (http://adzelgar.wordpress.com/2009/02/02/studi-dokumen-

dalam-penelitian-kualitatif/ diunduh pada 5 Februari 2013). Dokumen 

yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan 

dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu 
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dan utuh. Jadi studi dokumentasi tidak sekedar mengumpulkan dan 

menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang 

sejumlah dokumen yang dilaporkan dalam penelitian tetapi hasil analisis 

terhadap dokumen-dokumen tersebut.  

 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 yang 

berupa arsip-arsip dan dokumentasi dari instansi-instansi terkait, maupun 

dokumentasi yang dibuat sendiri. 

 

3.5 Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan 

temuan hasil di lapangan dengan fakta yang diteliti di lapangan untuk 

menjamin validitas data temuan di lapangan.  

Menurut Lincoln dan Guba (dalam Sumaryanto, 2010: 112) 

menyarankan empat macam standar kriteria keabsahan data kualitatif, 

yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (trasferability), 

kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kriteria derajat 

kepercayaan (credibility) dan teknik pemeriksaan triangulasi, triangulasi 

dengan sumber. 
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Kriteria derajat kepercayaan menuntut suatu penelitian kualitatif 

agar dapat dipercaya oleh pembaca yang kritis dan dapat dibuktikan oleh 

orang-orang yang menyediakan informasi yang dikumpulkan selama 

penelitian berlangsung. Menurut Sumaryanto (2010: 112) terdapat 7 

teknik yang dapat digunakan oleh peneliti untuk memastikan derajat 

kepercayaan dari data kualitatif yang diperoleh, yaitu perpanjangan 

keikutsertaan (prolonged engagement), ketekunan pengamatan 

(persistent observation), triangulasi, pemeriksaan sejawat (peer 

dibriefing), analisis kasus negatif, pengecekan kecukupan referensi 

(referencial adequacy checks), dan pengecekan anggota (member 

checking). 

Triangulasi berarti verifikasi penemuan melalui informasi dari 

berbagai sumber, menggunakan multi-metode dalam pengumpulan data, 

dan sering juga oleh beberapa peneliti (Sumaryanto, 2010: 113). 

Triangulasi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu triangulasi sumber, 

triangulasi metode, dan triangulasi data. 

Menurut Patton (dalam moleong 1989: 195) triangulasi dengan 

sumber berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan: (1) 

Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, (2) 

Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan apa yang 
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dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang 

dikatannya sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan prespektif 

seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat 

biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, 

orang pemerintahan, dan (5) membandingkan wawancara dengan isi 

suatu dokumen yang berkaitan. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data (Moleong, 1989: 112).  

Proses pengolahan data dimulai dengan mengelompokkan data-

data yang terkumpul melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan 

catatan yang dianggap dapat menunjang dalam penelitian ini untuk 

diklarifikasikan dan dianalisis berdasarkan kepentingan penelitian. Hasil 

analisis data tersebut selanjutnya disusun dalam bentuk laporan dengan 

teknik deskriptif analisis yaitu dengan cara mendeskripsikan keterangan-

keterangan atau data-data yang telah terkumpul dan dianalisis 

berdasarkan teori-teori yang ada. 

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sumaryanto, 2010: 104-

105), analisis data terdiri atas tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. 
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3.6.1 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 adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data 

dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik 

dan diverifikasi. 

 

3.6.2 Penyajian Data 

Penyajian adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 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. 

 

3.6.3 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. 
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Gambar 3.1 Skema Analisis Data Kualitatif (Miles dan Huberman) 

(Sumaryanto, 2010: 106) 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Kendal 

Kabupaten Kendal adalah salah satu wilayah Kabupaten di Jawa 

Tengah. Batas wilayah Kabupaten Kendal secara administratif sebelah 

utara adalah Laut Jawa, batas wilayah sebelah timur adalah Kota 

Semarang, batas wilayah sebelah selatan adalah Kabupaten Semarang 

dan Temanggung, batas wilayah sebelah barat adalah Kabupaten Batang.  

Letak Kabupaten Kendal yang berbatasan langsung dengan Kota 

Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah sedikit banyak 

memberikan pengaruh bagi perkembangan wilayah Kabupaten Kendal. 

Selain itu, posisinya yang berada di jalur pantura juga memberikan 

keuntungan dalam perkembangan pembangunan daerah di Kabupaten 

Kendal. Secara geografis Kabupaten Kendal terletak pada posisi 109º 

40’-110º 18’ Bujur Timur dan 6º 32’-7º 24’ Lintang Selatan dengan luas 

wilayah keseluruhan sekitar 1.002,23 km2 atau 100.223 hektar dengan 

ketinggian diatas permukaan laut berkisar antara 4-641 m. Topografi 

Kabupaten Kendal yaitu daerah pegunungan yang terletak di bagian 

selatan dengan ketinggian antara 0 s/d 2.579 m dpl dan suhu berkisar 25º 

C, daerah perbukitan bagian tengah, dataran rendah serta pantai di bagian 

utara dengan ketinggian antara 0 s/d 10 m dan suhu berkisar 27º C. 
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Pemanfaatan lahan dapat menggambarkan pola keruangan suatu 

wilayah yang menjadi salah satu aspek dalam perencanaan pembangunan 

suatu daerah/ wilayah. Hal itu karena jenis-jenis pemanfaatan lahan pada 

suatu wilayah memberikan gambaran aktivitas penduduk dan 

perekonomiannya. Adapun jenis-jenis pemanfaatan lahan/ tanah di 

Kabupaten Kendal meliputi: tanah sawah, tanah tegalan/ kebun, 

perkebunan, hutan, tambak dan kolam, padang rumput, tanah pekarangan 

dan lain-lain. 

 

 

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Kendal 

(Sumber: Indonesia-peta.blogspot.com) 
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4.1.2 Penduduk, Ketenagakerjaan, Agama, Pendidikan, Budaya dan Adat 

4.1.2.1 Penduduk 

Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010. Jumlah penduduk 

Kabupaten Kendal pada akhir bulan Mei 2010 sebanyak 900.313 jiwa. 

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk 

2000, maka selama 10 tahun terakhir terjadi kenaikan sebesar 5,95% atau 

0,58% per-tahun. Pada tahun 2000, Kabupaten Kendal terdiri atas 17 

kecamatan, sedangkan tahun 2010 menjadi 20 kecamatan. Kecamatan 

yang mengalami pemekaran adalah Kecamatan Kaliwungu, menjadi 

Kecamatan Kaliwungu dan Kaliwungu Selatan, Kecamatan Pegandon 

menjadi Kecamatan Pegandon dan Ngampel, serta Kecamatan Gemuh, 

menjadi Kecamatan Gemuh dan Ringinarum. Pada tahun 2000 jumlah 

penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Kaliwungu yaitu 94.465 jiwa 

dan terendah adalah Kecamatan Plantungan dengan jumlah penduduk 

sebesar 28.670. Pada tahun 2010, Kecamatan Boja mempuyai jumlah 

penduduk terbesar yaitu 69.417 jiwa sementara Kecamatan Plantungan 

mempunyai jumlah penduduk terendah yaitu 28.826 jiwa.. 

Pada tahun 2000 Sex Ratio Kabupaten Kendal adalah 102,48 

sedangkan tahun 2010 adalah 103,21. Bila dilihat menurut kelompok 

umur, penduduk terbanyak berada pada kelompok umur 10-14 tahun dan 

kelompok 15-19 tahun masing-masing sebanyak 82.126 jiwa dan 79.019 

jiwa, sedangkan terendah pada kelompok umur 75+ yaitu sebanyak 

16.900 jiwa. 
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Urutan 

Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 

Plantungan 14.669 14.127 

Sukorejo 28.810 28.270 

Pageruyung 15.913 15.574 

Patean 23.643 23.249 

Singorojo 23.571 23.186 

Limbangan 15.487 15.235 

Boja 34.720 34.697 

Kaliwungu 29.922 28.592 

Kaliwungu Selatan 22.478 22.017 

Brangsong 22.678 21.984 

Pegandon 17.304 16.114 

Ngampel 16.076 15.024 

Gemuh 23.365 21.995 

Ringinarum 16.999 14.867 

Weleri 28.239 27.531 

Rowosari 23.243 22.908 

Kangkung 21.037 21.106 

Cepiring 23.966 22.966 

Patebon 27.982 26.630 

Kota Kendal 27.131 26.978 

 

Tabel 4.1 Penduduk per-Kecamatan 

(Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kendal 2012, kendalkab.bps.go.id) 
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Gambar 4.2 Suasana Kota Kendal 

(Foto: Rezali Canggih Sukma, 8 Maret 2013) 

 

4.1.2.2 Ketenagakerjaan 

Berdasarkan hasil sakernas pada bulan Agustus 2011, Komposisi 

Angkatan Kerja di daerah Kabupaten Kendal adalah 94,41% penduduk 

bekerja, 2,46% penduduk pernah bekerja, dan penduduk tidak pernah 

bekerja sebesar 3,13%. Jika dilihat dari lapangan pekerjaan yang mereka 

tekuni, lebih dari 53% penduduk bekerja di sektor pertanian, kemudian 

diikuti mereka yang bekerja di sektor perdagangan sebesar 21,4%, 

penduduk, penduduk yang bekerja di sektor industri pengolahan sebesar 

10,82%, penduduk yang bekerja pada sektor jasa-jasa sebesar 3,56%, 

sedangkan sisanya adalah 10,81% di sektor selain ke-empat sektor di 

atas. 
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Grafik 4.1 Tenaga Kerja di Kabupaten Kendal 

 (Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kendal 2012, kendalkab.bps.go.id) 

 

4.1.2.3 Agama 

Mayoritas penduduk di Kabupaten Kendal memeluk Agama Islam 

yaitu sekitar 98,93%. Untuk Pemeluk Agama Kristen sekitar 0,53%, 

Agama Khatolik 0,47%, Budha 0,04% dan Hindu 0,03%. 

Jumlah masing-masing tempat ibadah di suatu daerah secara tidak 

langsung juga mencerminkan jumlah/ banyaknya pemeluk agama di 

daerah tersebut. Untuk penduduk yang beragama Islam, selain masjid 

sebagai tempat ibadah, juga termasuk di dalamnya adalah langgar dan 

musholla. Sedangkan untuk penduduk yang beragama Kristen dan 

Khatolik adalah gereja, Hindu adalah Pura dan Budha adalah Vihara. 
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Kendal Agustus 2011 
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Kerukunan antar Umat beragama di Kabupaten Kendal selama ini 

sangat baik, terbukti dengan tidak adanya kerusuhan yang melibatkan 

agama di dalamnya. Pondok Pesantren di Kabupaten Kendal dari tahun 

2009 s/d tahun 2011 terus bertambah.  

 

No Agama Jumlah Penduduk Persentase 

1 Islam 966.387 98,93 

2 Khatolik 4.575 0,47 

3 Kristen 5.152 0,53 

4 Budha 394 0,04 

5 Hindu 295 0,03 

Total 976.903 100 

 

Tabel 4.2 Jumlah Pemeluk Agama 

(Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kendal 2012, kendalkab.bps.go.id) 

 

No Tempat ibadah Jumlah 

1 Masjid 838 

2 Langgar 2.999 

3 Musholla 239 

4 Gereja 72 

5 Vihara/ Pura 9 

 

Tabel 4.3 Tempat Ibadah 

 (Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kendal 2012, kendalkab.bps.go.id) 
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4.1.2.4 Pendidikan 

Jumlah fasilitas sekolah dasar (SD) yang ada di Kabupaten Kendal 

baik negeri, swasta, maupun madrasah ibtidaiyah sebanyak 662 sekolah. 

Jumlah ini sedikit menurun bila dibandingkan tahun 2010. Dari 662 

sekolah, terdiri dari 553 SD Negeri, 16 SD Swasta dan 93 Madrasah 

Ibtidaiyah. Jumlah murid sekolah dasar adalah 102.373 orang yang 

terdiri dari 86.601 orang murid SD Negeri, 2.934 murid SD Swasta, serta 

12.829 murid Madrasah Ibtidaiyah. Sedangkan jumlah guru yang 

mengajar di SD sebanyak 5.690 orang, sehingga rasio murid guru SD di 

Kabupaten Kendal sebesar 18, artinya setiap 1 orang guru SD mengajar 

18 murid SD. 

Terdapat 50 SMP Negeri, 45 SMP Swasta dan 42 Madrasah 

Tsawaniyah. Tahun 2011 ini jumlah murid sekolah menengah pertama 

baik negeri, swasta, maupun madrasah tsanawiyah sebanyak 46.272 

orang. Dari jumlah tersebut 53.7% adalah siswa SMP Negeri, 24.33% 

siswa Madrasah Tsanawiyah dan 21.96% siswa SMP Swasta. Data Dinas 

Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kendal mencatat 2.972 orang guru 

mengajar pada SMP di Kabupaten Kendal. Dari jumlah murid dan guru 

terdapat rasio murid guru SMP di Kabupaten Kendal sebesar 16, yang 

mengandung arti setiap 1 orang guru menangani 16 murid SMP. 

Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) terdapat 41 sekolah, yaitu 

14 SMA Negeri, 15 SMA Swasta dan 12 Madrasah Aliyah (MA) dengan 

jumlah murid 16.095 orang. Dari jumlah tersebut, 8.797 murid 
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bersekolah pada SMA Negeri, 3.823 murid bersekolah pada SMA 

Swasta, serta 3.475 murid bersekolah pada Madrasah Aliyah. Jumlah 

guru yang mengajar pada SMA di Kabupaten Kendal sebanyak 1.186 

orang, sehingga perbandingan antara guru dan murid SMA di Kabupaten 

Kendal sebesar 12, artinya setiap 1 orang guru menangani 12 orang 

murid SMA. 

Untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terdapat 6 SMK Negeri 

dan 29 SMK Swasta, dengan jumlah murid 17.446 orang. Dari jumlah 

tersebut 5.434 murid bersekolah pada SMK Negeri dan 12.012 murid 

bersekolah pada SMK Swasta. Jumlah guru yang mengajar pada SMK di 

Kabupaten Kendal sebayak 1.253 orang, sehingga perbandingan guru 

murid SMK sebesar 12, artinya setiap 1 orang guru menangani 12 muri 

SMK. 

 

Uraian 

Tahun 

2009 2010 2011 

SD 663 664 662 

SMP 133 132 137 

SMA 42 42 41 

SMK 30 30 35 

Jumlah 868 686 875 

 

Tabel 4.4 Jumlah Sekolah  

(Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kendal 2012, kendalkab.bps.go.id) 
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4.1.2.5 Budaya dan Adat 

Kabupaten Kendal kaya dengan kegiatan budaya baik yang bersifat 

tradisional maupun religius, seperti Syawalan Kaliwungu (event ini 

sudah terkenal hampir di seluruh Pulau Jawa), Sedekah Laut di daerah 

Tanggul Malang, Pesta Laut di daerah Tawang dan Pantai Bandengan. 

Selain itu, terdapat beberapa makam tokoh-tokoh adat maupun penyebar 

Agama Islam, diantaranya adalah Makam Pangeran Djuminah, makam 

Kyai Asyari, makam Sunan Katong, makam Paku Wojo yang terletak di 

daerah Kecamatan Kaliwungu, makam Pangeran Benowo di daerah 

Kecamatan Pegandon dan Makam Kyai Saepu di daerah Kecamatan 

Boja. 

Pakaian adat khas dari daerah Kabupaten Kendal yang Putra adalah 

blangkon model Mataram mondol trepes, dan jebeh menutup telinga. 

Busana bagian atas menggunakan beskap Sutowijayan, dan bagian 

bawah menggunakan nyamping/ kain pesisiran, menggunakan sabuk 

sekaligus epek timang, memakai keris/ duwung dan menggunakan selop 

tertutup. 

Pakaian adat khas dari daerah Kabupaten Kendal yang putri adalah 

Sanggul khas Kendal, rambut disasak dan dirapikan seperti halnya 

membuat sanggul Jawa dan bagian samping kanan dan kiri dibentuk 

dekat dengan telinga (tanpa sunggar). Kemudian untuk bentuk 

sanggulnya menggunakan sanggul Jawa Solo ukuran kecil dengan 3 

tusuk konde model lingkar. 
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Gambar 4.3 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  

(Foto: Rezali Canggih Sukma, 8 Maret 2013) 

 

 

Gambar 4.4 Sekretariat DK2 & Balai Kesenian Remaja  

(Foto: Rezali Canggih Sukma, 8 Maret 2013) 
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4.2 Kesenian Opak Abang 

4.2.1 Sejarah Kesenian Opak Abang 

Menurut keterangan Bapak Aris Salamun (wawancara tanggal 8 

Maret 2013) selaku Kepala Desa Pasigitan sekaligus Ketua grup Langen 

Sri Budoyo Bumi, menerangkan bahwa Kesenian Opak Abang sudah 

mulai ada pada tahun 1956 dengan nama grup Gambus Pancaroba. Pada 

tahun 1956, Kesenian Opak Abang grup Gambus Pancaroba dipimpin 

oleh seorang tokoh di Pasigitan yang mempunyai panggilan bernama 

Mbah Kusno. Generasi penerus pimpinan grup musik Gambus Pancaroba 

setelah Mbah Kusno adalah Pak Kumisan, dan setelah Pak Kumisan 

diteruskan lagi oleh Pak Sapin. Pada tahun 1976, grup musik Gambus 

Pancaroba yang dipimpin oleh Pak Sapin mulai diteruskan lagi oleh Pak 

Aris Salamun, dan grup yang semula bernama Gambus Pancaroba, 

kemudian diganti menjadi grup Langen Sri Budoyo Bumi yang 

mempunyai arti senang, perempuan, dan budaya asli. Pak Aris Salamun 

memberikan nama baru terhadap Kesenian Opak Abang yang 

ditanganinya karena pada saat Kesenian Opak Abang dipimpin oleh Pak 

Aris Salamun, terdapat beberapa perubahan seperti pemberian 

waranggana (wanita) yang pada jaman Gambus Pancaroba tidak ada, 

karena pada jaman Gambus Pancaroba semua pemain instrumen 

Kesenian Opak Abang adalah pria/ laki-laki. Kesenian Opak Abang lahir 

karena pada saat itu, warga masyarakat Desa Pasigitan mempunyai 

keinginan untuk membuat pertunjukan Kesenian drama dan Ketoprak, 
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akan tetapi karena kurangnya media dan alat yang berkembang di Desa 

Pasigitan pada masa itu, maka Kesenian drama dan Ketoprak yang 

diselenggarakan diiringi dengan iringan instrumen rebana (terbang). 

Karena Kesenian tersebut berbentuk seni drama Ketoprak yang 

menggunakan iringan musik rebana (terbang), maka masyarakat daerah 

sekitar memberikan julukan kesenian tersebut dengan nama Kesenian 

Opak Abang. 

Menurut keterangan Bapak Itos Budi Santoso (wawancara tanggal 

8 Maret 2013) selaku Ketua Umum Dewan Kesenian Kendal, 

menerangkan bahwa Kesenian Opak Abang berasal dari daerah-daerah 

yang ada di sekitar Desa Pasigitan, lebih tepatnya adalah sebelah Timur 

Desa Pasigitan. Kesenian Opak Abang merupakan kesenian yang muncul 

sebagai ucapan rasa bahagia dan sebagai hiburan dalam rangka 

memperingati pasca panen di daerah Desa Pasigitan. Hiburan yang 

dimaksud adalah hiburan berbentuk seni drama Ketoprak, akan tetapi 

karena adanya keterbatasan dalam penyelenggaraan kesenian tersebut, 

maka muncul kreatifitas dan keunikan yang tidak ada dalam Kesenian 

drama Ketoprak yang lain. Karena kreatifitas muncul ketika seseorang 

dihadapkan dengan keterbatasan. 

Kreatifitas yang dimaksud oleh Bapak Itos Budi Santoso adalah 

keunikan yang terdapat di dalam Kesenian Opak Abang, yaitu seperti 

penggunaaan instrumen rebana (terbang) untuk mengiringi jalannya 

Kesenian drama Ketoprak, penggunaan kostum sarung dan peci yang 
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masih sangat dekat dengan unsur budaya Islami, dan juga penggunaan 

syair/ lirik lagu yang terpengaruh oleh beberapa unsur budaya-budaya 

lain seperti penggunaan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan bahasa Arab. 

 Menurut Bapak Kiswanto (wawancara tanggal 10 Maret 2013) 

selaku Sekretaris III Dewan Kesenian Kendal, menerangkan bahwa 

Kesenian Opak Abang terbentuk karena adanya pengaruh-pengaruh 

budaya yang ada di sekitar Desa Pasigitan, karena keterbatasan alat dan 

media yang ada, sehingga baik dari kostum sampai unsur musikalnya pun 

masih tergolong sederhana. Penyebaran Kesenian Opak Abang di Desa 

Pasigitan lumayan baik, karena dalam Kesenian Opak Abang terdapat 

lagu yang sederhana yang mudah dipahami para penikmatnya, dan juga 

terdapat drama cerita yang dapat menyesuaikan dengan tema yang ada 

pada acara pertunjukan, sehingga Kesenian Opak Abang merupakan 

kesenian yang dikagumi pada masa itu. 

Kesenian Opak Abang merupakan kesenian yang berasal dari Desa 

Pasigitan Kecamatan Boja di Kabupaten Kendal. Kesenian Opak Abang 

berkembang dan muncul di Desa Pasigitan sejak tahun 1956 dan mulai 

dikembangkan oleh grup yang bernama Gambus Pancaroba. Kesenian 

Opak Abang muncul sebagai salah satu bentuk rasa syukur perayaan 

masa pasca panen, dengan wujud hiburan berbentuk seni drama 

Ketoprak, karena keterbatasan alat dan media pendukung kesenian drama 

Ketoprak terutama masalah iringan alat musiknya, maka Gambus 
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Pancaroba menggunakan alat musik rebana sebagai iringan dominan 

dalam kesenian drama Ketoprak tersebut. 

  Kesenian Opak Abang muncul dan berkembang karena pengaruh-

pengaruh budaya yang ada di sekitar Desa Pasigitan, lebih tepatnya 

adalah daerah-daerah sebelah Timur dari Desa Pasigitan. Karena 

pengaruh-pengaruh yang menyebar pada daerah sekitar Desa Pasigitan 

pada saat itu adalah seni drama Ketoprak dan karena keterbatasan alat 

maupun media yang ada pada daerah Desa Pasigitan, maka muncul seni 

drama Ketoprak yang diiringi alat musik rebana (terbang) yang berasal 

dari Desa Pasigitan dan dijuluki dengan sebutan Kesenian Opak Abang, 

serta ditujukan sebagai salah satu hiburan perayaan dan rasa syukur masa 

pasca panen. 

Kesenian drama Ketoprak yang diiringi dominasi alat musik rebana 

(terbang) yang berkembang di Desa Pasigitan tersebut kemudian dijuluki 

oleh para penikmatnya dengan sebutan Opak Abang. Penyebaran 

Kesenian Opak Abang di Desa Pasigitan sangat baik dan mudah diterima 

oleh masyarakat sekitar, karena Kesenian Opak Abang berwujud 

kesenian yang merakyat dan berbasis akrab dengan masyarakat sekitar. 

Penggunaan bahasa yang sederhana dalam syair/ liriknya, serta seni 

drama Ketoprak yang bercerita sesuai dengan tema acara pertunjukannya, 

sehingga membuat Kesenian Opak Abang sangat mudah untuk dikenal, 

dipahami inti ceritanya, dan diterima di masyarakat sekitar Desa 

Pasigitan. 
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Kesenian Opak Abang yang berkembang di Desa Pasigitan berasal 

dari grup yang bernama Gambus Pancaroba dan dipimpin oleh seorang 

tokoh di Desa Pasigitan yang bernama Mbah Kusno, lalu diteruskan oleh 

generasi-generasi penerusnya yaitu Pak Kumisan lalu Pak Sapin. Setelah 

era grup Gambus Pancaroba, muncul perkembangan dan pembaharuan-

pembaharuan dalam Kesenian Opak Abang, dan pada saat itu nama grup 

diganti dari yang semula bernama Gambus Pancaroba menjadi Langen 

Sri Budoyo Bumi. Langen Sri Budoyo Bumi muncul sebagai grup yang 

mempertunjukan Kesenian Opak Abang sejak tahun 1976, dan dipimpin 

oleh Bapak Aris Salamun (Kepala Desa Pasigitan saat ini), dari tahun 

1976 sampai sekarang. 

 

 

Gambar 4.5 Situasi Desa Pasigitan Dukuh Siranti 

 (Foto: Rezali Canggih Sukma, 8 Maret 2013) 
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4.2.2 Konsep/ Pandangan dan Ciri/ Karakteristik Kesenian Opak Abang 

Menurut Bapak Itos Budi Santoso (wawancara 8 Maret 2013), 

Kesenian Opak Abang adalah kesenian berbasis drama, ketoprak, dan 

karena keterbatasan lingkungan sehingga menggunakan instrumen/ 

iringan alat musik rebana (terbang). Karena Kesenian Opak Abang 

merupakan Kesenian yang berbasis seni drama Ketoprak yang diiringi 

alat musik terbang, maka disebut Opak Abang. Kesenian Opak Abang 

merupakan Kesenian asli Kabupaten Kendal yang berasal dari Desa 

Pasigitan di Kecamatan Boja. Sarung dan peci juga merupakan salah satu 

ciri khas keunikan dari kostum para pengiring musik yang digunakan 

dalam Kesenian Opak Abang. Kesenian Opak Abang sering dipentaskan 

dalam rangka memperingati acara-acara perayaan hari-hari besar, sebagai 

perayaan pasca panen, dan juga sering dipentaskan untuk acara-acara 

hajatan. 

Kesenian Opak Abang merupakan Kesenian yang berasal dari Desa 

Pasigitan Kecamatan Boja di Kabupaten Kendal. Kesenian Opak Abang 

merupakan kesenian berbasis drama, tari, dan ketoprak, akan tetapi 

karena keterbatasan media dan alat, maka menggunakan alat musik 

rebana (terbang) sebagai iringan. Kata Opak Abang sendiri berasal dari 

kata Ketoprak dan Terbang. Salah satu ciri khas Kesenian Opak Abang 

terletak pada penggunaan kostum para pemainnya yang menggunakan 

kostum sarung dan peci. Kesenian Opak Abang sering dipentaskan dalam 

rangka perayaan hari-hari besar, perayaan pasca panen, dan hajatan. 
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Menurut Bapak Kiswanto (wawancara tanggal 10 Maret 2013), 

Kesenian Opak Abang adalah sebuah perkumpulan seni tradisional yang 

berkembang di daerah Desa Pasigitan, berwujud seni drama ketoprak 

yang diiringi dengan dominasi alat musik rebana (terbang). Dalam 

perkembangannya, Kesenian Opak Abang sering dipakai untuk acara 

pergelaran seni budaya tingkat kecamatan, perayaan hari-hari besar, dan 

sering juga digelar untuk acara hajatan. 

Kesenian Opak Abang merupakan salah satu perkumpulan seni 

tradisional yang hidup dan berkembang di daerah Desa Pasigitan yang 

terletak di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Kesenian Opak Abang 

berwujud seni drama ketoprak yang diiringi dengan dominasi alat musik 

rebana (terbang). Dalam perkembangannya, Kesenian Opak Abang 

sering dipentaskan untuk memperingati acara pergelaran seni budaya 

tingkat kecamatan, perayaan hari-hari besar, dan sering juga digelar 

untuk acara hajatan. 

Menurut Bapak Aris Salamun (wawancara 8 Maret 2013), 

Kesenian Opak Abang adalah kesenian rakyat berwujud drama ketoprak, 

akan tetapi karena keterbatasan alat dan media maka menggunakan 

iringan alat musik rebana (terbang). Karena seni ketoprak yang diiringi 

alat musik terbang, maka masyarakat sekitar menjuluki dengan sebutan 

Kesenian Opak Abang. Kesenian Opak Abang biasanya menceritakan 

mengenai babad Kendal, legenda, dan terkadang cerita yang dipakai 

dalam dramanya dapat menyesuaikan dengan tema acara pertunjukan 
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yang ada. Kesenian Opak Abang sering dipentaskan dalam rangka acara 

pernikahan, khitanan, berbagai macam hajatan, dan terkadang sebagai 

acara untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 

Kesenian Opak Abang merupakan kesenian rakyat yang berwujud 

seni drama dan ketoprak yang menggunakan dominasi iringan alat musik 

rebana (terbang). Karena Kesenian Opak Abang merupakan Kesenian 

Ketoprak dan diiringi alat musik terbang, maka masyarakat sekitar 

memberikan julukan dengan nama Opak Abang. Seni Drama dan 

Ketoprak dalam Kesenian Opak Abang biasanya menceritakan mengenai 

babad Kendal, legenda, dan terkadang ceritanya dapat menyesuaikan 

dengan tema acara yang diselenggarakan. Kesenian Opak Abang 

biasanya diselenggarakan untuk acara pernikahan, khitanan, hajatan dan 

untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 

Menurut Herlinda Arum Oktaviani (wawancara tanggal 8 Maret 

2013) selaku salah satu penari dalam Kesenian Opak Abang, 

menerangkan bahwa Kesenian Opak Abang adalah Kesenian Ketoprak 

yang diiringi alat musik rebana (terbang), dan sekarang implementasinya 

sudah berkembang, dari yang semula adalah Kesenian Opak Abang 

menjadi Tari Opak Abang, yaitu seni tari khas yang dimiliki oleh 

Kabupaten Kendal. Kesenian Opak Abang pernah diselenggarakan dalam 

rangka memperingati Hari Tari Sedunia di ISI Surakarta, Pembukaan 

gedung BNN, Parade Budaya di Jawa Tengah, dan Hari Jadi Kota 

Kendal. 
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Kesenian Opak Abang merupakan Kesenian Ketoprak yang diiringi 

alat musik rebana (terbang). Karena perkembangan zaman Kesenian 

Opak Abang diimplementasikan menjadi Tari Opak Abang, 

implementasi ini hanya berlaku ketika Kesenian Opak Abang 

diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Kendal. Implementasi tersebut 

terjadi karena dalam penyelenggaraan Kesenian Opak Abang dibutuhkan 

waktu, biaya, tenaga, alat, media, pemain yang tergolong banyak, 

sehingga mengakibatkan Kesenian Opak Abang yang berbasis seni 

drama dan ketoprak menjadi kurang praktis untuk ditampilkan. Kesenian 

Opak Abang pernah diselenggarakan dalam rangka memperingati acara 

Hari Tari Sedunia di ISI Surakarta, pembukaan gedung BNN, Parade 

Budaya Jawa Tengah, dan Hari Jadi Kota Kendal. 

Menurut Surat Kabar Gelora (edisi 8/ Tahun I/ November 2012: 8), 

Kesenian Opak Abang merupakan akronim dari ketoprak dan terbang. 

Menampilkan cerita-cerita babad dan legenda, maupun cerita rekaan 

yang berkutat pada masalah humanistik. Opak Abang adalah ketoprak 

yang diiringi musik terbang. Kesenian ini berasal dari wilayah atas 

(selatan) Kabupaten Kendal yang masuk wilayah Kecamatan Boja, 

tepatnya Desa Pasigitan. Kesenian Opak Abang lebih dikenal dengan 

Tari Opak Abang, Pemerintah Jawa Tengah sudah mengakui Kesenian 

Tari Opak Abang sebagai kesenian asli khas Kendal. Karakteristik yang 

paling menonjol pada kesenian ini adalah iringan musiknya yang 

menggunakan instrumen perkusi terbang. Juga kostumnya yang khas 
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berupa sarung dan peci. Hal ini  memberikan tanda, kesenian ini berbasis 

pada kondisi kemasyarakatan di sekitarnya. Durasi waktu pementasannya 

terkadang sampai semalam suntuk dengan mengandung materi yang 

mengandung unsur pendidikan dan hiburan. Pengaruh Jawa terlihat pada 

syair lagu dan gaya tata rias, adapun unsur Islam terlihat pada alat musik 

rebana (terbang). Pengaruh Portugis tampak pada kostum, dan pengaruh 

China Melayu sangat menonjol pada nada lagu. Kesenian Opak Abang 

yang sekarang sudah mengalami penyempurnaan, terutama pada gerakan 

tarinya dan musik pengiring yang tidak lagi hanya alat musik terbang, 

tetapi juga sudah dipadu biola dan trompet, jumlah penari pun 

disesuaikan dengan kebutuhan. 

 

 

Gambar 4.6 Kesenian Opak Abang 

 (Sumber: http://www.jatengprov.go.id diunduh pada 18 Februari 2013) 
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4.2.3 Ciri/ Karakteristik Musik dalam Kesenian Opak Abang 

Menurut Bapak Itos Budi Santoso (wawancara 8 Maret 2013) 

selaku Ketua Umum Dewan Kesenian Kendal, menerangkan bahwa ciri 

iringan musik yang dipakai dalam Kesenian Opak Abang adalah 

pengaruh Islam yang kuat pada lirik yang mengandung unsur sholawatan 

dan karena penggunaan alat musik rebana sebagai iringan, dengan tidak 

menutup kemungkinan adanya beberapa pengaruh lain seperti unsur 

Cina, Portugis, dan Melayu. 

Menurut Bapak Aris Salamun (wawancara 8 Maret 2013) selaku 

Kepala Desa Pasigitan sekaligus Ketua grup Langen Sri Budoyo Bumi, 

menerangkan bahwa Kesenian Opak Abang merupakan satu-satunya 

Kesenian Ketoprak di Kendal yang menggunakan iringan musik rebana 

(terbang), yang menjadikan Kesenian Opak Abang berbeda dibandingkan 

kesenian-kesenian yang lain yang ada di Kendal. 

Berdasarkan video pertunjukan Kesenian Opak Abang yang 

berjudul Pandansari Pahlawan Kalpataru di Anjungan Jawa Tengah TMII 

Jakarta pada tanggal 6 Juni 2004, musik yang dipakai dalam Kesenian 

Opak Abang berperan sebagai iringan dalam suatu Kesenian Ketoprak. 

Pada awal acara sebelum acara inti pertunjukan dimulai, iringan musik 

sudah mulai dimainkan, lalu ada penambahan dinamik dan waranggana 

mulai bernyanyi ketika penari gambyong masuk ke panggung sebagai 

sambutan ucapan selamat datang bagi para tamu yang hadir. Iringan 

musik masih berlanjut ketika pemain drama ketoprak mulai masuk ke 
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panggung dengan beberapa adegan tari, lalu iringan musik mulai berhenti 

ketika pemain ketoprak mulai berhenti menari dan memulai prolog 

ataupun dialog. Iringan musik mulai dimainkan lagi ketika ada tokoh 

baru yang masuk ke dalam cerita dan juga ketika ada pergantian bagian 

cerita satu terhadap bagian cerita yang lain, dan iringan musik berhenti 

lagi ketika tokoh dalam cerita sudah mulai melakukan percakapan seperti 

layaknya iringan musik yang digunakan untuk mengiringi kesenian-

kesenian ketoprak lainnya. Iringan musik juga dimainkan lagi ketika 

terjadi konflik dalam cerita tersebut dengan penambahan tempo dan 

dinamik dibandingkan dengan iringan musik ketika masuknya beberapa 

tokoh dalam panggung. Secara garis besar, urutan ataupun bagian dimana 

musik iringan mulai dimainkan ataupun dihentikan masih sama dengan 

iringan musik kesenian ketoprak pada umumnya. 

Ciri ataupun karakteristik bentuk musik yang membedakan 

Kesenian Opak Abang dibandingkan kesenian ketoprak lainnya adalah 

penggunaan alat musik rebana (terbang) yang sangat dominan pada 

Kesenian Opak Abang, dan penggunaan lirik yang dinyanyikan 

waranggana menggunakan campuran bahasa seperti seperti bahasa Jawa, 

bahasa Indonesia, maupun sedikit bahasa Arab (tergantung pada cerita 

dan lagu yang dipakai). Beberapa lagu yang dipakai dalam pertunjukan 

juga menggunakan lagu asli yang hanya terdapat dalam Kesenian Opak 

Abang, dan penciptanya tidak diketahui. Secara umum, bentuk musik 

yang dipakai terdengar seperti Karawitan, akan tetapi karena dominasi 
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alat musik rebana (terbang), menjadikan iringan musik dalam Kesenian 

Opak Abang terdengar berbeda dibandingkan dengan kesenian-kesenian 

ketoprak lain. 

Fungsi musik dalam Kesenian Opak Abang pada dasaranya bersifat 

sebagai pengiring, maka lagu-lagu yang terdapat dalam Kesenian Opak 

Abang adalah lagu-lagu pendek dengan durasi waktu yang singkat. 

Dalam satu pertunjukan, bentuk musik yang dimainkan merupakan 

susunan dari lagu-lagu Kesenian Opak Abang, atau dengan bahasa lain 

lagu-lagu tersebut dimainkan secara medley. Dalam memainkannya, ada 

satu bagian tetap yang berperan sebagai pembuka, penutup, dan 

penghubung antara lagu yang satu dengan yang lainnya.  

 

 

Gambar 4.7 Adegan Drama Ketoprak dalam Kesenian Opak Abang 

 (Sumber: Video Pertunjukan Kesenian Opak Abang di TMII, 6 Juni 2004) 
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4.3 Komposisi Musik dalam Kesenian Opak Abang 

4.3.1 Tangganada 

Tangganada yang dipakai dalam musik ada banyak jumlahnya. 

Macam-macam tangganada dikelompokkan menjadi tangganada lima 

nada, tangganada enam nada, tangganada tujuh nada, tangganada delapan 

nada, tangganada dua belas nada (Joseph, 2005: 66). Tangganada lima 

nada dibedakan menjadi tangganada lima nada tanpa setengah nada dan 

tangganada lima nada dengan setengah nada. Contoh tangganada tanpa 

setengah nada adalah pentatonic dan slendro, sedangkan tangganada 

dengan setengah nada contohnya adalah pelog pathet nem, pelog pathet 

lima, hirayoshi, dan tangganada kumoi. 

Berdasarkan penelitian, tangganada yang dipakai pada lagu yang 

berjudul opak-opak dalam Kesenian Opak Abang adalah tangganada lima 

nada, dengan klasifikasi tangganada lima nada tanpa setengah nada, yaitu 

tangganada pentatonic, karena mempunyai susunan interval 1, 1, 1½, 1, 

1½ ketika naik dan 1½, 1, 1½, 1, 1 ketika turun. 

 

4.3.2 Instrumen/ Alat Musik 

Menurut keterangan Bapak Itos Budi Santoso (wawancara 8 Maret 

2013), alat musik yang digunakan untuk iringan musik dalam Kesenian 

Opak Abang adalah rebana (terbang), jidur, biola dan beberapa alat 

musik dari gamelan. Rebana sebagai perkusi, dan biola sebagai melodi 

dengan pola melodi yang sama dengan yang digunakan waranggana. 
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Menurut keterangan Bapak Kiswanto (wawancara 10 Maret 2013), 

alat musik yang digunakan sebagai iringan musik dalam Kesenian Opak 

Abang adalah rebana (terbang) yang lebih tepatnya terbang genjring yang 

dahulunya berjumlah 3 sekarang disempurnakan menjadi 4 pemain, 

ketipung, biola, gemung, saron, bonang, dan waranggana. Penggunaan 

alat musik biola disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada daerah 

tersebut, pada saat itu, yang ada di daerah pasigitan adalah seorang violis 

tradisional, sehingga biola jadi salah satu alat yang berperan sebagai 

melodi dalam iringan musik yang terdapat dalam Kesenian Opak Abang. 

Menurut keterangan Bapak Aris Salamun (wawancara 8 Maret 

2013), alat musik yang digunakan sebagai iringan musik dalam Kesenian 

Opak Abang adalah rebana (terbang), ketipung, jidur, biola, dan 

waranggana. 

Berdasarkan video pertunjukan Kesenian Opak Abang yang 

berjudul Pandansari Pahlawan Kalpataru di Anjungan Jawa Tengah TMII 

Jakarta pada tanggal 6 Juni 2004, musik iringan yang dipakai dalam 

Kesenian Opak Abang adalah 4 rebana, 1 ketipung, 1 jidur, 1 biola, 1 

organ (keyboard), 3 orang waranggana, dan 2 orang wira swara. 

Berdasarkan data dari narasumber dan dokumentasi yang 

terkumpul, menyimpulkan bahwa alat musik yang dipakai sebagai 

iringan dalam Kesenian Opak Abang adalah rebana (terbang), ketipung, 

biola, jidur, dan waranggana. Sedangkan beberapa alat musik seperti 

saron, keyboard, dan saxophone lebih cenderung bersifat sebagai 
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pelengkap dan pendukung komposisi musik asli Kesenian Opak Abang. 

Jumlah musik pengiring ataupun formasi musik pengiring yang dipakai 

dalam Kesenian Opak Abang tergolong conditional, tergantung situasi 

dan kondisi pada saat pertunjukan. Walaupun ada beberapa perbedaan 

mengenai jumlah pemain musik pengiring antara pertunjukan Kesenian 

Opak Abang yang satu dengan yang lain, akan tetapi pemain alat musik 

rebana selalu mendominasi baik secara jumlah ataupun dinamik dalam 

memainkannya. 

 

4.3.2.1 Rebana (terbang) 

Rebana (terbang) adalah alat musik yang mirip gendang berbentuk 

bundar dan pipih, berbentuk bingkai lingkaran dari kayu yang dibubut, 

dengan salah satu sisi untuk ditepuk berlapis kulit kambing.  

Alat musik terbang hampir serupa dengan bedug dan gendang, jika 

bedug bagian badannya cenderung lebih besar dan panjang, gendang 

bagian badannya cenderung kecil dan sedikit panjang, sedangkan terbang 

bagian badannya sedang dan pendek.  

Terbang genjring mempunyai tiga pasang logam (besi putih) pada 

bagian pinggirnya, yang oleh masyarakat umum biasa disebut dengan 

kecrek atau genjring atau kencer, sehingga apabila terbang tersebut 

dimainkan, tidak hanya mengeluarkan suara yang berasal dari kulit, akan 

tetapi juga mengeluarkan suara gemerincing yang berasal dari gesekan 

antar logam dari genjring tersebut. 
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Gambar 4.8 Terbang Genjring 

 (Foto: Rezali Canggih Sukma, 9 Maret 2013) 

 

4.3.2.2 Biola 

Biola adalah sebuah alat musik dawai yang dimainkan dengan cara 

digesek. Biola memiliki empat senar (G-D-A-E) yang disetel berada satu 

sama lain dengan interval sempurna kelima. Nada yang paling rendah 

adalah G. Dalam keluarga biola, yaitu viola, cello dan double bass atau 

kontra bass, biola memiliki nada yang tertinggi. Kertas para nada yang 

dipakai untuk alat musik biola hampir selalu menggunakan atau ditulis 

pada kunci G. Sebuah nama yang lazim yang dipakai untuk biola adalah 

fiddle, dan biola seringkali disebut fiddle jika digunakan untuk 

memainkan lagu-lagu tradisional. Pemain biola biasa disebut dengan 

violist atau violinist. 
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Gambar 4.9 Biola  

(Foto: Rezali Canggih Sukma, 9 Maret 2013) 

 

4.3.2.3 Ketipung 

Kendang merupakan instrumen/ alat musik dalam gamelan Jawa 

Tengah yang salah satu fungsi utamanya adalah mengatur irama. 

Kendang dimainkan dengan tangan tanpa alat bantu apapun. Ketipung 

merupakan salah satu alat musik dari keluarga kendang, ketipung 

merupakan keluarga kendang yang mempunyai ukuran paling kecil. 

Kendang yang baik, terbuat dari kayu nangka, kelapa atau cempedak. 

Kulit kerbau sering digunakan untuk bam (permukaan bagian yang 

memancarkan ketukan benda rendah), sedangkan kulit kambing 

digunakan untuk chang (permukaan luar yang memancarkan ketukan 

bernada tinggi). 
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Gambar 4.10 Ketipung 

 (Foto: Rezali Canggih Sukma, 9 Maret 2013) 

 

4.3.2.4 Jidur 

Jidur merupakan salah satu alat musik dari keluarga bedug yang 

mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan bedug pada umumnya, jidur 

juga lebih mudah dibawa daripada bedug yang mempunyai ukuran yang 

lebih besar. Bedug mempunyai fungsi sebagai alat komunikasi, baik 

dalam acara ritual keagamaan ataupun politik. Bedug terbuat dari 

sepotong batang kayu besar yang mempunyai panjang sekitar satu meter 

atau lebih. Bagian tengah berbentuk tabung besar, ujung batang ditutup 

dengan kulit binatang yang berfungsi sebagai selaput gendang. Bila 

ditabuh, menimbulkan suara berat, bernada khas, rendah, tetapi dapat 

terdengar sampai jarak yang cukup jauh. 
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Gambar 4.11 Jidur 

 (Foto: Rezali Canggih Sukma, 9 Maret 2013) 

 

4.3.2.5 Waranggana 

Pesinden merupakan sebutan bagi wanita yang bernyanyi 

mengiringi orkestra gamelan. Pesinden yang baik harus mempunyai 

kemampuan komunikasi yang luas dan keahlian vokal yang baik serta 

kemampuan untuk menyanyikan tembang. Pesinden juga biasa disebut 

dengan sebutan waranggana, wara yang berarti seseorang berjenis 

kelamin wanita, dan anggana berarti sendiri. Pada zaman dahulu, 

waranggana adalah satu-satunya wanita dalam panggung pergelaran 

wayang ataupun pentas klenengan, pada zaman sekarang, waranggana 

tidak hanya tampil secara solo, tetapi bisa tampil mencapai 10 orang 

bahkan lebih. 



76 

 

 

Gambar 4.12 Waranggana 

 (Sumber: Video Pertunjukan Kesenian Opak Abang di TMII, 6 Juni 2004) 

 

 

Gambar 4.13 Data Pemain Musik dalam Kesenian Opak Abang 

 (Sumber: Video Pertunjukan Kesenian Opak Abang di TMII, 6 Juni 2004) 
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Gambar 4.14 Sebagian Alat Musik dalam Kesenian Opak Abang 

 (Foto: Rezali Canggih Sukma, 9 Maret 2013) 

 

4.3.3 Syair 

Menurut Bapak Itos Budi Santoso (wawancara 8 Maret 2013), 

menerangkan bahwa syair musik iringan yang digunakan dalam Kesenian 

Opak Abang berbentuk sederhana dan merupakan campuran dari bahasa 

Indonesia, Jawa, dan Islami. 

Menurut Bapak Kiswanto (wawancara 10 Maret 2013), 

menerangkan bahwa syair musik iringan yang digunakan dalam Kesenian 

Opak Abang masih sederhana dan merupakan campuran dari bahasa 

Arab, Jawa dan Indonesia, dan menggunakan syair yang mudah dipahami 

kata-katanya, sehingga lebih mudah untuk diterima oleh para pendengar/ 

penikmatnya. 
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Menurut Bapak Aris Salamun (wawancara 8 Maret 2013), 

menerangkan bahwa syair musik iringan yang digunakan dalam Kesenian 

Opak Abang menggunakan bahasa Indonesia dan Jawa, sedangkan 

penambahan nuansa Islami mulai diberikan ketika Kesenian Opak Abang 

mulai dipimpin oleh Bapak Aris Salamun. 

Berikut ini adalah contoh syair lagu dalam Kesenian Opak Abang 

yang berjudul Opak-Opak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opak-Opak 

 

Opak-opak, onde-onde. 

Gelung papak sing ayu dewe. 

 

Aduh sayang, aduh sayang. 

Satu kali, terbayang-bayang. 

Aduh sayang, aduh sayang. 

Satu kali, terbayang-bayang. 

 

Pring ori nggo sulingan. 

Cegat mburi metu iringan. 

 

Aduh sayang, aduh sayang. 

Satu kali, terbayang-bayang. 

Aduh sayang, aduh sayang. 

Satu kali, terbayang-bayang. 

 

Pring ampel nggo cagak pogo. 

Ndepepel koyo wong lola. 

 

Aduh sayang, aduh sayang. 

Satu kali, terbayang-bayang. 

Aduh sayang, aduh sayang. 

Satu kali, terbayang-bayang. 
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4.3.4 Irama/ Ritme 

Menurut Joseph (2005: 53), irama dibagi menjadi 3 macam, yaitu 

irama rata, irama tak rata, dan irama sinkop. Irama rata adalah irama 

dengan pembagian yang rata atau sama atas pulsanya. Irama tak rata 

adalah irama dengan pembagian yang tak rata atau tak sama dengan 

pulsanya. Irama sinkop adalah aksen kuat yang berpindah ke pulsa yang 

tidak beraksen disebut irama sinkop. 

Musik dalam Kesenian Opak Abang mayoritas didominasi oleh alat 

musik ritmis, yaitu rebana, ketipung, dan jidur. Suara yang terdengar 

terkesan ramai, karena pola ritme antara rebana dan alat musik ritmis 

lainnya tidak sama. Pola yang digunakan tiap alat musik tidak banyak, 

karena tiap alat musik biasanya hanya memakai pola yang sama diulang-

ulang sampai lagu selesai. Seumpama ada perbedaan pola dalam satu alat 

musik, hanya ada perbedaan pola ketika awal dan akhir lagu saja. 

Berdasarkan teori di atas, maka mayoritas irama/ ritme musik yang 

terdapat dalam Kesenian Opak Abang termasuk ritme yang mempunyai 

irama tak rata, karena pola ritme rebana satu dengan rebana lainnya tidak 

sama dan irama musik dalam Kesenian Opak Abang juga tergolong 

poliritmik. Poliritmik adalah penggunaan beberapa pola irama yang 

berbeda secara serempak (Joseph, 2005: 56). 

Berikut adalah contoh 5 birama pertama dari irama alat musik 

ritmis yang terdapat pada Kesenian Opak Abang dalam lagu yang 

berjudul Opak-Opak: 
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Gambar 4.15 Irama Alat Musik Ritmis, Lagu Opak-Opak  

(Guitar Pro 5: Rezali Canggih Sukma, 15 April 2013) 

 

4.3.5 Melodi 

Gerak nada-nada dalam melodi dibagi menjadi 2 macam yaitu 

gerak melangkah dan gerak melompat (Joseph, 2005: 58). Gerak 

melangkah yaitu gerak nada ke nada lain yang berurutan, gerak nada 

melodi melangkah dibedakan menjadi 2 yaitu gerak melangkah naik dan 

turun. Gerak melodi melangkah memberikan kesan rasa tenang. Gerak 

melompat adalah gerak nada ke nada lain yang tidak berurutan, gerak 
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nada melodi melompat dibedakan juga menjadi 2 yaitu gerak melompat 

naik dan turun. Gerak melodi melompat memberikan kesan rasa tengang. 

Berdasarkan teori yang sudah dipaparkan di atas, maka melodi 

yang terdapat pada lagu Opak-Opak dalam kesenian Opak Abang 

merupakan campuran antara melodi gerak melompat naik dan melodi 

gerak melompat turun sekaligus melodi gerak melangkah naik dan 

melodi gerak melangkah turun. 

 

 

Gambar 4.16 Melodi Vokal Waranggana, Lagu Opak-Opak  

(Guitar Pro 5: Rezali Canggih Sukma, 15 April 2013) 
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4.3.6 Harmoni 

Macam gabungan suara dalam harmoni yaitu 2 suara, 3 suara, 4 

suara, 5 suara dan 8 suara (Banoe, 2003: 180). 

Harmoni dibedakan menjadi 2 yaitu open harmoni dan close  

harmoni (Banoe, 2003: 307). Open harmoni adalah harmoni dengan 

susunan akord yang nada-nadanya berjarak jauh, sedangkan close 

harmoni adalah harmoni dengan susunan akord yang nada-nadanya 

berdekatan.  

Harmonisasi antar suara dalam Kesenian Opak Abang cenderung 

terdominasi oleh alat musik ritmis bahkan alat musik melodisnya hanya 

ada satu yaitu biola, dan pola melodi biola pun menggunakan pola 

melodi yang sama dengan waranggana, yang membedakan hanya 

iramanya saja. Berdasarkan teori di atas maka harmoni yang terdapat 

dalam Kesenian Opak Abang yaitu harmoni dengan klasifikasi close 

harmoni. 

 

4.3.7 Ekspresi 

4.3.7.1 Tempo 

Tempo dibedakan menjadi 3 yaitu tempo lambat, tempo sedang, 

dan tempo cepat (Joseph, 2009: 59). Tempo lambat adalah tempo yang 

dengan alat metronom menunjukkan angka antara 40 sampai 69 MM. 

Tempo sedang adalah tempo dengan alat metronom menujukkan angka 

antara 70 sampai 100 MM. Tempo cepat adalah tempo yang dengan alat 
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metronom menunjukkan angka antara 108 sampai 208 MM. Di samping 

itu, terdapat juga tanda untuk perubahan tempo, yaitu untuk 

mempercepat, memperlambat, dan mengembalikan ke tempo semula 

(Joseph, 2009: 60). 

Berdasarkan penelitian, tempo musik lagu yang berjudul opak-opak 

dan lagu-lagu lain yang terdapat dalam Kesenian Opak Abang berkisar 

antara angka 100 sampai dengan 125, karena didalam lagu terdapat 

beberapa perubahan tempo, yaitu dari tempo cepat ke tempo yang lebih 

lambat dan juga ada bagian pengembalian tempo seperti semula. 

Berdasarkan teori di atas, maka jenis tempo musik yang terdapat 

dalam Kesenian Opak Abang yaitu tempo sedang dan tempo cepat. 

Tempo sedangnya adalah moderato (96 MM), tempo cepatnya yaitu 

antara allegretto (108 MM), animato (120 MM), dan marcia (126 MM). 

Karena ada beberapa perubahan tempo dalam lagu-lagu Kesenian Opak 

Abang, maka musik dalam Kesenian Opak Abang juga menggunakan 

jenis perubahan cellando (berkurang kecepatannya) pada bagian setelah 

intro ketika memasuki lagu pokok, lalu terdapat tempo primo (kecepatan 

seperti tempo pertama) ketika musik memasuki bagian pergantian lagu. 

 

4.3.7.2 Dinamik 

Pengelompokan  dinamik dalam musik terdiri atas dinamik lembut, 

dinamik sedang, dan dinamik kuat (Joseph, 2009: 62). Tanda dinamik 

lembut sering disebut dengan lunak dan kuat sering disebut dengan keras. 
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Berdasarkan penelitian, lagu-lagu yang terdapat dalam Kesenian 

Opak Abang mayoritas adalah lagu yang menggunakan dinamik kuat/ 

keras forte, terutama alat-alat musik ritmisnya, walaupun ada juga 

beberapa bagian lagu yang menggunakan dinamik mezzo forte (agak 

kuat) dan mezzo piano (agak lembut), tetapi sampai saat ini tidak ada 

satupun lagu yang menggunakan dinamik lembut. 

  

4.3.7.3 Tanda Ekspresi 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, karena Kesenian 

Opak Abang termasuk dalam kesenian tradisional/ kesenian daerah, 

sehingga dalam Kesenian Opak Abang tidak menggunakan part musik 

sebagai pendukung dalam memainkan musiknya, maka dalam Kesenian 

Opak Abang tidak menggunakan tanda ekspresi. Akan tetapi, 

berdasarkan hasil penelitian mengenai unsur ekspresi lain seperti tempo 

dan dinamik dalam Kesenian Opak Abang yaitu moderato yang berarti 

sedang, allegretto yang berarti lebih lambat dari allegro, animato yang 

berarti riang gembira, marcia yang berarti seperti orang berbaris, forte 

yang berarti keras, beberapa juga menggunakan mezzo forte dan mezzo 

piano. Apabila digunakan tanda ekspresi dalam lagu-lagu Kesenian Opak 

Abang, maka tanda ekspresi yang sesuai adalah antara agitato 

(bersemangat), eroica (kepahlawanan), fuoco (berapi-api), maestoso 

(mulia), schersando (bersenda gurau), semplice (sederhana), cantando 

(merayu). Lagu-lagu yang terdapat dalam Kesenian Opak Abang 
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mempunyai banyak ekspresi, karena pada dasarnya lagu-lagu tersebut 

tidak hanya menceritakan satu maksud tertentu saja. Sebagai contoh, 

dalam lagu yang berjudul opak-opak, adalah salah satu lagu yang 

cenderung dapat menggunakan tanda ekspresi cantando. 

 

4.3.7.4 Tanda Birama/ Metrum 

Menurut Joseph (2005: 39), tanda birama dibagi menjadi birama 

sederhana dan birama bersusun. Birama sederhana sendiri masih dibagi 

lagi menjadi tiga bagian, yaitu birama sederhana dua, birama sederhana 

tiga, dan birama sederhana empat. Sedangkan birama bersusun sendiri 

juga dibagi menjadi tiga bagian, yaitu birama bersusun dua, birama 

bersusun tiga, dan birama bersusun empat. 

Berdasarkan penelitian dan teori di atas, pemakaian tanda birama/ 

metrum lagu-lagu yang terdapat dalam Kesenian Opak Abang semuanya 

sama, yaitu 4/4 (empat per empat), karena sampai saat ini peneliti belum 

menemukan lagu-lagu dalam Kesenian Opak Abang yang menggunakan 

tanda birama/ metrum selain tanda birama/ metrum 4/4 (empat per 

empat). Tanda birama/ metrum 4/4 (empat per empat) mempunyai arti 

bahwa setiap birama berisi empat ketukan dengan satuan titinada ketukan 

¼ (satu per empat). Maka, berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, 

tanda birama/ metrum pada lagu-lagu dalam Kesenian Opak Abang 

tergolong dalam jenis tanda birama sederhana dengan klasifikasi birama 

sederhana empat. 
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4.3.7.5 Warna Bunyi/ Timbre 

Sehubungan dengan warna bunyi/ warna suara/ warna nada/ timbre, 

maka selanjutnya akan dibahas juga mengenai sumber bunyi dan cara 

memproduksi nada (Joseph, 2009: 63). 

Menurut Banoe (dalam Joseph, 2009: 63), sumber bunyi dalam 

musik disebut alat musik. Penggolongan alat musik berdasarkan sumber 

bunyinya terdiri atas idiophone, membranophone, aerophone, 

chordophone, dan electrophone. Idiophone adalah alat musik dengan 

badan alat musik itu sendiri sebagai sumber bunyi, pengelompokan 

idiophone terdiri atas idiophone tak bernada dan idiophone bernada. 

Membranophone adalah alat musik dengan sumber bunyi selaput atau 

kulit, pengelompokan membranophone terdiri atas membranophone tak 

bernada dan membranophone bernada. Aerophone adalah alat musik 

dengan sumber bunyi udara, pengelompokan aerophone terdiri atas alat 

tipu kayu, alat tiup logam, dan alat tiup keluarga orgel. Chordophone 

adalah alat musik dengan sumber bunyi dawai/ senar, pengelompokan 

chordophone terdiri atas chordophone pukul, chordophone petik, dan 

chordophone gesek. Electrophone adalah alat musik yang menggunakan 

listrik sebagai seumber tenaga, pengelompokan electrophone terdiri atas 

gitar electric, piano electric, dan organ modern. 

Cara memproduksi nada, pengelompokan alat musik berdasarkan 

cara memproduksi nada terdiri atas alat musik pukul, alat musik tiup, alat 

musik petik, dan alat musik gesek. 



87 

 

Berdasarkan teori di atas, maka warna bunyi/ warna nada/ warna 

suara/ timbre pada lagu-lagu yang terdapat dalam Kesenian Opak Abang 

tergolong jenis warna suara yang bersumber dari alat musik 

membranophone, chordophone, dan vokal/ suara manusia. Sehingga 

mempunyai karakteristik timbre yang rancak (pengaruh dominasi alat 

musik membranophone), bernuansa Islami (pengaruh alat musik rebana) 

dan Jawa (pengaruh syair dan waranggana sebagai vokal), sekaligus 

mempunyai keunikan warna suara tersendiri (perpaduan antara alat 

musik rebana sebagai perkusi dengan alat musik biola sebagai melodi). 

 

4.3.8 Tekstur 

4.3.8.1 Motif 

Menurut Joseph (2005: 59), motif adalah bagian terkecil dari 

kalimat musik yang sudah memiliki arti. Panjang motif yang normal 

adalah 2 ruas birama. Motif terdiri atas nada-nada yang berirama. 

Contoh motif pada lagu yang berjudul Opak-Opak dalam Kesenian 

Opak Abang: 

 

 

Gambar 4.17 Contoh Motif, Lagu Opak-Opak 

 (Guitar Pro 5: Rezali Canggih Sukma, 15 April 2013) 
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4.3.8.2 Frase 

Menurut Joseph (2005: 59), frase adalah beberapa motif yang 

menjadi satu. Frase melodi terdiri atas frase pertanyaan dan frase 

jawaban. Frase pertanyaan biasanya berhenti dengan nada yang 

mengambang, dalam lagu mayor bukan do dan dalam lagu minor bukan 

la, dengan kata lain frase pertanyaan berakhir dengan koma, berkesan 

belum selesai dan menanti musik diteruskan. Frase jawaban biasanya 

berhenti dengan nada tenang, dalam lagu mayor nada do dan dalam lagu 

minor nada la, dengan kata lain frase jawaban berakhir dengan titik, 

berkesan sudah selesai dan tidak perlu diteruskan. 

 

 

Gambar 4.18 Contoh Frase Pertanyaan (A), Lagu Opak-Opak 

 (Guitar Pro 5: Rezali Canggih Sukma, 15 April 2013) 

 

 

Gambar 4.19 Contoh Frase Jawaban (B), Lagu Opak-Opak 

 (Guitar Pro 5: Rezali Canggih Sukma, 15 April 2013) 
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4.3.8.3 Periode/ Kalimat Lagu 

Gabungan antara frase pertanyaan dan frase jawaban menjadi satu 

disebut dengan istilah periode/ kalimat lagu (Joseph, 2005: 59). Sebuah 

lagu dapat terdiri atas satu kalimat lagu atau terdiri atas beberapa kalimat 

lagu. 

Dalam lagu opak-opak yang terdapat pada musik iringan dalam 

Kesenian Opak Abang, terdapat dua bentuk frase, yaitu frase pertanyaan 

(A) dan frase jawaban (B), dan terdapat satu bentuk periode/ kalimat lagu 

(AB). Dalam lagu yang berjudul opak-opak, terdapat frase pertanyaan 

berjumlah tiga, frase jawaban berjumlah tiga, dan periode/ kalimat lagu 

berjumlah tiga. 

Berikut ini adalah contoh periode/ kalimat lagu pada lagu yang 

berjudul opak-opak dalam Kesenian Opak Abang: 

 

 

Gambar 4.20 Contoh Periode (AB), Lagu Opak-Opak 

 (Guitar Pro 5: Rezali Canggih Sukma, 15 April 2013) 
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4.3.9 Aransemen 

Menurut Banoe (2003: 331) aransemen atau arrangement 

merupakan gubahan lagu untuk permainan bersama baik vokal maupun 

instrumental. 

Berdasarkan penelitian, lagu yang berjudul opak-opak dalam 

Kesenian Opak Abang terdiri dari intro dan lagu utama. Pada saat intro, 

alat musik yang dimainkan adalah rebana, ketipung, dan jidur. Setelah 

memasuki lagu utama, alat musik yang digunakan adalah rebana, 

ketipung, jidur, biola dan vokal. 

Dalam pertunjukannya, pertunjukan musik yang disajikan 

merupakan gabungan antara 3 sampai 4 lagu dan dimainkan secara 

berurutan/ medley, karena pada dasarnya, musik yang terdapat dalam 

Kesenian Opak Abang berfungsi sebagai pengiring baik kesenian 

ketoprak ataupun kesenian tari.  

Lagu-lagu yang terdapat dalam Kesenian Opak Abang merupakan 

lagu-lagu asli yang dibuat oleh para tokoh di Desa Pasigitan pada jaman 

dahulu dan sekarang, walaupun dalam penulisannya tidak dicantumkan 

nama pengarang lagu dan terkadang lagu-lagunya tidak diketahui 

pengarangnya. Sampai sekarang ini, lagu-lagu yang dimainkan 

merupakan lagu-lagu asli yang berasal dari Kesenian Opak Abang, yang 

biasanya dipilih berdasarkan penyesuaian dengan inti acara/ pertunjukan, 

dan terkadang disajikan berdasarkan request dari orang yang menyajikan 

hajatan. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, Kesenian Opak Abang merupakan 

kesenian yang berasal dari Desa Pasigitan dan merupakan salah satu 

kesenian khas dari Kabupaten Kendal. Kata Opak Abang merupakan 

akronim dari kata ketoprak dan terbang (rebana). Kesenian Opak Abang 

merupakan kesenian yang dahulunya adalah kesenian berbasis Drama, 

Tari dan Ketoprak, sekarang berubah implementasinya menjadi kesenian 

berbasis Tari saja. Jadi, Kesenian Opak Abang adalah kesenian yang 

berasal dan berkembang di Kabupaten Kendal, yang berbentuk Seni Tari 

dan didominasi oleh musik iringan berbentuk rebana (terbang). 

Komposisi musik pada lagu-lagu yang terdapat dalam Kesenian 

Opak Abang yaitu menggunakan tangganada pentatonic scale; 

menggunakan instrumen rebana, ketipung, jidur, biola sebagai pengiring 

dan waranggana sebagai vokal; menggunakan syair berbahasa Arab, 

Jawa, dan Indonesia; mempunyai irama yang poliritmik; menggunakan 

melodi yang bergerak melompat dan melangkah naik sekaligus turun; 

termasuk dalam close harmoni; mempunyai variasi tempo sedang dan 

cepat; cenderung berdinamik keras; menggunakan tanda birama 4/4; 

mempunyai timbre yang bersumber dari dominasi suara alat musik 

membranophone; menggunakan bentuk frase pertanyaan dan frase 
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jawaban; menggunakan satu jenis periode, yaitu periode dari gabungan 

antara frase tanya dan frase jawab saja; susunan musiknya adalah intro 

dan lagu utama saja; menggunakan lagu asli ciptaan dari para tokoh yang 

berhubungan dengan Kesenian Opak Abang sendiri. Karakteristik musik 

pengiring dalam Kesenian Opak Abang yaitu mempunyai nuansa Islami 

dan Jawa, berbentuk sederhana dan berfungsi sebagai pengiring gerak 

tari dalam Kesenian Opak Abang. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat peneliti berikan 

antara lain: 

1. Kepada para pihak yang menyajikan dan memainkan musik iringan 

dalam Kesenian Opak Abang agar dapat lebih mempertahankan 

komposisi musiknya, sehingga ada ketetapan yang pasti mengenai 

komposisi musik yang dimiliki Kesenian Opak Abang. 

2. Kepada Dewan Kesenian Kendal dan semua pihak yang 

berkecimpung dalam dunia seni tradisi di Kabupaten Kendal, agar 

tetap dan lebih melestarikan Kesenian Opak Abang. 

3. Kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kendal agar dapat lebih 

memperhatikan kesenian-kesenian asli daerah yang dimiliki oleh 

masing-masing daerah di seluruh Kabupaten Kendal, terutama 

Kesenian Opak Abang. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

A. Panduan Observasi 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan berfokus 

pada setting, pelaku, dan kegiatan. 

1. Setting tempat atau lokasi pengembang Kesenian Opak Abang yaitu 

Kantor Sekretariat Dewan Kesenian Kendal dan lokasi lain yaitu asal 

mula Kesenian Opak Abang berasal di Desa Pasigitan Kecamatan Boja 

Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.  

2. Pelaku yaitu anggota Dewan Kesenian Kendal, pemain Kesenian Opak 

Abang, Kepala Desa Pasigitan, warga masyarakat Kendal. 

3. Kegiatan yaitu kegiatan bermusik, proses latihan, pentas, 

pengembangan, pelestarian, dan kegiatan dalam menghasilkan karya 

musik Kesenian Opak Abang yang diselenggarakan Dewan Kesenian 

Kendal ataupun warga masyarakat sekitar Kendal yang berperan serta 

dalam Kesenian Opak Abang. 

 

B. Panduan Wawancara 

Wawancara akan dilakukan kepada Ketua Dewan Kesenian Kendal 

di Kabupaten Kendal, Sekretaris/ anggota Dewan Kesenian Kendal, Kepala 

Desa Pasigitan di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, Pemain/ pelaku 

Kesenian Opak Abang, serta warga masyarakat sekitar Kabupaten Kendal.  

Berikut adalah daftar pertanyaan: 

1. Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Kesenian Kendal 



 

a. Nama, Usia, Agama, Pekerjaan? 

b. Apa yang dimaksud dengan Dewan Kesenian Kendal? 

c. Sejak kapan Dewan Kesenian Kendal mulai dibentuk? 

d. Apa yang saudara ketahui tentang Kesenian Opak Abang? 

e. Bagaimanakah latar belakang/ sejarah Kesenian Opak Abang? 

f. Dalam acara apa sajakah Kesenian Opak Abang sering dipentaskan? 

g. Jenis alat musik apa sajakah yang dipakai dalam Kesenian Opak 

Abang? 

h. Bagaimanakah ciri dan bentuk musik yang dipakai dalam Kesenian 

Opak Abang? 

i. Bagaimanakah unsur musik yang terdapat dalam Kesenian Opak 

Abang? 

j. Bagaimana perkembangan Kesenian Opak Abang di daerah 

Kabupaten Kendal dua tahun terakhir ini? 

k. Langkah apa saja yang sudah dilakukan Dewan Kesenian Kendal 

untuk melestarikan Kesenian Opak Abang? 

l. Apa harapan kedepan saudara terhadap Kesenian Opak Abang? 

2. Kepala Desa Pasigitan 

a. Nama, Usia, Agama, Pekerjaan? 

b. Apa yang saudara ketahui tentang Kesenian Opak Abang? 

c. Bagaimanakah latar belakang/ sejarah Kesenian Opak Abang? 

d. Dalam acara apa sajakah Kesenian Opak Abang sering dipentaskan? 



 

e. Jenis alat musik apa sajakah yang dipakai dalam Kesenian Opak 

Abang? 

f. Bagaimanakah ciri dan bentuk musik yang digunakan dalam 

Kesenian Opak Abang? 

g. Bagaimanakah unsur komposisi musik yang terdapat dalam 

Kesenian Opak Abang? 

h. Bagaimana perkembangan Kesenian Opak Abang di daerah Desa 

Pasigitan dua tahun terakhir ini? 

i. Apa harapan kedepan saudara terhadap Kesenian Opak Abang? 

3. Pemain/ pelaku Kesenian Opak Abang 

a. Nama, Usia, Agama, Pekerjaan? 

b. Sebagai apakah peran anda dalam Kesenian Opak Abang? 

c. Menurut saudara, apa yang dimaksud dengan Kesenian Opak 

Abang? 

d. Bagaimankah latar belakang/ sejarah Kesenian Opak Abang? 

e. Bagaimakah ciri dan bentuk musik yang dipakai dalam Kesenian 

Opak Abang? 

f. Bagaimanakah unsur komposisi musik yang terdapat dalam 

Kesenian Opak Abang? 

g. Sudah berapa lama saudara berperan serta dalam Kesenian Opak 

Abang? 

h. Setiap berapa kali sekali latihan rutin Kesenian Opak Abang 

dilaksanakan? 



 

i. Dalam acara apa sajakah Kesenian Opak Abang sering dipentaskan? 

j. Apa saja alat musik yang dipakai dalam Kesenian Opak Abang? 

k. Bagaimanakah bentuk dan unsur musik yang dimiliki Kesenian 

Opak Abang? 

l. Apa harapan kedepan saudara terhadap Kesenian Opak Abang? 

4. Warga Masyarakat Kendal. 

a. Nama, Usia, Agama, Pekerjaan? 

b. Menurut saudara, kesenian apa sajakah yang dimiliki oleh 

Kabupaten Kendal? 

c. Pernahkah saudara melihat pertunjukkan Kesenian Opak Abang? 

d. Apa yang saudara ketahui tentang Kesenian Opak Abang? 

e. Apakah anda sudah pernah melihat pertunjukkan Kesenian Opak 

Abang? 

f. Apakah saudara setuju apabila Kesenian Opak Abang dilestarikan 

dan dijadikan salah satu ciri khas Kesenian yang dimiliki Kabupaten 

Kendal? 

g. Apa saran anda kedepan untuk Kesenian Opak Abang? 

 

C. Panduan Dokumentasi 

Dalam pengumpulan data, peneliti mendokumentasikan: 

1. Kondisi Kota Kendal. 

2. Kantor Sekretariat Dewan Kesenian Kendal. 



 

3. Tempat latihan Kesenian Opak Abang yang diselenggarakan oleh 

Dewan Kesenian Kendal. 

4. Kegiatan latihan Kesenian Opak Abang yang diselenggarakan oleh 

Dewan Kesenian Kendal. 

5. Pelaku/ pemain Kesenian Opak Abang. 

6. Alat musik yang dipakai dalam Kesenian Opak Abang. 

7. Lirik lagu dan notasi yang dipakai dalam Kesenian Opak Abang. 

8. Anggota Dewan Kesenian Kendal. 

9. Kondisi Desa Pasigitan di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Provinsi 

Jawa Tengah. 

10. Kepala Desa Pasigitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Responden : Ketua Umum Dewan Kesenian Kendal 

Nama  : Itos Budi Santoso, S.Pd, M.Pd. 

Umur  : 53 

Tempat : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Hari, Tanggal : Jum’at, 8 Maret 2013 

 

1. Siapakah nama saudara? 

Jawaban : Itos Budi Santoso. 

2. Berapakah usia saudara? 

Jawaban : 53 tahun. 

3. Apa agama yang saudara yakini? 

Jawaban : Islam. 

4. Apa pekerjaan saudara? 

Jawaban : berdasarkan surat saudara yang tertuju kepada Dewan Kesenian 

Kendal, maka pekerjaan saya sebagai Ketua Umum Dewan Kesenian 

Kendal. 

5. Apa yang dimaksud dengan Dewan Kesenian Kendal? 

Jawaban : Dewan Kesenian Kendal adalah lembaga non-pemerintahan yang 

dibentuk oleh pemerintah, yang membantu pemerintah dalam mengelola 

kesenian dan berbasis kedaerahan. Dewan itu orang pilihan memikir yang 



 

sebenarnya produknya adalah pikiran, contohnya konsep-konsep untuk 

memajukan kesenian yang ada di Kendal. 

6. Sejak kapan Dewan Kesenian Kendal mulai dibentuk? 

Jawaban : di Kendal, Dewan Kesenian dibentuk sejak tahun 1997, 

sedangkan di pusat sudah dibentuk sejak tahun 1993. 

7. Apa yang saudara ketahui mengenai Kesenian Opak Abang? 

Jawaban : Opak Abang adalah kesenian drama, ketoprak, karena lingkungan 

yang terbatas, sehingga seadanya ditabuhi dengan terbang. Jadilah 

singkatannya Opak Abang, yaitu ketoprak ditabuhi terbang, yang ada di 

Desa Pasigitan. Penggunaan kostum juga terbatas, sehingga sarung dan peci 

mucul sebagai kostum yang dipakai dalam Kesenian Opak Abang. 

8. Bagaimanakah latar belakang/ sejarah Kesenian Opak Abang? 

Jawaban : Kesenian Opak Abang berasal dari tetangganya Pasigitan, lebih 

tepatnya daerah Timur dari Desa Pasigitan. Latar belakang munculnya 

adalah sebagai perayaan pasca panen yaitu menyelenggarakan kesenian 

Ketoprak, ada keinginan tetapi terbatas maka muncul kreatifitas, kreatifitas 

itu muncul ketika seseorang dihadapkan dengan keterbatasan. 

9. Dalam acara apa sajakah Kesenian Opak Abang sering dipentaskan? 

Jawaban : Perayaan hari-hari besar, kalau dahulunya sebagai perayaan pasca 

panen, dan juga sering dipentaskan untuk acara hajatan. 

10. Jenis alat musik apa sajakah yang dipakai dalam Kesenian Opak Abang? 

Jawaban : Jelas didominasi dengan alat musik terbang, dan ditambah dengan 

alat musik jidur, biola. Terbang sebagai perkusi dan biola sebagai melodi, 



 

dan seiring adanya kemajuan, maka ditambah dengan beberapa alat musik 

dari gamelan, namun demikian tampilannya tetap tidak meninggalkan alat 

musik terbang. 

11. Bagaimanakah ciri dan bentuk musik yang dipakai dalam Kesenian Opak 

Abang? 

Jawaban : Ciri musik yang ada yaitu musik dengan unsur Islami yang kuat, 

karena ada beberapa syair lagunya seperti sholawatan, dan karena diiringi 

dengan alat musik terbang. Namun didalamnya juga terdapat unsur rampek, 

pengaruh unsur cina, portugis, dan melayu. Karena seni itu tidak lahir di 

ruang yang kosong, berdasarkan teori Nemesis yaitu seni lahir berdasarkan 

seni yang sudah ada. 

12. Bagaimanakah unsur komposisi musik yang terdapat dalam Kesenian Opak 

Abang? 

Jawaban : syairnya masih sederhana, dan campuran antara bahasa Indonesia, 

Jawa dan Islami. Untuk lebih datailnya, saya sarankan saudara untuk 

menghubungi Pak Aris Salamun yang ada di Desa Pasigitan Boja. 

13. Berapa jumlah pemain Kesenian Opak Abang? 

Jawaban : Kurang lebihnya ada 20 orang, karena sudah dikemas dalam 

bentuk Tari. 

14. Bagaimana perkembangan Kesenian Opak Abang di daerah Kabupaten 

Kendal dua tahun terakhir ini? 

Jawaban : Opak Abang sebenarnya akan dijadikan icon Kendal karena 

unique, karena keunikan yang tidak terdapat di daerah lain, Opak Abang 



 

potensial diangkat menjadi icon Kendal. Akan tetapi karena Opak Abang 

merupakan Kesenian berbasis drama Turki, menjadi susah untuk 

mengangkat Opak Abang sebagai icon untuk setiap saat ditampilkan, karena 

harus melalui proses latihan yang panjang, sehingga sampai saat ini tidak 

berkembang. Dalam sekali pementasan saja, banyak variabel yang terlibat 

didalamnya baik itu cost pembiayaan ataupun perlengkapan. Berdasarkan 

alasan-alasan tersebut, sehingga Kesenian Opak Abang menjadi kurang 

efektif untuk diangkat menjadi sebagai sebuah ikon di Kendal. Maka 

sekarang dikemas sebagai bentuk Tari, karena di dalam Kesenian Opak 

Abang ada unsur tarinya juga, dan akhirnya Tarinya yang dikembangkan 

sebagai Tari Opak Abang. Diambil dari bedayan atau dalam istilah ketoprak 

adalah gambyong atau tari pembuka. 

15. Langkah apa sajakah yang dilakukan Dewan Kesenian Kendal dalam rangka 

melestarikan Kesenian Opak Abang? 

Jawaban : Pernah dibawa untuk dipentaskan di TMII, ISI Surakarta dan 

Pondok Tingal Magelang. 

16. Apa harapan kedepan saudara mengenai Kesenian Opak Abang? 

Jawaban : DK2 tetap memberikan ruang untuk pelestarian dalam Kesenian 

Opak Abang dan tetap dapat menjadi ikon Kendal. 

 

 

 

 



 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Responden : Sekretaris III Dewan Kesenian Kendal 

Nama  : Kiswanto, S.Pd, M.Pd. 

Usia  : 48 

Tempat : Kediaman Bapak Kiswanto 

Hari, Tanggal : Minggu, 10 Maret 2013 

 

1. Siapakah nama saudara? 

Jawaban : Kiswanto. 

2. Berapakah usia saudara? 

Jawaban : 48 tahun. 

3. Apa agama yang saudara yakini? 

Jawaban : Islam. 

4. Apa pekerjaan saudara? 

Jawaban : PNS, Sekretaris III di Dewan Kesenian Kendal. 

5. Apa yang dimaksud dengan Dewan Kesenian Kendal? 

Jawaban : Lembaga yang membantu pemerintah dalam mengembangkan 

seni dan budaya yang ada di daerah Kendal. 

6. Sejak kapan Dewan Kesenian Kendal mulai dibentuk? 

Jawaban : 1997. 

7. Apa yang saudara ketahui mengenai Kesenian Opak Abang? 



 

Jawaban : Kesenian Opak Abang adalah sebuah perkumpulan seni 

tradisional yang berkembang di daerah Desa Pasigitan, berwujud seni drama 

ketoprak yang diiringi dengan dominasi alat musik terbang. 

8. Bagaimanakah latar belakang/ sejarah Kesenian Opak Abang? 

Jawaban : Kesenian Opak Abang terbentuk berdasarkan pengaruh budaya-

budaya yang ada di sekitar daerah Desa Pasigitan, karena keterbatasan alat 

dan media, sehingga baik dari kostum sampai unsur musikalnya pun masih 

sederhana. Penyebaran Kesenian Opak Abang sendiri lumayan bagus di 

daerah Desa Pasigitan, karena dalam kesenian Opak Abang terdapat lagu 

yang sederhana yang mudah dipahami para penikmatnya, dan juga terdapat 

cerita, drama cerita tersebut bisa menyesuaikan dengan acara pertunjukan, 

sehingga Kesenian Opak Abang merupakan kesenian yang lumayan 

dikagumi pada masa itu. 

9. Dalam acara apa sajakah Kesenian Opak Abang sering dipentaskan? 

Jawaban : Pergelaran seni budaya tingkat kecamatan, perayaan hari-hari 

besar, dan sering juga digelar untuk acara hajatan. 

10. Jenis alat musik apa sajakah yang dipakai dalam Kesenian Opak Abang? 

Jawaban : Terbang ginjring yang dahulunya berjumlah 3 dan sekarang 

disempurnakan menjadi 4, ketipung, biola, gemung, saron, bonang, 

waranggono. Penggunaan alat musik biola disebabkan oleh keterbatasan 

yang ada pada daerah tersebut, pada saat itu, yang ada di daerah pasigitan 

adalah seorang violis tradisional, sehingga biola jadi salah satu alat yang 

berperan sebagai melodi dalam Kesenian Opak Abang. 



 

11. Bagaimanakah ciri dan bentuk musik yang dipakai dalam Kesenian Opak 

Abang? 

Jawaban : Bentuk musiknya tradisional, belum tersentuh peralatan modern, 

dan mempunyai ciri kolaborasi, yaitu perpaduan antara musik Jawa dengan 

musik religi atau Islami. 

12. Bagaimanakah unsur komposisi musik yang terdapat dalam Kesenian Opak 

Abang? 

Jawaban :  

- Syair: Penggunaan syair masih sederhana, bahasanya perpaduan antara 

bahasa Indonesia, Arab, dan bahasa Jawa. Biasanya menggunakan kata-

kata yang mudah dipahami bagi para pendengar. 

- Ritme : mempunyai ritmis yang bertempo cepat. 

- Pola Irama: pola iramanya cenderung rancak, atau terkesan ramai. 

- Metrum: setahu saya, lagu-lagu yang dipakai menggunakan ketukan 4/4. 

- Melodi: biola sebagai melodi, tapi biolanya dibunyikan sesuai dan agak 

bersamaan dengan irama vokal, jadi biola yang menjadi melodi tidak 

mempunyai pola irama sendiri ataupun bagian sendiri. 

- Harmoni: pelog, harmoni teratur, ada penyanyinya dan ada backing 

vokalnya juga, akan tetapi suara biolanya kurang begitu harmonis dengan 

alat lain, mungkin dikarenakan pemain biolanya adalah pemain biola 

tradisional, jadi pengetahuannnya mengenai keharmonisan musik kurang 

begitu baik. 



 

- Dinamik: kebanyakan dinamika lagunya tergolong keras, walaupun ada 

sedikit bagian yang agak pelan sebelum mulai masuk isi lagu. 

- Tekstur: teksturnya juga mayoritas tergolong kasar, karena perpaduan 

alat musik terbang sebagai iringan suatu drama ketoprak, membuat 

teksturnya tidak lembut. 

- Timbre: warna suaranya jelas terasa berwarna-warni/ meriah, karena ada 

dominasi suara terbang ginjring, jidur, ketipung, saron, biola, dan suara 

vokal. 

13. Berapa jumlah pemain Kesenian Opak Abang? 

Jawaban : Pemusiknya sekitar 11 orang, penarinya sekitar 6 orang, ada 

tambahan 1 orang sutradara dan 1 asisten sutradaranya. 

14. Bagaimana perkembangan Kesenian Opak Abang di daerah Kabupaten 

Kendal dua tahun terakhir ini? 

Jawaban : Kurang begitu bagus, karena proses latihannya butuh waktu yang 

lama, dan media untuk menampilkannya juga lumayan memakan waktu dan 

biaya, sehingga membuat penyelenggaraan Kesenian Opak Abang kurang 

lancar. 

15. Langkah apa sajakah yang dilakukan Dewan Kesenian Kendal dalam rangka 

melestarikan Kesenian Opak Abang? 

Jawaban : DK2 sering menampilkan Kesenian Opak Abang, seperti di TMII, 

di ISI Surakarta, dan juga pada hari Jadi Kendal. Untuk memperkenalkan 

masyarakat mengenai keberadaan Kesenian Opak Abang di Kabupaten 

Kendal. 



 

16. Apa harapan kedepan saudara mengenai Kesenian Opak Abang? 

Jawaban : Dapat dilestarikan, terutama di daerah Desa Pasigitan sendiri, 

sebagai wujud kesenian tradisional, dan semoga Kesenian Opak Abang 

dapat lebih menyempurnakan komposisi musik dan permainannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Responden : Kepala Desa Pasigitan 

    Ketua Langen Sri Budoyo Bumi 

Nama  : Aris Salamun 

Usia  : 52 

Tempat : Kediaman Bapak Aris Salamun 

Hari, Tanggal : Jum’at, 8 Maret 2013  

1. Siapakah nama saudara? 

Jawaban : Aris Salamun. 

2. Berapakah usia saudara? 

Jawaban : 52 tahun. 

3. Apa agama yang saudara yakini? 

Jawaban : Islam. 

4. Apa pekerjaan saudara? 

Jawaban : Kepala Desa Pasigitan. 

5. Apa yang saudara ketahui mengenai Kesenian Opak Abang? 

Jawaban : Kesenian Opak Abang adalah kesenian rakyat yang sebenarnya 

ingin menampilkan ketoprak, akan tetapi karena keterbatasan, sehingga 

menggunakan iringan terbang. Karena alasan tersebut yang membuat para 

penontonnya menjuluki kesenian tersebut sebagai Opak Abang. 

Menceritakan mengenai babat Kendal, legenda, dan biasanya ceritanya 

menyesuaikan dengan acaranya. 



 

6. Bagaimanakah latar belakang/ sejarah Kesenian Opak Abang? 

Jawaban : Kesenian Opak Abang sudah ada sejak tahun 1956, pada saat itu 

dipegang oleh Mbah Kusno, lalu digantikan oleh Pak Kumisan, lalu 

digantikan lagi oleh Pak Sapin, dan mulai tahun 1976 dipegang oleh saya 

sendiri sebagai ketua dengan nama paguyuban “Langen Sri Budoyo Bumi” 

yang mempunyai arti senang, putri/ perempuan, dan budaya yang asli. 

Sebelum era saya, nama paguyubannya adalah “Gambus Pancaroba”, baik 

mulai dipegang oleh Mbah Kusno sampai Pak Sapin semuanya masih 

menggunakan nama paguyuban yang sama. Terbentuk Kesenian Opak 

Abang karena pada saat itu ada keinginan untuk menyajikan drama 

ketoprak, akan tetapi karena keterbatasan alat, sehingga menggunakan 

iringan musik terbang. 

7. Dalam acara apa sajakah Kesenian Opak Abang sering dipentaskan? 

Jawaban : Nikahan, Sunatan, dan berbagai macam Hajatan, terkadang 

sebagai acara untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI. 

8. Jenis alat musik apa sajakah yang dipakai dalam Kesenian Opak Abang? 

Jawaban : Tiga rebana (terbang), satu ketipung, satu jidur, satu biola. 

Dahulunya yang menyanyikan adalah pemusiknya sendiri, akan tetapi mulai 

era saya baru diberi tambahan sinden tersendiri. Mulai era saya juga 

ditambah alat musik saron. Tapi saya berharapnya supaya alat musik yang 

digunakan hanya rebana, jidur, biola, dan waranggono saja, penggunaan 

saron ataupun alat musik gamelan lainnya hanyalah tambahan saja, karena 



 

seumpama ada tambahan musik lain yang terlalu banyak, maka dapat 

membuat keunikan musik dari Kesenian Opak Abang sendiri dapat hilang. 

9. Bagaimanakah ciri dan bentuk musik yang dipakai dalam Kesenian Opak 

Abang? 

Jawaban : Menurut saya satu-satunya di Kendal, Kesenian Ketoprak yang 

diiringi musik rebana Cuma Kesenian Opak Abang. 

10. Bagaimanakah unsur komposisi musik yang terdapat dalam Kesenian Opak 

Abang? 

Jawaban : 

- Syair: Menggunakan bahasa Indonesia, Jawa. Mulai era saya baru 

menggunakan nuansa Islami. 

- Harmoni: Menggunakan laras Pelog. 

- Dinamik: Karena sebagai iringan, maka dinamiknya juga menyesuaikan 

dengan dramanya, jadi seumpama sedang pembukaan atau tari gambyong 

menggunakan iringan yang berdinamik lembut, tetapi kalau seumpama 

menceritakan peperangan maka dinamiknya juga menjadi keras. 

11. Sebagai apakah anda berperan dalam Kesenian Opak Abang? 

Jawaban : Sebagai tokoh dalam drama yang ada di Kesenian Opak Abang. 

12. Berapa jumlah pemain Kesenian Opak Abang? 

Jawaban : Jumlahnya ada sekitar 40 orang, yaitu penari 8 orang, pemain 

iringan musik 7 orang, waranggono 2 orang, sedangkan sisanya adalah 

pemain dramanya. 



 

13. Bagaimana perkembangan Kesenian Opak Abang di daerah Desa Pasigitan 

dua tahun terakhir ini? 

Jawaban : Dua tahun terakhir ini Kesenian Opak Abang tidak hidup juga 

tidak mati, bisa dibilang vacuum. 

14. Apa harapan kedepan saudara mengenai Kesenian Opak Abang? 

Jawaban : Saya berharap supaya ada generasi penerus, karena bagaimanapun 

juga Kesenian Opak Abang merupakan bagian dari sejarah Kendal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Responden : Mahasiswi Pend. Sendratasik UNNES 

    Penari Kesenian Opak Abang 

Nama  : Herlinda Arum Oktaviani 

Usia  : 22 

Tempat : SMA Negeri 2 Kendal 

Hari, Tanggal : Jum’at, 8 Maret 2013  

1. Siapakah nama saudara? 

Jawaban : Herlinda Arum Oktaviani. 

2. Berapakah usia saudara? 

Jawaban : 22 tahun. 

3. Apa agama yang saudara yakini? 

Jawaban : Islam. 

4. Apa pekerjaan saudara? 

Jawaban : Mahasiswa di Pendidikan Sendratasik Universitas Negeri 

Semarang. 

5. Apa yang saudara ketahui mengenai Kesenian Opak Abang? 

Jawaban : Kesenian Ketoprak yang diiringi terbang, tapi sekarang 

implementasinya adalah Tari khas yang dimiliki oleh Kendal. 

Menggambarkan kehidupan masyarakat Kendal. 

6. Sebagai apakah peran saudara dalam Kesenian Opak Abang? 

Jawaban : Sebagai penari. 



 

7. Berapa jumlah pemain Kesenian Opak Abang? 

Jawaban : 20 orang lebih. 

8. Bagaimanakah latar belakang/ sejarah Kesenian Opak Abang? 

Jawaban : Kesenian Ketoprak dengan dominasi iringan Terbang, yang 

berasal dari Desa Pasigitan, Boja. 

9. Bagaimanakah ciri dan bentuk musik yang dipakai dalam Kesenian Opak 

Abang? 

Jawaban : Menggunakan dominasi alat musik terbang dan biola. 

10. Bagaimanakah unsur komposisi musik yang terdapat dalam Kesenian Opak 

Abang? 

Jawaban : Kurang tahu masalah tersebut. 

11. Sudah berapa lama saudara berperan serta dalam Kesenian Opak Abang? 

Jawaban : Sejak tahun 2011, jadi sekitar 2 tahun. 

12. Setiap berapa kali sekali latihan rutin Kesenian Opak Abang dilaksanakan? 

Jawaban : Biasanya latihan diselenggarakan kalau mau di pentaskan. 

13. Dimana tempat yang biasanya dipakai untuk latihan Kesenian Opak Abang? 

Jawaban : Pendopo Kabupaten dan di BKR. 

14. Dalam acara apa sajakah Kesenian Opak Abang sering dipentaskan? 

Jawaban : Hari Tari Sedunia di ISI Surakarta, pembukaan gedung BNN, 

Parade Budaya Jawa Tengah, Hari Jadi Kendal, TMII. 

15. Apa saja alat musik yang dipakai dalam Kesenian Opak Abang? 

Jawaban : Rebana (terbang), biola, dan beberapa alat musik gamelan. 

16. Apa harapan kedepan saudara terhadap Kesenian Opak Abang? 



 

Jawaban : Kesenian Opak Abang dapat diakui, dan musiknya dapat lebih 

tertata, jadi ada kejelasan mengenai komposisi musik yang dimiliki oleh 

Kesenian Opak Abang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Responden : Ketua RT 05 RW 02 Desa Kangkung 

   Sekretaris Ngesti Budoyo Jati Manunggal 

Nama  : Hery Utoyo 

Usia  : 43 

Tempat : Kediaman Pak Hery Utoyo 

Hari, Tanggal : Jum’at, 8 Maret 2013  

1. Siapakah nama saudara? 

Jawaban : Hery Utoyo. 

2. Berapakah usia saudara? 

Jawaban : 43 tahun, bulan Juni nanti menginjak 44 tahun. 

3. Apa agama yang saudara yakini? 

Jawaban : Islam. 

4. Apa pekerjaan saudara? 

Jawaban : Ketua RT 05 RW 02 di Desa Kangkung Kecamatan Kangkung 

Kabupaten Kendal, juga sebagai sekretaris di Kesenian Tradisional Singo 

Barong Ngesti Budoyo Jati Manunggal. 

5. Kesenian apa sajakah yang dimiliki oleh Kabupaten Kendal? 

Jawaban : Lais, Barongan, Kuntulan, Kuda Lumping. 

6. Pernahkah saudara mendengar mengenai Kesenian Opak Abang? 

Jawaban : Belum pernah. 



 

7. Apakah saudara setuju apabila Kesenian Opak Abang dilestarikan dan 

dijadikan salah satu ciri khas Kesenian yang dimiliki oleh Kendal? 

Jawaban : Kurang setuju, menurut saya Kesenian Singo Barong lebih 

pantas, karena jumlahnya sangat banyak di daerah Kendal, dan merupakan 

kesenian yang merakyat dan dapat diterima oleh berbagai macam kalangan. 

8. Apa saran saudara mengenai Kesenian Opak Abang? 

Jawaban : Kesenian Opak Abang harus dilestarikan, karena merupakan salah 

satu aset yang dimiliki oleh Kendal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Responden : Siswa SMK Bina Utama Kendal 

Nama  : Asyyabab Chirul Imam 

Usia  : 18 

Tempat : Desa Kangkung 

Hari, Tanggal : Jum’at, 8 Maret 2013  

 

1. Siapakah nama saudara? 

Jawaban : Assyabab Chirul Imam. 

2. Berapakah usia saudara? 

Jawaban : 18 tahun. 

3. Apa agama yang saudara yakini? 

Jawaban : Islam. 

4. Apa pekerjaan saudara? 

Jawaban : Saya salah satu siswa kelas XII di SMK Bina Utama Kendal.  

5. Kesenian apa sajakah yang dimiliki oleh Kabupaten Kendal? 

Jawaban : Barongan, Kuda Lumping. 

6. Pernahkah saudara mendengar mengenai Kesenian Opak Abang? 

Jawaban : Belum pernah. 

7. Apakah saudara setuju apabila Kesenian Opak Abang dilestarikan dan 

dijadikan salah satu ciri khas Kesenian yang dimiliki oleh Kabupaten 

Kendal? 



 

Jawaban : Setuju saja, daripada punah ataupun diklaim daerah lain. 

8. Apa saran saudara mengenai Kesenian Opak Abang? 

Jawaban : Lestarikan Kesenian Opak Abang, supaya tidak punah ataupun 

diklaim daerah lain, karena merupakan salah satu Kesenian yang unik yang 

ada di Kendal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEMBAR CATATAN LAPANGAN 

 

Pencatat : Rezali Canggih Sukma  CL (catatan lapangan) No. 1 

Analisis Komposisi Musik   Pengamatan tanggal 8 Maret 2013 

Kesenian Opak Abang   Jam 08.00 – 09.00 WIB. 

Di Kabupaten Kendal    Disusun jam 21.00 WIB. 

 

Kurang Populernya Kesenian Opak Abang di Kendal 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang formal maupun informal yang sudah 

dilakukan peneliti terhadap beberapa anggota warga masyarakat Kendal, 

mengindikasikan bahwa Kesenian Opak Abang masih kurang dikenal oleh 

Masyarakat Kendal sendiri. Pendapat ini akan semakin kuat untuk diperhankan 

setelah peneliti melakukan wawancara salah satu siswa Kelas XII di SMK Bina 

Utama (salah satu sma swasta di Kendal yang sedang populer) dan terhadap salah 

satu anggota grup seni tradisional di Kendal yaitu Kesenian Tradisional Singo 

Barong Ngesti Budoyo Jati Manunggal, yang kedua responden tersebut sama-

sama tidak mengetahui mengenai Kesenian Opak Abang. Padahal responden 

pertama adalah orang yang bergelut di dunia kesenian tradisional di Kendal dan 

seorang siswa Sekolah Menengah Atas. Dapat diindikasikan bahwa kebanyakan 

siswa di Kendal tidak diajarkan mengenai keberadaan Kesenian Opak Abang 

dalam mata pelajaran Seni Budaya, dan bahkan orang-orang yang bergelut di 

dunia seni tradisionalpun belum tentu paham mengenai Kesenian Opak Abang 

yang merupakan salah satu kesenian asli yang hidup dan berkembang di Kendal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEMBAR CATATAN LAPANGAN 

 

Pencatat : Rezali Canggih Sukma  CL (catatan lapangan) No. 1 

Analisis Komposisi Musik   Pengamatan tanggal 8 Maret 2013 

Kesenian Opak Abang   Jam 08.00 – 09.00 WIB. 

Di Kabupaten Kendal    Disusun jam 21.00 WIB. 

 

Implementasi Kesenian Opak Abang menjadi Tari Opak Abang 

 

Dalam Kesenian Opak Abang terdapat unsur seni tari, yaitu tari pembuka 

sebelum mulainya bagian seni drama ketopraknya. Berdasarkan wawancara 

terhadap Ketua Umum Dewan Kesenian Kendal dan salah satu penari dalam 

Kesenian Opak Abang, mengindikasikan bahwa Kesenian Opak Abang yang 

semula adalah Kesenian yang berbasis seni drama, tari dan ketoprak, lebih 

dikerucutkan lagi menjadi Kesenian Opak Abang yang hanya berbasis seni tari. 

Walaupun implementasi Kesenian Opak Abang berubah, namun nama dan 

iringannya masih tidak berubah (walaupun ada beberapa warga masyarakat yang 

menyebutnya dengan Tari Opak Abang), hal tersebut dapat dilihat dengan masih 

digunakannya alat musik rebana (terbang) yang mendominasi iringan musik yang 

dipakai dalam Kesenian Opak Abang yang sudah berbasis seni tari tersebut. 

Berdasarkan wawancara terhadap Ketua Umum Dewan Kesenian Kendal, 

implementasi ini berubah karena dipengaruhi oleh faktor biaya, waktu, alat, 

media, dan pemain dalam Kesenian Opak Abang yang berbasis seni drama 

ketoprak kurang praktis untuk ditampilkan sewaktu-waktu sebagai salah satu 

kesenian khas yang dimiliki oleh Kabupaten Kendal. Oleh karena itu, Dewan 

Kesenian Kendal mengimplementasikan Kesenian Opak Abang menjadi seni yang 

berbasis tari, dengan tetap tidak merubah unsur-unsur asli yang terdapat dalam 

Kesenian Opak Abang. 

 

 

 



 

LEMBAR CATATAN LAPANGAN 

 

Pencatat : Rezali Canggih Sukma  CL (catatan lapangan) No. 1 

Analisis Komposisi Musik   Pengamatan tanggal 8 Maret 2013 

Kesenian Opak Abang   Jam 15.00 – 16.00 WIB. 

Di Kabupaten Kendal    Disusun jam 21.00 WIB. 

 

Komposisi Musik Kesenian Opak Abang 

 

Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan suara dari dokumentasi 

berbentuk kaset yang berasal dari Dewan Kesenian Kendal yang berisi lagu-lagu 

Kesenian Opak Abang, dan dokumentasi berbentuk video Pertunjukan Kesenian 

Opak Abang di TMII pada tanggal 6 Juni 2004, peneliti meneliti Komposisi 

Musik yang dimiliki Kesenian Opak Abang. Alat musik yang dipakai dalam 

kesenian Opak Abang adalah rebana, jidur, ketipung, biola, dan waranggana 

sebagai vokal, dengan jumlah pemain musiknya adalah berkisar antara 10 sampai 

20 orang pemain. Menggunakan laras pelog. Syair yang dipakai dalam Kesenian 

Opak Abang menggunakan 3 campuran bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa 

Jawa, dan bahasa Arab. Irama/ ritmenya berupa campuran irama yang dimainkan 

secara bersamaan. Melodi pada vokal menggunakan pola ritme yang sederhana 

dan diulang-ulang. Pola melodi yang digunakan alat musik melodisnya sama 

dengan pola melodi pada vokalnya, yang membedakan hanya pola ritmenya saja. 

Harmonisasi cenderung didominasi alat musik ritmis, karena hanya ada satu alat 

musik melodis yaitu biola. Musiknya bertempo cenderung cepat, berdinamik 

keras, dan mempunyai nuansa campuran antara musik iringan Islami dan Jawa. 

Pola frase menggunakan pola A dan B, sedangkan pola periode merupakan pola 

AB. Musik yang dimainkan merupakan lagu-lagu asli yang hanya terdapat dalam 

Kesenian Opak Abang. 

 

 



 

 

Proses Wawancara Terhadap Bapak Kiswanto 

 (Foto: Rezali Canggih Sukma, 10 Maret 2013) 

 

 

Proses Wawancara Terhadap Bapak Itos Budi Santoso 

 (Foto: Rezali Canggih Sukma, 8 Maret 2013) 



 

 

Proses Wawancara Terhadap Bapak Aris Salamun 

 (Foto: Rezali Canggih Sukma, 8 Maret 2013) 

 

 

Proses Wawancara Terhadap Saudari Herlinda Arum Oktaviani 

 (Foto: Rezali Canggih Sukma, 8 Maret 2013) 



 

 

Proses Wawancara Terhadap Saudara Hery Utoyo 

 (Foto: Rezali Canggih Sukma, 8 Maret 2013) 

 

 

Proses Wawancara Terhadap Saudara Asyyabab Chirul Imam 

 (Foto: Rezali Canggih Sukma, 8 Maret 2013) 



 

 

Salah Satu Kostum Pakaian Penari dalam Kesenian Opak Abang 

 (Foto: Rezali Canggih Sukma, 8 Maret 2013) 

 

 

Salah Satu Tempat untuk Latihan Kesenian Opak Abang di Pasigitan 

(Foto: Rezali Canggih Sukma, 8 Maret 2013) 



 

 

Lambang Dewan Kesenian Kendal 

 (Foto: Rezali Canggih Sukma, 10 Maret 2013) 

 

 

Seperangkat Alat Musik Karawitan di Dikbudpar Kendal 

 (Foto: Rezali Canggih Sukma, 8 Maret 2013) 



 

 

Penari dalam Kesenian Opak Abang 

(Sumber: Video Pertunjukan Kesenian Opak Abang di TMII, 6 Juni 2004) 

 

 

Contoh Gerakan Tari dalam Kesenian Opak Abang 

(Sumber: Video Tari Opak Abang, Langen Kridha Kusuma Kendal, 7 Juni 2008) 


