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SARI 

 

Faizun, 2013. KESENIAN TRADISIONAL TEK-TEK LOKA JAYA 

DI DESA JENANG KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP: 

KAJIAN BENTUK PERTUNJUKAN DAN FUNGSI. Skripsi Jurusan 

Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 

Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I Drs.Bagus Susetyo, M.Hum dan Dosen 

Pembimbing II Drs. Syahrul Syah Sinaga, M.Hum. 

Latar belakang penelitian ini adalah pertunjukan kelompok kesenian Tek-

tek Loka Jaya sudah disajikan secara menarik. Hal tersebut yang membuat 

kelompok Tek-tek Loka Jaya lebih dikenal dan berbeda dari pada kelompok Tek-

tek lainnya. Perbedaannya mulai dari keunikan alat musik yang digunakan dan 

bentuk penyajiannya. Permasalahan yang dikaji yaitu bagaimanakah bentuk 

pertunjukan dan fungsi kesenian tradisional Tek-tek Loka Jaya di Desa Jenang 

Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan bentuk pertunjukan dan fungsi kesenian 

tradisional Tek-tek Loka Jaya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan 

data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tekhnik pemeriksaan 

keabsahan data menggunakan triangulasi. Analisis data yang dilakukan 

menggunakan analisis data interaktif, yang dibagi dalam tiga tahap, meliputi 

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

Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk pertunjukan kesenian 

tradisional Tek-tek Loka Jaya terdiri dari dua aspek yaitu tekstual dan kontekstual. 

Secara tekstual yaitu bentuk penyajian. Instrument yang digunakan yaitu 

angklung, kentongan, teplak, bass, tamborin, kempul, snar drum dan simbal. 

Kemudian dari bentuk penyajian yaitu kesenian tradisional Tek-tek Loka Jaya 

sudah disajikan dengan baik, dalam sajiannya terdiri dari tiga bagian yaitu salam 

pembuka, bagian inti pertunjukan, dan penutup pertunjukan. Penyajiannya 

menggunakan busana dan rias yang menarik, diisi dengan koreografi pemain 

musik, penari dan cepetan. Secara kontekstual yaitu fungsi dari kesenian 

tradisional Tek-tek Loka Jaya. Fungsi kesenian tradisional Tek-tek Loka Jaya di 

Desa Jenang secara umum meliputi fungsi sebagai presentasi estetis, dan hiburan.  

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat penulis berikan adalah  

kepada para pemain kelompok kesenian tradisional Tek-tek Loka Jaya agar lebih 

kreatif dalam mengaransir setiap lagu dan menambah koreografi, sehingga akan 

semakin menarik minat masyarakat. Selanjutnya untuk pengurus kelompok Tek-

tek Loka Jaya agar lebih kompetitif dalam memilih calon anggota baru untuk 

meningkatkan kualitas pertunjukan kelompok Seni Tek-tek Loka Jaya. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kebudayaan menurut istilah antropologi adalah keseluruhan sistem 

gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat 

yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Ke-budaya-an adalah suatu 

“hasil”  manusia yang mempunyai dasar kata “budaya”. Kata “Budaya” ini sering 

diartikan  sebagai suatu perkembangan dari majemuk “budidaya”. Karena itu, 

sering terjadi pembedaan antara budaya dari “kebudayaan”. Yang pertama adalah 

daya dari budi yang berupa cipta karsa, dan rasa. Sedangkan yang kedua adalah 

hasil dari daya budi tersebut (Koentjaraningrat, 1990 : 181). 

Kesenian merupakan salah satu isi dari kebudayaan sebagai produk 

manusia. Seni lahir dari proses kemanusiaan artinya bahwa eksistensi seni 

cerminan estetis dari olah, cipta, rasa dan karya manusia dalam ruang dan waktu. 

Begitu juga dengan eksistensi seni etnis atau tradisional, yang mempunyai fungsi 

dan struktur di dalam masyarakat dan pelestarinya. Menurut Sedyawati dalam 

Pamuji (2008: 7) kesenian merupakan salah satu keutuhan dari kebudayaan, yang 

mempunyai peranan tertentu di dalam masyarakat yang menjadi nafas 

kehidupannya.  

Keberadaan kesenian sebagai bagian dari kebudayaan tidak terlepas dari 

masyarakat pendukung yang memiliki perbedaan pikiran dan daerahnya masing-

masing, dan dari perbedaan itu akan menghasilkan suatu bentuk kesenian yang 
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berbeda pula. Suatu karya seni mencerminkan identitas masyarakat dimana 

mereka tinggal, baik berupa adat istiadat maupun tata cara kehidupannya. Seni 

tradisional tidak lepas dari masyarakat pendukungnya, karena pada dasarnya seni 

budaya tumbuh dan berkembang dari leluhur masyarakat daerah pendukungnya.  

Seni tradisional hidup di tengah-tengah masyarakat yang selalu mencoba 

mempertahankan eksistensinya. Seni tradisional tidak akan terlepas dari 

masyarakat dimana seni itu lahir. Kesenian tradisional yang ada di Indonesia 

sangat beragam sesuai dengan latar belakang suku bangsa . Adanya etnisitas yang 

beragam inilah yang menjadikan seni tradisional di Indonesia mempunyai ciri 

khas yang berlainan, yang mempunyai nilai estetik sendiri-sendiri. Di Kabupaten 

Cilacap khususnya di Desa Jenang Kecamatan Majenang ada beberapa kesenian 

tradisional diantaranya janeng, ebeg , tek-tek, sintren. Dari beberapa kesenian 

tradisional yang ada di Desa Jenang kesenian Tek-tek yang paling eksis karena 

kesenian Tek-tek disukai masyarakat Desa Jenang khususnya oleh generasi muda. 

Kesenian Tek-tek di Desa Jenang Kecamatan Majenang Kabupaten 

Cilacap merupakan jenis kesenian baru dibandingkan dengan kesenian ebeg, 

sintren dan janeng. Meskipun demikian, kesenian Tek-tek disukai dan dinikmati 

oleh masyarakat Desa Jenang. Hal tersebut dapat diketahui dengan berdirinya 

kelompok kesenian Tek-tek Loka Jaya di Desa Jenang Kecamatan Majenang 

Kabupaten Cilacap. 

Kesenian Tek-tek Loka Jaya di Desa Jenang adalah kesenian Tek-tek yang 

aspek penyajiannya unik, dan menarik. Hal ini bisa dilihat langsung dari aspek 

pertunjukannya, meliputi: instrument yang digunakan dan bentuk penyajiannya. 
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Dalam pertunjukan Tek-tek Loka Jaya, instrument yang berbeda dengan kesenian 

tek-tek lain yaitu menggunakan kempul dan snar drum. Snar drum berperan 

sebagai pengganti dari alat musik cello dalam seni tek-tek pada umumnya. 

Sedangkan dalam bentuk sajian Tek-tek Loka Jaya memiliki keunikan yaitu 

adanya penghibur yang disebut cepetan.  

Berdasarkan keterangan diatas, maka peneliti ingin meneliti tentang : 

kesenian tradisional Tek-tek Loka Jaya di Desa Jenang Kecamatan Majenang 

Kabupaten Cilacap. 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan yang akan dikaji yaitu: 

1.1.1 Bagaimanakah bentuk pertunjukan kesenian tradisional Tek-tek Loka Jaya 

di Desa Jenang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. 

1.1.2 Bagaimanakah fungsi kesenian tradisional Tek-tek Loka Jaya di Desa 

Jenang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang akan dikaji yaitu : 

1.2.1 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimanakah bentuk 

pertunjukan kesenian tradisional Tek-tek Loka Jaya di Desa Jenang 

Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. 

1.2.2 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimanakah fungsi kesenian 

tradisional Tek-tek Loka Jaya di Desa Jenang Kecamatan Majenang 

Kabupaten Cilacap. 
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1.3 Manfaat Penelitian 

1.3.1 Manfaat Teoretis 

1.3.1.1 Sebagai bahan referensi mengenai kesenian tradisional Tek-tek bagi 

pembaca. 

1.3.1.2 Sebagai bahan kajian untuk penelitian kesenian tradisional Tek-tek 

selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Sebagai sarana memperkenalkan kesenian tradisional Tek-tek Loka Jaya 

kepada  masyarakat umum. 

1.4.2.2 Memberikan motivasai kepada pelaku kelompok kesenian tradisional Tek-

tek Loka Jaya agar bisa terus berkembang. 

 

1.5 Sistematika Skripsi 

Secara garis besarnya, sistematika dalam penyusunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut :  

1.5.1 Bagian awal berisi tentang : 

Halaman Judul, lembar pengesahan, halaman motto dan persembahan, 

sari, prakata, daftar isi, dan daftar lampiran. 

1.5.2 Bagian Isi Skripsi terdiri dari : 

Bab I   Pendahuluan, yang terdiri dari : 

Latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian. 
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Bab II   Landasan Teori 

Pada bab ini memuat landasan teori yang berisi telaah pustaka yang 

berhubungan dengan kesenian tradisional Tek-tek Loka Jaya. 

Bab III Metode penelitian  

Pada bab ini terdiri dari hal-hal yang berhubungan dengan prosedur 

penelitian yang meliputi: pendekatan penelitian, lokasi dan sasaran penelitian, 

teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data. 

Bab IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian berisi tentang penjabaran dari hasil penelitian yang terdiri 

dari gambaran umum lokasi penelitian, bentuk pertunjukan kesenian tek-tek Loka 

Jaya, dan fungsi kesenian tradisional tek-tek Loka Jaya. 

Bab V   Penutup, yang berisi Simpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat tentang simpulan dan saran.   

1.5.3 Bagian akhir  

Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka yang digunakan untuk 

landasan teori serta memecahkan permasalahan dan lampiran sebagai bukti dan 

pelengkap dari hasil penelitian. 

  



 
 

 6    

BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1 Seni 

Pengertian seni dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 1037), 

mempunyai arti kecil dan halus, karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar 

biasa. Menurut Bahari (2008 : 63) seni adalah suatu ketrampilan yang diperoleh 

dari pengalaman, belajar, atau pengamatan-pengamatan. Seni merupakan bagian 

dari pelajaran, salah satu ilmu sastra, dan pengertian jamaknya adalah 

pengetahuan budaya, pelajaran, ilmu pengetahuan serta suatu pekerjaan yang 

membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan. Schopenhauer (dalam Yeniningsih, 

2007: 215), mengatakan bahwa seni adalah segala usaha untuk menciptakan 

bentuk-bentuk menyenangkan. Seni mengarah pada suatu tujuan  yaitu 

mengungkapkan perasaan manusia. 

2.2 Kesenian 

Menurut Jazuli (2007: 18) Kesenian pada hakikatnya merupakan upaya 

manusia untuk mengintepretasikan kembali pengalaman hidupnya. Sehingga saat 

ini kesenian tradisional hampir tidak dikenal siapa penciptanya. Sedangkan 

menurut Kayam (1991:15) kesenian merupakan salah satu unsur atau elemen 

kebudayaan dan pada umumnya perkembangan kesenian mengikuti progam 

perubahan yang terjadi dalam kebudayaan suatu masyarakat dan sudah menjadi 

kenyataan bahwa kesenian sebagai salah satu unsur kebudayaan tidak lepas dari 

kebudayaan itu. Oleh sebab itu kesenian juga tidak dapat menghindarkan diri dari 

perubahan-perubahan yang terjadi dalam kebudayaan yang meliputinya. 
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Triyanto (1993:20) menyatakan kesenian atau seni mempunyai fungsi 

budaya. Sebagai fungsi budaya seni merupakan sistem-sistem simbol yang 

berfungsi menata, mengatur, dan mengendalikan tingkah laku manusia dalam 

memenuhi kebutuhan ekspresi seninya, baik dalam tahapan kreasi (pencipta 

karya), maupun dalam bahan ekspresi (penikmat karya). 

2.3 Kesenian Tradisional 

Tradisional merupakan istilah yang diturunkan dari kata dasar tradisi. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tradisi adalah adat kebiasaan turun-

temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat (KBBI, 

2007: 1208). Tradisi didalamnya ada ciri kuat yaitu selalu bertolak dari keadan 

masa lalu. Tradisi biasa dikatakan sebagai suatu situasi proses sosial yang unsur – 

unsurnya diwariskan atau diturunkan dari angkatan satu ke angkatan yang lain. 

(Humardani dalam Aesijah, 2011: 22). Tradisional adalah sikap dan cara berpikir 

serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang 

ada secara turun-temurun (KBBI, 2007: 1208). 

Kesenian tradisional merupakan bentuk kesenian yang dilakukan dari 

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

diketahui penciptanya atau penciptanya secara kolektif pada suatu kelompok 

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

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

cukup lama berkembang sebagai warisan leluhur secara turun temurun dan 

merupakan hasil gagasan masyarakat pendukungnya yang mempunyai sifat atau 

ciri– ciri khas daerah – daerah yang bersangkutan, serta menjadi identitas suatu 
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wilayah atau daerah pendukungnya. Jadi kesenian tradisional adalah bentuk seni 

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

fungsi yang berkaitan dengan masyarakat dimana kesenian itu lahir dan 

berkembang. 

2.4 Tek-tek 

Menurut Santoso (2011:6) Tek-tek adalah satu bentuk kesenian tradisional 

yang muncul dari permainan bunyi-bunyian yang berasal dari kentongan dengan 

cara dipukul. Tek-tek adalah seni musik perpaduan menyanyi dan alat musik 

menggunakan  kentongan bambu dan bas. Bas terbuat dari susunan paralon dan 

bagian lubangnya dibalut ban dalam. Dari sejumlah alat sederhana itu diramu 

menjadi alunan musik yang enak didengar (http://www.harianjogja.com). 

Berdasarkan wawancara dengan humas  kelompok Tek-tek pada 7 Desember 

2012, Purwanto  menyebutkan seni pertunjukan Tek-tek sebenarnya sama dengan 

calung di Banyumas, yaitu salah satu alat musik yang terbuat dari bambu  yang 

dikerat seperti angklung kemudian disusun sehingga cara memainkanya tidak di 

getarkan melainkan di pukul. Namun masyarakat Desa Jenang Kecamatan 

Majenang Kabupaten Cilacap menyebutnya kesenian Tek-tek, bukan angklung. 

2.5 Pertunjukan  

Pertunjukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 1227), 

mempunyai arti sesuatu yang dipertunjukan, tontonan, atau pameran. Dalam 

definisi lain, pertunjukan adalah segala sesuatu yang dipertunjukan, 

dipertontonkan dan dipamerkan kepada orang lain (Anwar, 2001: 558). Seni dapat 

dipertunjukan, dipertontonkan, dan dipamerkan, baik itu seni musik, tari, rupa, 

http://www.harianjogja.com/
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dan teater. Pertunjukan suatu seni merupakan salah satu santapan estetis manusia 

yang selalu senantiasa membutuhkan keindahan agar dapat dinikmati penonton.  

2.6 Bentuk Pertunjukan 

Istilah bentuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 135), 

mempunyai arti wujud atau rupa. Bentuk juga dapat diartikan sebagai wujud yang 

ditampilkan (tampak). Pengertian bentuk secara abstrak adalah struktur, 

sedangkan struktur itu sendiri adalah seperangkat tata hubungan di dalam 

kesatuan keseluruhan. Struktur mengacu pada tata hubungan diantara bagian-

bagian dari sebuah keutuhan keseluruhan.  

Bentuk lahiriah suatu hasil karya seni adalah wujud yang menjadi wadah 

seni. Wujud seni dikatakan bermutu apabila wujud itu mampu memperlihatkan 

keindahan serta berisi suatu pesan dan menyampaikan pesan tertentu kepada 

orang lain (Bastomi, 1992: 80). Bentuk lahiriah suatu seni dapat diamati dan 

dihayati. Bentuk hasil seni ada yang visual yaitu hasil seni yang dapat dihayati 

dengan indra pandang yaitu seni rupa, tetapi ada yang hanya dapat dihayati oleh 

indra dengar yaitu seni musik (Bastomi, 1992: 2). Bentuk pertunjukan adalah seni 

yang disajikan dengan menampilkan peragaan.  

Bentuk dalam arti umum berarti wujud atau rupa, sedangkan pertunjukan 

adalah segala sesuatu yang dipertunjukan, dipertontonkan, dan dipamerkan. Jadi, 

bentuk pertunjukan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dipertunjukan, 

dipertontonkan, dan dipamerkan agar dapat dinikmati dan diperlihatkan  kepada 

orang lain. 
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Pengkajian seni pertunjukan mencangkup dua aspek yaitu yang bersifat 

tekstual dan kontekstual. Menurut Susetyo (2009: 1-2), aspek kajian bersifat 

tekstual yang dimaksud adalah hal-hal yang terdapat pada bentuk seni 

pertunjukan, saat disajikan secara utuh dan dinikmati langsung oleh masyarakat 

pendukungnya, yaitu bentuk penyajiannya. Sedangkan, aspek kajian secara 

kontekstual adalah hal-hal yang berhubungan dengan apa yang terkandung, 

tersirat atau tujuan dari bentuk seni pertunjukan tersebut diadakan, antara lain 

menyangkut: makna, fungsi, tujuan, hakekat ataupun peranan, bentuk penyajian 

seni pertunjukan itu di masyarakat pendukungnya.  

Menurut Susetyo (2009: 9-11), bentuk penyajian suatu pertunjukan musik 

meliputi urutan penyajian, tata panggung, tata rias, tata busana, tata suara, tata 

lampu, formasi dan penonton. 

2.6.1 Urutan Penyajian 

Urutan sajian adalah urut-urutan penyajian yang merupakan bagian 

keseluruhan pementasan. Dalam sebuah bentuk pertunjukan seni, baik musik 

maupun tari, mempunyai urut-urutan dari bagian pembukaan, pertunjukan inti, 

dan bagian penutup atau akhir (Susetyo 2009:10). 

2.6.2 Tata Panggung 

Sebuah pertunjukan apapun bentuknya selalu memerlukan tempat dan 

ruangan guna menyelenggarakan pertunjukan tersebut. Tempat pertunjukan 

tersebut biasa dikenal dengan panggung. Secara umum panggung terbagi menjadi 

dua, yaitu panggung terbuka dan panggung tertutup. Panggung terbuka adalah 

panggung yang terbuat di lapangan terbuka dan luas. Sedangkan panggung 



11 
 

 
 

tertutup panggung yang dibuat dalam ruang tertutup, seperti di dalam sebuah 

gedung. Panggung tertutup dapat pula disebut panggung proscenium, yaitu 

panggung konvensional yang memiliki ruang proscenium atau suatu bingkai 

gambar dimana penonton menyaksikan pertunjukan (Lathief, 1986: 5). Tempat 

pertunjukan merupakan aspek yang penting, karena suatu pertunjukan 

memerlukan tempat pertunjukan yang digunakan untuk menyelenggarakan 

pertunjukan itu sendiri. 

2.6.3 Tata Rias 

  Pengertian tata rias menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:1148) 

adalah pengaturan susunan hiasan terhadap objek yang akan dipertunjukan. 

Fungsi rias adalah mengubah karakter pribadi menjadi karakter tokoh yang sedang 

dibawakan untuk memperkuat ekspresi dan untuk menambah daya tarik 

penampilan. 

2.6.4 Tata Busana 

Busana merupakan segala sesuatu yang dipakai mulai dari kepala sampai 

ujung kaki yang memberi kenyamanan dan menampilkan keindahan bagi pemakai 

busana. Fungsi busana untuk mendukung tema atau isi dan untuk memperjelas 

peran seseorang dalam suatu sajian pertunjukan seni. Selain itu, busana juga 

berfungsi untuk mendukung suatu penyajian sehingga menambah daya tarik 

maupun pesona pada penontonnya. (http : //id.wikipedia.org/wiki/busana). 

2.6.5 Tata Suara 

Tata suara adalah suatu teknik pengaturan peralatan suara atau bunyi pada 

suatu acara pertunjukan, pertemuan, rapat dan lain lain. Tata suara memainkan 
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peranan penting dalam suatu pertunjukan langsung dan menjadi satu bagian tak 

terpisahkan dari tata panggung dan bahkan acara pertunjukan itu sendiri. Tata 

suara erat kaitannya dengan pengaturan suara agar bisa terdengar kencang tanpa 

mengabaikan kualitas dari suara. (http : //id.wikipedia.org/wiki/tata_suara). 

2.6.6 Tata Lampu 

Tata lampu Yaitu sebagai perlengkapan untuk memberikan kenikmatan 

dan kenyamanan penonton, (Jazuli, 2008:13). Pencahayaan dalam suatu 

pertunjukan diperlukan apabila pertunjukan tersebut dilaksanakan pada saat 

malam hari, dan di dalam sebuah gedung pertunjukan atau ruang tertutup. Tata 

lampu difokuskan pada jenis lampu pertunjukan, seperti lampu sorot, lampu 

panggung, spoot, serta arah yang diperlukan, dan warna lampu. Tata lampu juga 

dapat mempengaruhi konsep dari pertunjukan itu sendiri, terutama berhubungan 

dengan dokumentasi yang berupa gambar atau video. Bagus tidaknya suatu 

pertunjukan tidak hanya dilihat dari iringan musik atau penarinya, tetapi tata 

lampu juga bisa jadi penyempurna kesuksesesan dalam sebuah pertunjukan. 

2.6.7 Formasi 

Formasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007 :320) berarti 

susunan atau barisan. Formasi  dalam suatu pertunjukan seni musik merupakan 

hal yang sangat penting. Suatu pertunjukan tanpa penampilan yang tepat tidak 

dapat menarik para pendengar untuk mendengar, terlebih tanpa melihatnya lebih 

dahulu. Bentuk formasi pemain biasanya terdapat pada bentuk-bentuk yang besar 

dan tidak berpindah tempat. Tata letak formasi ini dapat diamati dan biasanya 

berhubungan dengan jenis dan tema pertunjukannya. Selain dilihat dari iringan 
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musiknya, bentuk formasi juga mempengaruhi kesuksesan suatu pertunjukan. Ada 

beberapa bentuk formasi yang sering dipakai dalam sebuah pertunjukan. 

2.6.8 Penonton 

Penonton adalah orang yang menonton sebuah pertunjukan (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2007:1206). Suatu pertunjukan atau penyajian musik tidak 

akan berlangsung tanpa adanya penonton.  

2.7 Fungsi Kesenian Tradisional 

Jazuli (1994: 60) Hakekatnya fungsi kesenian adalah sebagai sarana 

memberi hiburan, namun di dalam kesenian tradisional yang masih ada sekarang 

ini mempunyai ciri khas tersendiri sesuai dengan kondisi kelompok masyarakat 

pendukungnya. Menurut Soedarsono (2002:123) secara garis besar seni 

pertunjukan memiliki tiga fungsi penting: 

2.7.1 Sebagai sarana ritual 

Fungsi sarana ritual biasanya berkaitan dengan daur hidup manusia yang 

dianggap penting meliputi kelahiran, khitanan, pernikahan, dan kematian. 

2.7.2 Sebagai ungkapan atau sarana hiburan pribadi 

Fungsi sebagai ungkapan terjadi apabila penikmat seni melibatkan diri 

dalam pertunjukan. 

2.7.3 Sebagai presentasi estetis 

Fungsi sebagai presentasi estetis memerlukan penggarapan dalam dalam 

penyajian, karena penikmat menuntut sajian pertunjukan yang baik. 

Alan P.Merriam dalam Soedarsono (2002:121) mengatakan ada 10 fungsi 

penting dari musik tradisional yaitu: 
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2.7.4 kenikmatan estetis 

Musik merupakan suatu karya seni. Suatu karya dapat dikatakan karya 

seni apabila memiliki unsur keindahan atau estetika didalamnya. Melalui musik 

kita dapat merasakan nilai-nilai keindahan. 

2.7.5 Hiburan  

Musik memiliki hiburan mengacu pada pengertian bahwa sebuah musik 

pasti mengandung unsur-unsur yang bersifat menghibur. Hal ini dapat dinilai dari 

penyajiannya. 

2.7.6 Komunikasi 

Berarti bahwa  sebuah musik yang berlaku di suatu daerah kebudayaan 

mengandung isyarat-isyarat tersendiri yang hanya diketahui oleh masyrkat 

pendukung kebudayaan tersebut.  Hal ini dapat dilihat dari lirik atau melodi musik 

tersebut. 

2.7.7 Presentasi simbolis 

Musik memiliki fungsi dalam melambangkan suatu hal. Hal ini dapat 

dilihat dari aspek-aspek musik tersebut. Misalnya tempo sebuah musik.  Jika 

tempo sebuah musik lambat, maka kebanyakan liriknya menceritakan hal-hal 

yang menyedihkan. Sehingga musik itu melambangkan akan kesedihan, begitu 

juga sebaliknya jika temponya cepat maka melaambangkan kegembiraan. 

2.7.8 Respon fisik 

Jika sebuah musik dimainkan , musik itu dapat merangsang sel-sel saraf 

manusia sehingga menyebabkan tubuh kita bergerak mengikuti irama musik 

tersebut. Jika musiknya cepat maka gerakan kita cepat, demikin juga sebaliknya. 
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2.7.9 Ekspresi emosional 

Disini musik berfungsi sebagai suatu media bagi seseorang untuk 

mengungkapkan perasaan atau emosinya. Dengan kata lain pemain dan penikmat 

seni dapat mengungkapkan perasaan atau emosinya melalui musik. 

2.7.10 Memperkuat konformitas norma-norma sosial 

Musik sebagai media pengajaran akan norma-norma atau peraturan-

peraturan. Penyampain kebanyakan melalui lirik lagu yang berisi aturan-aturan. 

2.7.11 Pengesahan institusi-institusi dan ritual-ritual 

Berarti bahwa sebuah musik memiliki peranan yang sangat penting dalam 

suatu upacara. Musik merupakan salah satu unsur yang penting dan menjadi 

bagian dalam upacara, bukan hanya sebagai pengiring. 

2.7.12 Sumbangan pada pelestarian serta stabilitas kebudayaan 

Fungsi ini hampir sama dengan fungsi yang berkaitan dengan norma 

sosial. Dalam hal ini musik berisi tentang ajaran-ajaran untuk meneruskan sebuah 

sistem dalam kebudayaan terhadap generasi selanjutnya. 

2.7.13 Membangun integritas masyarkat 

Musik memiliki fungsi mengintegraskan masyarakat. Suatu musik jika 

dimainkan secara bersama sama maka tanpa disadari musik tersebut menimbulkan 

rasa kebersamaan diantara pemain atau penikmat musik itu. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian adalah cara-cara kerja untuk dapat memahami 

objek penelitian dan merupakan bagian yang penting untuk diketahui oleh 

seorang peneliti. Pendekatan penelitian juga memberikan ketentuan-ketentuan 

dasar untuk mendekati suatu masalah dengan tujuan menemukan dan 

memperoleh hasil yang akurat dan benar. Berdasarkan pada pokok pemasalahan 

yang dikaji, yaitu mengenai kesenian tradisional Tek-tek Loka Jaya di Desa 

Jenang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, maka penelitian ini 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan tentang bagaimana 

kesenian tradisional Tek-tek Loka Jaya.  

Menurut Moleong (2009 : 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motvasi, dan tindakan secara holistik, dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

Selanjutnya menurut Agam (2008: 65), penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam, serta 

menunjukkan ciri-ciri alamiah yang penuh ke-ontenti-kan. Penelitian kualitatif 

dalam prosesnya banyak mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan 
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kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan manfaat diri 

peneliti sebagai instrument kunci.  

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, sehingga penelitian kualitatif ini 

bisa disebut juga penelitian deskriptif. Menurut Furchan (2007: 447), penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang 

status gejala saat penelitian dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk menetapkan 

sifat suatu situasi pada waktu penyelidikan itu dilakukan. Dalam penelitian 

deskriptif, tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan seperti yang 

dapat ditemui dalam penelitian eksperimen.  

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk melukiskan variabel atau 

kondisi “apa yang ada” dalam suatu situasi.Penelitian menggunakan metode 

penelitian kualitatif, dalam hal ini obyek penelitiannya adalah kesenian 

tradisional Tek-tek Loka Jaya di Desa Jenang Kecamatan Majenang Kabupaten 

Cilacap. Dengan demikian, sifat kualitatif penelitian ini mengarah pada mutu dan 

kedalaman uraian, yaitu pembahasan tentang bentuk pertunjukan yang meliputi 

bentuk sajian serta fungsi pertunjukan kesenian Tek-tek Loka jaya di Desa Jenang 

Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. 

3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian terdapat di Desa Jenang RT 01/RW 09, Kecamatan 

Majenang Kabupaten Cilacap. 

Peneliti mengambil lokasi di Desa Jenang dengan pertimbangan sebagai 

berikut: 
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3.2.1.1 Desa Jenang merupakan tempat kelompok kesenian tradisional Tek-tek Loka 

jaya berada. 

3.2.1.2 Desa Jenang merupakan salah satu desa di Kabupaten Cilacap yang masih 

aktif dalam memeriahkan atau mengikuti kegiatan pementasan seni Tek-tek. 

3.2.2 Sasaran penelitian 

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah kelompok seni Tek-tek Loka 

Jaya. Sedangkan sasaran dalam penelitian ini pada kesenian tradisional tek-tek Loka 

Jaya di Desa Jenang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dilihat dari bentuk 

pertunjukan dan fungsinya. 

3.3 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat 

diperoleh. Untuk mengetahui sumber data yang diperoleh, maka perlu ditentukan 

sumber data penelitian Sumber data dalam penelitian, menurut Arikunto (1992 : 

107), adalah subjek sesuai dengan diadakannya penelitian ini. Sumber data yang 

diperoleh dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

3.3.1 Data Primer 

Data primer yaitu data yang didapat secara langsung dalam bentuk verbal, 

kata–kata, atau ucapan lisan dari subjek penelitian dan orang–orang yang menjadi 

informan yang mengetahui pokok permasalahan atau objek penelitian ini. Subjek 

dalam penelitian ini adalah kesenian tradisional Tek-tek Loka Jaya di Desa 

Jenang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. 
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3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

sumber utama. Data ini diperoleh dari buku–buku, dokumen pemerintahan, 

internet, serta diskusi–diskusi yang berhubungan dengan penelitian ini. Bentuk 

data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa gambar–gambar terkait 

penelitian seperti jumlah penduduk, mata pencaharian, agama yang dianut, 

tingkat pendidikan penduduk di Desa Jenang Kecamatan Majenang Kabupaten 

Cilacap.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh 

bahan-bahan, keterangan atau informasi yang benar dan dapat dipercaya. Data 

yang dimaksud adalah data yang sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Untuk 

kepentingan pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

3.4.1 Observasi 

Dalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007 : 794)  observasi merupkan 

peninjauan secara cermat. Selanjutnya menurut Komaruddin (2002: 163), 

Observasi merupakan suatu kajian terencana, disengaja, dan sistematik tentang 

gejala tertentu melalui pengamatan dan pencatatan. Observasi adalah 

pemeriksaan yang bertujuan atau disengaja terhadap sesuatu, khususnya untuk 

mengumpulkan fakta serta mengungkapkan hasil pengamatan. Dalam penelitian 

ini penulis menggunkan observasi nonpasipatoris karena peneliti hanya sekedar 

mengamati tanpa masuk kedalam kelompok yang diamati. 
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Observasi dilakukan langsung di Desa Jenang kecamatan Majenang 

Kabupaten Cilacap yang merupakan lokasi kelompok kesenian Tek-tek Loka 

Jaya. Yang meliputi kondisi umum masyarakat Desa Jenang, latar belakang 

kelompok Tek-tek Loka Jaya, bentuk pertunjukan kesenian tradisional Tek-tek 

Loka Jaya, dan fungsi seni tek tek itu sendiri di kalangan masyarakat desa Jenang 

Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.  

Pelaksanaan untuk menerapkan teknik ini peneliti menggunakan alat 

bantu kamera untuk mengambil gambar atau foto dan video tentang berbagai 

situasi bentuk pertunjukan kelompok  Tek-tek Loka Jaya, serta untuk dapat 

melakukan pengamatan yang terarah, peneliti juga membuat catatan selektif 

sebagai bahan pertanyaan. Alat observasi yang digunakan adalah alat tulis dan 

buku, serta data-data dan informasi yang dikumpulkan. Agar observasi lebih 

terarah, maka peneliti menggunakan pedoman observasi. 

3.4.2 Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai atau yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong, 2001 : 135). Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2008: 194).Wawancara yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah jenis wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur 
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adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. (moleong , 2009 : 190).  

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila 

peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. 

Dalam melakukan wawancara ini, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian 

berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis (Sugiyono, 2008: 195). Pertanyaan-

pertanyaan dalam penelitian ini secara khusus ditujukan kepada kepala Desa 

Jenang, perangkat Desa Jenang, ketua kelompok Tek-tek Loka Jaya, anggota 

kelompok Tek-tek Loka Jaya, penonton, tokoh masyarakat, dan orang yang 

menyewa kelompok Tek-tek Loka Jaya. 

3.4.3 Dokumentasi 

Dokmentasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007 :272) 

dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan pengolahan dan penyimpanan 

informasi.Dokumentasi adalah sumber data yang memberikan bukti-bukti, 

dipergunakan sebagai alat bukti atau bahan untuk mendukung suatu informasi, 

penjelasan, atau argument (Komaruddin, 2002: 62). Selain observasi dan 

wawancara, dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik dokumentasi 

yang meliputi dokumen monografi, denah lokasi penelitian, lokasi kelompok 

kesenian Seni Tek-tek Loka Jaya, dan bentuk pertunjukan kelompok kesenian 

Seni Tek-tek Loka Jaya.Teknik dokumentasi dilakukan untuk mencari bukti-bukti 

penelitian yang dapat disimpan sehingga menghindari kemungkinan hilang data-

data yang telah diberikan oleh narasumber. 
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3.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Penelitian kualitatif agar menjadi penelitian yang ilmiah, maka data / 

dokumen Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan data. 

Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. 

Ada beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data yang dapat digunakan peneliti 

untuk memastikan deraajat kepercayaan dari data kualitatif antara lain: 

3.5.1 Perpanjangan Keikutsertaan 

Dalam teknik ini, peneliti dituntut senantiasa terlibat dalam penelitian dan 

keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi 

memerlukan perpanjangan keikutsertaan, peneliti akan memerlukan peningkatan 

derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. 

3.5.2 Triangulasi 

Adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap 

data itu (Moleong 2002: 178). Peneliti dalam melaksanakan pengumpulan data 

menggunakan teknik triangulasi data, yaitu observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Triangulasi adalah verifikasi penemuan melalui informasi dari 

berbagai sumber, menggunakan multi metode dalam pengumpulan data dan 

sering juga oleh beberapa peneliti (Sumaryanto, 2007: 114). Triangulasi 

dilakukan dengan mencocokkan data hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, kesamaan jawaban dari sumber yang sama dalam memberikan 

keterangan dari waktu ke waktu atau dalam waktu yang berbeda. 
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3.5.3 Uraian Rinci 

Teknik ini adalah teknik melaporkan dan menguraikan hasil penelitian 

dengan teliti dan cermat secara khusus, sehingga penemuan yang diperoleh dapat 

dipahami oleh pembaca.Dari data yang diperoleh melalui teknik-teknik 

pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Hal ini 

dilakukan dengan cara mengecek dari data yang diperoleh dengan menanyakan 

kembali hasil data kepada  sumber informasi yang lain. Apabila hasil data yang 

telah terkumpul sesuai/sama dengan hasil dari sumber informasi yang lain, maka 

data tersebut dianggap absah. 

3.6 Taknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan salah satu langkah yang sangat penting 

dalam kegiatan penelitian, terutama apabila menginginkan kesimpulan tentang 

masalah yang akan diteliti, yaitu tentang bagaimana Seni Pertunjukan Tek-tek 

Loka Jaya di Desa Jenang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Oleh karena 

itu data yang diperoleh dari hasil penelitian harus danalisis secara tepat agar 

kesimpulan yang di dapat juga tepat. 

Teknik analisis data adalah cara menganalisis data yang diperoleh dari 

penelitian untuk mengambil kesimpulan dari hasil penelitian. Proses analisis data 

dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang telah 

diperoleh dari penelitian di lapangan, yaitu dari wawancara, pengamatan, yang 

sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, 

gambar, foto dan sebagainya (Sumaryanto, 2007: 105).  
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Langkah analisis data dilakukan dengan sistematis dari proses 

pengumpulan data sampai akhir penelitian dimulai dengan menelaah seluruh data 

yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, pengamatan yang 

dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, 

foto dan sebagainya (Moleong 2001 : 190). 

Proses pengolahan data dimulai dengan mengelompokan data-data yang 

terkumpul melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kajian pustaka 

maupun catatan yang dianggap dapat menunjang dalam penelitian ini untuk 

diklasifikasikan dan dianalisa 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. 

Teknik analisis data diarahkan untuk memberikan penjelasan secara 

keseluruhan tentang bagaimana Seni Pertunjukan Tek-tek Loka Jaya. Data yang 

dihasilkan dalam penelitian harus diarahkan secara tepat agar kesimpulan yang 

diperoleh valid. Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis 

data interaktif. Menurut Miles & Huberman (dalam Sumaryanto, 2007: 106), 

analisis data interaktif dibagi ke dalam tiga tahap, antara lain: 

3.6.1 Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan yang tertulis di lapangan, serta dari hasil yang diperoleh mengenai 

gambaran umum lokasi penelitian dan Seni Pertunjukan Tek-tek Loka Jaya.  
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3.6.2 Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun untuk 

memberikan kemungkinan adanya pengambilan tindakan dan penarikan 

kesimpulan. Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif 

adalah bentuk teks negatifyang merupakan penyederhanaan dari informasi yang 

banyak jumlahnya ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan. Dengan 

pedoman analisis penyajian data, peneliti mencari informasi dan memberikan 

kesimpulan yang berhubungan dengan latar belakang, gambaran umum lokasi 

penelitian, bentuk pertunjukan Seni Tek-tek Loka Jaya di Desa Jenang 

Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. 

3.6.3 Menarik Kesimpulan / verifikasi 

Kegiatan analisis menarik kesimpulan ini sangat penting, karena 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. Sebelum menarik 

kesimpulan peneliti perlu meninjau ulang hasil dari data lapangan. 

Di bawah ini merupakan skema analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman dalam Sumaryanto (2001:  23). 

 

 

 

 

Bagan 1. Skema Analisis Data Kualitatif Menurut Miles Dan Huberman dalam 

Sumaryanto (2001:23).  

Menarik Kesimpulan 

Pengumpulaan data 

Reduksi data 

Penyajian data 



 

 26    

BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Kondisi Geografis Desa Jenang 

Desa Jenang terletak ± 90 km dari ibu kota Kabupaten Cilacap dan 1 km 

dari ibu kota Kecamatan Majenang. Desa Jenang secara administrasi merupakan 

salah satu dari desa di wilayah  Kecamatan Majenang. Wilayah Desa Jenang 

terdiri atas 11 Dukuh yang terdiri dari 22 Rukun Warga (RW) dan 48 wilayah 

Rukun Tangga (RT). Transportasi menuju Desa Jenang sangat mudah, karena 

Desa Jenang berada ditengah-tengah Ibukota Kecamatan Majenang, dan dilalui 

jalur lintas Provinsi yaitu jalan raya Bandung-Yogyakarta. Wilayah Desa Jenang 

dilalui aliran sungai  yaitu Sungai Cijalu. Ditinjau dari segi Topografi, Desa 

Jenang terletak pada dataran tinggi dengan ketinggian ±100 m dari permukaan 

laut (Daftar isian potensi desa BPM Kabupaten Cilacap tahun 2012). 

Masyarakat Desa Jenang memiliki dua bahasa Ibu yaitu bahasa sunda dan 

bahasa jawa (ngapak), namun kedua bahasa ibu yang digunakan di Desa Jenang 

tidak sebaik bahasa sunda di daerah Jawa Barat atau bahasa jawa di daerah Jawa 

Tengah pada umumnya. Dua bahasa dalam satu desa di wilayah Kecamatan 

Majenang dan sekitarnya merupakan hal yang wajar. Ini terjadi karena Kecamatan 

Majenang merupakan daerah perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah yang 

memiliki bahasa masing-masing yaitu sunda dan jawa. Perbedaan bahasa tidak 

menjadi kendala bagi waga masyarakat desa Jenang, karena pada dasarnya 
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masyarakat Desa Jenang bisa menggunakan dua bahasa. Penggunaan dua bahasa 

hanya akan dilakukan ketika ada interaksi di luar rumah, sedangkan untuk 

interaksi dengan keluarga di rumah menggunakan bahasa ibu masing–masing. 

 Desa Jenang terletek ditengah-tengah Ibukota Kecamatan Majenang 

sehingga sangat strategis, dibandingkan dengan desa lain di Kecamtan Majenang. 

Desa jenang memiliki potensi ekonomi yang sangat baik karena terletak di 

jantung Kota Majenang yang merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan 

di wilayah Kabupaten  Cilacap bagian Barat. Desa Jenang dikelilingi oleh Desa 

lain yang menjadi batas wilayahnya, yaitu: sebelah Utara berbatasan dengan Desa 

Bener, sebelah Timur Desa Sindangsari dan Mulyasari, sebelah Selatan Desa 

Mulyadadi sebelah Barat Desa Cibeunying. 

 

4.1.2 Kehidupan Budaya Dan Sosial Masyarakat 

4.1.2.1 Jumlah Penduduk 

Jumlah Penduduk Desa Jenang berdasarkan Daftar Isian Potensi Desa 

Jenang oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Cilacap tahun 2012 

adalah 15.520 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 7.692 jiwa dan 

perempuan 7.828 jiwa. Desa Jenang terdiri dari 11 Dusun yang terdiri dari 22 RW 

dan 48 RT sedangkan jumlah kepala keluarga 4.462 KK. 

4.1.2.2 Agama 

Penduduk Desa Jenang memiliki latar belakang agama yang beragam. Dari 

semua agama resmi yang ditetapkan pemerintah di Indonesia yaitu islam, kristen 

katholik, hindu, budha. Semua hidup berdampingan tanpa membeda-bedakan 
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agama. Meskipun agama yang di anut oleh masyarakat Desa Jenang beragam 

namun, mayoritas penduduk di Desa Jenang beragama islam. Untuk mengetahui 

jumlah penduduk berdasarkan agama dapat diihat pada tabel 1. 

                                                               TABEL 1 

No. Agama Jumlah 

1. Islam 15.102 orang 

2. Kristen 173 orang 

3. Katholik 234 orang 

4. Hindu 6 orang 

5. Budha 5 orang 

Jumlah 15.520 orang 

        

           Tabel 1. Jumlah penduduk berdasarkan  pemeluk agama di Desa Jenang                                

                    (Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Jenang tahun 2012). 

 

4.1.2.3 Tingkat Pendidikan 

Sebagian besar penduduk Desa Jenang berpendidikan Sekolah Dasar. 

Sarana pendidikan yang ada di desa jenang yaitu 3TK, 7 SDNegeri, 1 SD swasta, 

1 MTS, 1 SMP swasta, 2 SMA swasta. Untuk mengetahui jumlah penduduk 

berdasarkan tingkat pendidikannya, dapat diihat pada tabel 2. 



29 
 

 
 

TABEL 2 

N0  Pendidikan Jumlah 

1.  Belum Sekolah 1.335 orang 

2.  Usia 7-45 Tahun tidak pernah 

sekolah 

- 

3.  Tidak tamat SD 1.215 orang 

4.  Tamat SD/ sederajat 5.855 orang 

5.  SLTP/ sederajat 3.500 orang 

6.  SLTA/ sederajat 2.480 orang 

7.  D-1 201 orang 

8.  D-2 323 orang 

9.  D-3 275 orang 

10.  S-1 256 orang 

11.  S-2 49 orang 

12.  S-3 1 orang 

 

          Tabel 2. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Jenang                           

                          (Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Jenang tahun 2012). 

 

4.1.2.4 Mata Pencaharian 

Wilayah Desa Jenang sebagian besar penduduknya memiliki mata 

pencaharian sebagai buruh / swasta. Mata pencaharian penduduk desa Jenang 

terpengaruh karena lokasinya yang berada dipusat Kota Kecamatan Majenang.  
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Untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan mata pencahariannya, dapat 

diihat pada tabel 3. 

                                                  TABEL 3 

No. Mata Pencaharian Jumlah 

1. Petani      759 orang 

2. Buruh tani     486 orang 

3. Buruh/swasta 2.355 orang 

4. Pegawai Negeri      470 orang 

5. Pengrajin      25 orang 

6. Pedagang 1.139 orang 

7. Peternak     15 orang 

8. Nelayan - orang 

9. Montir       20 orang 

10. Dokter  11 orang 

Jumlah  5.282 orang 

             

   Tabel 3. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Jenang   

                   (Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Jenang tahun 2012). 

 

4.1.2.5 Kesenian di Desa Jenang 

Kesenian yang ada di Desa Jenang terdiri dari kesenian tek-tek, ebeg, 

sintren dan janeng. Untuk kesenian Tek-tek, di Desa Jenang ada kesenian Tek-tek 

Loka Jaya dan Brandal, kesenian Tek-tek masih sering ditampilkan, karena 

kesenian Tek-tek sering disewa sebagai hiburan dalam acara-acara hajatan, 
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perayaan ulang tahun, peringatan hari besar islam, dan acara lainnya. Sedangkan 

untuk ebeg, sintren, dan janeng jarang di tampilkan karena kurang diminati 

khususnya oleh generasi muda di Desa Jenang Kecamatan Majenang Kabupaten 

Cilacap. 

4.2 Kelompok Kesenian Tek-tek Loka Jaya 

Kesenian Tek-tek merupakan kesenian yang berupa ansambel musik yang 

terdiri dari beberapa instrumen melodis dan ritmis. Dalam permainan kesenian 

tek-tek jumlah instrumen ritmis yang digunakan lebih banyak dibandingkan 

instrumen melodis. Instrumen melodis yang digunakan dalam permainan tek-tek 

yaitu berupa angklung yang terbuat dari bambu yang tersusun dalam sebuah 

kerangka bambu dan dikaitkan menggunakan karet. Instrumen ritmis yang 

digunakan yaitu kentongan, bass, kempul, teplak, tamborin, snare dan simbal. 

Diantara beberapa alat musik ritmis ada juga yang terbuat dari bambu, seperti 

kentongan dan kempul. Kesenian tek-tek merupakan kesenian yang  sejenis 

dengan kesenian kentongan dan angklung, namun masyarakat di Desa Jenang 

menyebutnya kesenian Tek-tek.  

4.2.1 Sejarah Kelompok Kesenian Tek-Tek Loka Jaya 

Menurut keterangan Bapak Purwanto 39 tahun (wawancara 10 Desember 

2012), selaku perangkat desa Jenang sekaligus selaku penasehat kelompok 

kesenian Tek-tek Loka Jaya, menerangkan bahwa : 

         “Kesenian Tek-tek ini bukan kesenian asli dari Desa Jenang ataupun 

Kecamatan Majennag, tetapi berasal dari daerah Purwokerto. Dulu Bapak 

Anas menikah dengan orang purwokerto, pada saat resepsi pernikahan di 

iringi hiburan brupa kesenian Angklung, suatu kesenian tradisional yang 

alatnya terbuat dari bambu. Setelah menikah dan tinggal di Karanglewas, 

beberapa kali bapak Anas, menyempatkan diri untuk menyaksikan seni 
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pertunjukan Angklung. Setelah kembali dan menetap di Desa Jenang, 

bapak Anas menyewa kesenian angklung dari Purwokerto. Setelah itu 

bapak Anas memiliki keinginan untuk belajar dan membawa kesenian 

angklung ke-Desa Jenang. Karena tidak memiliki cukup modal akhirnya 

beliau menghubungi saya yang waktu itu menjabat sebagai ketua Karang 

Taruna Desa Jenang, untuk memasukan Angklung sebagai kegiatan Karang 

Taruna. Kemudian melalui rapat diputuskan untuk membeli seperangkat 

alat angklung dari Purwokerto. Setelah alat di beli kemudian bapak Anas 

juga membawa salah seorang pemain dari Purwokerto untuk mengajarkan 

kesenian angklung di Desa Jenang. Ternyata masyarakat Desa Jenang 

sangat antusias untuk belajar tapi masyarakat langsung menyebut kesenian 

tersebut dengan nama Tek-tek.  

 

Berdasarkan wawancara tersebut kesenian Tek-tek Loka Jaya bukan 

merupakan kesenian asli dari Desa Jenang, melainkan kesenian yang dibawa dari 

Purwokerto. Berawal dari Bapak Anas yang melihat kesenian angklung di 

Purwokerto, kemudian membentuk kesenian Tek-tek Loka Jaya di Desa Jenang. 

Menurut keterangan Bapak Kasiman 54 tahun, yang merupakan  ketua tek-

tek Loka Jaya(wawancara 12 Januari 2013), kelompok Tek-tek Loka Jaya 

merupakan  kelompok kesenian Tek-tek  yang beralamat di Desa Jenang RT 01/ 

RW 09, Kecamatan  Majenang Kabupaten Cilacap. Pada tahun 2000 setelah 

melalui musyawarah bersama antara paguyuban pemuda dusun karang anyar desa 

jenang dan dipimpin bapak Purwanto(kadus), dan dihadiri perangkat desa, 

anggota karang taruna, dan bapak Anas yang merupakan pelopor berdirinya 

kelompok seni Tek-tek Loka Jaya,  akhirnya dibentuklah sebuah kelompok 

kesenian tek-tek yang diberi nama “Loka Jaya”. Kelompok Tek-tek Loka Jaya 

resmi berdiri pada bulan juni 2000. Nama kelompok kesenian Tek-tek Loka Jaya 

diambil dari kata ”Loka dan Jaya”, Loka  berarti daerah dan Jaya berarti Jaya atau 

terkenal. Jadi filosofi dari nama Loka Jaya adalah diharapkan akan ada kejayaan 

di Desa Jenang khususnya dalam kesenian yaitu melalui kesenian Tek-tek.  
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Pada mulanya kesenian tek-tek Loka Jaya dimainkan untuk kegiatan 

paguyuban pemuda di Dusun Karang Anyar Desa Jenang. Kegiatan biasa 

dilaksanakan di halaman rumah bapak Purwanto atau di halaman rumah bapak 

Anas. Kesenian tek-tek dimainkan untuk menghibur sendiri, permainanya juga 

sangat sederhana. Kesenian tek-tek dmainkan tanpa penari dan tanpa koreografi. 

Waktu itu tek-tek dimainkan setelah ada rapat atau acara paguyuban pemuda di 

Dukuh Karang Anyar Desa Jenang. Sesekali sejumlah anggota memainkan 

beberapa alat musik sembali menunggu anggota paguyuban pemuda yang belum 

datang.  

Setelah sering latian bersama kelompok Tek-tek Loka Jaya mulai 

dipertunjukan. Pada awalnya hanya disewa oleh salah satu dari keluarga anggota 

yang sedang mempunyai acara. Kemudian kelompok Tek-tek Loka Jaya mulai 

tampil diacara peringatan hari besar agama islam dan hari besar Nasional. Saat itu 

tek-tek loka Jaya hanya disewa oleh masyarakat Desa Jenang khususnya Dukuh 

Karang Anyar.  

4.2.2 Instrumen yang digunakan dalam Tek-tek Loka Jaya 

Instrumen yang digunakan dalam kesenian Tek-tek Loka Jaya yaitu: 

angklung, kentongan, teplak, bass, tamborin, kempul, snar drum dan simbal. 

4.2.2.1 Angklung 

Instumen angklung dalam kesenian Tek-tek Loka Jaya disebut calung atau 

organ oleh masyarakat Desa Jenang, karena angklung tersebut telah dimodifikasi 

menjadi rentengan angklung yang disusun dalam kerangka dan dikaitkan 

menggunakan karet. Dasar tabung angklung disusun secara vertikal dalam 



34 
 

 
 

kerangka, bagian atasnya dililit dengan rotan pada kerangka kayu tipis dan bagian 

bawahnya dikaitkan menggunakan karet, kemudian digabungkan menjadi satu 

dalam sebuah bilahan bambu dan digantung membentuk tiga oktaf nada. Cara 

memainkannya tidak digoyang seperti angklung pada umumnya tetapi dipukul 

dengan alat yang dipegang dengan kedua tangan. Alat pemukul angklung yaitu 

berupa karet kecil yang berbentuk persegi, dengan ukuran 4x6 cm yang terbuat 

dari karet bekas sandal jepit.  

Alat musik angklung ini, membutuhkan dua puluh dua angklung dengan 

jangkauan nada dari c - c3 (c kecil–c tiga) isian nada dalam satu set angklung 

yaitu c-d-e-f-g-a-b-c1-d1-e1-f1-g1-a1-b1-c2-d2-e2-f2-g2-a2-b2-c3. Alat musik 

angklung menggunakan skala diatonis sehingga memiliki interval 1-1-1/2-1-1-1-

1/2 dalam satu oktaf.  

Berikut adalah gambar dari alat musik angklung dan contoh 

memainkannya dalam notasi balok: 

 

 

  Gambar 2. Alat Musik Angklung di desa Jenang 

(Foto: Faizun, Februari 2013). 
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Gambar 2. merupakan gambar alat musik angklung dimainkan oleh 

seorang pemain. Pada bagian bawah kerangka dibentangkan kain bertuliskan Loka 

Jaya.  jangkauan nada pada angklung diatas yaitu dari c (kecil) – c3. 

Contoh pola permainan angklung pada lagu Es Lilin :

 

4.2.2.2 Kentongan  

Kentongan merupakan alat musik yang terbuat dari bambu yang diambil 

bagian antara ruas dan ruas, kemudian sebagian dibelah menyamping dari atas 

sampai tengah seperti angklung sehingga menghasilkan bunyi yang yang 

diinginkan. Bambu yang digunakan adalah bambu wulung dikarenakan bunyi 

yang dihasilkan lebih bagus dibandingkan bambu biasa. Seperangkat kentongan 

terdiri dari dua buah kentongan yang dihubungkan dengan balok kayu yang 

dibentuk menjadi persegi panjang yang di pisahkan satu potongan kayu ditengah 

sebagai pegangan dalam memainkan alat musik kentongan. Dua buah kentongan 

tersebut berbunyi tung dan deng. Dalam pertunjukan kesenian tek-tek, kentongan 

berfungsi sebagai penghias lagu. Kentongan dimainkan dengan cara dipukul. Alat 

pemukul kentongan yaitu berupa stik yang terbuat dari kayu yang ujungnya dililit 

dengan karet. Kentongan merupakan instrument yang jumlahnya paling banyak 

dalam pertunjukan Tek-tek Loka Jaya. Dalam satu kali pertunjukan minimal ada 

enam pemain kentongan yang memainkan instrument kentongan secara bersama 



36 
 

 
 

sama dalam satu pola permainan. Berikut ini adalah gambar dari alat musik 

kentongan dan contoh memainkannya dalam notasi balok: 

 

Gambar 3. Alat Musik Kentongan di Desa Jenang 

(Foto: Faizun, Februari 2013). 

 

Gambar 3. merupakan alat musik kentongan dimainkan oleh seorang 

pemain. Tangan kiri pemain memegang kentongan dan tangan kanan memegang 

alat pemukulnya. 

Contoh pola permainan kentongan: 

 
Keterangan : Notasi yang terletak di garis atas berbunyi tung, notasi yang terletak 

di garis bawah berbunyi deng. 

4.2.2.3 Teplak  

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kasiman (14 Desember 2012), 

teplak adalah alat musik yang berfungsi sebagai pengganti kendang. Teplak 
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merupakan alat musik yang terdiri dari satu set yang yang didalamnya terdiri dari 

teplak, tiga tam-tam dan satu simbal. Dalam pertunjukan kesenian Tek-tek, teplak 

berfungsi sebagai pengatur ritmis. Teplak juga berfungsi memperindah lagu yaitu 

pada saat mengisi filler-filler dalam perpindahan bentuk lagu dan mengakhiri 

lagu. Teplak dimainkan dengan cara dipukul menggunakan dua buah stik 

menggunakan batang lem bakar yang memiliki diameter 0,75 cm dan panjang 30 

cm. Stik dari batang lem bakar sangat elastis jadi akan sangat memudahkan dalam 

memainkan ropel dalam permainan teplak. Salain itu karena sifatnya yang elastis 

maka tidak akan melukai telapak tangan meskipun memainkan teplak dalam 

waktu yang lama. Berikut ini adalah gambar dari alat musik teplak dan contoh 

memainkannya dalam notasi balok: 

 
      

Gambar 4. Alat Musik Teplak di Desa Jenang 

Foto :(Faizun februari 2013). 

 

Gambar 4. merupakan alat musik teplak yang dimainkan oleh seorang 

pemain. pada bagian bawah kerangaka dibentangkan kain bertuliskan Loka Jaya. 
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Contoh pola permainan teplak: 

Keterangan : Notasi pada garis birama pertama berbunyi tak, garis birama ke dua 

berbunyi tuk,  antara garis birama ke dua dan ke tiga berbunyi thek, dan notasi 

pada garis birama ke-tiga ke bewah berbunyi deng. 

4.2.2.4 Bass 

Bass merupakan alat musik dalam kesenian Tek-tek yang terbuat dari 

drum plastik bekas yang dibalut dengan ban dalam bekas, mempunyai ukuran 

tinggi 80 cm dan diameter 30 cm. Cara memainkannya dengan cara dipukul 

menggunakan stik yang terbuat dari kayu yang ujungnya dililit menggunakan 

karet.  

Berikut ini adalah gambar dari alat musik bass dan contoh memainkanya 

dalam notasi balok: 

 

Gambar 5. Alat Musik Bass di Desa Jenang 

(Foto: Faizun, februari 2013). 
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Gambar 5. merupakan alat musik bass yang dimainkan oleh seorang 

pemain. Tangan kiri pemain digunakan untuk memegang bass dan tangan kanan 

untuk memukul menggunakan alat pemukul. 

Contoh pola permainan bass : 

 

4.2.2.5 Tamborin 

Tamborin yang dibutuhkan dalam pertunjukan tek-tek loka jaya adalah 

satu buah. Dalam pertunjukan, tamborin berfungsi sebagai pelengkap dan 

menghiasi iringan musik. Tamborin dimainkan dengan kedua tangan, tangan kiri 

memegang tamborin secara horisontal dan tangan kanan untuk memukul tamborin 

sesuai pola permainan mengikuti irama musik. 

  Berikut ini adalah gambar tamborin, beserta contoh memainkannya dalam 

notasi balok: 

 
                    

Gambar 6. Alat Musik Tamborin di Desa Jenang 

(Foto: Faizun, Februari 2013). 
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Gambar 6. merupakan alat musik tamborin dimainkan oleh seorang 

pemain. Tamborin dipegang sehingga sejajar dengan pinggang pemain kemudian 

tangan kiri memegang tamborin dan tangan kanan untuk memukul. 

Contoh pola permainan tamborin: 

 

 

4.2.2.6 Snar drum dan Simbal 

Instrumen snar drum dan simbal merupakan instrumen yang penting dalam 

seni Tek-tek Loka Jaya. Instrumen snar drum berfungsi seperti cello dalam 

permainan tek-tek pada umumnya. Dalam pertunjukan tek-tek Loka Jaya di Desa 

Jenang snar drum dijadikan satu dengan simbal, hal ini yang membedakan dengan 

cello yang dimainkan menjadi satu dengan bass pada kesenian tek-tek pada 

umumnya. Berikut ini adalah gambar snar drum dan simbal : 

 

Gambar 7. Alat Musik snar drum dan simbal di Desa Jenang 

(Foto: Faizun, Februari 2013). 
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Gambar 7. merupakan alat musik snar drum dan simbal, diamainkan oleh 

seorang pemain. Snar drum ditutup menggunkan kain bertuliskan Loka Jaya. 

Contoh pola permainannya : 

 

 

4.2.2.7 Kempul 

Kempul merupakan instrumen ritmis dalam permaianan tek-tek Loka Jaya. 

Kempul terbuat dari bambu wulung terdiri dari 4 batang bambu yang masing-

masing memiliki panjang yang berbeda, kemudian di rangkai secara horisontal 

dengan ujung ruas yang berlubang menghadap kedepan. Kempul dimainkan 

dengan cara dipukul menggunakan dua stik yang terbuat dari kayu yang dililit 

menggunakan karet. Berikut ini adalah gambar kempul , beserta contoh permainan 

dalam notasi balok:  

 

Gambar 8. Alat Musik kempul di Desa Jenang 

(Foto: Faizun, Februari 2013). 
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Gambar 8. merupakan alat musik kempul, dimainkan oleh seorang pemain. 

kedua tangan memegang alat pemukul berupa kayu yang dililit dengan karet. 

Contoh pola permainannya : 

 

 
Keterangan : Notasi pada garis birama atas berbunyi tok tek tok, sedangkan pada 

garis birama bawah berbunyi thek. 

Berikut ini adalah contoh pola ritmik dalam kesenian tradisional Tek-tek 

Loka Jaya di Desa Jenang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap : 
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4.2.3 Organisasi Kelompok Kesenian Tek-tek Loka Jaya 

Struktur Kepengurusan Tek-tek Loka Jaya 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                          

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2. Struktur kepengurusan Tek-tek Loka Jaya di Desa Jenang 

 (sumber: kelompok tek-tek loka jaya). 

 

Ketua 

Kasiman 

Anggota 

Pemain Musik Penari dan Cepetan 

1. Dani 

2. Panji 

3. Tanto 

4. Rizal 

5. Eko 

6. Nur hidayat 

7. Rudi  

8. Agung 

9. Slamet 

10. Toufik 

11. Hendri  

12. Rosikin 

1. Irma septiana 

2. Triana 

3.  Putri D. Getsi 

4.  S.Rahayu Ningsih 

5.  Lia Rahma 

6.  Rita Indriyati 

7.  Rianto 

8.  Nurholis 

Penasehat 

Purwanto (Kadus) Sunarto, A.Ma.Pd( Kades) 

Humas  
Ipung 

Perlengkapan 
Heru S. 

Bendahara  
Supriyono 

 

Sekertaris 

Irfan 
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Kelompok Tek-tek Loka Jaya mempunyai struktur kepengurusan yang 

tetap. Struktur kepengurusan tersebut dibentuk agar kelompok Tek-tek Loka Jaya 

dapat dikelola dengan baik, baik itu dalam keuangan, pemasaran, dan organisasi 

itu sendiri. Dalam organisasi kelompok tek-tek Loka Jaya terdiri dari ketua, 

sekertaris, bendahara, perlengkapan, humas, anggota dan penasehat. 

Anggota kelompok Tek-tek Loka Jaya sebagian besar merupakan anggota 

keluarga dan tetangga dekat. Menurut keterangan bapak kasiman (12 Februari 

2013) mengatakan ada beberapa penari tek-tek loka jaya merupakan penonton 

yang direkrut langsung pada saat menyaksikan pertunjukan Tek-tek Loka jaya di 

Desa Jenang. Anggota kelompok tek-tek Loka Jaya memiliki latar belakang yang 

bermacam-macam, ada anggota yang masih duduk di bangku sekolah dan ada 

juga yang sudah bekerja, sebagian besar anggota yang sudah bekerja tersebut 

merupakan wiraswasta dan buruh, mereka kebanyakan berpendidikan hanya 

lulusan SD, SMP, dan SMA. Karena anggota kelompok Tek-tek Loka Jaya 

sebagian besar sudah bekerja, maka latihan-latihan biasanya dilakukan pada hari 

minggu. 

Anggota dalam kelompok kesenian Tek-tek Loka Jaya mempunyai peran 

sendiri-sendiri dalam pertunjukan kesenian Tek-tek. Peran mereka sangat 

berpengaruh dalam kesuksesan sebuah pertunjukan. Keberhasilan sebuah 

pertunjukan tergantung dari kekompakan para pemain baik pemain musik, 

penyanyi, penari dan cepetan. Anggota dalam kelompok kesenian Tek-tek Loka 

Jaya dibagi sesuai dengan perannya masing-masing, anggota tersebut antara lain: 

 



45 
 

 
 

4.2.3.1 Pemain Musik 

Pemain musik dalam kelompok Tek-tek Loka Jaya adalah orang yang 

memainkan alat musik dan sekaligus menyanyikan lagu-lagu secara bersama-

sama, dan untuk mengiringi penampilan gerak penari. Jumlah pemain musik pada 

kelompok Tek-tek Loka Jaya terdiri dari 10 – 15 pemain laki-laki yang bertugas 

memainkan alat-alat musik sesuai dengan perannya. Pemain musik Tek-tek Loka 

Jaya dibagi menjadi dua yaitu pemain musik depan dan pemain musik dapuran. 

Pemain musik depan terdiri dari kentongan, tamborin, dan kempul. Pemain musik 

dapuran terdiri dari angklung, bass, teplak, snar drum dan simbal. Dengan 

demikian, untuk membentuk kekompakan penyajian kelompok Tek-tek Loka Jaya 

komunikasi antara pemain musik depan dengan pemain musik dapuran sangat 

penting. Untuk itulah mereka selalu mengadakan latihan supaya pertunjukan 

benar-benar tampil bagus. Latihan biasanya dilakukan lebih sering jika ada 

pertunjukan dalam sebuah acara.  

Pemain musik kesenian Tek-tek Loka Jaya, dalam memainkan alat 

musiknya diberikan kebebasan untuk berimprovisasi sesuai dengan kemampuan 

mereka. Hal tersebut karena dalam penyajian kesenian Tek-tek tidak pernah 

menggunakan partitur musik. Dalam setiap pementasan kelompok Tek-tek Loka 

Jaya , para pemain musik bermain dengan bagus dan penuh dengan kekompakan.  

4.2.2.2 Penyanyi 

Penyanyi dalam kesenian Tek-tek Loka Jaya tergantung pada 

penyajiannya. Jika disajikan di lapangan terbuka atau berkeliling dan tidak 

menggunakan pengeras suara maka penyanyinya adalah semua pemain musik. 



46 
 

 
 

Sedangkan untuk penyajian yang menggunakan sound sistem hanya akan ada satu 

penyanyi. 

4.2.2.3 Penari  

Penari dalam kelompok kesenian Tek-tek Loka Jaya bertugas untuk 

menarikan gerakan-gerakan yang telah disesuaikan dengan lagu atau iringan 

musik yang sudah digarap, sehingga dapat menarik minat dari penonton pada saat 

pertunjukan kesenian Tek-tek Loka Jaya sedang berlangsung. Kelompok tek-tek 

Loka Jaya mempunyai 6 orang penari, yang bertugas mempercantik penyajian 

kesenian Tek-tek Loka Jaya, karena penari menempati posisi paling depan dalam 

penyajian kesenian tek-tek Loka Jaya. Penari juga berperan sebagai pemberi aba-

aba pertunjukan akan dimulai dan pertunjukan akan diakhiri. Pada saat 

pertunjukan akan dimulai penari akan merunduk kemudian mengucapkan salam. 

Sedangkan untuk akhir pertunjukan penari akan berjalan kebelakang pemain 

musik sambil ikut menyanyi dan melambaikan tangan ke arah penonton.   

4.2.2.4 Cepetan 

Cepetan merupakan peran tambahan dalam kesenian tek-tek loka jaya 

yang terdiri dari satu cepet dan satu badut. Badut merupakan seorang penghibur 

yang menggunakan makeup tebal dan mnggunakan kostum yang aneh serta dapat 

mengekspresikan berbagai mimik wajah. Cepet merupakan seorang penghibur 

yang menggunakan penutup muka berupa topeng kera atau gorila yang bergerak 

sangat aktif, baik menari atau menirukan tingkah laku binatang (monyet). Cepetan 

memiliki peran yang sangat penting terutama dalam menghibur penonton 

khususnya anak-anak. Tugas badut dan cepet tidak seperti anggota lain yang 
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bergerak teratur bersama-sama. Badut dan cepet akan bergerak dan berinteraksi 

langsung dengan penonton, bahkan sesekali akan melakukan kontak fisik dengan 

penonton khsusnya anak-anak. Penonton akan sangat terhibur karena bisa 

berinteraksi langsung, selain itu penonton juga bisa berfoto bersama dengan 

cepetan. Meskipun badut dan cepet selalu berusaha menghibur anak-anak tapi ada 

saja anak-anak yang takut dengan penampilan cepetan. 

4.3 Bentuk Pertunjukan Tek-tek Loka Jaya 

Bentuk pertunjukan dalam kesenian tradisional Tek-tek Loka Jaya di Desa 

Jenang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap meliputi urutan sajian, tata 

panggung, tata rias, tata busana, tata suara, tata lampu, formasi dan penonton. 

4.3.1 Urutan sajian 

Urutan sajian dalam pertunjukan kesenian Tek-tek Loka Jaya di Desa 

Jenang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap terdiri dari tiga bagian yaitu 

bagian pembukaan, bagian inti, dan bagian penutup. 

4.3.1.1 Bagian Pembukaan 

Pertunjukan kesenian Tek-tek Loka Jaya dimulai dengan bagian 

pembukaan. Pembukaan pertunjukan, diawali dengan posisi para pemain musik 

sudah berdiri diposisi masing-masing sesuai formasi alat-alat musik yang 

dipegang. Kemudian semua penari dalam posisi jongkok dengan posisi kaki kiri 

diletakan mendekati tanah, sehingga menyerupai pelari dalam posisi kaki bersedia 

dalam start perlombaan lari. Pemain musik membentuk garis diagonal dalam 

mengatur tinggi badan, dengan posisi pemain musik yang ada disebelah kanan 

jongkok dalam satu baris. Pemain yang ada di sebelahnya menyesuaiakan 
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sehingga membentuk garis diagonal dengan posisi terendah adalah di bagian 

kanan dan tertinggi di kiri. Setelah semua dalam posisi siap semua pemain, penari 

dan cepetan dipimpin oleh ketua kelompok kesenian mengucapkan salam 

pembuka sekaligus membuka acara pertunjukan kesenian Tek-tek Loka Jaya.  

Berikut ini adalah gambar posisi pemain musik, penari dan cepetan pada 

saat pertunjukan tek-tek loka jaya akan dimulai: 

 

Gambar 9. posisi pemain saat pertunjukan tek-tek loka jaya akan di mulai. 

(Foto: Faizun, Februari 2013). 

Gambar 9. Merupakan posisi pemain saat pertunjukan tek-tek loka jaya 

akan dimulai. Penari menempati posisi paling depan dengan posisi jongkok, 

diikuti pemain musik. 

4.3.1.2 Bagian Inti 

Setelah membuka acara, ketua langsung menempati posisi alat yang akan 

dimainkan. Kemudian langsung memainkan lagu-lagu sesuai daftar yang akan  

dibawakan seperti salah satu contoh lagu Es Lilin, lagu ini merupakan lagu wajib 

yang sering dimainkan pada saat kelompok Tek-tek Loka Jaya pentas dalam acara 
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khitanan atau pernikahan. Setelah itu, kelompok Tek-tek Loka Jaya membawakan 

lagu-lagu lainnya. Lagu-lagu yang dibawakan disesuaikan dengan jenis acara, 

seperti acara pernikahan, khitanan, dan Mauludan. 

Kelompok Tek-tek Loka Jaya juga dapat membawakan lagu-lagu sesuai 

permintaan dari orang yang menyewa dan tamu yang hadir. Namun kelompok 

Tek-tek Loka Jaya tidak selalu bisa membawakan lagu yang dipesan penonton. 

Hai ini terjadi karena tidak semua lagu sudah digarap. Pada saat membawakan 

lagu, para pemusik juga melakukan gerakan-gerakan tari sederhana, terutama 

pemusik yang memegang alat musik kentongan yaitu dengan gerakan kaki yang 

bergeser ke-kiri dan kanan diikuti gerakan badan dan kepala dengan posisi tegap. 

Gerakan penari menyerupai gerakan ular yang di buat kaku, gerakan ini 

merupakan gerakan khas dalam pertunjukan Tek-tek Loka Jaya. 

Gerakan kompak dan ekspresi dari  penari dan cepetan juga membuat 

pertunjukan semakin menarik. Ekspresi dapat ditunjukan dari ekspresi wajah dan 

gerak tubuh para penari dan cepetan, lekak-lekuk tubuh dan senyum dari para 

penari dan pemusik menggambarkan bagaimana mereka juga menikmati sajian 

yang mereka tampilkan kepada penonton, serta menggambarkan komunikasi 

lewat ekspresi wajah dan gerak tubuh para penari dan pemusik untuk penonton 

yang hadir. Gerakan penari pada dasarnya merupakan gerakan sederhana seperti 

gerakan pemain musik, hanya saja penari lebih leluasa karena disetai gerakan 

kedua tangan sehingga terlihat semakin menarik. Sedangkan gerakan cepetan 

merupakan gerak bebes, gerakan bebas yang dilakukan bertujuan agar pertunjukan 

semakin meriah, lucu dan tidak membosankan. 
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Berikut contoh lagu yang dibawakan dalam pertunjukan kesenian tek-tek 

Loka Jaya : 

ES LILIN 

 

4.2.2.3 Bagian Penutup 

Setelah bagian inti dari pertunjukan yaitu membawakan lagu-lagu berupa 

lagu dangdut, pop, lagu daerah, dan waktu pertunjukan sudah selesai, kemudian 

kelompok Tek-tek Loka Jaya mengakhiri pertunjukan. Lagu untuk mengakhiri 

pertunjukan menggunakan lagu dengan judul “Gelang  sipaku gelang” dan 

“Sayonara” dua lagu tersebut dimainkan dengan midley sekaligus sebagai iringan 

pertanda bahwa pertunjukan kesenian Tek-tek Loka Jaya telah berakhir. Saat 

membawakan lagu gelang sipaku gelang dan sayonara sebagai penutup gerakan 

penari disesuaikan dengan lirik dari lagu yang isinya yaitu menyampaikan salam 

“sampai berjumpa lagi” dengan melambai-lambaikan kedua tangan ke arah 

penonton. Penari melambaikan tangan dan melempar senyum kemudian berjalan 

satu-persatu ke belakang pemain musik sebagai tanda pertunjukan Tek-tek Loka 

Jaya telah berakhir. 
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4.2.3 Tata Panggung 

Sebuah pertunjukan selalu memerlukan tempat dan ruangan untuk 

menyelenggarakan pertunjukan. Pertunjukan kelompok Tek-tek Loka Jaya 

sebagian besar dipentaskan di tempat yang terbuka, seperti di lapangan atau 

halaman rumah tempat orang yang menyewa. Tek-tek Loka Jaya juga disajikan 

dengan cara berjalan jika acaranya adalah arak-arakan khitanan dan karnafal. 

Tempat pertunjukan dilakukan di tempat yang terbuka dan membutuhkan tempat 

yang cukup luas. Hal tersebut dikarenakan jumlah personilnya yang banyak, dan 

kelompok Tek-tek Loka Jaya ini biasanya juga melakukan tarian-tarian dan 

atraksi-atraksi sehingga membutuhkan tempat yang cukup luas. Waktu dalam 

pertunjukan kelompok Tek-tek Loka Jaya tergantung dari keinginan orang yang 

yang menyewa, bisa siang maupun malam hari. Berikut ini adalah panggung 

terbuka tempat pertunjukan Tek-tek Loka Jaya : 

 

Gambar 10. Panggung pertunjukan terbuka. 

(Foto: Fa izun, Februari 2013). 

Gambar 10. Merupakan halaman rumah yang digunakan sebagai panggung 

terbuka dalam pertunjukan tek-tek loka jaya. 
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4.2.4 Tata Rias 

Tata rias dalam kesenian Tek-tek Loka Jaya berfungsi untuk menambah 

daya tarik penampilan, yang meliputi: penari, penyanyi / pemain musik. Untuk 

penyanyi / pemain musik, menggunakan riasan yang natural karenan hanya 

menggunakan bedak. Untuk penari, menggunakan rias cantik atau rias panggung. 

Rias cantik merupakan riasan yang tujuannya adalah memperjelas bagian cantik 

dari seorang wanita, karena  penari adalah orang paling diperhatikan penonton 

sehingga untuk tata riasnya lebih menonjol agar menambah daya tarik dari 

pertunjukan Tek-tek Loka Jaya. Untuk cepetan, tidak menggunakan tata rias 

karena memakai topeng. 

Berikut ini adalah rias cantik penari  dan rias pemain musik kesenian Tek-

tek Loka Jaya: 

 

Gambar 11. Rias cantik penari  dan rias pemain musik Tek-tek Loka Jaya. 

(Foto: Faizun, Februari 2013). 

Gambar 11. Merupakan tata rias dalam pertunjukan kesenian tek-tek loka 

jaya. Sebelah kiri merupakan rias cantik penari sedangkan sebelah kanan 

merupakan rias pemain musik. 

 



53 
 

 
 

4.2.5 Tata Busana 

Fungsi busana atau kostum adalah untuk mendukung suatu penyajian 

dalam seni pertunjukan. Kelompok Tek-tek Loka Jaya juga mengenakan busana 

yang khas untuk mendukung penampilan, sehingga menambah daya tarik maupun 

pesona pada penontonnya. Dalam kelompok Tek-tek Loka Jaya, tata busana yang 

digunakan meliputi: penari, dan penyanyi/ pemain musik dan cepetan. Busana 

yang dikenakan oleh penari yaitu untuk atasan menggunakan baju berbahan kain 

saten dengan model baju menyerupai baju tradisional dari negara China. Baju 

penari berwarna merah muda dengan kombinasi kuning. Bawahan yang 

dikenakan oleh penari merupakan jelana jeans dan pada bagian atas ditutup 

dengan kain rapek bermotif kotak-kotak. Untuk penyanyi sekaligus pemain musik 

kelompok Tek-tek Loka Jaya menggunakan baju berbahan kain saten dengan 

warna hijau kombinasi merah dan biru. Celana yang dikenakan yaitu celana 3/4, 

dan ditutup dengan kain rapek bermotif kotak dan lurik. Selain itu pemain musik 

mengenakan aksesoris berupa ikat kepala berwarna hijau kombinsi merah dan 

mengenekan sepatu khusus yang terbuat dari karet ban bekas. Untuk cepetan 

menggunakan busana yang sama dengan pemain musik namun, yang 

membedakan cepetan menggunakan kaos lengan panjang hitam, menggunakan 

rompi hijau kombinasi merah dan menggunakan topeng yang menyerupai kera. 

Busana pemain dibuat sedemikian rupa dengan menggunakan bahan yang 

ringan, karena dalam pementasannya para pemain memainkan alat-alat musik 

dengan disertai gerakan-gerakan tari sederhana, sehingga akan memudahkan para 

pemain untuk bergerak bebas dalam melakukan tarian sederhana tersebut. Serta 
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pemilihan aksesorisnya juga tidak berlebihan tujuannya agar pemain musik dan 

penari lebih nyaman dalam bergerak saat pertunjukan.  

Berikut ini adalah busana dari penari kelompok Tek-tek Loka Jaya: 

 
Gambar 12. Busana Penari Tek-tek Loka Jaya 

                               (Foto: Faizun, Februari 2013). 

Gambar 12. Merupakan busana yang dikenakan penari tek-tek Loka Jaya. 

Jumlah penari dalam pertunjukan tek-tek Loka Jaya ada 6 orang. 

Berikut adalah gambar busana pemain musik tek-tek Loka Jaya : 

 
          

Gambar 13. Busana Pemain Musik dan Cepetan Loka Jaya 

(Foto: Faizun, Februari 2013). 

Gambar 13. Merupakan busana yang dikenakan pemain musik dan 

cepetan. Yang membedakan adalah cepetan mengenakan rompi dan topeng. 
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4.2.6 Tata suara 

Tata suara dipakai jika pementasan pertunjukan kelompok Tek-tek Loka 

Jaya dilakukan di atas panggung dan tidak berjalan keliling seperti saat pentas 

dalam arak-arakan khitanan. Tata suara yang dibutuhkan seperti sound out, mixer, 

dan beberapa mikropon. Dalam pertunjukan hanya vokal dan beberapa instrumen 

saja yang membutuhkan mikropon yaitu angklung, Bas, Teplak, snar drum, 

sementara untuk instrumen lain seperti kempul dan kentongan tidak akan 

menggunakan pengeras suara. Penggunaan sound system merupakan kesepakatan 

antara orang yang akan menyewa dengan pihak kelompok kesnian tek-tek Loka 

Jaya.  

4.2.7 Tata Lampu 

Pertunjukan tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya pencahayaan. 

Pertunjukan kelompok Tek-tek Loka Jaya sering dipentaskan siang hari 

dipanggung terbuka sehingga tidak membutuhkan pencahayaan. Sedangkan jika 

pementasan dilaksanakan pada malam hari, biasanya pada acara-acara hajatan, 

kelompok Tek-tek Loka Jaya memerlukan pencahayaan dalam pementasannya. 

Pencahayan diperlukan hanya untuk menerangi arena pementasan saja, dan untuk 

pencahayaan sudah diurusi oleh pihak penyewa. 

4.2.8 Formasi   

Formasi dalam penyajian kelompok Tek-tek Loka Jaya terdapat beberapa 

bentuk tergantung dalam acara pementasannya. Kelompok Tek-tek Loka Jaya 

mementingkan formasi dalam pertunjukannya, hal tersebut karena menurut 

mereka suatu pertunjukan tanpa penampilan yang tepat tidak dapat menarik para 
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pendengar untuk mendengar, terlebih tanpa melihatnya lebih dahulu. Bentuk 

formasi kelompok Tek-tek Loka Jaya dalam pementasannya dibagi menjadi dua, 

yaitu formasi diam ditempat dan formasi arak-arakan. 

4.3.7.1 Bentuk formasi diam ditempat  

Bentuk formasi diam ditempat, kelompok Tek-tek Loka Jaya hanya 

membutuhkan sedikit anggota, antara lain hanya pemain musik yang sekaligus 

penyanyi, yang terdiri dari 6 penari, 2 cepetan dan 12 pemain musik, yaitu pemain 

angklung, kentongan, teplak, kempul, bass, tamborin, snar dan simbal.  

Berikut ini adalah gambar bentuk formasi diam ditempat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          

 

 

 

 

Gambar 14. Bentuk formasi diam ditempat. 

( Oleh: Faizun, Februari 2013 ). 
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4.3.7.2 Bentuk formasi  arak-arakan 

Kelompok Tek-tek Loka Jaya dalam acara arak-arakan membutuhkan 

anggota yang lebih banyak, antara lain pemain musik, penari, dan cepetan, yang 

terdiri dari 15 pemain musik, 6 penari dan 2 cepetan. Formasi arak-arakan ini 

digunakan untuk mengiringi khitanan atau dalam karnafal. 

Berikut ini adalah gambar bentuk formasi arak-arakan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Bentuk formasi arak-arakan. 

(Oleh: Faizun, February 2013). 
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4.3.8 Penonton 

Penonton adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari suatu 

pertunjukan. Selain sebagai penikmat, penonton juga bisa sebagai penyemangat 

para pelaku seni pertunjukan karena jika pertunjukan yang mereka sajikan banyak 

pengunjungnya, itu akan lebih memotivasi mereka agar lebih bagus dalam 

menyajikan sebuah pertunjukan. Penonton mengapresiasikan pertunjukan 

kesenian Tek-tek Loka Jaya dengan berbagai ekspresi yang terlihat dari gerak 

reflek anggota badan  dan mimik wajah.  

Berikut contah gambar ekspresi mimik wajah penonton pertunjukan tek-

tek Loka Jaya : 

 
 

Gambar 16. Penonton pertunjukan Tek-tek Loka Jaya  

(Foto: Faizun, Februari 2013) 

Gambar 16. Merupakan penonton dalam pertunjukan tek-tek Loka Jaya. 

Pertunjukan tek-tek Loka Jaya tidak hanya dinikmati oleh orang dewasa saja 

namun juga dinikmati oleh anak-anak. 
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4.4 Fungsi Kesenian Tradisional Tek-tek Loka Jaya 

Fungsi kesenian tradisional tidak pernah terlepas dari kesenian itu sendiri, 

begitu juga dengan kesenian Tek-tek Loka Jaya di Desa Jenang Kecamatan 

Majenang Kabupaten Cilacap. Berikut uraian mengenai fungsi kesenian 

tradisional Tek-tek Loka Jaya di Desa Jenang Kecamatan Majenang Kabupaten 

Cilacap: 

4.4.1 Sebagai sarana ritual 

Fungsi ritual seni pertunjukan  di Indonesia berkembang di kalangan 

masyarakat yang masih mengacu nilai-nilai budaya dan dan agama yang 

melibatkan seni pertunjukan. Fungsi ritual juga berkenaan dengan daur hidup 

yang dianggap penting separti kelahiran, khitanan, pernikahan dan kematian. 

Dalam hal ini seni pertunjukan digunakan sebagai pengiring khitanan oleh 

masyarakat Desa jenang. Seni pertunjukan di Desa Jenang hanya digunakan 

sebagai sarana pendukung saja dalam ritual-ritual yang ada di masyarakat Desa 

Jenang. Kesenian tradisional tek-tek loka jaya digunakan untuk memeriahkan 

upacara sedekah bumi dan peringatan malam satu suro. Hal tersebut sesuai dengan 

teori Soedarsono bahwa kesenian berfungsi sebagai sarana ritual. 

4.4.2 Sebagai ungkapan atau sarana hiburan pribadi 

Ungkapan atau sarana hiburan pribadi terjadi dimana seorang penikmat 

seni melibatkan diri dalam pertunjukan. Dalam masyarakat desa Jenang penikmat 

seni dapat melibatkan diri dengan seni pertunjukan dengan cara ikut menyanyi 

atau menari. Kesenian tradisional tek-tek loka jaya merupakan perpaduan antara 

permainan musik, menyanyi dan menari, jadi penikmat seni tek-tek loka jaya bisa 
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ikut bernyanyi atau ikut menari bersama penari tek-tek (nyawer) sebagai 

ungkapan atau hiburan pribadi. Hal tersebut seseuai dengan teori Soedarsono yang 

menyebutkan bahwa kesenian berfungsi sebagai ungkapan. 

4.4.3 Sebagai presentasi estetis 

Pertunjukan kesenian tradisional yang berfungsi sebagai presentasi estetis 

memerlukan penggarapan dalam penyajianya. Begitu juga dengan pertunjukan 

Tek-tek Loka Jaya yang juga melakukan penggarapan dalam penyajianya. 

Penggarapan dalam penyajian tek-tek meliputi aransemen, koreografi, kostum dan 

make up yang digunakan oleh anggota kelompok tek-tek Loka Jaya dalam 

pertunjukan. Hal tersebut sesuai dengan teori Soedrsono yang menyebutkan 

bahwa kesenian memiliki fungsi sebagai presentasi estetis. 

4.4.4 Kenikmatan estetis 

Seni pertunjukan bisa dinikmati oleh pencipta  atau pelaku dan maupun 

penonton. Seni pertunjukan tek-tek loka jaya di Desa Jenang Kecamatan 

Majenang Kabupaten Cilacap juga dinikmati baik oleh pelaku  maupun penonton. 

Pelaku tek-tek menikmati apa yang mereka sajikan tergambar melalui ekspresi 

wajah dan gerak anggota tubuh mengikuti irama musik dan koreografi yang sudah 

dibuat. Dengan komposisi yang baik, lagu-lagu yang enak didengar serta 

penampilan menarik pemain, penari dan cepetan akan memberikan kenikmatan 

tersendiri bagi penonton. Hal ini sesuai dengan teori Alan P.Merian (dalam 

Soedarsono) bahwa kesnian berfungsi sebagai kenikmatan estetis baik bagi pelaku 

maupun penikmat seni. 
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4.4.5 Hiburan 

Kesenian tradisional tek-tek Loka Jaya bisa digunakan sebagai sarana 

hiburan bagi masyarakat khususnya masyrakat Desa Jenang Kecamatan 

Majenang. Dalam hal ini kesenian tradisional menjadi penyegar fisik dan pikiran, 

setelah melakukan rutinitas kehidupan sehari-hari. Tek–tek Loka Jaya disajikan 

dalam berbagai acara yang ada dimasyasakat Desa Jenang seperti Acara khitanan, 

pernikahan, peringatan hari besar nasional dan peringatan hari besar agama islam. 

Masyarakat desa Jenang sering menyewa kelompok tek-tek Loka Jaya ketika 

mengadakan acara ulang tahun, khitanan, dan pernikahan. Tek-tek dipilih karena 

digemari oleh semua kalangan masyarakat. Banyak warga masyarakat Desa 

Jenang hadir dan menonton pertunjukan tek-tek Loka Jaya dalam acara yang 

diselenggarakan oleh salah seorang waraga Desa Jenang. Hal ini sesuai dengan 

teori Alan P.Merian (dalam Soedarsono) yang menyebutkan bahwa kesenian 

memiliki fungsi hiburan bagi masyarakat pendukung kesenian tersebut. 

4.4.6 Komunikasi  

Seni pertunjukan tek-tek Loka Jaya dijadikan sebagai sarana kominikasi 

bagi warga masyarakat Desa Jenang yang memahami. seni pertunjukan tek-tek 

menyajikan musik yang berirama koplo,  membawakan lagu-lagu berbahasa jawa 

dan sunda. Seni tek-tek loka jaya dijadikan alat komunikasi melalui lirik-lirik lagu 

yang dibawakan misalnya melalui lagu es lilin. Lirik pada lagu es lilin merupakan 

nasehat untuk generasi muda agar belajar ketika muda supaya tidak menyesal 

dihari tua, intinya adalah memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan selalu 

bersabar. Hal ini sesuai dengan teori Alan P.Merian (dalam Soedarsono) yang 
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menyebutkan bahwa kesenian memiliki unsur-unsur yaitu lirik dan tempo yang 

berfungsi sebagai komunikasi. 

4.4.7 Represenitasi simbolis 

Kesenian yang berkembang di suatu daerah merupakan simbol dari 

masyrakat pendukung dimana Seni itu tumbuh dan berkembang. Seni tek-tek di 

Desa Jenang yang bernama Loka Jaya yang memiliki arti daerah yang jaya atau 

terkenal melalui seninya yaitu melalui Tek-tek Loka Jaya. Pertunjukan kesenian 

tek-tek Loka Jaya menggunakan tempo yang cepat dalam membawakan lagunya, 

sehingga menjadi symbol kegembiraan baik bagi pemain maupun penonton. Hal 

ini sesuai dengan teori Alan P.Merian (dalam Soedarsono) yaitu seni merupakan 

simbol dari pelaku dan penikmat seni. 

4.4.8 Respon fisik 

Kesenian  Tek-tek Loka Jaya memiliki fungsi sebagai respon fisik bagi 

masyarakat Desa Jenang yang memahami. Respon fisik yang bisa dilihat dari 

masyarakat yang menyaksikan petunjukan Tek-tek Loka Jaya adalah dengan ikut 

bernyanyi dan gerakan reflek anggota badan para penonton. Gerakan reflek yang 

biasa dilakukan seperti mengangguk-anggukan kepala, gerakan jari, atau gerakan 

kaki yang dihentak-hentakan ketanah mengikuti irama lagu yang dibawakan. Hal 

tersebut sesuai dengan teori Alan P.Merian (dalam Soedarsono) yang 

menyebutkan bahwa seni memiliki fungsi sebagai respon  fisik. 

4.4.9 Ekspresi emosional 

Ekspresi emosianal dalam seni pertunjukan akan muncul baik dari 

pencipta/pelaku seni maupun penikmat seni. Ekspresi emosional dalam seni 
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pertunjukan tek-tek Loka Jaya di Desa Jenang Kecamatan Majenang Kabupaten 

Cilacap dirasakan oleh pelakau seni ekspresi dalam memainkan  alat musik 

ataupun menari sesuai dengan penghayatan terhadap lirik lagu. Melalui sajian 

musik yang enak didengar dan syair yang penuh makna membuat penonton ikut 

merasakan apa yang ada didalam syair lagu yang dibawakan. Hal ini sesuai 

dengan teori Alan P.Merian (dalam Soedarsono) yang menyebutkan bahwa musik 

bisa berfungsi sebagai media untuk mengungkapkan perasaan atau emosi. 

4.4.10 Memperkuat konformitas norma-norma sosial  

Seni pertunjukan tek-tek Loka Jaya memiliki fungsi lain dalam masyarakat 

yaitu terhadap norma-norma sosial. Melalaui lagu-lagu yang dibawakan oleh 

kelompok seni pertunjukan tek-tek Loka Jaya mengandung nasihat untuk 

memperkuat norma dan nilai yang ada didalam masyarakat Desa Jenang 

Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Melalui lirik lagu yang dibawakan 

yang berisi himbauan untuk selalu bertingkah laku baik dan tidak berbuat buruk 

agar nantinya tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal ini sesuai dengan 

teori Alan P.Merian (dalam Soedarsono) yang menyebutkan bahwa kesenian 

memiliki fungsi untuk memperkuat norma-norma sosial. 

4.4.11 Pengesahan institusi-intitusi sosial dan ritual-ritual keagamaan 

Masyarakat hidup berdampingan dan diatur oleh nilai, norma sosial dan 

aturan agama. Kesenian tek-tek di Desa Jenang akan menjadikan sarana untuk 

membaur sehingga mempererat tali persaudaraan di antara anggota kelompok 

tersebut. Seni tek-tek Loka Jaya dipertunjukan dalam peringatan hari besar agama 

islam seperti acara mauludan dan menyambut taun baru islam. Hal ini sesuai 
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dengan teori Alan P.Merian (dalam Soedarsono) yang menyebutkan bahwa seni 

berfungsi sebagai pengesahan institusi-institusi sosial dan agama. 

4.4.12 Sumbangan pada pelestarian serta stabilitas kebudayaan 

Seni pertunjukan tek-tek Loka Jaya termasuk kesenian baru yang ada di 

desa Jenang. Seni tek-tek loka jaya didirikan pada tahun 2000. Setelah itu muncul 

kelompok-kelompok baru sehingga sampai sekarang ada 3 sanggar atau kelompok 

seni tek-tek di Desa Jenang. Dengan adanya kelompok-kelompok baru masyarakat 

Desa Jenang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap lebih bisa mencintai dan 

melestarikan seni pertunjukan tradisional. Hal ini sesuai dengan teori Alan 

P.Merian (dalam Soedarsono) yang menyebutkan bahwa seni berfungsi sebagai 

sumbangan pelestarian serta stabilitas kebudayaan. 

4.4.13  Membangun integritas masyarakat 

Ciri-ciri musik tradisional yaitu musik tersebut berkembang dalam satu 

komunitas, menyuarakan semangat dan spirit kebersamaan. Seni pertunjukan tek-

tek loka jaya berkembang dalam satu komunitas yaitu paguyuban pemuda Dusun 

Karang Anyar Desa Jenang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Dengan 

adanya kelompok seni tek-tek Loka Jaya maka terjali kebersamaan khususnya 

antara anggota kelompok tek-tek Loka Jaya. Hal ini sesuai dengan teori Alan 

P.Merian (dalam Soedarsono) yang menyebutkan seni berfungsi membangun 

integritas masyarakat. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1      Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa bentuk 

pertunjukan seni Tek-tek Loka Jaya Merupakan kesenian tradisional yang ada di 

Desa Jenang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Instrumen dalam 

pertunjukan kesenian tradisional tek-tek Loka Jaya yaitu angklung, kentongan, 

bass, teplak, kempul, snar drum dan simbal. Urutan penyajian terdiri dari tiga 

tahap yaitu pembukaan, inti, dan penutup. Seni tek-tek Loka Jaya lebih sering 

ditampilkan di panggung terbuka. Dalam penampilanya tata rias yang digunakan 

merupakan tata rias cantik sederhana. Kostum yang dikenakan berwarna merah 

muda dan kuning untuk penari, hijau untuk pemain musik dan cepetan,  serta 

mengenakan ikat kepala dan sepatu yang khas. Sedangkan sound sistem jarang 

digunakan karena pertunjukan lebih banyak disajikan dalam arak-arakan. 

Kelompok tek-tek memiliki dua formasi pertunjukan yaitu formasi diam ditempat 

dan arak-arakan. 

Seni  pertunjukan Tek-tek Loka Jaya di Desa Jenang Kecamatan Majenang 

Kabupaten Cilacap memiliki fungsi penting yaitu sebagai sarana ritual, ungkapan, 

presentasi estetis, kenikmatan estetis, hiburan, komunikasi, presentasi simbolis, 

respon fisik, ekspresi emosional, memperkuat konformitas norma-norma sosial, 

pengesahan institusi-institusi sosial, sumbangan pada pelestarian serta stabilitas 

kebudayaan dan membangun integritas masyarakat.  Seni pertunjukan tek-tek 

Loka Jaya memiliki fungsi ekonomi bagi anggotanya. Selain itu seni pertunjukan 
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tek-tek Loka Jaya merupakan presentasi estetis yang dinikmati sebagai hiburan 

oleh pelaku seni dan masyarakat Desa Jenang Kecamatan Majenang kabupaten 

Cilacap.  

5.2    Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat peneliti berikan yaitu 

kepada anggota kelompok seni Tek-tek Loka Jaya agar lebih menambah 

koreografi dan aransemen yang berbeda untuk setiap lagu yang dibawakan agar  

semakin menarik. Latiahan rutin juga sangat penting, hal ini untuk menambah 

referensi lagu dan kekompakan dalam pertunjukan. Kemudian dalam perekrutan 

pemain dan penari agar lebih selektif lagi sehingga kulitas dari pertunjukan 

kesenian tradisional Tek-tek Loka Jaya di Desa Jenang Kecamatan Majenang 

Kabupaten Cilacap semakin baik. 
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Responden : Kepala Desa Jenang 

Nama  : Sunarto  

Umur  : 57 tahun 

Hari/tanggal : 11 Januari 2013 

Tempat : Kantor Desa Jenang 

Alamat  : Jl. Dr. Sotomo Majenang 

Wawancara dengan Kepala Desa Jenang 

Daftar Pertanyaan: 

1. Bagaimana kondisi Desa Jenang ? 

Jawaban : Desa Jenang  dalam kondisi yang baik, aman dan nyaman. 

2. Bagaimana keadaan masyarakat di Desa Jenang ?  

Jawaban : Keadaan masyarakat Desa Jenang juga baik, masyarakat hidup 

berdampingan, meskipun meiliki latar belakang agama dan bahasa yang berbeda 

beda. 

3. Apa saja seni yang ada di Desa Jenang ?  



 
 

 
 

Jawaban : Seni yang berkembang di Desa Jenang di antaranya Tek-tek, sintren 

Ebeg, dan Rebana. 

4. Bagaimana perkembangan seni di Desa Jenang ?  

Jawaban : Perkembangan seni di desa ini cukup pesat, saat ini ada 7 kelompok 

seni yang ada di Desa Jenang. 

5. Apa yang Bapak ketahui tentang seni Tek-tek ?  

Jawaban : Seni tek-tek adalah seni yang ada di Desa Jenang. Seni tek-tek mirip 

dengan Seni calung yang ada di Banyumas, namun ada juga bedanya. 

6. Ada berapa kelompok seni Tek-tek  yang ada di Desa Jenang? 

Jawaban : Kalau yang saya tahu ada tiga, diantaranya yaitu, kelompok loka jaya 

dan Brandal, untuk yang satu lagi saya lupa namanya. 

7. Apa bapak tahu tentang kelompok Tek-tek Loka Jaya?  

Jawaban : Ya saya tahu lah, saya juga ada dalam organisasi pengurusan Tek-tek 

Loka Jaya. Kelompok Loka Jaya merupakan kelompok seni tek-tek yang didirikan 

sekitar tahun 2000. Waktu itu kalo tidak salah alatnya didatangkan dari daerah 

Purwokerto. 

8. Menurut bapak, bagaimana pertunjukan dan sajian seni Tek-tek  tersebut?  

Jawaban : Ya saya rasa bagus, itu sangat menghibur masyarakat.apalagi penyajian 

tek-tek loka jaya juga ditambah dengan cepet dan badut, itu menjadi ciri khas 

tersendiri.  

9. Apakah desa pernah menyewa kelompok seni ini dalam acara-acara di desa?  

Jawaban : Ya pernah, beberapa kali, waktu itu dalam ranka peringatan hari 



 
 

 
 

kemerdekaan Indonesia, setelah selesai upacara di kecamatan, di balai desa 

dilanjutkan dengan hiburan tek-tek Loka Jaya. 

10. Bagaimana peranan desa khususnya perangkat dalam melestarikan seni tek-tek agar 

tidak ditinggalkan masyarakat.? 

Jawaban : Ya dengan cara menanggap seni tek-tek, Selain itu saya dan Rurwanto( 

kadus Karang Anyar) juga ikut delam kepengurusan Tek-tek Loka Jaya. Bahkan 

Purwanti sering ikut mendampingi ketika Tek-tek Loka Jaya bermain diluar Desa 

Jenang. 

11. Bagaimana minat masyarakat khususnya generasi muda untuk melestarikan seni tek-

tek di desa jenang? 

Jawaban : Wah kalau minat sangat baik, untuk generasi muda juga sangat 

menerima. Hal ini bisa dilihat dari anggota tek-tek Loka Jaya juga sebagian 

merupakan remaja. 

12. Apa harapan bapak untuk kelompok Tek-tek Loka Jaya ini?  

Jawaban : Kalu harapan saya ya semoga kelompok tek-tek loka Jaya akan bisa 

terus bertahan. Dan bisa terus berkembang sehingga, syukur bisa mengahrumkan 

nama Desa Jenang. 

 



 
 

 
 

 

Responden : Perangkat Desa Jenang 

Nama  : Jumirah 

Umur  : 39 tahun 

Hari/tanggal : 5 Februari 2013 

Tempat : Kantor kelurahan Desa Jenang 

Alamat  : Cipancur  

Wawancara dengan Perangkat Desa Jenang 

1. Bagaimana kondisi masyarakat Desa Jenang?  

Jawaban : Kondisi masyarakat Desa Jenang baik, selalu terkendali. 

2. Berapa jumlah RT dan RW di Desa Jenang?  

Jawaban : Jumlah RT ada 48 dan RW 22. 

3. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Jenang sebagai apa? 

Jawaban : untuk mata pencaharian masyarakat disini kebanyakan adalah buruh.  

4. Sebagian besar penduduk Desa Jenang berpendidikan apa?  

Jawaban : Untuk desa Jenang pendidikanya sangat beragam, kebanyakan hanya 

sampai lulus SD saja, namun banyak juga yang sampe perguruan tinggi bahkan 



 
 

 
 

ada beberapa yang sampai S2 bahkan S3. 

5. Apa saja seni yang ada di Desa Jenang?  

Jawaban : ada seni ebeg, tek-tek, sintren dan rebana.  

6. Bagaimana kondisi seni tradisional di Desa Jenang?  

Jawaban : kondisi seni tradisional disini sebagian sudah mulai ditinggalkan 

masyarakat, namun untuk tek-tek masih sering dipertontonkan. 

7. Apa yang Ibu ketahui tentang seni Tek-tek ? 

Jawaban : seni tek-ek sama saja seperi seni calung yang saya lihat, hanya saja 

masyarakat di desa ini menyebutnya tek-tek.  

8. Apa Ibu tahu tentang kelompok Tek-tek Loka Jaya? 

Jawaban : saya kurang begitu tau, yang saya tahu kelompok Loka Jay dulu 

didirikan oleh bapak Anas dan Purwanto. 

9. Menurut Ibu, bagaimana pertunjukan dan sajian seni Tek-tek tersebut?  

Jawaban : Menurut saya, agus ya, unik, lucu, menarik dan tidak membosankan. 

10. Apa harapan Ibu untuk kelompok Tek-tek Loka Jaya ini?  

Jawaban : Semoga makin sukses, tambah banyak peminatnya dan semmoga bisa 

lebih dikenal oleh masyarakaat. 



 
 

 
 

 

Responden : Tokoh masyarakat 

Nama  : Sobirin 

Umur  : 45 tahun 

Hari/tanggal : 5 Februari 2013 

Tempat : rumah bapak Sobirin 

Alamat  : Karang Anyar, Desa Jenang. 

Wawancara dengan tokoh masyarakat 

Daftar Pertanyaan: 

1. Bagaimana kondisi masyarakat Desa Jenang?  

Jawaban : Kondisi masyarakat Desa Jenang baik, selalu terkendali. 

2. Apa yang anda ketahui tentang Tek-tek Loka Jaya? 

Jawaban : Tek-tek loka Jaya merupakan kelompok seni tradisional yang ada di 

Desa Jenang.  

3. Apakah bapak tahu bagaimana asal usul Tek-tek loka Jaya?  

Jawaban:  kelompok ini merupakan kelompok yang dibentuk oleh bapak Anas da 

Bapak Purwanto. 



 
 

 
 

4. Apa fungsi kesenian tek-tek  tersebut bagi warga? 

Jawaban: Sebagai hiburan masyarakat dan  buat melestarikan kebudayaan 

tradisional. 

5. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kesenian Tek-tek ?  

Jawaban: Tanggapan dari masyarakat bagus dan mendukung kesenian tek-tek ini. 

6. Menurut anda, bagaimana sajian kelompok Tek-tek Loka Jaya? 

Jawaban: bagus, ada pemain music penari dan badutnya. 

7. Alat musik apa saja yang digunakan dalam kelompok Tek-tek Loka Jaya ? 

 Jawaban: calung , bass, simbal, kentongan, kecrek, teplak. 

8. Musik apa saja yang dibawakan oleh kelompok kesenian ini?  

Jawaban: lagu dangdut, lagu islami dan lau pop. 

9. Apa harapan anda untuk kelompok Tek-tek Loka Jaya?  

Jawaban: Harapannya agar semakin berkembang dan setiap tahun ada 

regenerasinya biar tidak hilang, dan semoga tambah sukses. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Responden : Ketua tek-tek Loka Jaya 

Nama  : Kasiman 

Umur  : 54 tahun 

Hari/tanggal : sabtu9 Februari 2013 

Tempat : Rumah bapak Kasiman 

Alamat  : jl. Mangga Rt 02 Rw 07.Desa Jenang 

Wawancara dengan Ketua kelompok seni Tek-tek Loka Jaya 

Daftar Pertanyaan: 

1. Sejak kapan anda menjadi ketua kelompok seni tek-tek Loka Jaya? 

Jawaban : Kalau tidak salah waktu itu tahun 2003. 

2. Kapan kelompok seni ini didirikan? 

Jawaban: kalau didirikan saya kurng tahu, mungkin sekitar dua atau tiga 

tahun sebelum saya jadi ketua. Waktu itu saya sebagai anggota. 

3. Bagaimana asal usul kelompok Tek-tek Loka Jaya ini? 

Jawaban : Seni Tek-tek yang mengenalkan ya Bapak Anas dan Pak Kadus 



 
 

 
 

dulu. Waktu itu melalui rapat warga dusun Karang Anyar tek-tek didirikan, 

yang punya Ide bapak Anas juga.   

4. Apa arti nama Tek-tek Loka Jaya?  

Jawaban : Kejayaan daerah ( Dusun Karang Anyar DesaJenang). 

5. Bagaimana susunan pengurus kelompok Tek-tek Loka Jaya? 

Jawaban : Susunan pengurus sudah dibuat sedemikian rupa. Jadi sudah baik. 

6. Adakah dokumen / notasi dari lagu-lagu yang di sajikan saat tek-tek 

dipertunjukan?  

Jawban : untuk dokumen atau notasi tidak ada, dulu lrik lagu pada awalnya 

selalu ditulis kemudian dipelajari bersama saat latian. Kalau sekarang sudah 

ada HP jadi untuk menghapal mudah dengan cara mendengrkan lagu lewat 

HP sambil ikut menyanyikannya. 

7. Lagu-lagu apa saja yang sering dinyanyikan?  

Jawaban : banyak sekali, mulai dari lagu dangdut, pop, lagu dolanan dan 

lagu daerah. Contoh lagunya antara lain yaitu Es lilin, Talak Tilu, Prau 

Layar, kuda Lumping dll. 

8. Apa saja alat musik yang digunakan? 

Jawaban : calung/ organ, kentongan, bass, teplak, kempul, tamborin snar 

drum dan simbal. 

9. Berapa kali diadakan latihan dalam satu bulan, kapan dan dimana?  

Jawaban : setidaknya dalam satu minggu ada satu kali latiahan, latihan 



 
 

 
 

biasanya pada malam minggu di halaman rumah bapak Purwanto. 

10. Bagaimana urutan penyajian kelompok seni Tek-tek Loka Jaya? 

Jawaban : Bagian awal yaitu salam, bagian inti yaitu menyajikan lagu-lagu, 

bagian penutup terdiri dari salam penutup dengan diiringi lagu “gelang 

sipaku gelang”. 

11. Kapan saja dan pada saat apa saja kelompok seni Tek-tek Loka Jaya 

dipentaskan?  

Jawaban : saat ada yang menyewa, dalam tanggapan peringatan hari besar 

agama islamm, mengikuti karnafal dalam rangka hari kemerdekaan. 

12. Berapa kali rata-rata kelompok ini pentas dalam satu bulannya?  

Jawaban : tidak tentu, kalau sedang rame bisa 3-4 kali, kalau sedang sepi1-2 

kali. 

13. Berapa pendapatan setiap kali pentas?  

Jawaban : rata-rata pendapatan setiap kali pentas adalah satu juta rupiah. 

14. Kendala apa saja yang sering dihadapi dalam pertunjukan?  

Jawaban : kendalanya adalah saat latian ada saja anggoata yang tidak hadir, 

namun kalau kelompok Tek-tek Loka Jaya mau dipertunjukan saya 

mewajibkan kepada anggota untuk berangkat semua, sesuai jumlah pemain 

yang akan dibawa dalam pertunjukan. 



 
 

 
 

 

Responden : Anggota kelompok Tek-tek Loka Jaya 

Nama  : Supriyono 

Umur  : 42 tahun 

Hari/tanggal : sabtu 9 Februari 2013 

Tempat : Rumah bapak Supriyono 

Alamat  : Jl. Dokter Soetomo. Rt 04 Rw 08. 

Wawancara dengan anggota kelompok seni Tek-tek Loka Jaya      

1. Sejak kapan anda menjadi anggota kelompok Tek-tek Loka Jaya? 

Jawaban : Saya menjadi anggota kelompok seni tek-tek sejak tahun 2002 

2. Mengapa anda ingin ikut dalam kelompok Tek-tek Loka Jaya?  

Jawaban : karena saya suka seni tradisional, dan seni tek-tek sangat menarik, jadi 

saya bergabung dengan kelompok tersebut. 

3. Dalam kelompok ini, instrumen apa yang anda mainkan? 

Jawaban : Instrumen yang saya mainkan adalah teplak. 

4. Bagaimana pola permainan alat musik tersebut? 



 
 

 
 

Jawaban : Pola permainnya seperti suara langkah kaki kuda, yaitu seperti 

permainan drum. 

5. Adakah kesulitan dalam memainkan instrumen yang anda mainkan? 

Jawaban : Pada awalnya kesulitan ya pasti ada, sering tidak pas ketukanya, tempo 

berubah-ubah. 

6. Persiapan apa saja yang dilakukan dalam setiap pertunjukan?  

Jawaban : Kalau persiapan yang pasti latian bersama agar bisa tampil kompak, 

untuk pribadi saya paling penting adalah persiapan fisik. Karena biasanya dalam 

pertunjukan Tek-tek menuntut saya untuk berjalan dengan beben yang cukup 

berat. 

7. Ada atraksi apa saja didalam penyajian kelompok Tek-tek Loka Jaya ini?  

Jawaban : atraksi itu berupa tarian, gerakan pemain musik dan gerakan cepetan.  

8. Dalam latihan, apakah semua anggota ikut latihan secara lengkap? 

(penari,cepetan dan pemain musik)  

Jawaban : tidak, sringkali ada saja anggota yang tidak bisa berangkat karena 

urusan pribadi masing-masing. 

9. Selama menjadi anggota Tek-tek Loka Jaya, kelompok ini sudah tampil 

dimana saja?  

Jawaban : kelompok ini sudah tampil di banyak tempat, contohnya di Cilacap, 

Salem( brebes), Kota Banjar, Ciamis, Pengandaran. 

 



 
 

 
 

 

Responden : Anggota kelompok Tek-tek Loka Jaya 

Nama  : Panji  

Umur  : 17 Tahun  

Hari/tanggal : Sabtu  9 Februari 2013 

Tempat : rumah bapa Kasiman 

Alamat  : Jl. Dokter Soetomo.  

Wawancara dengan anggota kelompok seni Tek-tek Loka Jaya      

Daftar Pertanyaan: 

1. Sejak kapan anda menjadi anggota kelompok Tek-tek Loka Jaya? 

Jawaban : Sudah 3 tahun, sejak saya masih kelas 3 SMP. 

2. Mengapa anda ingin ikut dalam kelompok Tek-tek Loka Jaya?  

Jawaban : Karena menurut saya kelompok ini unik, bagus dan sangat menghibur, 

trus saya ingin belajar bermain musik yang tradisional. “Selain itu dengan menjadi 

anggota saya bisa mendapatkan uang jajan dari bayaran setiap kali ditanggap”. 

3. Dalam kelompok ini, instrumen apa yang anda mainkan? 



 
 

 
 

Jawaban : Instrumen yang saya mainkan yaitu kentongan. 

4. Bagaimana pola permainan alat musik tersebut? 

Jawaban : pola permainanya cukup mudah membentuk pola 1-2 yaitu untuk 

kentongan yang berbunyi tung satu kali dan untuk kentongan yang berbunyi deng 

dua kali pukul. 

5. Lagu-lagu apa saja yang sering dinyanyikan?  

Jawaban : Lagu dangdut, pop lagu daearah juga. 

6. Berapa kali diadakan latihan?  

Jawban : satu minggu satu kali yaitu pada malam minggu. 

7. Kapan dan dimana diadakan latihan tersebut?  

Jawaban : di rumah bapak Purwanto. 

8. Persiapan apa saja yang dilakukan dalam setiap pertunjukan?  

Jawaban : ya latian sebelum hari dilaksanakan pertunjukan. 

9. Dalam latihan, apakah semua anggota ikut latihan secara lengkap? 

(penari,cepetan dan pemain musik)  

Jawaban : kadang-kadang.  

10. Selama menjadi anggota Tek-tek Loka Jaya, kelompok ini sudah tampil 

dimana saja?  

Jawaban : karena saya baru, say baru bermain di Daerah kecamatan Majenang, 

Cimanggu,Sidareja dan Salem(Brebes). 

11. Apa harapan anda untuk kelompok Tek-tek Loka Jaya ini?  

Jawaban : kalau harapan saya semoga bisa bertahan, banyak tawaran main, dan 

semoga tidak bubar. 



 
 

 
 

 

Responden : Penyewa Tek-tek Loka Jaya 

Nama  : Mansur 

Umur  : 49 Tahun 

Hari/tanggal : 3 Februari 

Tempat : Rumah bapak Mansur 

Alamat  : Cipancur, jalan Kenanga no 73 

Wawancara dengan penyewa Tek-tek Loka Jaya 

1. Apa yang anda tahu tentang seni Tek-tek ? 

Jawaban : Seni tek-tek bukan asli dari Desa Jenang. 

2. Mengapa anda tertarik untuk menanggap seni Tek-tek ini?  

Jawaban : Karena saya suka dengan seni tradisional, pertunjukanya khas menarik 

dan sangat menghibur. 

3. Dalam acara apa anda menyewa atau menanggap kelompok Tek-tek Loka 

Jaya? 

Jawaban : Dalam acara mengiringi khitanan anak saya.  

4. Kapan anda menyewanya? 



 
 

 
 

Jawaban : Pada tanggal 21 Desember tahun 2012 

5. Mengapa anda lebih memilih menanggap kelompok Tek-tek Loka Jaya?  

Jawaban : kalau di daerah sini yang paling terkenal itu kelompok tek-tek Loka 

Jaya.  

6. Apakah ada perbedaan kelompok Tek-tek Loka Jaya ini dengan kelompok-

kelompok Tek-tek lainnya?  

Jawaban : Ya ada terutama dalam penyajiannya, kelompok Loka Jaya ada cepetan. 

7. Menurut anda, bagaimana sajian kelompok seni Tek-tek Loka Jaya ini?  

Jawaban : ya bagus lah menarik sekali. Terus penyajianya lucu sekali.   

8. Apa saja alat musik yang digunakan kelompok Tek-tek Loka Jaya?  

Jawaban : yang saya tahu ya calung, kentongan, dan kecrek. 

9. Lagu-lagu apa saja yang dimainkan kelompok ini?  

Jawaban : lagu apa saja asal kita pesan lagu juga pasti dimainkan, kecuali jika 

lagu yang kita pesan belum dikenal anggota kelompok tek-tek. 

10. Dalam pemilihan lagu yang akan ditampilkan, apakah anda menentukan 

sendiri atau terserah dari kelompok Tek-tek Loka Jaya?  

Jawaban : sebagian saya sudah pesan sebelumnya dan sebagian saya bebaskan 

pada pemainya saja. 

11. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk menyewa kelompok Loka Jaya?  

Jawaban : kemarin saya bayar Rp 900.000,- 

12. Apa harapan anda untuk kelompok Tek-tek Loka Jaya?  

Jawaban : semoga makin sukses lah dan terus berkembang. 



 
 

 
 

 

Responden : Penonton tek-tek Loka Jaya 

Nama  : Nurochim 

Umur  : 24 tahun 

Hari/tanggal : 10 Februari 2013 

Tempat : Rumah Nurochim 

Alamat  : Jl. Pt Kawung no 32 

 

Wawancara dengan penonton Tek-tek Loka Jaya 

Pertanyaan : 

1. Apa yang anda ketahui tentang seni Tek-tek ? 

Jawaban : Tek- tek adalah seni tradisional. Yang alat musiknya terbuat dari 

bambu. 

2. Apakah anda tertarik / suka terhadap seni Tek-tek  ini? Hal apa yang 

membuat anda tertarik untuk menontonnya?  

Jawaban : Saya suka sama permainan musiknya.. unik. 

3. Apakah anda pernah menonton pertunjukan seni Tek-tek ini  sebelumnya? 



 
 

 
 

Jawaban : Ya, saya sering nonton tek-tek. 

4. Adakah perbedaan antara kelompok seni Tek-tek Loka Jaya ini  dengan 

kelompok Tek-tek yang lain, apa perbedaannya?   

Jawaban : Ada, kalau di Loka Jaya itu ada Ceptet sama badutnya.  

5. Menurut anda, bagaimana sajian kelompok seni Tek-tek Loka Jaya ini?  

Jawaban : Bagus. Sangat menghibur. 

6. Lagu-lagu apa saja yang dimainkan kelompok seni ini?  

Jawaban : lagu dangdut kebanyakan. 

7. Bagaimana kesan anda terhadap sajian kelompok seni Tek-tek Loka Jaya?  

Jawaban : kesan saya tek-tek loka jaya unik. 

8. Alat musik apa saja yang digunakan dalam seni ini?  

Jawaban : Yang saya tahu ya calung, kentongan, kecrek( tamborin) dan beduk( 

bass) 

9. Apa harapan anda untuk kelompok Tek-tek Loka Jaya? 

Jawaban : semoga sering ditampilkan jadi saya bisa lebih sering nonton lagi. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Responden : Penonton tek-tek Loka Jaya 

Nama  : Siti Rohayah 

Umur  : 47 

Hari/tanggal : 10 Februari 2013 

Tempat : Rumah Ibu Siti Rohayah 

Alamat  : Rt 02 Rw 04 Desa Jenang. 

 

Wawancara dengan penonton Tek-tek Loka Jaya 

Pertanyaan : 

1. Apa anda ketahui tentang seni Tek-tek ? 

Jawaban : tek-tek itu adalah seni tradisional banyumasan. 

2. Apakah anda tertarik / suka terhadap seni Tek-tek  ini? Hal apa yang 

membuat anda tertarik untuk menontonnya?  

Jawaban : ya saya suka. Bagus, menarik dan lucu. 

3. Apakah anda pernah menonton pertunjukan seni Tek-tek ini  sebelumnya? 

Jawaban : pernah, beberapa kali. 

4. Adakah perbedaan antara kelompok seni Tek-tek Loka Jaya ini  dengan 



 
 

 
 

kelompok Tek-tek yang lain, apa perbedaannya?   

Jawaban : kelompok ini lucu karena ada monyet-monyetan sama badutnya. 

5. Menurut anda, bagaimana sajian kelompok seni Tek-tek Loka Jaya ini?  

Jawaban : bagus, tidak membosankan. 

6. Lagu-lagu apa saja yang dimainkan kelompok seni ini?  

Jawaban : lagu dangdut yang pasti. 

7. Bagaimana kesan anda terhadap sajian kelompok seni Tek-tek Loka Jaya?  

Jawaban : senang, terhibur. 

8. Alat musik apa saja yang digunakan dalam seni ini?  

Jawaban : calung sama kentong. Yang lain saya kurang tau namanya. 

9. Apa harapan anda untuk kelompok Tek-tek Loka Jaya? 

Jawaban : semoga laris. Ditanggap sama warga, supaya desa ini rame. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


