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SARI 

Wibi Ardi Alvianto. 2012. Eksistensi Grup Musik Keroncong Gema Irama di Desa 
Gedongmulya Kecamatan Lasem. Skripsi. Jurusan Pendidikan Seni Musik, Fakultas 
Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Drs. Moh Muttaqin, 
M. hum, Pembimbing II : Drs. Wagiman Joseph, M.Pd.                                                   

Perkembangan musik keroncong di desa Gedongmulya, kecamatan Lasem, 
Kabupaten Rembang mengalami pasang surut, karena struktur masyarakat pinggir 
Pantai Utara Jawa yang kebanyakan menyukai musik dangdut. kemudian muncul 
grup musik Gema Irama dengan warna musik keroncong mampu menarik antusias 
masyarakat desa Gedongmulya kecamatan Lasem, mengapa grup Gema Irama 
memilih warna musik keroncong ditengah masyarakat pinggir Pantai Utara Jawa 
yang notabene menyukai musik dangdut dan kenapa akhirnya grup Gema Irama dapat 
eksis dengan membawakan musik keroncong. Bagaimanakah eksistensi grup Gema 
Irama, faktor-faktor apa sajakah yang yang mendukung eksistensi grup musik 
keroncong Gema Irama di desa Gedongmulya kecamatan Lasem. 

 Metode penelitian dalam skripsi ini digunakan menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Sedangkan taknik analisis data dilakukan dengan langkah reduksi data, penyajian data 
dan verifikasi data. 

Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor yang mendukung ke eksistensian 
grup musik keroncong Gema Irama di desa Gedongmulya kecamatan Lasem terdiri 
dari managemen grup musik keroncong Gema Irama,  struktur organisasi, bentuk 
pertunjukan dan keberadaan grup musik keroncong Gema Irama. Bentuk penyajian 
meliputi urutan pertunjukan mulai dari persiapan, pembukaan, pertunjukan inti dan 
penutup. Tempat pentas dan panggung meliputi tata suara dan tata rias. Selanjutnya 
yang mempengaruhi ke eksistensian grup musik keroncong Gema Irama adalah 
keberadaan grup ini di desa Gedongmulya kecamatan Lasem yang memeriahkan 
beberapa event.  

Sesuai dengan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan agar grup musik 
keroncong grup Gema Irama dapat berkolaborasi dengan alat musik lain sehingga 
dapat tetap eksis di desa Gedongmulya kecamatan Lasem. 

Grup Gema Irama adalah grup musik yang mempunyai kharisma di desa 
Gedongmulya kecamatan Lasem. Dengan membawakan jenis musik yang khas yaitu 
musik keroncong, mampu menarik perhatian masyarakat di sepanjang Pantai Utara 
yang kebanyakan menyukai musik dangdut. Untuk meningkatkan eksistensi grup 
musik keroncong Gema Irama perlu sponsor dari media dan pemerintah setempat 
agar dapat ikut berpartisipasi melestarikan musik keroncong di kecamatan Lasem. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perjalanan musik keroncong di belantika musik nusantara, seperti yang 

telah disebutkan oleh Ernst Heins (1975: 5), sesungguhnya telah dimulai ketika 

kapal-kapal Portugis mulai berdatangan di kepulauan nusantara sebelum abad 

XVI untuk mengadakan hubungan perdagangan dengan kaum pribumi, yang mana 

bangsa Portugis ketika itu mengadakan monopoli-monopoli perdagangan dengan 

orang-orang pribumi, hampir di seluruh pelosok nusantara (Harmunah 1996:7). 

Bangsa Portugis ini sebenarnya bangsa pedagang yang pada tahun 1498 tiba di 

Hindia Muka. Karena niatnya mencari barang dagangan maka pada tahun 1511 

mereka merebut Malaka (Soeharto 1996: 32). Selain melakukan perdagangan, 

bangsa Portugis juga membawa kebudayaan mereka ke Nusantara, banyak sekali 

kebudayaan yang bangsa Portugis bawa ke Indonesia, salah satunya adalah 

kesenian musik beserta alat yang mereka pakai untuk memainkan musik mereka. 

di Indonesia saat ini musik tersebut disebut musik keroncong, banyak perdebatan 

tentang hal tersebut, apakah musik keroncong asli dari Indonesia atau tidak. 

Menurut Any (1997: 3) musik keroncong adalah musik asli Indonesia yang dulu 

mendapat inspirasi dari bangsa Portugis. 

Perkembangan musik keroncong di Indonesia mendapat apresiasi yang 

cukup besar dari masyarakat di Indonesia, banyak acara-acara musik keroncong, 

baik itu konser-konser sampai lomba-lomba bermain musik keroncong. besarnya 

antusias masyarakat sehingga musik keroncong dapat dikenal sampai ke pelosok-
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pelosok Nusantara. Salah satunya di kabupaten Rembang, Pada tahun 1960 oleh 

tiga orang tokoh pecinta musik keroncong, yaitu: almarhum bapak Prajitno, 

almarhum bapak Selamet, dan bapak Daryono. Ketiga orang tokoh tersebut adalah 

penggerak utama perkembangan musik keroncong di kabupaten Rembang dan 

sekitarnya. Dinamika perkembangan musik keroncong di wilayah kabupaten 

Rembang pun akhirnya mengerucut di seputaran wilayah kecamatan Lasem, 

khususnya di desa Gedongmulya. desa Gedongmulya adalah salah satu desa yang 

terletak di sepanjang kawasan pantai Utara Jawa, tepatnya di kecamatan Lasem, 

kabupaten Rembang provinsi Jawa Tengah, yang mana memiliki struktur 

masyarakat dan kesenian daerah yang beranekaragam.  

Warga daerah di kawasan Pantai Utara Jawa memliki apresiasi yang 

tinggi terhadap kesenian musik daerah. Kebanyakan dari mereka menyukai jenis 

musik dangdut, sebagai ekspresi berkesenian musik, demikian juga dengan warga 

desa Gedongmulya, yang terletak juga di sepanjang Pantai Utara Jawa, sangat 

menyukai musik dangdut. Tetapi hal yang menarik adalah ketika grup musik 

keroncong Gema Irama muncul dan mulai mengisi dinamika musik di desa 

Gedongmulya kecamatan lasem, dengan struktur masyarakat desa Gedongmulya 

yang kebanyakan menyukai musik dangdut grup musik Gema Irama justru malah 

memilih musik yang mempunyai warna lain, yaitu keroncong. Dalam 

perjalanannya ternyata grup Gema Irama dapat eksis dan mampu menarik 

antusiasme masyarakat Gedongmulya kecamatan Lasem dengan musik keroncong 

yang mereka bawakan, apa yang membuat eksistensi grup musik keroncong Gema 

Irama di desa Gedongmulya kecamatan Lasem.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berangkat daripada uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis 

menemukan bahwa permasalahan pokok yang akan dikaji didalam skripsi ini 

adalah:  

1.2.1 Bagaimanakah eksistensi grup musik keroncong Gema Irama di desa 

Gedongmulya, di Kecamatan Lasem? 

1.2.2  Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung eksistensi grup musik 

keroncong Gema Irama? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Menindaklanjuti rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis 

di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis lewat penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana eksistensi grup musik 

keroncong Gema Irama di desa Gedongmulya, di Kecamatan Lasem. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan beberapa 

manfaat, sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Agar hasil daripada penelitian berikut ini, dapat dijadikan: 

1.4.1.1 Bahan Acuan dan Referensi  

Bilamana ke depannya akan diadakan penelitian dan kajian yang lebih 

mendalam lagi, baik mengenai dinamika perkembangan musik keroncong di desa 

Gedongmulya dan sekitarnya, maupun eksistensi grup musik keroncong Gema 

Irama, pada khususnya. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Beberapa manfaat praktis penelitian ini antara lain:  

1.4.2.4 Agar hasil daripada penelitian berikut ini dapat menjadi motivasi bagi grup 

keroncong lainnya agar menngkatkan kualitas musik keroncong mereka  

1.4.2.5 Agar hasil daripada penelitian berikut ini, dapat menjadi panduan bagi 

grup – grup keroncong, masyarakat, dan grup Gema Irama itu sendiri untuk 

mempelajari lebih dalam lagi musik keroncong  

1.4.2.6 Agar pemerintah setempat turut mendukung perkembangan musik 

keroncong di desa Gedongmulya, kecamatan Lasem, kabupaten Rembang. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari 5 bab sebagai berikut: 

Bab I   : Pendahuluan, berisi: (1) latar belakang masalah, (2) rumusan masalah, 

(3) tujuan penelitian, (4) manfaat penelitian, dan (5) sistematika skripsi. 

Bab II   : Landasan teori, yang berisi: (1) Sejarah dan dinamika perkembangan 

musik keroncong: (a) di berbagai pelosok nusantara dan (b) di wilayah Kabupaten 

Rembang dan sekitarnya. (2) Pengertian Eksistensi. (3) Unsur-unsur musik 

keroncong, (4) Musik keroncong. 

Bab III   : Metode penelitian yang berisi, antara lain: (1) Pendekatan penelitian, (2) 

Lokasi, sasaran dan waktu penelitian, (3) Pengumpulan data, (4) Teknik 

pemeriksaan keabsahan data dan (5) Teknik analisis data. 

Bab IV   : Hasil penelitian dan pembahasan: (1) Gambaran umum lokasi penelitian 

dan (2) Eksisitensi grup keroncong Gema Irama. 

Bab V   :  penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 

 

 



BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1 Musik 

Musik adalah pengungkapan isi hati manusia dalam bentuk bunyi teratur 

dengan melodi atau ritme, serta mempunyai unsur harmoni atau keselarasan yang 

indah (Purwadi, 2003: 11). 

Banyak orang berpendapat bahwa musik itu berkaitan dengan perasaan 

belaka, sehingga untuk menikmatinya cukup dengan perasaan. Tentang hal ini 

dijawab oleh Dungga, dalam Purwadi (2003: 11) bahwa musik juga berkaitan 

dengan pikiran (intelektualitas). Tanpa keterlibatan pikiran, maka musik hanya 

merupakan tumpukan perasaan yang tidak bisa diketahui ujung pangkalnya. 

Istilah musik diambil dari bahasa Yunani, yaitu Musike (Hardjana, 

1983:6-7). Musike berasal dari perkataan muse-muse, yaitu Sembilan dewa 

Yunani dibawah dewa Appolo yang melindungi seni dan ilmu pengetahuan. 

Dalam metododlogi Yunani kuno mempunyai arti salah satu keindahan yang 

terjadi berasal dari kemurahan hati para dewa-dewa yang diwujudkan sebagai 

bakat. Kemudian pegertian itu ditegaskan oleh Pytha goras, bahwa musik 

bukanlah sekedar hadiah (bakat) dari dewa-dewi, akan tetapi musik terjadi karena 

akal budi manusia dalam membentuk teori-teori dan ide konseptual. 

Menurut Bustomi (1992: 42) musik adalah ungkapan batin yang 

dinyatakan dalam irama dan nada yang melodis. Secara umum irama berarti pola 

yang dihasilkan oleh suatu sumber bunyi yang bergetar dengan kecepatan teratur.  

Unsur-unsur musik 

5 
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Menurut Jamalus (1998: 7), unsur-unsur musik itu terdiri dari beberapa 

kelompok yang secara bersama merupakan suatu kesatuan yang membentuk suatu 

lagu atau komposisi musik. Semua unsur itu berkait erat dan bersama-sama 

mempunyi peran yang sangat penting, unsur-unsur musik tersebut adalah: 

2.1.1 Irama 

Irama adalah urutan rangkaian gerak yang menjadi unsur dasar dalam musik dan 

tari. Irama dalam musik terbentuk dari sekelompok bunyi dengan berbagai macam 

panjang dan pendeknya, kemudian membentuk pola irama menurut pola ayunan 

birama. (Jamalus, 1988: 7-8).  

2.1.2  Melodi 

Menurut Jamalus (1988: 16-17) melodi adalah susunan rangkaian nada yang 

terdengar berurutan serta berirama, dan mengungkapkan suatu gagasan. Menurut 

Jazuli (1994: 6) melodi adalah rangkaian nada-nada yang kita dengar berurutan 

dan merupakan gerakan serentak dalam matra nada dan matra waktu. 

2.1.3 Harmoni 

Harmoni adalah paduan nada atau gabungan dua nada atau lebih yang berbeda 

tingginya yang kita dengar serentak (Jamalus, 1988: 30) 

2.1.4 Ekspresi 

Ekspresi adalah ungkapan pikiran yang mencakup semua nuansa tempo, dnamik, 

dan warna nada dari unsur-unsur musik dalam pengelompokan frase yang 

diwujudkan oleh seniman atau penyanyi, yang kemudian disampaikan kepada 

pendengar. 
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2.2 Musik Keroncong 

sejarah musik keroncong dimulai sejak datangnya kapal-kapal Portugis di 

kepulauan Indonesia sebelum abad ke XVI untuk mengadakan perdagangan, 

terutama dikepulaun Maluku yang merupakan pusat perdagangan rempah-rempah. 

Kedatangan kapal-kapal Portugis ini tidak hanya membawa bangsa Portugis, 

tetapi mengikut sertakan bangsa Afrika, bangsa-bangsa dari benua Asia antara lain 

bangsa India, bangsa Melayu, dan Ceylon yang dibawa sebagai budak, namun 

kemudian menjadi keluarga bangsa Portugis, dan akhirnya keturunan mereka 

disebut Indoportugis atau Portugis Hitam. Mereka membentuk keluarga baru yang 

disebut dengan istilah mardykers, beragama Kristen, berkebudayaan asing campur 

Afrika dan India, berpakaian gaya Eropa, berbahasa Portugis dan bermain musik 

gaya Portugis. Penduduk Mardykers ini masih dikenal di Ambon dan kampong 

tugu, yaitu suatu kampung di pantai sebelah timur laut kota Jakarta. Sifat ke-

Portugisan-an dari orang-orang mardykers Tugu ini amat kuat dalam musiknya 

yang serig di demonstrasikannya. Pembicaraan yang dibanggakan adalah musik 

tradisional keroncong. Mereka mempertunjukkan musik tradisional keroncong 

pada malam hari, berkumpul secara beramai-ramai di serambi rumah dengan 

memakai tenda. Dan boleh dikatakan semua kegiatan sosial selalu dirayakan 

dengan pertunjukan musik keroncong. Para penyanyinya menyanyi secara 

improvisasi, menyumbang syair-syair lagu dan sering tidak mengikuti aturan-

aturan musik. Dahulu memang pemain musik keroncong maupun penyanyinya 

membawakan lagu-lagu keroncong diluar kepala dan mempelajarinya secara lisan, 

karena waktu itu mereka buta huruf (Kusbini 1970: 4-5). Selain itu peranakan 
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Portugis yang berasal dari suku Ambon dan Banda yang berdomisili di Batavia 

mengelompok disebuah kampung yang disebut Kampung Serani yaitu terjemahan 

dari kata Nasrani (Kristen). Mereka termasuk yang memelihara musik keroncong 

hingga akhirnya tersebar meluas dan dikenal di seluruh daerah di Nusantara, yaitu 

Indonesia. 

2.2.1 Bernyanyi Keroncong 

Seorang penyanyi mempunyai gaya dan pembawaan lagu yang tersendiri. 

Hal ini berlaku bagi setiap penyanyi baik penyanyi Pop, Seriosa, Melayu, maupun 

penyanyi lagu-lagu keroncong.disamping mempunyai gaya yang tersendiri, untuk 

menyanyikan lagu-lagu keroncong diperlukan penguasaan terhadap gaya dan 

lekukan-lekukan yang khas. Pada penulisan lagu-lagu keroncong, biasanya 

pencipta lagu tidak menyertakan tanda-tanda lekuk maupun dinamika seperti 

halnya penulisan lagu-lagu seriosa. Hal ini karena komponis lagu-lagu keroncong 

yang terdahulu kurang memperhatikan tentang tulisan lagu-lagu ciptaannya, 

sehingga penyanyi itu sendirilah yang harus mengolah dan menghayati jiwa lagu-

lagu tersebut. Jelasnya, seorang penyanyi keroncong itu harus bisa menjiwai lagu-

lagu yang dimyamyikan, dengan baik dan luwes. Luwes dalam arti si penyanyi 

harus dapat menempatkan lekuk-lekuk keroncong dan gayanya yang khas itu. Hal 

inilah yang perlu diperhatikan bagi seorang penyanyi keroncong, disamping lirik 

lagu juga menentukan. Disamping gaya dan lekuk-lekuk keroncong, masih ada 

lagi cara menyanyi lagu-lagu keroncong yang perlu diketahui yaitu: bernyanyi 

secara ngandul (ioan-maatig). Bernyanyi secara ngegantung maat itu banyak 
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disukai oleh beberapa penyanyi keroncong, juga tidak dipersalahkan asal saja 

tidak melewati terlalu banyak birama yang telah ditentukan (Budiman, 1997: 16). 

2.2.2 Penggunaan alat musik 

2.2.2.1 Melodi  

Jamalus (1988:16) menyatakan bahwa melodi adalah susunan rangkaian 

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

mengungkapkan gagasan. Melodi dalam irama keroncong terletak pada biola dan 

flute yang bergantian dalam permainannya (Budiman, 1997: 18-20). 

(1) Biola 

Biola adalah alat musik yang cara memainkannya digesek. Dalam 

permainan musik keroncong biola bertugas mengisi melodi dalam setiap irama 

musik keroncong yang terletak pada introduksi, isian, coda dan ending.  

(2) Flute 

Flute adalah alat musik yang cara memainkannya ditiup. Dalam irama 

musik keroncong flute bertugas mengisi introduksi, isian, coda dan ending. 

Permainan flute bergantian dengan biola agar variatif. 

2.2.2.2 Pengiring 

Yang dimaksud dengan instrumen pengiring dalam irama keroncong 

adalah: cello petik, bass, gitar melodi, keroncong dan banyo. Dalam memainkan 

keseluruhan instrumen tersebut, setiap pemain bebas melakukan improvisasi. 

Namun di dalam melakukan improvisasi, pemain tidak boleh terlepas dari bentuk 

irama keroncong dan akord-akord yang terdapat di dalamnya. Saat memainkan 

instrumen pengiring kemungkinan akan terjadi permainan saat ini akan berbeda 

 
 



10 
 

denan permainan pada saat yang lain, hal ini tidak menjadi masalah bagi irama 

keroncong (Sanjaya 2008: 6). 

(1) Cello Petik (Gendangan) 

Cello dimainkan dengan cara dipetik (pizzicato), biasanya dipetik dengan 

jari telunjuk dan ibu jari. Pada irama keroncong cello memainkan tiga sampai 

empat nada yang dipetik secara bergantian, atau paling sedikit dua nada dalam 

satu akordnya. Permainan cello petik sebetulnya mementingkan permainan 

individu yang kuat, sebab cello dalam irama keroncong bertugas sebagai gendang. 

(Budiman, 1997: 21) 

(2) Bass 

Bass dimainkan dengan petikan jari telunjuk. Pada irama keroncong, bass 

hanya memainkan nada akord dan contranya. Namun juga diperbolehkan, apabila 

pada waktu tertentu membunyikan nada terts akord yang dimainkanya. Hal ini 

terjadi, apabila beberapa birama hanya memainkan satu akord saja dan agar tidak 

menjemukan boleh melakukan variasi dengan merangkainya dengan nada yang 

lain atau nada-nada yang terdekat. 

(3) Gitar Melodi 

Gitar melodi untuk irama keroncong mempergunakan not 1/16 pada 

irama engkel dan 1/32 pada irama double. Cara memetik biasanya dengan 

menggunakan tokel (alat pemetik gitar yang terbuat dari plastik; plektrum). Nada-

nada yang dirangkai dalam melodi ialah nada-nada akord yang dimainkannya. 

Disamping itu menggunakan nada-nada kromatis (nada tengahan) untuk 

memperhalus rangkaian melodi tersebut. 

 
 



11 
 

(4) Keroncong/Cuk (Ukulele) 

Ada berbagai cara memainkan ukulele, namun pada kesempatan 

ditampilkan dua bentuk permainan ukulele yaitu ukulele yang dimainkan dengan 

petikan jari tangan dan yang menggunakan tokel. 

(5) Cak (Banyo) 

Cara memainkan banyo tidak begitu berbeda dengan cara memainkan 

ukulele, hanya pukulannya harus berlawanan dengan pukulan ukulele, pukulan 

banyo berpola singkop. Selain pukulan singkop ada juga yang memainkan dengan 

dipetik satu per satu seperti ukulele.  

2.2.3 Jenis Lagu Keroncong 

Dalam musik keroncong terdapat empat jenis lagu, yaitu: (1) keroncong 

asli, (2) langgam keroncong, (3) stambul I/ stambul II, dan (4) lagu ekstra. 

(Budiman 1997: 14). 

2.2.3.1 Keroncong Asli 

Untuk mengenal kembali lagu-lagu Keroncong Asli tempo dulu apalagi 

memiliki repertoire adalah sangat sulit. Lagu-lagu Keroncong Asli ini dahulu 

tidak ditulis, tetapi diturunkan secara lisan. Setelah mengalami perkembangan 

barulah repertoire lagu-lagu Keroncong Asli ini ditulis antara lain oleh Kusbini, 

seorang komponis dan penyanyi keroncong dari Surabaya yang mendapat julukan 

“Buaya Keroncong”. (Harmunah 1997: 6). Bentuk, harmonisasi, dan pembawaan 

yang khas dari Keroncong asli adalah sebagai berikut: (a) dalam tangganada 

mayor, (b) tanda sukat 4/4, (c) panjang 28 birama, (d) birama tanpa intro dan 

coda, (e) bentuk kalimat A – B – C, dinyanyikan dua kali, (f) introduksi secara 
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improvisatoris, (g) pada tengah lagu ada interlude, yaitu pada birama kesembilan 

dan kesepuluh, (h) coda, berupa kadens lengkap, (i) bersyair secara 

improvisatoris. 

Harmonisasi keroncong asli sebagai berikut: 

A    I  . . . I  . . .  V  . . . V  . . .  4 

     II . . . II . . .   V . . . V  . . .   4 

     V  . . . V . . . B IV . . . IV . . .   4 

      interlude 

     IV . . .  IV . V .  I  . . . I  . . .   4 

     V . . .   V . . .  I  . . . IV . V .   4 

C     I . . .   IV . V . I  . . . I . . .     4 

         V . . .    V . . . I . . . I . . .    4 
Coda                              28 birama  
Contoh: “Bakti Pemuda” ciptaan Tjoek.S  
2.2.3.2 Langgam 

Menurut Harmunah (1997: 7) langgam mempunyai bentuk, harmonisasi, 

dan pembawaan sebagai berikut: (a) dalam tangganada mayor dan tangganada 

yang diarahkan dari musik daerah, (b) tanda sukat 4/4, (c) panjang lagu 32 birama 

tanpa intro dan coda, (d) bentuk kalimat, A – A – B – A, (e) lagu dibawakan dua 

kali, ulangan kalimat A dibawakan secara instrumental, vokal baru masuk pada 

kalimat B, dan dilanjutkan kalimat A, (f) introduksi biasanya diambilkan empat 

birama terakhir dari lagu langgam tersebut, dan (g) coda berupa kadens lengkap.  
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Harmonisasi Langgam sebagai berikut: 

Introduksi 

A I . . . IV . V .   I . . .   I . . .   4 

  V . . .  V . . .     I . . .   I . . .   4 

A I . . . IV . V .   I . . .   I . . .   4 

  V . . .  V . . .     I . . .   I . . .   4 

B IV . . . IV . . .    I . . .   I . . .   4 

  II . . .  II . . .     V . . .  V . . .   4 

A I . . . IV . V .   I . . .   I . . .   4 

  V . . .  V . . .     I . . .   I . . .   4 

C o d a.           32 birama 

Contoh: Langgam “Bengawan Solo” ciptaan Gesang 

2.2.3.3 Stambul 

Stambul mempunyai dua bentuk yaitu: Stambul I dan Stambul II, 

Stambul I menurut Harmunah (1997: 7) ciri-ciri khas bentuk harmonisasi dan 

pembawaannya, adalah sebagai berikut: (a) dalam tangganada mayor, (b) tanda 

sukat 4/4, (c) panjang 16 birama tanpa intro dan coda, (d) bentuk kalimat, A – B, 

(e) bersyair secara improvisatoris, (f) introduksi merupakan improvisasi dengan 

peralihan pada akord Tonika ke akord Sub Dominan, (g) sering berbentuk musik 

dan vokal saling bersahutan. 

       Harmonisasi Stambul I sebagai berikut: 

Introduksi 

A IV . . . IV . . .   I . . .   I . . .   4 
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V . . .  V . . .    I . . .   I . . .   4 

B IV . . . IV . . .   I . . .   I . . .   4 

 V . . .  V . . .    I . . .   I . . .   4 

C o d a.    16 birama 

Contoh : stambul “Jangan Mengharap” ciptaan Tjoek S  

Stambul II menurut Harmunah (1997: 8) ciri-ciri khas bentuk 

harmonisasi dan pembawaannya, adalah sebagai berikut: (a) dalam tangganada 

mayor, (b) tanda sukat 4/4, (c) panjang dua kali 16 birama, (d) bentuk kalimat, A 

– B, (e) bersyair secara improvisatoris, (f) introduksi merupakan improvisasi 

dengan peralihan dari akor tonika ke akor sub dominan, sering berupa vokal yang 

dinyanyikan secara recitatife dengan peralihan akor I ke akord IV, tanpa iringan.  

Harmonisasi Stambul II sebagai berikut: 

Introduksi 

//: A IV . . . IV . . .   IV . . .   IV . V .  4 

 I . . .  IV . V .   I . . .   I . . .    4 

  B V . . .   V . . .    V . . .   V . . .   4 

      I . . .  IV . V .   I . . .   I . . . //  4 

C o d a     2X  16 birama 

Contoh Stambul II “Janji Setia” Ciptaan Tjoek S 

2.2.3.4 Lagu Ekstra 

Menurut Harmunah (1997: 9) lagu ekstra memiliki ciri khas sebagai 

berikut: (a) Bentuknya menyimpang dari ketiga jenis keroncong tersebut diatas, 
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dan tidak tertentu, (b) Bersifat merayu, riang gembira, dan jenaka, (c) Sangat 

terpengaruh oleh bentuk lagu-lagu tradisional. Contoh: “Jali-Jali”. Ciptaan N.N 

2.3 Pengertian Eksistensi 

Menurut Purwodarminto (1998: 221) eksistensi memiliki arti adanya atau 

keberadaan. Keberadaan yang dimaksud dapat berupa sesuatu yang berwujud 

benda baik bersifat konkret maupun abstrak. Benda yang konkret berupa materi 

atau zat, sedangkan yang abstrak salah satu contoh adalah proses 

pembelajarannya. 

Pengakuan secara kultural dan legal diperlukan bagi eksistensi suatu 

benda yang bersifat maupun abstrak. Pengakuan secara kultural adalah pengakuan 

dari masyarakat terhadap sesuatu karena keberadaannya terpercaya atau 

meyakinkan dan memang dibutuhkan. Sebagai contoh misalnya: keberadaan seni 

tradisional yang mana dibutuhkan masyarakat untuk hiburan. Pengakuan secara 

legal adalah pengakuan secara hukum dan dianggap lebih kuat dasarnya, 

misalnya: berupa undang-undang atau peraturan dari Negara. Sesuatu yang 

konkret atau abstrak dapat selalu eksis apabila mendapat dukungan pengakuan 

secara cultural maupun legal. Faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi grup 

keroncong Gema Irama: antusiasme masyarakat, kualitas produk yaitu musik 

keroncong, manajemen yang baik, sumber daya manusia, yaitu skill tiap individu. 

(berdasarkan wawancara ketua grup Gema Irama Ali Arifin). 

2.4 Manajemen 

Manajeman berasal dari kata to manage (bahasa inggris) yang artinya 

mengurus, mengatur, mengelola (gomes, 200:1). Ada pendapat lain yang 
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mengartikan bahwa manajeman berasal dari bahasa itali yaitu managgiari yang 

artinya mengendalikan hewan (Nawawi, 1996: 12. Berbeda dengan pendapat 

Jazuli (2001: 34), kata manajeman adalah management (bahasa inggris) berasal 

dari kata kerja to manage, artinya mengatur, mengelola, dan mengendalikan 

sesuatu. 

Hasibuan (2001: 8) mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam 

menyelesaikan pekerjaan orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para 

manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain 

untuk melaksanakan berbagai tugas-tugas itu sendiri 

Weiss (2003: 8) mengemukakan manajemen adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota 

organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Definisi ini menjelaskan bahwa 

manajemen itu merupakan suatu proses yang sistematis untuk melakukan 

pekerjaan. Manajemen merupakan ilmu pengetahuan juga dalam artian bahwa 

manajeman memerlukan disiplin ilmu-ilmu pengetahuan lain dalam 

penerapannya; missal ilmu ekonomi, statistik, akutansi dan sebagainya. Bidang-

bidang ilmu ini bisa di pelajari secara universal. 

2.5 Bentuk Pertunjukan Musik 

Bentuk adalah wujud, rupa, dari susunan yang ditangkap oleh indera. 

Purwadinata (1976: 122). Suwondo (1992: 5) berpendapat bahwa bentuk 

merupakan suatu media atau alat komunikasi untuk menyampaikan pesan tertentu 

dari pencipta kepada masyarakat sebagai penerima. 
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Bentuk mempunyai arti wujud yang ditampilkan (Poerwadarminto 1987: 

122). Selanjutnya Menurut Suwandana (1992: 5) kata betuk mempunyai arti suatu 

media atau alat komunikasi untuk menyampaiakn pesan tertentu dari pencipta 

kepada masyarakat sebagai penerima. Sementara Mulyadi (2008: 2) menyatakan 

bahwa bentuk adalah organisasi yang paling cocok dan kekuatan-kekuatan, dan 

hubungan-hubungan yang didasarkan oleh seniman, hingga dia dapat 

meletakkannya dengan sesuatu yang objektif. 

Arti bentuk musik selanjutnya adalah pendapat dari Jamalus (1988; 34) 

bahwa bentuk adalah susunan serta hubungan antara unsur-unsur musik sehingga 

menghasilkan suatu komposisi atau lagu yang bermakna. Sedangkan Suwondo 

(1992; 5) bependapat bahwa bentuk merupakan media atau alat untuk 

berkomunikasi, menyampaikan ari yang terkandung oleh bentuk itu sendiri atau 

menyampaikan arti yang terkandung oleh bentuk itu sendiri atau menyampaikan 

peran tertentu dari pencipta kepada masyarkat sebagai penerima. Pendapat 

suwondo berbeda dengan Hadi (2003: 24) yang menyatakan bahwa bentuk adalah 

salah satu aspek ruang yang selalu ada dalam musik. 

Bentuk adalah organisasi dan kekuatan-kekuatan sebagai hasil struktur 

internal atau bagian inti dari sebuah aransemen musik (Thorne, 2008: 4). Pendapat 

lain dari Kurniasih (2006: 13) menyatakan bahwa bentuk merupakan keseluruhan 

hasil tata hubungan dari faktor-faktor yang mendukungnya, saling tergantung dan 

terkait satu sama lainnya. Bentuk adalah suatu media komunikasi untuk 

menyampaikan arti yang terkandung dari tata hubungan, atau alat untuk 

menyampaikan pesona tertentu dari pencipta kepada para penikmat. 
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Dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah pertunjukan berhubungan 

dengan segala sesuatu yang dipertontonkan, dipamerkan dan didemonstrasikan 

kepada orang lain (Poerwadarminta, 2003: 1086). Pertunjukan sepadan dengan 

kata Performance (Inggris), Performance berasal dari kata kerja “to perform” 

yang memiliki arti kata “to do” yang artinya mengerjakan atau melakukan sesuatu 

(Naspirudin, 1996: 15). 

2.6 Kerangka Teoritik 

 
 

 

Eksistensi 

Faktor-faktor yang 
menjadikan eksis 

1. Management yang 
baik 

2. Mempunyai 
struktur organisasi 

3. Solid dalam 
mencapai tujuan 

4. mempunyai ciri 
khas 

5. jam terbang atau 
panggilan pentas 
yang intensive  

 

Faktor-faktor yang  
Menyebabkan tidak 
eksis

1. management yang 
buruk dan tidak 
tertata 

2. tidak ada struktur 
organisasi 

3. tidak mempunyai 
tujuan yang sama 

4. tidak mempunyai 
cirri khas 

5. jarang mendapat 
panggilan pentas 



BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian adalah cara-cara pendekatan yang dilakukan oleh 

seorang peneliti, untuk dapat memahami, mengkaji, dan membedah sebuah obyek 

penelitian, yang merupakan salah satu bagian yang terpenting untuk diketahui dan 

dilakukan oleh seorang peneliti. Penelitian adalah sebuah proses yang didalam 

cara kerjanya, menggunakan prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur pendekatan 

untuk mendekati obyek penelitian yang sedang diteliti, yang pada gilirannya 

mencoba untuk merumuskan dan memecahkan masalah yang termaktub didalam 

obyek penelitian yang sedang diteliti tersebut. Untuk dapat melakukan sebuah 

penelitian yang baik dan benar, seorang peneliti sangatlah perlu menentukan 

metode penelitian apakah yang paling tepat dan efektif untuk mendekati, 

merumuskan, dan memecahkan masalah yang termaktub didalam obyek penelitian 

yang sedang ditelitinya tersebut. 

Penulis dalam melakukan rangkaian penelitian ini, menggunakan metode 

deskriptif kualitatif, yaitu: sebuah rangkaian penelitian yang pada akhirnya, 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-

orang dan pelaku yang dapat diamati (Moleong 2001:3). 

Model pendekatan secara deskriptif kualitatif adalah suatu model 

pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mengungkap, 

ataupun memecahkan masalah dengan melakukan pengukuran kualitas ataupun 

mutu daripada obyek penelitian tersebut, secara sistematis, faktual, dan akurat. 
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Produk daripada model pendekatan ini, pada umumnya berupa kata-kata dan 

gambar, yang tidak mementingkan nilai berupa angka-angka. Penulis menyakini 

bahwa model pendekatan semacam ini dapat secara tepat dan efektif untuk 

menggambarkan, mengkaji, dan membedah eksistensi grup musik keroncong 

Gema Irama di desa Gedongmulya, di Kecamatan Lasem. Melalui sebuah 

rangkaian proses penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, penulis telah 

berhasil mendapatkan berbagai macam bentuk data tentang keseluruhan eksistensi 

grup musik keroncong Gema Irama di desa Gedongmulya, di Kecamatan Lasem. 

Dengan menggunakan model pendekatan secara deskriptif kualitatif ini, penulis 

dapat mengarahkan seluruh rangkaian proses penelitian untuk berfokus kepada 

pengkajian dan pembedahan secara kualitatif terhadap seluruh data dan materi 

yang telah didapatnya dari serangkaian proses penelitian, yang telah dilakukannya 

(Sugiyono 2005: 24). 

3.2 Sasaran Kajian 

Di dalam seluruh rangkaian proses penelitian ini, penulis telah 

menentukan beberapa poin penting sebagai sasaran kajian-nya guna mendalami 

dan membedah secara lebih akurat daripada eksistensi grup musik keroncong 

Gema Irama di Desa Gedongmulya, di Kecamatan Lasem. Beberapa poin penting 

yang sedari awal telah dijadikan sebagai sasaran kajian oleh penulis, adalah 

sebagai berikut: (1) Sejarah dan dinamika perkembangan musik keroncong di 

wilayah Kabupaten Rembang dan sekitarnya, (2) Eksistensi grup musik 

keroncong Gema Irama, yang dipandang dari berbagai sudut, seperti: keunikan 
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produk alunan musik keroncong yang menjadi ciri khasnya, performa penyajian 

panggung, dan tata manajemen grup musik keroncong Gema Irama. 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis memilih lokasi penelitiannya di dalam cakupan wilayah 

Kabupaten Rembang. Lokasi tepatnya adalah: di Desa Gedongmulya, yang 

termasuk dalam wilayah Kecamatan Lasem. Penulis memilih lokasi tersebut 

sebagai lokasi penelitiannya karena menyoroti uniknya sejarah panjang dinamika 

dan perkembangan musik keroncong di wilayah Kabupaten Rembang, yang telah 

diawali sejak lebih dari lima puluh tahun yang lalu, dan yang secara 

berkesinambungan telah membuktikan eksistensinya, dimana kini geliat dan 

antusiasme masyarakat setempat di dalam bermusik keroncong, berfokus di desa 

Gedongmulya, di Kecamatan Lasem, sebagai implikasi langsung daripada eksis 

dan berkembangnya grup musik keroncong Gema Irama, sebagai pelestari budaya 

bermusik keroncong di lokasi tersebut sekaligus menjadi satu-satunya grup musik 

keroncong di Kecamatan Lasem. Penelitian akan dilakukan penulis selama 2 

bulan, yaitu bulan Mei sampai bulan Juni tahun 2012. 

3.4 Wujud Data 

Di dalam seluruh rangkaian proses penelitian ini, penulis telah berusaha 

untuk mengumpulkan beraneka ragam data dalam berbagai bentuk, seperti: 

transkrip wawancara, koleksi foto dan video dokumentasi, data statistik lengkap 

mengenai lokasi-lokasi penelitian yang telah didatangi oleh penulis, dan sederet 

data pustaka pendukung yang telah berhasil didapatkan oleh penulis, dari berbagai 

macam sumber. Secara keseluruhan, beragam data yang telah berhasil 
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dikumpulkan oleh penulis tersebut adalah mengenai: (a) sejarah dan dinamika 

perkembangan musik keroncong, baik secara luas diberbagai pelosok nusantara, 

maupun secara khusus di wilayah Kabupaten Rembang dan sekitarnya, (b) 

Berbagai catatan mengenai data dan fakta sejarah yang melatarbelakangi lokasi-

lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis, (c) Eksistensi grup musik keroncong 

Gema Irama, yang dipandang dari berbagai sudut, seperti: keunikan produk 

alunan musik keroncong yang menjadi ciri khasnya, performa penyajian 

panggung, dan tata manajemen grup musik keroncong Gema Irama. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam seluruh rangkaian proses penelitian ini, penulis menggunakan 

beberapa teknik untuk mengumpulkan beraneka ragam data dalam berbagai 

bentuk. Teknik-teknik pengumpulan data yang telah digunakan oleh penulis, 

adalah sebagai berikut: (1) wawancara, (2) observasi, dan (3) dokumentasi. Di 

bawah ini, penulis akan menguraikan mengenai teknik-teknik yang telah 

digunakannya didalam seluruh rangkaian proses penelitian ini. 

3.5.1 Teknik Wawancara. 

Teknik pengumpulan data yang pertama, dan yang terutama digunakan 

oleh penulis adalah teknik wawancara. Didalam seluruh rangkaian proses 

penelitian ini, teknik wawancara adalah salah satu teknik yang paling sering 

digunakan oleh penulis. Untuk menjelaskan mengenai definisi daripada teknik 

wawancara ini, penulis mengambil teori yang ditemukannya di dalam Moleong 

(2001: 135), yang mengatakan bahwa: Teknik wawancara adalah sebuah 

percakapan yang sengaja diadakan dengan maksud untuk memperoleh informasi 
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tertentu. Percakapan tersebut diatas, lazimnya dilakukan oleh dua belah pihak, 

yaitu: pihak pertama sebagai pewawancara (interviewer), dan pihak kedua sebagai 

informan atau yang disebut juga narasumber. Pewawancara adalah pihak yang 

mengajukan pertanyaan demi pertanyaan, sedangkan informan atau yang disebut 

juga narasumber adalah pihak yang memberikan jawaban demi jawaban sebagai 

respon terhadap daftar pertanyaan yang diajukan oleh si pewawancara. Lebih 

lanjut, Sumaryanto (2007: 101) berpendapat wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

antara pewawancara (interviewer) yang memberikan pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviewee) yang menjawab pertanyaan. Didalam seluruh 

rangkaian proses penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara yang 

bebas terpimpin atau yang disebut juga teknik wawancara bebas terpimpin. 

Teknik ini digunakan dengan maksud agar para narasumber dapat secara 

bebas mengemukakan argumen-argumennya sebagai respon terhadap daftar 

pertanyaan yang diajukan oleh penulis sebagai si pewawancara, sehingga proses 

wawancara yang dilakukan tersebut dapat bersifat lebih bebas, lebih santai, dan 

lebih fleksibel sehingga mampu memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada 

pihak narasumber untuk memberikan berbagai keterangan yang dimilikinya.  

Tidak hanya menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, penulis 

juga menggunakan teknik wawancara lainnya, yaitu: teknik wawancara 

berencana, dan teknik wawancara yang tidak berencana. Teknik wawancara 

berencana adalah sebuah teknik wawancara yang keseluruhan prosesnya telah 

dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara. Dengan kata lain, teknik wawancara 
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berencana adalah sebuah teknik wawancara yang mengandalkan daftar pertanyaan 

yang telah disusun sebelumnya secara detail oleh si pewawancara untuk diajukan 

kepada pihak responden. Sementara itu, teknik wawancara yang tidak berencana 

adalah sebuah teknik wawancara yang dilakukan tanpa persiapan apapun 

sebelumnya, sehingga lebih bersifat spontanitas.  

Dengan mengacu kepada sederet keterangan di atas, maka di dalam 

seluruh rangkaian proses penelitian ini, penulis telah menetapkan sejumlah pihak 

sebagai responden ataupun narasumber, yaitu: (1) beberapa tokoh pecinta musik 

keroncong, (2) pengelola radio lokal setempat yang berpengaruh, (3) berbagai 

kalangan masyarakat yang ada di lokasi penelitian, seperti: pejabat pemerintahan 

desa, pegawai negeri, guru, petani, nelayan, dan kaum muda pada umumnya. (4) 

seluruh personel grup musik keroncong Gema Irama, baik para pemain alat musik 

maupun para vokalis. Secara lengkap, keseluruhan hasil daripada proses 

wawancara ini, telah digunakan oleh penulis untuk mengkaji dan membedah 

sekumpulan data yang telah diperolehnya mengenai eksistensi grup musik 

keroncong Gema Irama di desa Gedongmulya, di Kecamatan Lasem.  

3.5.2 Teknik Observasi  

Teknik yang kedua dan yang tidak kalah pentingnya, yang digunakan 

oleh penulis dalam rangka mengumpulkan beraneka ragam data dalam berbagai 

bentuk adalah: teknik observasi. Dalam hal ini, penulis menyitir tulisan 

Sumaryanto (2007: 101) yang menyebutkan bahwa: observasi adalah sebuah 

teknik penelitian yang dilakukan secara sistematis dan yang mana sengaja 

dilakukan dengan menggunakan alat-alat indera sebagai sarana untuk 
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mengungkapkan fakta dan data, secara langsung di lapangan. Di dalam seluruh 

rangkaian proses penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi yang 

berjenis non partisipasi. Maksudnya adalah, penulis sebagai si peneliti, mengamati 

langsung di lapangan, mengenai: keunikan produk alunan musik keroncong yang 

menjadi ciri khasnya, performa penyajian panggung, dan tata manajemen grup 

musik keroncong Gema Irama, tanpa terlibat aktif dalam keseluruhan aktifitas 

tersebut. Selama proses pengamatan berlangsung, penulis sebagai si peneliti 

mencatat secara detail mengenai: keunikan produk alunan musik keroncong yang 

menjadi ciri khasnya, performa penyajian panggung, dan tata manajemen grup 

musik keroncong Gema Irama, seperti misalnya: aransemen musik yang 

dibawakan, tata panggung, tata rias dan kostum, serta pengaturan keuangan 

bersama untuk operasional grup, pengaturan jadwal latihan bersama, dan 

pengaturan pernak-pernik administratif lainnya yang menjadi unsur pendukung 

eksisnya grup musik keroncong Gema Irama.   

Untuk menolong proses perekaman citra yang dilakukan oleh penulis di 

sepanjang proses observasi, penulis sebagai si peneliti juga menggunakan 

berbagai alat bantu, seperti: kamera dan handycam, untuk merekam sejumlah 

momen yang penting dari beragam aktifitas yang dilakukan oleh grup musik 

keroncong Gema Irama, baik momen ketika seluruh personel sedang berlatih 

bersama, sedang mengisi rubrik live on air di stasiun radio Maloka, sedang 

berkumpul untuk briefing personel, sedang berpentas dalam berbagai even, dll, 

yang mana nantinya hasil daripada jepretan kamera dan rekaman video, selain itu 

untuk memperlengkapi data observasi, si peneliti juga mengumpulkan berbagai 
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data seperti: sumber tertulis atau dokumen dan data statistik tersebut akan 

digunakan oleh penulis sebagai salah satu materi kajian dan pembedahan didalam 

proses penelitiannya. 

3.5.3 Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable 

yang berupa catatan transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

agenda, dan sebagainy (Arikunto, 2006: 34). Telah menjadi anekdot umum bahwa 

seringkali gambar mampu untuk berbicara lebih banyak daripada sederetan kata. 

Karena itulah, penulis sebagai si peneliti tidak melupakan pentingnya menerapkan 

teknik dokumentasi. Hal ini, sebagaimana telah diketahui bersama, sudah lama 

digunakan secara efektif dalam sebuah rangkaian proses penelitian sebagai salah 

satu sumber data yang akurat. Teknik dokumentasi sebagai salah satu cara yang 

dapat menangkap momen secara utuh dan langsung, tentu saja hasilnya amatlah 

berbeda bila dibandingkan dengan sekedar sebuah deskripsi dengan menggunakan 

kalimat. Oleh sebab itulah, dalam banyak hal dokumentasi sebagai salah satu 

sumber data dapat dimanfaatkan guna menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan 

daripada hasil kajian dan pembedahan didalam sebuah rangkaian proses 

penelitian. (Moleong, 2001: 161) 

3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Absahnya sebuah data adalah salah satu hal terpenting dari sebuah 

rangkaian proses penelitian. Karena itulah penulis sebagai si peneliti menguji 

keabsahan beraneka ragam data dalam berbagai bentuk yang telah 

dikumpulkannya, sesuai dengan rumusan di dalam Moleong (2001: 173) yang 
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merumuskan bahwa untuk menetapkan keabsahan data (truthworthiness), 

diperlukan beberapa teknik pemeriksaan berikut ini: 

3.6.1 Derajat kepercayaan (credibility) 

Derajat kepercayaan adalah menyangkut tingkat kepercayaan yang mana 

bisa dicapai, dan dibuktikan oleh peneliti mengenai kemungkinan kenyataan 

ganda yang melekat pada obyek yang sedang diteliti. 

3.6.2 Keteralihan (transferability) 

Keteralihan pada dasarnya berhubungan dengan kesamaan informasi 

diantara pihak pengirim dan pihak penerima informasi. Untuk melakukan sebuah 

proses pengalihan informasi, seorang peneliti sebaiknya mencari, mengumpulkan, 

dan meninjau kembali berbagai momen yang sama konteksnya, baik secara 

langsung maupun melalui beragam data yang bersifat deskriptif. 

3.6.3 Kebergantungan (dependability) 

Kebergantungan pada dasarnya membahas tentang kecocokan diantara 

beberapa studi ataupun penelitian mengenai topik yang sama dan yang seharusnya 

memproduksi hasil kajian dan pembedahan yang sama pula. Meskipun pada 

kenyataannya tidak menutup adanya kemungkinan terjadinya ketidakcocokan, 

yang bisa jadi disebabkan oleh perbedaan sudut pandang peninjauannya.  

3.6.4 Kepastian (confirmmability) 

Kepastian adalah bahwa sebuah data yang telah didapat oleh seorang 

peneliti, haruslah bersifat obyektif atau bergantung kepada persetujuan publik 

ataupun sejumlah orang terhadap sebuah sudut pandang, pendapat, ataupun 

penemuan seseorang. Dengan kata lain, pengalaman seseorang cenderung bersifat 
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subyektif sedangkan jika pengalaman tersebut telah disepakati oleh sejumlah 

ataupun publik, barulah dapat dikatakan bersifat obyektif. Jadi, dalam hal 

kepastian ini, subyektif atau obyektifnya suatu hal tersebut, sesungguhnya 

bergantung pada pendapat publik ataupun sejumlah orang. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Setelah melakukan serangkaian teknik pengumpulan data seperti yang 

telah dijelaskan diatas oleh penulis, yang mana telah berhasil mengumpulkan 

beraneka ragam data dalam berbagai bentuk, kini penulis akan melakukan 

serangkaian proses berikutnya, yaitu: proses analisis data. Yang dimaksudkan oleh 

penulis dengan proses analisis data adalah sebuah upaya untuk menata secara 

sistematik beragam catatan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk 

meningkatkan dan membangun pemahaman dalan sebuah rangkaian proses 

penelitian tentang suatu kasus yang sedang diteliti, dan pada gilirannya 

menyajikannya sebagai sebuah temuan bagi orang lain (Sumaryanto, 2007:100).  

Secara khusus, didalam seluruh rangkaian proses penelitian ini, beraneka 

ragam data dalam berbagai bentuk yang telah dikumpulkan oleh penulis adalah 

bersifat deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, proses analisis data yang digunakan 

oleh penulis sebagai si peneliti adalah proses analisis deskriptif kualitatif, dimana 

di dalam proses tersebut penulis melakukan reduksi data, sajian data, dan 

penarikan kesimpulan, serta memverifikasi data. 

Setelah mengumpulkan data yang diperlukan, si peneliti akan melakukan 

proses reduksi dengan jalan membuat rangkuman inti, proses, dan pernyataan-

pernyataan yang dikaji. Data tersebut kemudian dipisah-pisahkan dan 
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dikelompokkan sesuai dengan permasalahan, untuk kemudian dideskripsikan,, 

diasumsi, dan disajikan dalam bentuk informasi. Langkah terakhir dalam analisis 

data dalam penelitian ini adalah verifikasi yang merupakan tinjauan terhadap 

catatan-catatan lapangan sebelum diadakan penarikan simpulan. Dengan adanya 

verifikasi, simpulan yang semula masih mengambang akan menjadi relevan dan 

lengkap. 

3.7.1 Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyerdehanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan demikian reduksi data 

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu degan cara sedemikian rupa hingga 

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi 

3.7.2 Penyajian Data 

Penyajian data dimaksudkan sebagai proses analisis untuk merakit 

temuan data-data dan gagasan baru di lapangan dalam bentuk matrik (penyajian 

data). Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam 

bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian di dalam menentukan 

kesimpulan yang benar, peneliti melakukan penarikan yang benar. 

3.7.3 Penarikan kesimpulan/verifikasi data 

Sajian data akan mempermudah si peneliti dalam membuat kesimpulan 

umtuk menelaah kembali sajian matrik, supaya pada awal penelitian, si peneliti 

dapat memahami makna yang terkandung dalam data yang telah dikumpulkan. 
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Dari data yang telah diperoleh si peneliti akan mencoba mengambil kesimpulan 

melalui pemikiran peneliti dan dilanjutkan dengan data yang telah terkumpul 

dideskripsikan dalam bentuk bahasa verbal dan mudah dipahami.  

Bagan analisis data penelitian dapat digambarkan sebagai berikut 

 
 

 

Pengumpulan Data 

Penyajian Data 

Penarikan Kesimpulan 

 

 Reduksi Data 

 

 

Sumber: Sumaryanto (2001: 23) 



BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Letak geografis desa Gedongmulya 

Desa Gedongmulyo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan 

Lasem, Kabupaten Rembang, Profinsi Jawa Tengah. Batas wilayah Kecamatan 

Lasem secara administratif sebagai berikut: 

Sebelah Utara : Pantai Utara Jawa 

Sebelah Selatan : Kecamatan Pancur 

Sebelah Timur : Kecamatan Sluke 

Sebelah Barat : Kecamatan Rembang 

 

Gambar 2. Peta Kecamatan Lasem 

(Priatmaja.blogspot.com/2012/03/studi-historis-lasem-majapahit.html) 
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Penelitian eksistensi grup musik keroncong Gema Irama dilaksanakan di 

Kecamatan Lasem tepatnya di desa Gedongmulya. Batas wilayah desa 

Gedongmulya secara administratif sebagai berikut. 

Sebelah Utara : Laut Jawa 

Sebalah Selatan : Desa Dorokandang 

Sebelah Timur : Desa Soditan 

Sebelah Barat : Desa Punjulharjo 

 

Gambar 2. Peta Desa Gedongmulya 

(Fotografer, Hapsari 20 Desember 2012) 

Desa Gedongmulya terletak di kecamatan Lasem, kabupaten Rembang, 

provinsi Jawa Tengah. Secara geografis kabupaten Rembang berbatasan dengan 

Kabupaten Jepara (Jawa Tengah), kabupaten Tuban (Jawa Timur), laut Jawa dan 

Kecamatan Pamotan. Untuk masuk ke desa Gedongmulya sangat mudah karena 

terletak antara jalan raya Rembang-Bulu dan desa Gedongmulyo menjadi salah 

satu tempat pariwisata yaitu pantai Gedong yang terletak di kecamatan Lasem 
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sebelah selatan desa Gedongmulyo. Desa Gedongmulya mempunyai iklim tropis, 

curah hujan 1500 mm, suhu rata-rata harian 30-32 C, tinggi desa Gedongmulya 

dari laut 3 mdl, warna tanah sebagian besar hitam, tekstur tanah lampungan 

(monografi desa Gedongmulya 2011). 

4.1.2 Kependudukan 

Menurut data monografi buku profil desa dan kelurahan tahun 2010, 

jumlah penduduk desa Gedongmulya seluruhnya 4.359 jiwa. 

Tabel 1. Jumlah Penduduk Tahun 2011 Menurut Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah 
1 
2 

Laki-laki 
Perempuan  

2.186 
2.173 

 Jumlah 4.359 
(Sumber: Monografi desa Gedongmulya 2011)  

Tabel 2. Jumlah Penduduk Tahun 2011 Menurut Tingkat Usia 

No Kelompok Usia (tahun) Jumlah 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-keatas 

315 
456 
482 
588 
589 
477 

448 
326 
345 
333 

 Jumlah  4.359 
(Sumber: Monografi desa Gedongmulya 2011)  

4.1.3 Pendidikan 

Kesadaran akan pentingnya pendidikan di desa Gedongmulya sudah 

cukup baik. Di desa ini terdapat 1 Taman Kanak-kanak dan 2 Sekolah Dasar. 

Lebih jelasnya akan dicantumkan di tabel dibawah ini. 
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Tabel 3. Jumlah Penduduk Tahun 2011 Menurut Tingkat Pendidikannya 

No Tingkat Pendidikan desa Gedongmulya Jumlah 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Tamatan Perguruan Tinggi 
Tamatan SMA 
Tamatan SMP 
Tamatan SD 
Tidak tamat SD 
Tidak bersekolah 

360 
835 
871 

1.167 
117 
173 

(Sumber: Monografi desa Gedongmulya 2011)  

4.1.4 Agama 

Sebagian besar desa Gedongmulya memeluk agama Islam, sebagian 

lainnya memeluk agama Kristen, Katolik dan Konghucu. Pada kenyataannya 

kehidupan masyarakat desa Gedongmulyo hidup berdampingan secara rukun, 

penuh toleransi, dan bergotong royong tanpa membandingkan dan membeda-

bedakan agama yang dianut. 

Di desa Gedongmulya terdapat struktur masyarakat yang unik, dimana 

terdapat beberapa masyarakat Cina yang tinggal di desa Gedongmulyo dengan 

adat mereka yang sangat kental yang masih mereka pegang sampai sekarang, 

buktinya, masyarakat Cina di desa Gedongmulyo masih melakukan penyembahan 

terhadap leluhurnya yang sudah meninggal dengan memberikan sesajen berupa 

makanan, mereka juga pada bulan tertentu ikut merayakan Imlek dengan 

membagi-bagikan angpao ke sanak saudara, kemudian mengundang samsi, dan 

membuat kue keranjang. Masayarakat lain di desa Gedongmulya yaitu masyarakat 

Jawa yang tidak merayakan acara seperti masyarakat keturunan Cina, juga 

memberi kebebasan kepada masyarakat keturunan Cina untuk merayakan hari 

besar dan adat mereka, bahkan beberapa dari masyarakat Jawa di desa 
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Gedongmuyo ikut membantu dan memeriahkan setiap acara yang diadakan oleh 

masyarakat keturunan Cina di desa Gedongmulya. 

Berikut disajikan tabel jumlah penganut agama dan kepercayaan desa 

Gedongmulya. 

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Agama 

No Agama Jumlah 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Islam 
Kristen 
Katolik 
Hindu  
Budha 
Konghucu 

3.489 
1.119 
245 
- 
- 
433 

 Jumlah 4.359 
(Sumber: Monografi desa Gedongmulya 2011)  

Di desa Gedongmulya tercatat jumlah masjid sebanyak lima buah dan 

mushola empat buah, kemudian gereja tempat ibadah umat Kristen sebanyak satu 

buah, dan klenteng untuk umat pemeluk agama Konghucu tidak ada. Masyarakat 

pemeluk agama Konghucu untuk beribadah harus pergi ke kota, yaitu ke 

kecamatan Lasem jaraknya sekitar 2 km dari desa Gedongmulya. 

4.1.5 Mata Pencaharian 

Mata pencaharian masyarakat desa Gedongmulya bermacam-macam 

sesuai keahlian, bakat dan ketrampilan mereka. Jumlah masyarakat desa 

Gedongmulya yang sudah bekerja sebanyak 700 jiwa terdiri dari petani, pegawai 

negri, wiraswasta, pensiunan dan nelayan. Secara rinci akan ditulis dalam tabel 

berikut. 
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Tabel 5. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Gedongmulya 

No Mata pencaharian Jumlah 
1 
2 
3 
4 
5 

Petani 
Pegawai negri 
Wiraswasta 
Pensiunan 
Nelayan 

163 
224 
77 
2 

234 
 Jumlah 700 

(Sumber: Monografi desa Gedongmulya 2011) 

Sumber pokok perekonomian masyarakat desa Gedongmulya adalah 

perikanan, kemudian yang kedua adalah pertanian, kebanyakan ikan yang didapat 

oleh nelayan adalah ikan kakap, bandeng, udang dan ikan sembilang, kemudian 

untuk pertanian warga masyarakat desa Gedongmulya banyak menanam padi 

karena tanah di desa Gedongmulya sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman 

padi 

4.1.6 Suasana Berkesenian di Desa Gedongmulya 

Kehidupan kesenian di desa Gedongmulya sangat beragam. Hal itu dapat 

dilihat dari adanya berbagai jenis kelompok kesenian: (1) dangdut (2) campursari, 

(3) rebana. (4) keroncong. 

4.1.6.1 Dangdut 

Kesenian Dangdut di desa Gedongmulya sejak tahun 1980 memang 

sudah ada sampai sekarang tahun 2012, irama musiknya yang khas dengan 

tabuhan ketipung sangat diminati oleh masyarakat sepanjang daerah pantura. 

Perkembangan musik dangdut di desa Gedongmulya juga mengalami pasang 

surut. Sempat popular di tahun 1995 sampai 1997, dan saat ini tahun 2012 musik 

dangdut di desa Gedongmulya mulai jarang terdengar, hal ini dikarenakan oleh 

peraturan yang dibuat oleh kepala desa Gedongmulya yaitu bapak Budi untuk 
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membatasi pertunjukan musik dangdut di desa Gedongmulya, karena ketika 

diadakan pertunjukan dangdut sering terjadi bentrok antar warga. 

4.1.6.2 Campursari 

Kesenian campursari di desa Gedongmulya juga mengalami pasang 

surut, sempat populer di tahun 1998 sampai tahun 2003. Saat ini tahun 2012 jenis 

musik campursari di desa Gedongmulya hanya dimainkan dengan permainan 

orgen tunggal, dikarenakan tidak ada grup campursari di desa Gedongmulya. 

Sedikit masyarakat desa Gedongmulya yang menyukai jenis musik ini.\ 

4.1.6.3 Rebana 

Rebana adalah salah satu bentuk kesenian musik yang penyajiannya 

dengan menabuh rebana yang disertai dengan nyanyian yang bernuaansa 

keagamaan, syair-syair yang dibawakan dapat berisi tentang puji-pujian kepada 

Allah SWT, juga berupa ajaran agama dan sebagainya yang tetap bernuannsa 

keagamaan tanpa disertai dengan gerakan tari. Kesenian ini menonjolkan musik 

bukan lagu yang dibawakan. Karena kesenian ini merupakan kesenian islami, 

maka para pemain wajib mengunakan busana islam. Kesenian rebana di desa 

Gedongmulya hanya dimainkan di acara-acara keagamaan, sunatan, dan 

pernikahan.oleh kelompok tertentu dari setiap masjid atau mushola di desa 

Gedongmulya. Perkembangan musik rebana di desa Gedongmulya tidak terlalu 

berkembang, karena sedikitnya minat dari masyarakat Gedongmulya terhadap 

musik rebana, dan kurangnya improvisasi yang bisa dibuat dari jenis musik ini.  
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4.1.6.4 Keroncong 

Satu-satunya grup keroncong di desa Gedongmulya adalah Gema Irama 

pimpinan bapak Ali Arifin. Grup keroncong Gema irama cukup terkenal tidak 

hanya di desa Gedongmulya, tapi juga di kecamatan Lasem dan Kabupaten 

Rembang. Sudah banyak event yang diisi oleh permainan musik keroncong grup 

Gema Irama. Masyarakat Lasem dan sekitarnya sangat menyukai dan menikmati 

jenis musik satu ini. 

4.2 Eksistensi Grup Gema Irama di Desa Gedongmulya Kecamatan Lasem 

4.2.1 Latar Belakang 

Diawali pada tahun 1960 oleh tiga orang tokoh pecinta musik keroncong, 

yaitu: almarhum bapak Prajitno, almarhum bapak Selamet, dan bapak Daryono, 

sebagai motor utama perkembangan musik keroncong di wilayah tersebut. Pada 

awalnya ketiga orang tokoh tersebut memperdengarkan musik keroncong dalam 

bentuk yang sederhana di berbagai perkumpulan warga, seperti: arisan desa, 

syukuran, khitanan, dan lain-lain, yang diadakan terutama di wilayah kecamatan 

Sulang dan Lasem.  

Seiring dengan semakin diterimanya musik keroncong di dalam 

pergaulan sosial masyarakat Kabupaten Rembang dan sekitarnya, semakin 

nampak pulalah dampak sosial yang ditimbulkan oleh perkembangan musik 

keroncong ditengah-tengah masyarakat setempat. Hal ini nampak jelas ketika di 

era 60-an suasana politik di seluruh pelosok Indonesia, demikian pula di wilayah 

kabupaten Rembang, sedang bergejolak sebagai akibat dari pertentangan antara 

kaum nasionalis dan agamis melawan kaum komunis, niscaya musik keroncong 

 
 



39 
 

mampu menjembatani berbagai kubu kepentingan baik organisasi-organisasi 

politik maupun kelompok-kelompok sosial yang kala itu sedang berseteru satu 

dengan yang lainnya. Melihat antusiasme masyarakat Kabupaten Rembang dan 

sekitarnya yang begitu positif mengapresiasi musik keroncong hampir di semua 

lini kehidupan sosial yang ada, maka almarhum bapak Prajitno, almarhum bapak 

Selamet, dan bapak Daryono berinisiatif membentuk perkumpulan musik 

keroncong yang secara intensif berlatih bersama-sama pada tahun 1970.  

Sejak saat itu perkumpulan musik keroncong tersebut di atas semakin 

menunjukkan eksistensinya dengan sering tampilnya mereka dalam berbagai even 

baik yang berskala besar yaitu ulang tahun bank maupun kecil yaitu acara sunatan, 

sebagai sarana untuk mempromosikan musik keroncong agar semakin akrab dihati 

masyarakat kabupaten Rembang dan sekitarnya. Pada tahun 1980, seiring dengan 

kian mantapnya perkumpulan musik keroncong tersebut maka dibentuklah sebuah 

grup musik keroncong baru yang diberi nama: HAMKRI, yang merupakan 

singkatan dari Himpunan Musik Keroncong Republik Indonesia cabang 

Rembang. Grup musik keroncong HAMKRI pun segera menuai respon yang 

positif dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini terbukti dengan keikutsertaan 

mereka dalam berbagai kompetisi musik keroncong baik di tingkat provinsi, 

maupun di tingkat nasional paling tidak selama satu dekade berikutnya 

(berdasarkan wawancara dengan bapak Daryono diusianya yang ke 68 tahun). 

Dinamika perkembangan musik keroncong di wilayah Kabupaten 

Rembang pun akhirnya mengerucut di seputaran wilayah Kecamatan Lasem, 

khususnya di desa Gedongmulya. Dinamika musik keroncong di desa 
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Gedongmuya sempat mengalami kemunduran. Selama kurun waktu sembilan 

tahun yaitu rentang tahun 1999 hingga tahun 2008, warga desa Gedongmulya pun 

sempat menyukai jenis musik dangdut hingga era kebangkitan kembali musik 

keroncong pada tahun 2008. berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh 

penulis di Desa Gedongmulya, dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini tercatat 

sebanyak lima even besar di desa Gedongmulyo menampilkan musik dangdut 

sebanyak dua kali yaitu ketika malam menjelang lebaran dan pernikahan 

sedangkan musik keroncong sebanyak tiga kali, mulai dari pernikahan, sunatan, 

syukuran hingga acara ulang tahun. Demikian pula dengan puluhan even kecil 

lainnya yang hanya menggunakan single keyboard, kini tahun 2012 lebih sering 

menampilkan jenis musik keroncong daripada jenis musik dangdut, campursari, 

pop, dan lain-lain.  

Warga desa Gedongmulya sangat antusias dengan musik keroncong yang 

mana bila dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Lasem, irama musik 

keroncong terdengar lebih kental di tengah-tengah pergaulan sosial warga desa 

Gedongmulya. Musik keroncong sudah lama dikenal warga desa Gedongmulyo 

sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, meskipun sempat mengalami masa-masa 

yang berat, namun kira-kira sejak pertengahan tahun 2000 yang lalu, musik 

keroncong mulai hadir kembali di hati warga desa Gedongmulya.  

Bertepatan dengan animo tersebut di atas, pada tahun yang sama juga 

telah terbentuk sebuah grup keroncong yang anggotanya berasal dari bapak-bapak 

dan ibu-ibu pensiunan pegawai negeri. Grup keroncong pensiunan pegawai negeri 

tersebut dibentuk dan dipelopori oleh almarhum bapak Selamet, salah seorang 
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tokoh pecinta musik keroncong dan motor penggerak perkembangan musik 

keroncong di wilayah Kabupaten Rembang dan sekitarnya, yang mana akhirnya 

menjabat sebagai ketua grup teersebut diatas. Anggota grup pensiunan pegawai 

negeri tersebut terdiri dari delapan personel, dengan lima diantaranya bermain alat 

musik dan tiga personel lainnya menjadi vokal. Alat-alat musik yang digunakan 

kala itu adalah: cak, cuk, biola, cello, dan bass.  

Jenis musik keroncong yang dibawakan oleh grup pensiunan pegawai 

negeri tersebut mendapat sambutan positif dari warga desa Gedongmulya, yang 

nampak dari antusiasme warga di sekitar lokasi grup tersebut berlatih musik 

keroncong, setiap kali latihan diadakan. Para warga setempat tidak hanya ikut 

menyaksikan jalannya latihan, bahkan beberapa dari mereka ikut berpartisipasi 

dengan menyumbangkan lagu yang diiringi oleh grup pensiunan pegawai negeri 

tersebut. 

Setelah 8 tahun berselang, grup keroncong pensiunan pegawai negeri 

tersebut mengalami kemunduran yang disebabkan oleh faktor usia dari sebagian 

anggotanya yang telah memasuki usia lanjut. Maka, demi menjaga antusiasme 

warga desa Gedongmulya terhadap apresiasi mereka di dalam bermusik 

keroncong, maka sebagian kecil dari pada anggota grup keroncong pensiunan 

pegawai negeri tersebut yang masih tersisa, membentuk grup keroncong baru 

yang bernama: grup keroncong Gema Irama, yang digawangi oleh bapak Danang 

dan bapak Ali Arifin, sebagai inisiator. 

Pada perkembangannya, bergabunglah beberapa personel inti lainnya, 

yang menjadikan grup keroncong baru tersebut menjadi lengkap. Berikut ini 
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adalah daftar nama personel grup keroncong Gema Irama: bapak Danang sebagai 

pemain biola, bapak Heru sebagai pemain bass, bapak Ali Arifin sebagai pemain 

keyboard, bapak Yoto sebagai pemain cuk, bapak Supangat sebagai pemain cak, 

bapak Sudirman sebagai pemain cello, bapak Hardiyanto sebagai pemain gitar 

melodi, sedangkan ibu Diyah Wulandari, ibu Yayuk, ibu Ernestiwi, bapak Yoyok, 

dan bapak Arifin, sebagai vokal. Seiring dengan semakin intensifnya latihan demi 

latihan yang diadakan oleh grup keroncong Gema Irama, yang mana 

menghasilkan kualitas bermusik keroncong yang semakin baik, maka undangan 

demi undangan pun berdatangan untuk mengisi berbagai event penting di berbagai 

lokasi yang cakupannya tidak hanya di desa Gedongmulya saja, tetapi juga sampai 

ke tingkat Kabupaten Rembang.  

Beberapa event yang telah dimeriahkan oleh penampilan grup keroncong 

Gema Irama diantaranya adalah: ulang tahun ke 5 Bank Kredit Kecamatan Lasem, 

Serah terima jabatan Kapolres Rembang, khitanan di rumah dinas jabatan 

Kapolres Rembang yang dibarengi dengan acara kumpul keluarga besar bapak 

Kapolres Rembang, acara pernikahan di gedung Soditan di desa Soditan, 

Kecamatan Lasem, acara pernikahan di desa Jeruk di Kecamatan Lasem, acara 

pernikahan di desa Sendangsari di Kecamatan Lasem, dan berbagai even lainnya 

baik yang berskala kecil, menengah, maupun besar, di berbagai wilayah di 

Kabupaten Rembang dan sekitarnya. 

4.2.2 Agenda Latihan Rutin Grup Musik Keroncong Gema Irama 

Latihan grup musik keroncong Gema Irama rutin dilaksanakan seminggu 

sekali yaitu pada hari sabtu pukul 20.00 sampai 23.00. Proses latihan grup 
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keroncong Gema Irama juga dijadikan sarana silahturahmi dari setiap personil 

juga masyarakat setempat, bahkan sering juga mengundang pejabat desa seperti 

kepala desa Gedungmulya yaitu bapak Budi Istanto untuk hadir dan 

menyumbangkan suara emasnya dengan diiringi grup Gema Irama. untuk tempat 

latihan grup keroncong Gema Irama yaitu di rumah bapak Ali Arifin.  

4.2.3 Panggilan Pentas 

Kehadiran grup musik keroncong Gema Irama mendapat sambutan baik 

dari masyarakat desa Gedongmulya, kecamatan Lasem, dimana keberadaan grup 

musik keroncong ini dapat membuat setiap pendengarnya bernostalgia melalui 

lagu-lagu yang dibawakan oleh grup musik keroncong Gema Irama. Sudah 

banyak event di desa Gedongmulya, kecamatan Lasem yang dimeriahkan oleh 

alunan musik keroncong grup Gema Irama, antara lain. 

4.2.3.1 Acara Ulang Tahun ke Lima Bank Kredit Kecamatan Lasem 

Dalam acara ulang tahun ke lima Bank Kredit Kecamatan Lasem ini grup 

musik keroncong Gema Irama mengisi 10 lagu. Kemudian para personil grup 

musik keroncong Gema Irama menggenakan kostum batik berwarna hijau yang 

memang menjadi seragam wajib ketika mereka pentas.  

4.2.3.2 Acara Serah Terima Jabatan Kapolres Rembang 

Dalam acara serah terima jabatan Kapolres Rembang, grup musik 

keroncong Gema Irama mendapat kesempatan untuk memeriahkan acara dengan 

melantunkan 8 lagu keroncong yang sebelumnya memang sudah di request oleh 

pihak penyelanggara acara. Tentunya seluruh personil grup musik keroncong 

Gema Irama merasa terhormat dan bangga dapat menghibur seluruh personil 
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kepolisian di kabupaten Rembang. Dalam acara ini para personil juga 

mengenakan kostu batik berwarna hijau. Acara berlangsung dengan lancer dan 

para pecinta musik keroncong merasa puas atas request yang dibawakan dengan 

apik oleh grup musik keroncong Gema Irama. 

4.2.3.3 Acara Khitanan Putra dari Bapak Adi Fandy Kapolres Rembang 

Untuk kedua kalinya grup musik keroncong Gema Irama mendapatkan 

kesempatan untuk menghibur bapak Adi Fandy kapolres Rembang sekeluarga. 

Acara diadakan dirumah dinas bapak kapolres Rembang, yang dimeriahkan oleh 

lagu-lagu keroncong yang dibawakan grup musik keroncong Gema Irama. seluruh 

keluarga besar bapak kapolres Rembang sangat terhibur dengan penampilan grup 

musik keroncong Gema Irama. 

4.2.3.4 Acara Pernikahan di Desa Soditan Kecamatan Lasem 

Dalam acara pernikahan di desa Soditan kecamatan Lasem ini, grup 

musik keroncong Gema Irama mengenakan seragam yang sama yaitu batik 

berwarna hijau. Lagu keroncong yang dibawakan sebanyak 10 lagu. Suasana 

pernikahan menjadi sangat meriah ketika vokalis grup musik keroncong Gema 

Irama melantunkan lagu bengawan solo ciptaan Gesang. Semua tamu undangan 

sangat menyukai lagu bengawan sol karena syair dan melodi yang begitu kental 

melekat dihati pecinta musik keroncong. 
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4.3 Faktor-Faktor Yang Mendukung Eksistensi Grup Keroncong Gema 

Irama 

4.3.1 Manajemen Grup Keroncong Gema Irama 

Setiap kelompok organisasi pasti memiliki system manejemen, tujuannya 

adalah untuk mengatur semua hal yang berhubungan dengan organisasi tersebut. 

System menegemen yang dibuat juga bertujuan untuk mengembangkan organisasi 

tersebut agar lebih baik dan tetap eksis. Begitu juga dengan grup keroncong Gema 

Irama, manageman yang mereka buat memiliki tujuan agar grup keroncong 

mereka dapat tetap diterima oleh masyarakat dan eksistensinya di dunia musik 

tanah air tetap bertahan. Di dalam managemen terdapat juga struktur organisasi 

yang dibuat untuk mengatur beberapa hal yang berhubungan dengan kegiatan 

grup keroncong Gema Irama, mulai dari jadwal latihan, jadwal manggung, 

pengaturan pemasukan dan pengeluaran uang dan kesekretariatan. Orang-orang 

yang terdapat dalam struktur organisasi grup keroncong Gema Irama adalah sanak 

saudara sendiri, mulai dari ketua sampai anggota. Hal ini yang sangat mendukung 

eksistensi grup keroncong Gema Irama, karena yang memegang kendali adalah 

managemen keluarga.  

Kemudian sejarah perkembangan grup musik keroncong Gema Irama 

yang merupakan warisan dari generasi sebelum Gema Irama, yaitu dari grup 

HAMKRI yang dulu dipegang oleh tiga orang tokoh keronconng yaitu almarhum 

bapak Prajitno, almarhum bapak Selamet, dan bapak daryono, kemudian grup 

Pensiunan Pegawai Negeri yang dulu dipegang oleh Almarhum bapak Selamet 

dan bapak Daryono, dan saat ini dilanjutkan oleh bapak Ali Arifin yang masih ada 
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kaitan Saudara dengan Almarhum bapak Selamet yang membentuk grup Gema 

Irama.  

Eksistensi grup musik keroncong Gema Irama dapat bertahan karena satu 

tujuan yang sama dari semua personil Gema Irama, yaitu hanya ingin 

melestarikan musik keroncong di desa Gedongmulya kecamatan Lasem kabupaten 

Rembang, sehingga saat ini grup Gema Irama hanya menerima panggilan untuk 

mengisi acara hanya dikawasan kabupaten Rembang dan sekitarnya. Musik 

keroncong yang dibawakan oleh grup Gema Irama adalah musik keroncong asli 

seperti halnya grup-grup keroncong lainnya, tapi grup musik keroncong Gema 

Irama tidak hanya memainkan lagu-lagu asli keroncong saja, tapi juga bisa 

membawakan musik pop, dangdut, dan melayu yang dibawakan dengan irama 

keroncong. 

4.3.2 Struktur Organisasi Grup Keroncong Gema Irama. 
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4.3.3 Ciri Khas 

Grup keroncong Gema Irama dalam setiap penampilannya selalu 

menyajikan kehangatan kepada setiap pendengarnya, dengan gaya khas 
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penyanyinya yang selalu mengajak pendengar untuk ikut menyanyi dan 

mengobrol seputar nostalgia lagu yang sedang dinyanyikan. Kemudian membuka 

waktu untuk mempersilahkan pendengar menyumbangkan suara mereka dalam 

sebuah lagu. Keunikan lainnya dalam grup keroncong Gema Irama terdapat pada 

aransemen tiap lagu yang dibawakan oleh grup keroncong Gema Irama, terdapat 

progesi-progesi akord yang bervariatif sehingga memperindah tampilan musik 

keroncong yang sedang dibawakan grup Gema Irama.  

4.3.4 Bentuk Penyajian 

Pertunjukan musik dalam penyajiannya terdapat beberapa unsur yang 

menjadikan prtunjukan itu menarik untuk ditonton. Dalam pertunjukan musik 

keroncong grup Gema Irama, jika dilihat dari jumlah pemainnya dapat 

digolongkan sebagai pertunjukan ansembel kecil, karena memadukan beberapa 

jenis alat musik yang memiliki karakter suara berbeda-beda. Penyajian 

pertunjukan musik keroncong grup Gema Irama mengandung unsur sebagai 

berikut: 

4.4.1.1 Urutan Pertunjukan 

Pertunjukan musik keroncong grup Gema Irama dipandu oleh salah satu 

penyanyi yang merangkap sebagai MC (Master Of Ceremony). Urutan penyajian 

pertunjukan grup keroncong Gema Irama sebagai berikut: 

a) Persiapan 

Sebelum acara dimulai pemimpin grup keroncong Gema Irama 

memberikan intruksi untuk mengecek semua komponen pertunjukan yang terdiri 

atas kesiapan alat musik, microfone, sound system, letak tempat duduk pemain 
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dan tempat berdiri untuk penyanyi. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi 

kesalahan teknis dalam pertunjukan keroncong grup Gema Irama. setelah 

pengecekan selesai, pimpinan grup keroncong Gema Irama memberikan intruksi 

kepada semua pemain agar mengurutkan lagu yang sudah disiapkan sejak awal, 

yaitu tujuh lagu, tujuh lagu itu adalah lagu pokok yang akan dibawakan grup 

keroncong Gema Irama, tetapi mereka tetap menerima request dari penonton yang 

dibatasi yaitu 4 lagu. Dalam persiapan ini biasanya memakan waktu 10 menit. 

b) Pembukaan 

Setelah semua persiapan diatas selesai, penyanyi yang merangkap 

sebagai MC (Master Of Ceremony) atau disebut pembawa acara membuka dengan 

memberikan salam kepada orang yang punya acara dan kepada semua tamu 

undangan sebagai penonton. Kemudian pembawa acara memperkenalkan semua 

pemain keroncong grup Gema Irama. untuk pembukaan biasanya memakan waktu 

15 menit. 

 

 
Gambar 3. Posisi pemain saat sebelum dimulai pertunjukan 

(Dokuentasi Wibi Ardi Alvianto, Juli 2012) 

 
 



49 
 

c) Petunjukan Inti 

Pertunjukan dimulai dengan memainkan satu lagu yaitu lagu Bengawan 

Solo, dinyanyikan oleh ibu diah sebagai penyanyi grup Gema Irama. seterusnya 

sampai lagu ke empat sesuai urutan lagu yang sudah disusun oleh pemimpin grup 

keroncong Gema Irama pembawa acara mempersilahkan penonton untuk request 

dan menyumbangkan suaranya.. Request pertama dibuka untuk dua lagu saja. 

sambil mendengarkan suara dari penonton, pembawa acara mengajak penonton 

lain untuk sekedar tepuk tangan atau berjoged bersama sesuai alunan musik 

keroncong yang sedang dimainkan Kemudian setelah dua lagu request selesai 

dilanjutkan lagi lagu sesuai dengan urutan sesuai dari pemimpin grup gema Irama. 

sampai lagu ke tujuh dibuka lagi rquest untuk dua lagu. Setelah semua lagu 

request selesai, maka selesai jugalah pertunjukan musik keroncong grup Gema 

Irama. 

d) Penutup 

Setelah pertunjukan musik keroncong grup Gema Irama selesai, 

pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada penonton dan juga pihak yang 

mempunyai acara tersebut. Kemudian biasanya penonton memberikan tepuk 

tangan untuk menghormati dan memberikan penghargaan kepada seluruh personil 

grup keroncong Gema Irama, karena telah menyajikan sebuah pertunjukan yang 

apik dan dapat membuat penonton gembira menikmati dan bernostalgia dengan 

tembang-tembang yang dibawakan mereka. 
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4.4.1.2 Tempat Pentas atau Panggung 

Tempat pentas atau panggung merupakan sarana penting yang digunakan 

sebagai tempat berlangsungnya pertunjukan seni baik tari, drama ataupun musik. 

Letak atau posisi panggung dikondisikan sedemikian rupa dengan maksud agar 

pemain dapat dengan leluasa melakukan segala kegiatan pertunjukan diatas 

panggung, sehingga pertunjukan dapat dinikmati dengan nyaman. 

Pertunjukan musik keroncong grup Gema Irama dalam penataan 

panggungnya sudah diatur sedemikian rupa, formasi tempat duduk personil dan 

letak penyanyi sudah ditentukan sejak latihan. Sebelum pentas pemimpin dari 

grup keroncong Gema Irama sudah menjalin kesepakatan dengan pihak panitia 

akan bentuk dan letak panggung yang disediakan. Setelah semua disepakati oleh 

pihak panitia dan pemimpin grup keroncong gema Irama, barulah disampaikan 

keseluruh personil grup keroncong Gema Irama.  

 
Gambar 4. Grup Keroncong Gema Irama Waktu Latihan 

(Dokumentasi Wibi Ardi Alvianto, Juli 2012) 
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4.4.1.3 Tata Suara 

Dalam setiap pertunjukan tidak hanya tampilan yang dapat dilihat mata 

saja, tapi keindahan suara dari setiap nada yang dikeluarkan oleh pemain harus 

diperhatikan. Dalam penataan suara dari pertunjukan grup keroncong Gema Irama 

memakai sound system lengkap yaitu mixer, sound, kabel dan mikrofon. Untuk 

output beberapa alat musik tidak langsung mengunakan kabel instrumen yang 

disambungkan dari mixer langsung ke alat musik, tapi menggunakan mikrofon 

yang didekatkan dengan sumber suara alat musik tersebut, contohnya: cak, cuk, 

gitar dan cello bass. Untuk contra bass, biola, dan keyboard disambungkan 

langsung oleh kabel instrumen ke mixer. Bagian tersulit dari pengaturan mixer 

adalah memadukan dua hal tersebut diatas, karena terkadang mikrofone untuk alat 

musik tergeser, jadi suara kadang tidak terdengar, maka mixer menambah volume 

bagian alat musik yang mikrofonnya tergeser.  

 

Gambar 5. Tata sound system Gema Irama 
(Dokumentasi Wibi Ardi Alvianto, Juli 2012) 
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4.4.1.4 Tata Rias 

Tata rias yang digunakan oleh penyanyi adalah tat arias yang sederhana 

meliputi pemakaian bedak, pensil alis dan lipstick berwarna merah.tujuannya agar 

wajah terlihat lebih cerah dan cantik. Dalam persiapannya penyanyi tidak 

menggunakan jasa rias salon melainkan berdandan sendiri seperti kebanyakan 

wanita yang berdandan sehari-hari. Dalam setiap pertunjukan keroncong grup 

Gema Irama, setiap penyanyi diwajibkan memakai busana yang sopan tetapi 

menarik, yang bertujuan agar sesuai dengan konsep peetunjukan musik keroncong 

yang khas dengan iramanya yang lembut. 

  

Gambar 6. Tata rias penyanyi Gema Irama 

(Dokumentasi Wibi Ardi Alvianto, Juli 2012) 



BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Grup keroncong Gema Irama adalah sebuah grup musik yang memiliki 

kharisma yang dapat menarik para pecinta musik, terutama pecinta musik 

keroncong di desa Gedongmulya kecamatan Lasem sampai kabupaten Rembang. 

Irama keroncong yang khas sangat kental dirasakan ketika grup Gema Irama 

memainkannya. Dengan sejarah berdirinya grup Gema Irama ini yaitu lahir dari 

tiga musisi kondang keroncong dari kabupaten Rembang dan sekitarnya, yaitu 

almarhum bapak Selamet, almarhum bapak Prajitno dan bapak Daryono yang dulu 

sempat menjadikan musik keroncong menjadi salah satu musik yang banyak 

diminati warga kabupaten Rembang dan sekitarnya tahun 80-an. Dengan adanya 

semangat dari ketiga tokoh keroncong tersebut, maka grup keroncong Gema 

Irama berkeinginan memunculkan kembali cinta akan musik keroncong serta 

memperkenalkan musik keroncong ke pemuda. 

Dengan managemen yang baik yang dimiliki grup keroncong Gema 

Irama, yaitu dengan melibatkan keluarga dalam struktur organisasi diharapkan 

dapat membuat grup ini tetap eksis di dunia musik Indonesia, karena semakin 

berkembangnya jaman, perkembangan dan warna musik di Indonesi semakin 

banyak yang disebabkan oleh masuknya pengaruh dunia luar. Oleh sebab itu 

dengan tekad yang kuat dan tujuan bersama melestarikan musik keroncong di desa 

Gedongmulya, grup keroncong Gema Irama selalu senantiasa mengembangkan 

skill bermain musik tiap personilnya serta aransement yang semakin variatif, 
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sehingga penikmat musik keroncong dapat menikmati sesuatu yang baru dari 

penampilan grup keroncong Gema Irama. kemudian kehadirane grup musik 

keroncong Gema Irama yang senantiasa meramaikan event-event di desa 

Gedongmulya kecamatan kecil dari skala kecil sampai besar, sehingga membuat 

grup musik keroncong Gema Irama semakin dikenal dan eksis.  

5.2 Saran  

Dalam pengembangan musik keroncong dari grup Gema Irama agar 

semakin maju dan berkembang bisa berkolaborasi dengan alat musik lain seperti 

kendang, rebana, flute, dan lain-lain untuk menciptakan permainan yang lebih 

variatif, sehingga dapat lebih menarik masyarakat semakin antusias. Selain itu, 

masyarakat bisa ikut berperan dalam pengembangan dan pelestarian musik 

keroncong. Karena musik keroncong dapat menyatukan seluruh aspek 

masyarakat. 
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Lampiran 3 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Kepada bapak Daryono. 

a. Bagaimana sejarah perkembangan musik keroncong di kabupaten Rembang ? 

b. Bagaimana perkembangan musik keroncong di Kecamatan Lasem khususnya di Desa 

Gedongmulya? 

c. apakah pendapat anda tentang perkembangan musik keroncong di Kecamatan Lasem 

khususnya di Desa Gedongmulya? 

d. Bagaimana antusias masyarakat saat tahun 1960 ketika ada even musik keroncong? 

e. Apa harapan anda untuk musik keroncong? 

 

2. Kepada media radio Maloka 

a. Apakah pendapat anda tentang perkembangan musik keroncong di Kecamatan Lasem? 

b. Apakah radio ini punya rubric khusus keroncong? 

c. Apakah ada penyiar khusus  keroncong? Apa kekhasaannya? 

d. Lagu-lagu apa yang sering diputar? 

e. Berapa persen request pendengar akan lagu keroncong? 

f. Jenis musik apa yang menjadi competitor musik keroncong?berapa persen 

perbandingannya? 

g. Adakah rubric dimana pendengar bisa bernyanyi live? Hari apa dan jam berapa? 

h. Apakah radio ini berminat untuk melestarikan musik keroncong? Apa wujudnya? 

 

3. Kepada personil Gema Irama 

a. Sejak kapan Bapak/Ibu bergabung dengan Gema Irama? 

b. Bagaimana awal cerita bisa bergabung dengan Gema Irama? 

c. Apa motivasi Bapak/Ibu ketika memutuskan bergabung dengan Gema Irama? 

d. Apa pengalaman pribadi yang sangat berkesan selama bergabung dengan Gema Irama? 

e. Apa yang Bapak/Ibu suka dari Gema Irama? 

f. Apa yang Bapak/Ibu tidak suka dari Gema Irama? 
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g. Pernahkah ada konflik internal atau eksternal di Gema Irama dan bagaimana 

menyelesaikannya? 

h. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tujuan Gema Irama ke depan? 

i. Puaskah dengan manajemen Gema Irama selama ini? 

j. Apakah mimpi Bapak/Ibu untuk Gema Irama? 

k. Apa arti keroncong bagi Bapak/Ibu? 

l. Apakah harapan Bapak/Ibu terhadap generasi muda dalam perkembangan musik 

keroncong? 

4. Kepada ibu Ernestiwi selaku sekertaris grup Gema Irama 

a. Bagaimana bentuk struktur organisasi grup Gema Irama? 

b. Kapan jadawal latihan grup Gema Irama? 

c. Apa saja yang dilakukan ketikan grup Gema Irama latihan? 

d. Bagaimana pengeluaran dan pemasukan grup Gema Irama? 

e. Bagaimana pembangian hnor tiap personil grup Gema Irama? 

 

5. Kepada bapak Ali Arifin selaku ketua grup Gema Irama 

a. Bagaimana awal terbentuknya grup keroncong Gema Irama? 

b. Alas an bapak membentuk grup keroncong Gema Irama? 

c. Bagaimana manageman grup keroncong Gema Irama? 

d.  Bagaimana komposisi musikmkeroncong grup Gema Irama? 

e. Bagaimana bentuk penyajian grup keroncong Gema Irama? 

f. Bagaimana antusias masyarakat kecamatan Lasem akan hadirnya grup keroncong Gema 

Irama? 

6. Kepada ibu Ester selaku guru kesenian di SMP N 3 Rembang 

a. Apakah dalam mata pelajaran Ibu ada pembelajaran tentang musik keroncong? 

b. Pelajaran kesenian apa saja yang Ibu ajarkan di kelas? 

c. Apakah siswa siswi ibu mengetahui tentang musik keroncong? 

d. Bagaimana pendapat siswa siswi SMA N 3 Rembang tentag perkembangan musik 

keroncong di kabupaten Rembang? 

e. Apa saran ibu dalam perkembangan musik keroncong? 

f. Apa pesan ibu kepada generasi muda? 
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Lampiran 4 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Alat Observasi 

a. Kamera 

b. Handycam 

2. Data-data : 

a. Data jumlah penduduk di Desa Gedongmulya 

b. Prosentase pekerjaan penduduk Desa Gedongmulya 

c. Tingkat pendidikan penduduk Desa Gedongmulya 

d. Sejarah Lasem 

e. Sejarah keroncong di Desa Gedongmulya Kecamatan Lasem 

f. Sejarah terbentuknya grup keroncong Gema Irama 

g. Jumlah personil Gema Irama 

h. Bentuk pertunjukan keroncong Gema Irama 
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Lampiran 5 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Foto peta kabupaten Rembang 

2. Foto peta kecamatan Lasem 

a. Posisi pemain saat sebelum dimulai pertunjukan 

b. Waktu latihan 

c. Tata sound system 

d. Tata rias 
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Lampiran 6 

DAFTAR RESPONDEN 

No Nama Lengkap Kedudukan Umur Keterangan 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

Bapak Daryono 

 

Ali Arifin 

 

Ernestiwi 

 

Erdianto 

 

Ernantoro 

 

 

Ester 

Tokoh Musik Keroncong 

 

Ketua Grup Gema Irama 

 

Sekertaris Grup Gema 

Irama 

Personil Grup Gema Irama 

 

Pemilik Radio Maloka Fm 

 

 

Guru Kesenian SMP 3  

Rembang 
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46 

 

45 

 

38 

 

48 

 

 

45 

 

 

Membahas sejarah musik 

keroncong di kabupaten 

Rembang 

Membahas seputar eksistensi 

grup Gema Irama 

Membahas manageman grup 

Gema Irama 

Kesan-kesan menjadi personil 

grup Gema Irama 

Membahas antusias masyarakat 

terhadap perkembangan musik 

keroncong lewat media 

Membahas minat siswa terhadap 

musik keroncong 
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Lampiran 7 

HASIL WAWANCARA 

Narasumber  1 :   Bapak Daryono (Tokoh Keroncong) 

Hari dan tanggal  :   Sabtu, 14 Januari 2012 

Waktu :   pukul 10.00 – 13.00 

Peneliti: Seperti yang bapak telah ketahui, sejak tahun berapakah musik keroncong mulai dikenal 

oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Rembang dan sekitarnya? 

Narasumber: Keroncong di Kabupaten Rembang dikenal sejak  tahun 1960, yang mana pada 

awal terdengarnya musik keroncong dibawakan dalam bentuk yang sederhana 

diberbagai perkumpulan warga, seperti: arisan desa, syukuran, khitanan, dll, yang 

diadakan terutama di wilayah Kecamatan Sulang dan Lasem.  

Peneliti: Siapa tokoh-tokoh keroncong yang memulai saat itu di Kabupaten Rembang? 

Narasumber: saat itu ada tiga orang tokoh keroncong yang mempelopori musik keroncong di 

Kabupaten Rembang, pertama Bapak Prajitno, kedua Bapak Selamet, dan ketiga saya 

sendiri. 

Peneliti: Bagaimana pasang surut musik keroncong di Kabupaten Rembang dan sekitarnya waktu 

itu? 

Narasumber: Sejak terdengarnya musik keroncong tahun 1960, dan pada perjalanannya terbentuk 

grup-grup musik keroncong di desa-desa di wilayah Kabupaten Rembang dan 

sekitarnya, pada tahun 1970 ketiga tokoh keroncong, yaitu: Bapak Prajitno, Bapak 

Selamet, dan saya sendiri merekrut generasi muda untuk membentuk perkumpulan 

musik keroncong, dan kemudian kami bekerja sama dengan RSPD dan DepDikBud 

untuk mengadakan siaran, guna mempromosikan musik keroncong. Kemudian setelah 

ramai terdengarnya musik keroncong di Kabupaten Rembang dan sekitarnya pada 

awal tahun 1980 ketiga tokoh berinisiatif membuat grup musik keroncong resmi, grup 

tersebut diberi nama HAMKRI yang merupakan singkatan dari Himpunan Musik 

Keroncong Republik Indonesia cabang Rembang. Grup musik keroncong HAMKRI 

pun segera menuai respon yang positif dari berbagai kalangan masyarakat, hal ini 

terbukti dengan keikutsertaan mereka dalam berbagai kompetisi musik keroncong baik 

ditingkat Provinsi Jawa Tengah, maupun ditingkat nasional paling tidak selama satu 

dekade berikutnya. Kemudian sekitar tahun 1984 sampai tahun 1989, grup HAMKRI 
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tidak aktif lagi karena banyak yang sudah sepuh, belum ada yang meneruskan, pada 

tahun 1990 muncul generasi penerus musik keroncong baru pengganti HAMKRI, 

dengan sebuah aliran baru yaitu congrock, diketuai oleh Bapak Gianto, nama grup 

tersebut adalah grup musik keroncong Bhakti Praja, yang eksis melalui penempilan 

mereka di TVRI. Keeksisan mereka ddipengaruhi juga dengan adanya dukungan dari 

Bupati waktu itu, yaitu Bapak Wachidiriono, yang kebetulan beliau hobi bermain 

musik keroncong, bahkan beliau sering berlatih bersama dengan grup musik Bhakti 

Praja. Pada tahun 1999 keeksisan Bhakti Praja menurun bersama dengan lengsernya 

Bapak Wachidiriono.  

Peneliti: Berarti dulu musik keroncong memang sempat berada di puncak, dan antusiasme 

masyarakat Kabupaten Rembang dan sekitarnya sangat tinggi. 

Kemudian apa  even-even besar besar saat itu pak? 

Narasumber: even besar saat itu yang pertama lomba keroncong yang diselenggarakan oleh 

KORPRI, lomba keroncong PGRI, lomba keroncong RRI Solo, lomba keroncong yaitu 

menyanyi keroncong yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, dll 

Peneliti: baik, Pak. Melihat dari perjalanan musik keroncong di Kabupaten Rembang dan 

sekitarnya, bagaimanakah musik keroncong di Rembang masa sekarang? 

Narasumber: Saat ini, musik keroncong di Kabupaten Rembang tidak sepopuler dulu lagi, karena 

tidak ada penerus dan dukungan dari pemerintah setempat.  Ditambah lagi musik 

keroncong jarang terdengar lagi di telinga masyarakat Kabupaten Rembang dan 

sekitarnya. Ini menjadi faktor menurunnya minat masyarakat terhadap musik 

keroncong. 

Peneliti: apa pesan dan harapan Bapak terhadap musik keroncong saat ini? 

Narasumber:  harapan saya, musik keroncong dapat dilestarikan oleh generasi penerus, karena 

musik keroncong adalah salah satu warisan budaya yang harus dilestarikan. 

Peneliti: Terimakasih atas penjelasan dari Bapak. Semoga apa yang menjadi harapan Bapak 

dapat tercapai. 

1. Bapak Daryono (Tokoh musik keroncong di kabupaten Rembang) 

Bapak Daryono adalah salah satu tokoh musik keroncong yang sudah dikenal oleh 

masyarakat kabupaten Rembang dan sekitarnya. Peran bapak Daryono dalam perkembangan 

musik keroncong di kabupaten Rembang cukup besar, mulai dari membentuk grup musik 
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keroncong, mengisi event-event di kabupaten Rembang sampai mengajar musik keroncong. 

sejak tahun 1960 sampai saat ini 2012 bapak Daryono masih ikut andil dalam perkembangan 

musik keroncong di kabupaten Rembang dengan memberikan pelajaran gratis cara bermain 

melodi biola khas keroncong kepada generasi muda yang ingin mendalami musik keroncong. 

Dalam wawancara bersama bapak Daryono penulis mendapatkan informasi tetntang sejarah 

musik keroncong di kabupaten Rembang dan sekitarnya mulai dari tahun 1960 sampai tahun 

2008. Dinamika musik keroncong di kabupaten Rembang sempat mengalami pasang surut, 

banyak grup-grup musik keroncong yang terbentuk tetapi tidak dapat bertahan lama karena 

perkembangan jaman dan musik di Indonesia. Beliau memberikan pesan kepada penulis untuk 

ikut andil melestarikan musik keroncong sebagai warisan budaya Indonesia. 

Narasumber  2 :   Ali Arifin (ketu grup Gema Irama) 

Hari dan tanggal      :   minggu , 14 Januari 2012 

Waktu :   pukul 21.00 – 21.30 

Peneliti: selamat malam bapak Ali Arifin 

Narasumber: Selamat malam mas 

Peneliti: trimakasih atas waktu yang telah bapak sediakan untuk melakukan wawancara seputar 

eksistensi grup musik keroncong Gema Irama. langsung saja pertanyaan saya yang 

pertama, faktor-faktor apa sajakah yag mempengaruhi eksistensi grup Gema Irama saat 

ini di Gedongmulya. 

Narasumber: yang pertama adalah dalam membentuk grup Gema Irama ini bukan semata-mata 

lahir baru atau grup yang baru terbentuk, sebenarnya grup Gema Irama adalah hasil 

perjuangan dari almarhum bapak Prajitno, almarhum bapak Selemaet dan bapak 

Daryono. Mereka dulu pernah membentuk grup keroncong yang disebut HAMKRI dan 

Pensiunan Pegawai Negeri, nah sekarang dilanjutkan oleh grup Gema Irama. jadi 

memang grup Gema Irama eksis berkat grup HAMKRI dan Pensiunan Pegawai Negri 

yang dulu sempat eksis Sekitaran kabupaten Rembang. 

Peneliti: jadi eksistensi grup Gema Irama dipengaruhi juga oleh eksistensi Grup HAMKRI dan 

Pensiunan Pegawai Negeri ya pak. 

Narasumber; betul mas, memang perjuangan ketiga tokoh keroncong tadi sangat berpengaruh. 

Peneliti: baik pak, kemudian faktor yang lain? 
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Narasumber: yang kedua manajemen grup Gema Irama dipegang oleh keluarga sendiri. Jadi bisa 

dikendalikan dan diatasi dengan cepat. Yang ketiga jam terbang atau panggilan pentas, 

grup Gema Irama sudah banyak menerima panggilan pentas, sehingga nama Gema 

Irama semakin dikenal di kecamatan Lasem. Ciri khas grup Gema Irama juga sangat 

berpengaruh mas. 

Peneliti: ciri khas grup Gema Irama apa pak? 

Narasumber: jadi dalam setiap penampilan kami selalu menggunakan seragam, kemudian kami 

tidak hanya membawakan lagu-lagu keroncong saja, tapi juga dangdut, pop, nostalgia 

yang kami bawakan dengan irama keroncong. kemudian kami juga mengajak hadirin 

untuk dapat menyumbangkan suara mereka. 

Peneliti: baik pak, terimakasih atas waktu yang bapak berikan, semoga grup Gema Irama 

semakin eksis. 

2. Ali Arifin (ketua grup keroncong Gema Irama) 

Bapak Ali Arifin adalah ketua pertama dari grup Gema Irama dari tahun 2009 sampai 

saat ini tahun 2012. Kecintaannya akan musik keroncong yang membuat bapak Ali Arifin 

mempunyai inisiatif untuk membentuk grup keroncong Gema Irama. Dalam wawancara bersama 

bapak Ali Arifin selaku ketu Gema Irama, penulis mendapatkan informasi tentang perjalanan 

grup keroncong Gema Irama dari pertama kali terbentuk sampai akhirnya eksis di desa 

Gedongmulya, kecamatan Lasem, kabupaten Rembang, faktor-faktor yang mempengaruhi 

eksistensi grup keroncong Gema Irama meliputi: (a) managemen grup keroncong Gema Irama 

yang dipegang oleh sanak saudara sendiri, (b) komposisi musik keroncong grup Gema Irama, (c) 

bentuk penyajian, dan (d) kehadiran grup keroncong Gema Irama dalam mengisi event-event di 

kecamatan Lasem dan sekitarnya. 

3. Ernestiwi sekertaris grup keroncong Gema Irama) 

Dalam wawancara bersama ibu Ernestiwi penulis mendapatkan informasi tentang 

struktur organisasi grup keroncong Gema Irama, jadwal latihan dan jadwal manggung, serta 

pengeluaran dan pemasukan keuangan grup musik keroncong Gema Irama. jadwal latihan grup 

keroncong Gema Irama dilaksanakan pada hari sabtu pukul 08.00 sampai 00.00.  
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Narasumber  3 :   Ernestiwi (Sekertaris grup Gema Irama)  

Hari dan tanggal      :   minggu , 14 Januari 2012 

Waktu :   pukul 20.00-20.30 

 

Peneliti: selamat malam ibu Ernestiwi 

Narasumber: selamat malam. . 

Peneliti: terimakasih atas waktu yang telah disediakan untuk wawancara. Langsung saja 

pertanyaan yang pertama. Bagaimana susunan organisasi grup Gema Irama. 

Narasumber: ketua bapak Ali Arifin, wakil bapak Herman, Sekertaris saya sendiri, bendahara 

bapak Danang. 

Peneliti: kapan grup Gema Irama melaksanakan latihan? 

Narasumber: grup Gema Irama melaksanakan latihan seminggu sekali, setiap hari sabtu pukul 8 

malam sampai 11 malam. 

Peneliti: bagaimana system pembagian uang hasil pentas? 

Narasumber: 10 persen untuk khas Gema Irama, sisanya dibagi rata. 

Peneliti: cara apa sajakah untuk mempromosikan grup ema Irama? 

Narasumber: dengan tampil live di radio setempat yaitu radio Maloka, kemudian mengundang 

warga waktu gryp Gema Irama latihan, dan dari mulut kemulut. 

Peneliti: baik, terimakasih atas semua jawaban ibu Ernestiwi, semoga Gema Irama sukses selalu. 

4. Erdianto (personil grup keroncong Gema Irama) 

Bapak Erdianto adalah salah satu personil grup keroncong Gema Irama yang 

diwawancarai penulis untuk memperoleh informasi tentang hubungan sosial diantara seluruh 

personil grup keroncong Gema Irama. Hubungan antara personil grup keroncong Gema Irama 

terjalin baik, sehingga menghidupkan suasana kekeluargaan dintara mereka yang terlihat ketika 

grup keroncong Gema Irama latihan. Bapak Erdianto merasa sangat bangga bisa menjadi salah 

satu personil grup keroncong gema Irama, selain menyalurkan hobinya dalam bermusik 

keroncong, juga bisa ikut ambil alih dalam melestarikan musik keroncong sebagai musik asli 

Indonesia. 
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Narasumber  4 :   Erdiyanto (Personil Gema Irama)  

Hari dan tanggal      :   Sabtu, 14 Januari 2012 

Waktu :   pukul 21.00 – 21.30 

 

Peneliti: Selamat malam pak, trimakasih atas waktu yang bapak sediakan untuk wawancara ini. 

Baik, langsung saja pertanyaan yang pertama, selama setahun ini even besar apa saja 

yang ada di Kabupaten Rembang? 

Narasumber: Even besar di Kabupaten Rembang antara lain R n B, Dangdut, dan wayang kulit. 

Peneliti: Berapa kali masing-masing dari even-even tersebut tampil? 

Narasumber: R n B sebanyak lima kali acaranya antara lain valentine, ngabuburit, tahun baru, 

dll, dangdut sebanyak sepuluh kali antara lain di acara sedekah laut dan sedekah bumi, 

wayang kulit sebanyak tiga kali acaranya antara lain ulangtahun Kabupaten Rembang 

dan lebaran. 

Peneliti: kalau even di Kecamatan apa saja pak? 

Narasumber: Keroncong sebanyak tiga kali dan dangdut dua kali. 

5. Ernantoro (pemilik radio Maloka Fm) 

Bapak Ernantoro adalah pemilik radio Maloka Fm yang bertempat di desa 

Gedongmulya. Radio Maloka dalam perkembangan musik keroncong di desa Gedongmulya juga 

ikut andil yaitu dengan membuat rubrik khusus lagu-lagu keroncong. Dalam wawancara bersama 

bapak Ernantoro penulis mendapatkan informasi tentang antusias masyarakat kecamatan Lasem 

terhadap musik keroncong. beliau  mengatakan bahwa musik keroncong cukup melekat dihati 

masyarakat kecamatan Lasem, terbukti dari banyaknya request lagu-lagu keroncong dan antusias 

masyarakat ketika ada event musik keroncong di kcamata Lasem. 

Narasumber  5 :   Ernantoro (Pemilik radio Maloka)  

Hari dan tanggal      :   Sabtu, 14 Januari 2012 

Waktu :   pukul 10.00 – 11.30 

Peneliti: Apakah pendapat anda tentang perkembangan musik keroncong di Kecamatan Lasem 

dilihat dari waktu ke waktu? 

Narasumber: Perkembangan musik keroncong di Kecamatan Lasem cukup baik, karena musik 

keroncong masih bertahan sampai saat ini walaupun pernah mengalami pasang surut 

dalam perjalanannya. Saat ini jenis musik keroncong sudah banyak dipadukan dengan 
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jenis lain, contohnya saja jenis musik R n B yang dibawakan Bondan prakoso Feat To 

Black dengan lagunya Keroncong protol. Hal ini bisa menjadi sarana untuk 

memperkealkan jenis musik keroncong. 

Peneliti: Apakah radio bapak ini punya rubric khusus musik keroncong? 

Narasumber: Ada, hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 14.00 sampai 15.30. 

Peneliti: Apakah ada penyiar khusus untuk rubric keroncong? Apa khasnya? 

Narasumber: Ada, punya pengetahuan khusus tentang musik keroncong dan bisa menyanyi lagu 

keroncong. 

Peneliti: Lagu-lagu apa yang sering diputar di rubric keroncong?   

Narasumber: lagu-lagu keroncong asli dari atotok Salmon dan Sundari Sukoco, contoh lagunya, 

Sepercik nyala api, Janjiku, Dewi murni, dll. 

Peneliti: Berapa persen request lagu keroncong? 

Narasumber: 20 persen. 

Peneliti: Saat ini tren utama jenis musik yang diminati pendengar apa? 

Narasumber: Lagu-lagu pop nostalgia 40 persen, lagu dangdut 10 persen, lagu daerah 30 persen. 

Peneliti; Jenis musik apa yang menjadi kompetitor musik keroncong?   

Narasumber: Pop nostalgia. 

Peneliti: Adakah rubrik dimana pendengar dapat bernyanyi live? Kalau ada kapan? 

Narasumber: Ada, minggu siang pukul 08.00 – 10.00. 

Peneliti: Lagu-lagu apa yang sering dinyanyikan pendengar? 

Narasumber: Pop nostalgia, keoncong, dan dangdut. 

Peneliti: Apakah radio bapak ini berminat melestarikan keroncong atau tidak? Kalau iya 

wujudnya apa? 

Narasumber: Iya, wujudnya radio ini akan tetap menyediakan fasilitas bagi pecinta keroncong, 

misalnya tadi, rubrik keroncong, nyanyi live, dan kami siap jika ada pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan musik keroncong. 

Peneliti : baik, terimakasih banyak atas waktu dan jawaban-jawaban bapak, semoga radio 

Maloka sukses selalu. 

6. Ibu Ester (guru kesenian SMP N 3 Rembang) 

Dalam wawancara bersama ibu ester selaku guru kesenian SMA N 3 Rembang, penulis 

mendapatkan informasi akan antusias siswa terhadap musik keroncong. beliau mengatakan 
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bahwa saat ini siswa siswi atau generasi muda banyak yang belum mengenal musik keroncong, 

kebanyakan dari mereka memang tidak pernah dikenalkan musik keroncong di tempat mereka 

sekolah. Ibu ester berharap ada perkenalan tentang musik keroncong kepada siswa siswi dan 

seluruh generasi muda, agar musik keroncong tetap ada dan eksis. 

Narasumber  6 :   Ibu Ester (Guru kesenian SMP N 3 Rembang)  

Hari dan tanggal      :   Minggu, 15 Januari 2012 

Waktu :   pukul 18.00 – 20.00 

 

Peneliti: Kapan Ibu mulai mengenal musik keroncong di Kabupaten Rembang? 

Narasumber: kira-kira tahun 1990 saya mulai mengenal musik keroncong. 

Peneliti: Bagaimana keberadaan musik keroncong pada masa itu? 

Narasumber: Saat itu musik keroncong sangat popular dan digemari oleh masyarakat Kabupaten 

Rembang. Saat itu saya menjadi vokalis grup musik keroncong Bhakti Praja selama 2 

tahun.Banyak perlombaan musik keroncong yang diikuti, salah satunya oleh grup 

Bhakti Praja.  

Peneliti: Menurut Anda, bagaimana musik keroncong saat ini? 

Narasumber: Minat masyarakat Kabupaten Rembang terhadap musik keroncong mulai menurun. 

Menurut saya pribadi, saat ini musik keroncong tidak popular lagi di Kabupaten 

Rembang karena tidak ada pihak yang memperkenalkan lagi musik keroncong seperti 

tahun 1980, memang ada beberapa orang yang masih menyukai musik keroncong, tapi 

sebagian kecil dan hanya orang-orang yang sudah sepuh saja, jarang sekali ada anak 

muda yang tertarik jenis musik ini, jadi tidak ada generasi penerus yang bisa menerima 

dan meneruskan sertamelestarikan musik keroncong. 

Peneliti: Apa saran dan harapan ibu untuk musik keroncong di Kabupaten Rembang? 

Narasumber: Saran saya, musik keroncong dierkenalkan lagi dengan cara membuat even-even 

bertema musik daerah dan musik keroncong dimasukkan didalamnya, sehingga 

kelangsungan musik keroncong akan tetap selalu ada karena ada orang tetap yang 

memainkan musik tersebut  dan akhirnya akan banyak orang yang mengenal dan 

melestarikan musik keroncong. 
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Lampiran 8 

HASIL OBSERVASI 

1. Data monografi desa Gedongmulya tahun 2011 

a. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin  

b. Jumlah penduduk menurut tingkat usia  

c. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan 

d. Jumlah penduduk menurut agama 

e. Mata pencaharian masayarakat desa Gedongmulya 

2. Suasana berkesenian desa Gedongmulya. Terdapat 4 jenis musik yaitu: (a) dangdut, (b) 

campursari, (c) rebana, dan (d) keroncong. 

3. Jumlah personil grup keroncong Gema Irama sebanyak 11 orang. 
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Lampiran 9 

HASIL DOKUMENTASI 

Gambar 7 

 
Grup keroncong Pensiunan Pegawai Negeri waktu acara ramah tamah di desa Gedongmulya 

(Dokumentasi, bapak Daryono 1975) 

Gambar 8 

 
Grup Pensiunan Pegawai Negeri waktu latihan 

(Dokumentasi, bapak Danang 1975) 

Gambar 9 
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Grup Pensiunan Pegawai Negeri juara I musik keroncong dalam acara HUT radio RSPD 

kabupaten Rembang 

(Dokumentasi, bapak Danang tahun 1980)  

Gambar 10 

 
Bapak selamet ketika memberikan pengajaran bermusik keroncong 

(Dokumentasi, N.N tahun 1980) 

 

Gambar 11 
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Grup keroncong Gema Irama waktu latihan 

(Dokumentasi, Wibi Ardi Alvianto tahun 2012) 

Gambar 12 

 
Grup keroncong Gema Irama saat tampil diacara HUT Bank Kredit Kecamatan Lasem 

(Dokumentasi, Wibi Ardi Alvianto tahun 2012) 
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Kr. BHAKTI PEMUDA 

Do=G 4/4 Moderato                                                                         Ciptaan Tjoek S 
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Lg. BENGAWAN SOLO 

 

do= D 4/4 moderato           Cipt. Gesang  
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Stb. JANGAN MENGHARAP 

Do=A 4/4 moderato         Cipt. Tjoek S 
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