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Drs. Syahrul Syah Sinaga, M.Hum, dan Pembimbing II Drs. Bagus Susetyo, 

M.Hum. 

 

Kata Kunci : Grup Musik C De FARA Entertaimen, Management 

 

C De FARA adalah grup musik yang berasal dari Kabupaten Batang. Kelompok 

musik ini dibentuk pada tahun 2004. Latar belakang terbentuknya grup musik C De 

FARA adalah adanya kesamaan dalam hal profesi yaitu pemain cafe. Grup musik organ 

tunggal C De FARA dengan pengemasan yang menarik dan enak untuk dinikmati lagu-

lagu yang mereka bawakan, menjadikan C De FARA terus bertahan dengan karyanya 

yang masih diminati terhitung sejak tahun 2004 hingga 2015. Sistem pengemasan 

manajemen yang baik membuat personil mampu mengorganisasikan grup musik C De 

FARA. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana manajemen grup musik C De FARA. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan pegelolaan manajemen 

C De FARA. Manfaat penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi lembaga pendidikan 

tinggi Universitas Negeri Semarang dan dapat menambah wawasan bagi peneliti 

mengenai sistem penggunaan manajemen. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang 

menguraikan mengenai proses manajemen dan faktor yang mempengaruhinya. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Analisis data yang meliputi tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan manajemen grup musik C De 

FARA  yang dilakukan meliputi manajemen organisasi, didalamnya terdapat sturktur 

organisasi yang mapan, manajemen produksi, yaitu melakukan aktivitas latihan untuk 

meningkatkan kemampuan dan kualitas bermain musik, manajemen pertunjukan grup 

musik C De FARA melakukan aktivitas pementasan diantaranya pengisi acara, dan jasa 

hiburan musik. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap grup musik C De FARA, 

saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu: (1) Kemampuan grup musik C De FARA 

yang perlu ditingkatkan kembali untuk menjaga eksistensi di jasa hiburan musik 

Kabupaten Batang. (2) Grup musik C De FARA diharapkan lebih memperluas jaringan 

ke luar Kabupaten Batang agar grup musik ini dapat dikenal lebih luas tidak hanya di 

kawasan Kabupaten Batang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kesenian adalah  produk manusia yang merupakan cerminan estetis dari 

olah cipta, rasa, dan karya manusia. Logika seni berdasarkan pada keindahan, 

sesuatu yang sebenarnya tidak mudah untuk dijelaskan meskipun tidak sulit untuk 

dinikmati. Hal itu dijelaskan oleh Bastomi (1992:42), yang menyatakan bahwa 

seni adalah simbol pribadi atau simbol sesuatu antara lain alam, suasana kejadian, 

harapan, dan lainnya yang berhubungan dengan kejiwaan yang dapat 

mempengaruhi jiwa seseorang. 

Seni musik adalah salah satu cabang seni yang paling mudah atau 

langsung bisa dinikmati oleh manusia. Manusia hampir tidak bisa dipisahkan 

dengan seni musik, karena seni musik merupakan cabang kesenian yang mewarnai 

kehidupan manusia. Anggadewi (1995:5), musik mempengaruhi manusia secara 

psikis atau pun secara fisik. Secara fisik manusia berespons terhadap vibrasi atau 

getaran-getaran musik, bahkan orang yang menderita bisu tuli juga dapat 

dipengaruhinya. Tubuh manusia bertindak sebagai alat resonansi dan alat ritmik 

yang sensitif terhadap musik. Musik merupakan seni yang bersifat sosial, karena 

adanya pengalaman bersama di dalamnya. Musik merupakan ekspresi simbolik 

dari budaya atau gaya hidup kelompok. Sifat sosial dari seni musik dapat 

ditunjukkan dengan begitu besarnya peranan musik dalam berbagai kehidupan 

manusia. Musik merupakan alat untuk mengungkapkan ide-ide atau gagasan, 
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pesan yang berisi pembangunan, kebahagiaan, kesedihan, kedamaian, bahkan 

dalam kelompok masyarakat tertentu dalam suasana duka karena ada yang 

meninggalpun diperdengarkan nyanyian atau lagu yang berisi puji-pujian kepada 

Tuhan atau doa-doa (kidungan). Besarnya pengaruh musik dalam segala aspek 

kehidupan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa bersama-sama dengan 

perkembangan peradaban manusia musik juga selaras berkembang mengikutinya. 

 Terkait dengan hal di atas, kota Batang dikenal sebagai kota yang 

masyarakatnya gemar dengan musik, terutama dengan musik dangdut atau yang 

biasa orang menyebut dangdut Pantura. Waktu senggang digunakan masyarakat 

Batang untuk berusaha mencari hiburan untuk sekedar melupakan masalah yang 

menghimpit sehari-hari. Pengisian waktu senggang seolah-olah menjadi 

kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat Batang sehingga dapat dikatakan 

bahwa bersama-sama dengan perkembangan peradaban manusia, musik juga 

selaras berkembang mengikutinya. 

Kebutuhan manusia akan seni dimanfaatkan salah satu pihak seperti 

pelaku seni atau seniman sebagai mata pencaharian. Pada era globaliasi sekarang 

ini banyak grup-grup musik organ tunggal yang bermunculan, karena dianggap 

sebagai suatu lahan mata pencaharian yang menguntungkan. Hampir disetiap kota 

terdapat grup musik organ tunggal. Salah satu bentuk usaha yang dianggap 

menguntungkan inilah yang mempengaruhi makin menjamurnya grup musik 

disetiap kota. 
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Jika berbicara mengenai dunia usaha maka tidak terlepas dari 

pengorganisasian yang baik yaitu manajemen. Dapat dikatakan sebuah usaha yang 

baik pasti memiliki manajemen yang baik pula. Manajemen yang dapat dikatakan 

baik yaitu mampu menjalankan fungsi lembaga atau organisasi tersebut secara 

efektif dan efisien. 

Grup musik C De FARA Entertaimen beranggotakan 4 personil dan 

berbeda dengan grup musik pada umumnya. Perbedaan tersebut jika pemain organ 

tunggal pada umumnya hanya mengandalkan keyboard dan mudah untuk 

mengambil penyanyi dari luar atau asal ambil penyanyi, kalau C De FARA  

Entertaimen ini sudah terbentuk grup. 1 personil pada keyboard dan 3 lainnya 

pada vokal. Jika salah satu personil C De FARA ada yang tidak bisa mengikuti 

saat ada job, maka kesepakatan bersama tidak akan menggunakan nama C De 

FARA. Manajemen administrasi yang baik menjadikan grup musik C De FARA 

Entertaimen bertahan sampai sekarang. Sistem pembyaran atau mengundang grup 

ini melihat situasi dan kondisi yang memiliki hajat. C De FARA bisa 

menyesuaikan budget, dengan menggunakan kualitas soundnya, jika berani mahal 

maka C DE FARA bisa menggunakan kualitas sound yang istimewa, tetapi jika 

budget standar maka menggunakan sound yang standar. Sound disini C De FARA 

tidak memiliki sound sendiri tetapi juga kerjasama atau pinjam dari tempat 

penyewaan sound. Berbagai pemaparan diatas, peneliti sangat tertarik ingin 

mendeskripsikan tentang manajemen grup musik C De FARA Enteraimen. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: 

1.2.1 Bagaimana manajemen grup musik C De FARA Entertaimen dalam 

mengelola musikalitas pada jasa hiburan musik di kabupaten Batang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berpijak dari rumusan masalah, dapat dikemukakan tujuan penelitian ini 

adalah: 

1.3.1 Mengetahui dan mendeskripsikan manajemen grup musik C De FARA 

Entertaimen dalam mengelola musikalitas pada jasa hiburan musik di 

kabupaten Batang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian mengenai manajemen  grup musik C De FARA Entertaimen 

diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat 

praktis.  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

1.  Manfaat bagi kepustakaan Universitas Negeri Semarang. Dapat menambah 

kepustakaan bagi lembaga pendidikan Universitas Negeri Semarang dan 

dapat digunakan bahan bacaan bagi para pembaca.  

1.4.2 Manfaat Praktis 



20 
 

 

 

1. Manfaat bagi grup musik C De FARA Entertaimen, kabupaten Batang. 

Memberikan masukan pada celah kekurangan yang terdapat pada grup musik 

C De FARA Entertaimen sebagai modal untuk lebih mengoptimalkan C De 

FARA Entertaimen. 

2. Dapat menambah wawasan baru tentang manajemen grup musik C De FARA 

Entertaimen di kabupaten Batang. 

3. Manfaat bagi Masyarakat. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

tentang bagaimana cara mendirikan dan mengelola grup musik. 

1.5 Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi bertujuan untuk memberikan gambaran serta 

mempermudah pembaca dalam mengetahui garis-garis besar dari skripsi, yang 

berisi sebagai berikut: 

1.5.1 Bagian awal skripsi berisi tentang: 

Judul skripsi, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata 

pengantar, daftar isi, daftar lampiran, dan abstrak. 

1.5.2 Bagian isi terdiri dari: 

Bab I : Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian skripsi.  

Bab II : Landasan teori, berisi uraian tentang konsep-konsep yang 

digunakan untuk menganalisis. 

Bab III : Metode penelitian, berisi pendekatan penelitian, objek penelitian, 

data dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan teknik 

analisis data. 
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Bab IV : Hasil penelitian, pada bab IV memuat data-data yang diperoleh 

sebagai hasil dari penelitian dan dibahas secara deskribtif kualitatif.  

Bab V : Penutup, bab V merupakan bab terakhir yang memuat simpulan 

dan saran.  

1.5.3 Bagian akhir 

Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka yang digunakan untuk 

landasan teori serta memecahkan permasalahan dan lampiran sebagai bukti dan 

pelengkap dari hasil penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Analisis 

Makna kata analisis dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008:60) adalah 

penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri 

serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan 

pemahaman arti keseluruhan. Menurut Pradopo (1995: 93), analisis merupakan 

penguraian terhadap bagian-bagian atau unsur-unsurnya. Menurut Kamus Inggris–

Indonesia (Sivasari 1992: 17), analisis berarti mengupas, mengurai,  mengulas 

atau membahas. 

2.2 Pengertian Manajemen 

Peranan dan kedudukan manajemen semakin memiliki arti penting dalam 

setiap usaha untuk mencapai tujuan. Hal ini tampak dalam setiap bidang usaha 

sehingga jenis atau bentuk manajemen cukup banyak, tergantung dari jenis atau 

bidang usahanya. Misalnya manajemen pemasaran produk agar bisa laku dijual, 

manajemen keuangan yang mengendalikan penggunaan keuangan dalam suatu 

organisasi, manajemen personalia yang bertugas mencari dan menempatkan orang 

atau pegawai sesuai dengan tingkat keahlian atau bidangnya, manajemen produksi 

menangani pengolahan bahan-bahan untuk diproduksi dengan baik agar menarik 

konsumen, dan sebagainya (Jazuli 2001:34). 

Menurut Jazuli (2001:34) kata manajemen (bahasa inggris) adalah 

management berasal dari kata kerja to manage yang artinya mengatur, mengelola, 
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mengendalikan sesuatu. Istilah yang berbeda pada prinsipnya memiliki kesamaan 

padang yaitu mengendalikan, yang sesuatu masih bersifat sangat luas. Sesuatu itu 

diartikan mengendalikan, keuangan, organisasi, mengendalikan masyarakat dan 

sebagainya.  

2.2.1 Fungsi Dasar Manajemen 

Menurut George Terry (dalam Jazuli 2000:35) merumuskan fungsi dasar 

manajemen sebagai proses dasar. Fungsi-fungsi tersebut antara lain : 

2.2.1.1 Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah suatu proses untuk menetapkan apa yang ingin dicapai 

dan bagaimana cara mencapainya (Setyobudi 2000:6). Dalam semua kegiatan 

yang bersifat manajerial untuk mendukung usaha-usaha pencapaian tujuan, fungsi 

perencanaan haruslah dilakukan terlebih dahulu dari pada fungsi 

pengorganisasian, pengarahan, pengkondisian, dan pengawasan (Swastha 

1988:91). 

Menurut Jazuli (2001:55) perencanaan adalah suatu rangkaian tindakan 

sebelum usaha dimulai sehingga proses usaha masih berlangsung. Pada 

hakikatnya perencanaan merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang 

menjadi dasar bagi aktifitas mendatang. Diperlukan pemikiran dalam prosesnya 

tentang apa yang perlu dikerjakan, bagaimana mengerjakan, dimana suatu 

kegiatan perlu dilakukan serta siapa yang perlu bertanggug jawab atas 

pelaksanaannya. Perancanaan berarti penggambaran dimuka hal-hal yang harus 

dikerjakan dan bagaimana mengerjakan dalam rangka pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan agar tujuan dapat dicapai (Swastha 1988:91). 
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2.2.1.2 Pengorganisasian 

Organisasi dalam bahasa Yunani berasal dari kata organ, yang berarti alat. 

Adanya suatu alat produksi saja belum menimbulkan organisasi, setelah diatur dan 

dikombinasikan dengan sumber-sumber ekonomi lainnya seperti manusia, bahan-

bahan dan sebagainya timbullah keharusan untuk mengadakan kerjasama secara 

efisien dan efektif serta dapat hidup sebagaimana mestinya. Keadaan seperti itu 

dapat membentuk suatu organisasi (Swastha 1988:13). 

Arti organisasi menurut Jazuli (2001:12) dikemukakan bahwa organisasi 

adalah wadah dan proses kerjasama sejumlah manusia yang terikat oleh hubungan 

internal dalam rangkaian hierarki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Hierarki menunjukkan bahwa dalam organisasi selalu ada struktur yang 

melukiskan interaksi, kegiatan, peranan dan sifat organisasi. Struktur dalam 

organisasi, tujuan sangat penting dirumuskan secara spesifikasi karena segala 

aktivitas organisasi berakhir pada tujuan. 

2.2.1.3 Penggerakan (actuating) 

Penggerakan menyangkut tindakan-tindakan yang menyebabkan suatu 

organisasi bisa berjalan sehingga semua yang terlibat dalam suatu organisasi harus 

berupaya ke arah sasran agar sesuai dengan perencanaan managerial (Jazuli 

2001:40). 

Menurut Sudianto (1989:169) secara umum actuating atau penggerakan 

mempunyai arti suatu kegiatan yang  menggerakkan para bawahan ke arah tujuan 

yang telah ditetapkan. Sistem mendayagunakan para bawahan dapat diartikan 
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bahwa seorang pemimpin yang berada diantara para bawahan dengan sendirinya 

akan diterima oleh para bawahan sebagai pendorong atau sebagai motivator. 

2.2.1.4  Pengawasan (controlling) 

 Menurut Jazuli (2001:41) pengawasan adalah kegiatan manajer atau 

pemimpin dalam mengupaya agar pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan perencanaan 

yang telah ditetapkan dan tujuan yang telah ditentukan. Teori mengenai fungsi 

manajemen dapat digunakan untuk membahas fungsi manajemen grup musik C 

De FARA Enteraimen di kabupaten Batang yang meliputi fungsi perencanaan 

(Planning). Pengorganisasian (Organizing), dan pengawasan ( Controlling). 

2.2.2 Langkah-langkah Manajemen 

Perencanaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum usaha 

dimulai hingga proses usaha masih berlangsung. Pada hakikatnya, perencanaan 

merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang menjadi dasar bagi aktivitas 

di waktu yang akan datang. Diperlukan pemikiran dalam prosesnya tentang apa 

yang perlu dikerjakan, bagaimana mengerjakan, dimana suatu kegiatan perlu 

dilakukan, serta siapa yang perlu berpertanggung jawab atas pelaksanaannya. 

Menurut Handoko (1986:77) dalam perencanaan meliputi: 

2.2.2.1  Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan 

Perencanaan harus melalui tahap pengambilan keputusan tentang tujuan 

yang hendak dicapai, sehingga apa yang akan dilakukan menjadi terarah. Hal ini 

dilakukan agar dapat menempatkan sumber daya secara efektif. 
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2.2.2.2  Merumuskan keadaan saat ini 

Membuat perencanaan harus melihat keadaan saat ini. Pemahanan akan 

kualitas sumber daya untuk mencapai tujuan, adalah sangat penting untuk 

mencapai tujuan. Tindakan penyesuaian diri diperlukan agar tujuan yang sudah 

direncanakan bisa tercapai. 

2.2.2.3  Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan 

Perencanaan perlu adanya pemilahan terhadap segala kemudahan yang 

mudah dikerjakan dan hambatan yang tidak bisa dikerjakan. Identifikasi dilakukan 

untuk dapat mengetahui kemampuan organisasi, sehingga dapat dilakukan 

tindakan tepat yang harus dilakukan. 

2.2.2.4  Mengembangkan Rencana 

Pengembangan rencana merupakan tindakan berbagai alternatif kegiatan 

untuk mencapai tujuan. Hal tersebut dilakukan secara variatif, supaya tidak 

menimbulkan kejenuhan pada penikmat terhadap apa yang disajikan. 

2.2.2.5  Penggerakan 

Penggerakan menyangkut tindakan-tindakan yang menyebabkan suatu 

organisasi bisa berjalan sehingga semua yang terlibat di dalam organisasi harus 

berupaya ke arah sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial (Jazuli 

2001:40). Menurut Sudianto (1989:169) secara umum penggerakan mempunyai 

arti suatu kegiatan yang menggerakkan para bawahan ke arah tujuan yang telah 

ditetapkan. Tujuan menggerakkan para bawahan diyakini dapat berdampak 
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positif, karena dengan sendirinya hal itu akan diterima oleh para bawahan dengan 

menganggap bahwa atasan adalah sebagai faktor pendorong atau sebagai 

motivator. 

2.2.2.6  Pengawasan 

Pengawasan merupakan fungsi seorang manajer dalam melaksanakan 

penilaian dan mengendalikan jalannya operasi atau suatu kegiatan badan usaha 

yang mengarah demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan (Sudianto 

1989:169). Menurut Jazuli (2001:41) pengawasan adalah kegiatan manajer atau 

pimpinan dalam mengupayakan agar pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan dan tujuan yang telah ditentukan. 

2.2.3 Pentingnya Manajemen 

Pada dasarnya kemampuan manusia terbatas (fisik, pengetahuan, waktu, 

dan perhatian) sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk memenuhi 

kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan mendorong 

manusia membagi pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab. Adanya pembagian 

kerja, tugas, dan tanggung jawab ini maka terbentuklah kerja sama dan keterikatan 

formal dalam suatu organisasi. Pekerjaan yang berat dan sulit akan dapat 

diselesaikan dengan baik serta tujuan yang diinginkan tercapai. 

Menurut Hasibuan (2001:3) pada dasarnya manajemen itu penting, sebab: 

(1) Pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga diperlukan 

pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya, (2) 

Perusahaan akan dapat berhasil, jika manajemen ditetapkan dengan baik, (3) 

Manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua 
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potensi yang dimiliki, (4) Manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan-

pemborosan, (5) Manajemen menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkan 

dengan memanfaatkan manusia, model, metode, material, sarana dan prasarana,  

dan pasar dalam proses manajemen tersebut, (6) Manajemen perlu untuk 

kemajuan dan pertumbuhan, (7) Manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan 

secara teratur, (8) Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan, 

dan (9) Manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerja sama kelompok. 

Manajemen selalu terdapat dan sangat penting untuk mengatur semua 

kegiatan dalam rumah tangga, sekolah, koperasi, yayasan-yayasan, pemerintahan, 

dan lain sebagainya. Manajemen yang baik dapat mnjadikan pembinaan kerja 

sama yang serasi dan harmonis, saling menghormati dan mencintai, sehingga 

tujuan optimal akan tercapai. 

2.2.4 Manajemen Seni Pertunjukan 

 Menurut Handoko (1986:8), definisi manajemen merupakan seni dalam 

menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi tersebut mengandung 

pengertian bahwa manajer atau pelaku manajemen dalam mencapai tujuan 

organisasinya dapat melalui orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang 

akan diperlukan. 

 Manajemen memiliki arti yang lebih luas dan lebih rinci, diantaranya 

pembahasan manajemen dan aspek mendasar dalam pengelolaan manajemen. 

Menurut Heidjrachman (1987:39) manajemen adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengendaalian usaha-usaha para anggota 

organisasi dan penggunaan sumber daya lain yang ada dalam organisasi, guna 
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mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Unsur manajemen tersebut untuk 

selanjutnya ditentukan beberapa strategi dan teknik pelaksanaan manajemen, 

sehingga tujuanyang igin dicapai akan lebih terjamin keberhasilannya. 

 Teori lain tentang definisi manajemen yaitu bahwa manajemen adalah seni 

dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan usaha manusia, yang 

dilaksanakan untuk mengendalikan kemampuan dan daya guna sumber-sumber 

alami bagi keuntungan manusia (American Society of Mechanical Engineers), 

(Heidjrachman 1987: 39-40). 

 Manajemen pertunjukan atau pementasan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari manajemen produksi seni pertunjukan. Menurut Jazuli (1994:2-

5), manajemen seni pertunjukan merupakan suatu sistem kegiatan dalam rangka 

penyelenggaraan pertunjukan, artinya menyangkut usaha-usaha pengelolaan 

secara optimal terhadap penggunaan sumber daya yang ada (Elemen Produksi) 

dalam proses transformasi bahan mentah dan tenaga kerja menjadi produk 

pertunjukan yang lebih berdaya guna. Manajemen melibatkan berbagai hal yang 

sifatnya kompleks. Misalnya antara faktor internal dan eksternal dengan 

penetapan tujuan, kebijakan program, prosedur kerja, yang dipengaruhi oleh 

bahan, modal, dan tenega kerja yang tersedia. Hal tersebut bertujuan untuk 

menghasilkan produk yang sesuai dengan tujuan yang diperlukan aspek-aspek 

produksi dan teknologi pemasaran melalui penewaran ataupun permintan. 

 Rencana atau kegiatan yang melibatkan orang banyak memerlukan 

koordinasi yang baik dan mempunyai kesatuan kerja yang saling berkaitan, untuk 

dapat mengkondisikan secara baik adanya koordinasi antar anggota dan 



30 
 

 

 

pembagian kelompok kerja yang tepat, perlu adanya pengorganisasian, 

perencanaan kerja yang disesuaikan dengan pencapaian tujuan kegiatan.  

2.3 Musik 

2.3.1 Pengertian Musik 

Pengertian musik menurut Napsirudin (1996:23) kata musik berasal dari 

bahasa yunani mousikus atau mousike. kata ini diambil dari nama dewa orang 

yunani yang bernama Mousikus yang dilambangkan sebagai dewa keindahan dan 

menguasai bidang kesenian dan ilmu pengetahuan. Menurut pendapat Soeharto 

(1992:86) menjelaskan seni, pengungkapan gagasan melalui bunyi, yang unsur 

dasarnya berupa melodi, dan harmoni, dengan unsur pendukung berupa bentuk 

gagasan, sifat, dan warna bunyi. Namun dalam penyajiannya, seiring masih 

berpadu dengan unsur-unsur lain, seperti bahasa, gerak, ataupun warna. 

Musik dalam KBBI (1999:76) yaitu nada atau suara yang disusun 

sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama 

yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi).  

Seni musik sebagai hasil karya merupakan suatu karya yang diwujudkan 

dalam bentuk lagu, instrumen yang dikomposisikan secara teratur dan 

mengandung unsur-unsur musik (Jamalus 1998:1-2). Menurut Wadiyo (2004:20) 

ritme adalah hitungan metrik sederhana maupun berganda yang menjadi pola 

dasar dari gerakan melodi. Melodi adalah rangkaian nada yang berbeda antara  

satu sama lain dari tinggi rendah, panjang suara, yang membentuk motif dan 

kalimat musik. Harmoni adalah keselarasan bunyi, sedangkan timbre adalah 

warna dari suatu bunyi. 
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2.3.2 Jenis-jenis Musik 

Musik memiliki keanekaragaman yang bervariatif menurut jenis, karakter 

dan fungsinya. Menurut Dieter Mack (1995:383), jenis musik ini diantaranya : 

2.3.2.1  Musik Pop 

 Musik pop atau disebut musik popular didefinisikan sebagai musik yang 

diproduksi atau dijual secara masal. Musik pop menawarkan relaksasi dari 

kekakuan “kerja yang dimekanisasi” tepatnya dikarenakan tidak menuntut atau 

sulit, karena musik pop ini bisa disimak secara menyimpang dan tanpa 

memberikan perhatian. (Sutrinati 2007:77). Jenis musik ini selalu memasukkan 

unsur atau cara-cara baru yang sedang disukai, atau diharapkan akan disukai oleh 

pendengar dewasa yang menginginkan musik lebih sederhana. Tujuan tersebut 

untuk memperoleh ledakan popularitas sebebesar mungkin dan secepat mungkin. 

Meski dua atau tiga tahun lagi tak ada lagi yang bisa mendengarkannya, musik 

popular termasuk bidang yang mempunyai perkembangan sendiri. Sifat-sifat 

perkembangan itu kadang-kadang menuju kearah perkembangan artistik musikal, 

tetapi yang masih mendapat simpati dari masyarakat banyak. 

2.3.2.2 Dangdut  

Musik dangdut merupakan salah satu genre musik yang berkembang di 

Indonesia. Bentuk musik ini berakar dari musik melayu pada tahun 1940-an. 

Evolusi menuju bentuk kontemporer sekarang masuk pengaruh unsur-unsur musik 

India (terutama dalam penggunaan tabla) dan Arab (pada cengkok dan 

harmonisasi).  
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Dangdut merupakan jenis irama musik yang ditandai oleh pukulan tetap 

bunyi gendang rangkap yang memberi bunyi dang pada hitungan ke-4 dan dut 

pada hitungan ke-1 pada birama berikutnya (kamus besar bahasa Indonesia 

2007:235).  

Dangdut merupakan suatu istilah yang diperkirakan berasal dari bunyi alat 

perkusi semacam drum kecil yang dibunyikan dengan teknik tertentu, kemudian 

menjadi label/ciri khas dari  suatu jenis musik yang akhirnya melekat menjadi 

suatu nama. Musik dangdut berasal dari orkes Melayu dan merupakan 

percampuran dari berbagai budaya musik dengan lirik-lirik yang bertema tentang 

berbagai persoalan sosial, dakwah, maupun persoalan lain (Muttaqin 2000:6).  

Secara musikologis aspek-aspek musikal dalam musik dangdut sama dengan 

aspek musikal yang umumnya terdapat pada musik lain, yaitu: ritme, melodi, dan 

harmoni. Aspek ritmis merupakan unsur utama sekaligus sebagai ciri khas dari 

musik dangdut terbentuk oleh perpaduan pukulan gendang dan ritme dalam 

permainan bass. Melalui ritme dan alat musik itulah “pola ritme” yang saat ini 

lebih popular dengan istilah “style” pola dasar dangdut terbentuk dan menjadi ciri 

khas yang sangat dikenali perbedaannya dari musik jenis lain (Lohanda dalam 

Haryono 2002:24). Selain itu ciri khas musik dangdut terletak pada pembawaan 

yang selalu menggunakan  cengkok  mendayu-dayu serta menggunakan unsur 

irama melayu yang selalu diikuti tarian atau joget. Tema lagu dangdut 

mengangkat kenyataan masyarakat sehari-hari yang disampaikan secara lugas dan 

tidak ditutup-tutupi sehingga dapat diterima khalayak dan terasa lebih dekat 

dengan masyarakat.  
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Dari pengertian-pengertian yang telah dipaparkan oleh beberapa ahli, dapat 

disimpulkan bahwa musik dangdut adalah salah satu jenis musik asli Indonesia 

yang terpengaruh besar oleh irama melayu yang berciri khas selalu menggunakan 

cengkok selalu mendayu-dayu, menggunakan lirik dalam bahasa Indonesia dan 

bertangga nada diatonis serta diikuti tarian atau joget. Istilah dangdut berasal dari 

bunyi sepasang gendang yang dimainkan dengan teknik permainan tertentu 

sehingga terdengar bunyi dang dan dut.  

2.3.2.3  Rock N Roll 

 Menurut Mack (1995:75), Musik Rock n Roll ditemukan pada tahun 1960 

oleh pemuda Amerika bernama Johnny Burnette. Dalam mambawakan lagu-lagu 

yang disebutnya bernama Rock n Roll, pada awal pementasannya dibawakan 

dengan format 3 pemain instrument, yaitu drum, gitar, bass. Jumlah instrument 

tersebut diartikan bahwa pembawaan musik Rock n Roll tidak terlalu istimewa. 

Gaya Rock n Roll murni memiliki bentuk harmoni yang sama persis dengan gaya 

blues, yaitu terdapat pada progresi I – IV – I – V, IV – I. Gaya ritmis 

menggunakan gaya swing dengan peranan permainan drum yang agak sekunder 

(hanya semacam implus kecil). Motiv gitar, (jenis riff) juga sangat khas dan 

sederhana, yaitu E – G# - B – C# - E – C# - B – G#. 

 Vokal sangat dominan, sedangkan gaya vokal sendiri lebih mirip sebuah 

alat musik ritmis, artinya lagu-lagu Rock n Roll cenderung tidak variatif dari segi 

alunan interval. Contohnya yaitu nada dasar diulang-ulang beberapa kali sehingga 

ritme teks lebih menonjol. Vokal juga menyisipkan teriakan tarikan sebagai 
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pembentuk ciri khas dan keunikan musik Rock n Roll tersebut. Ekspresi ucapan 

lebih penting daripada karakter vokal yang terlatih gaya tradisional (intonasi, nada 

yang bersih). Rock n Roll sudah bisa di tafsirkan sebagai pelopor musik Rock 

dengan pengutamaaan gaya vokal sedemikian rupa. Ciri dan karakter gaya musik 

Rock n Roll tersebut dalam pengertiannya tidak bisa disamakan atau 

dibandingkan dengan musik Pop. 

2.4  Musik Sebagai Seni Pertunjukan 

2.4.1 Bentuk Pertunjukan Musik 

Seni pertunjukan mengenai musik tidak terlepas dari suatu bentuk 

penyajian musik itu sendiri. Bentuk yang berkaitan dengan seni adalah bentuk 

ekspresi yang merupakan suatu perwujudan dari sebuah karya seni. Bentuk 

perwujudan seni tersebut tergantung dari materi yang digunaan. Materi yang 

digunakan dalam mewujudkan bentuk musik adalah suara, baik itu suara manusia 

(vokal) maupun suara alat musik (instrumen). 

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

sesuatu yang dipertunjukan, tontonan, atau pameran. Jadi pengertian pertunjukan 

yang dimaksud adalah sesuatu yang dipertunjukan, dipertontonkan, atau 

dipamerkan kepada khalayak. Tujuannya untuk memberikan suatu seni, informasi, 

atau hiburan. Menurut Anwar (2001:558) Pertunjukan seni merupakan salah satu 

santapan estetis manusia yang selalu senantiasa membutuhkan keindahan agar 

dapat dinikmati penonton.  

Bentuk dalam arti umum berarti wujud atau rupa, sedangkan pertunjukan 

adalah segala sesuatu yang dipertunjukan, dipertontonkan, dan dipamerkan. Jadi, 
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bentuk pertunjukan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dipertunjukan, 

dipertontonkan dan dipamerkan agar dapat dinikmati dan diperlihatkan kepada 

orang lain. Seni pertunjukan dapat dilihat dalam 3 fase (Cahyono 1995:69). 

Pertama, seni pertunjukan diamati melalui bentuk yang disajikan. Kedua, seni 

pertunjukan dipandang dari segi makna yang tersimpan didalam aspek-aspek 

penunjang wujud penyajiannya. Ketiga, seni pertunjukan dilihat dari segi fungsi 

yang dibawakannya bagi komponen-komponen yang terlihat didalamnya. 

Menurut Kusmayanti (dalam Cahyono 1995:1-2) seni pertunjukan dapat dilihat 

dan didengar melalui bentuk fisik yang disajikan, sosok yang terungkap secara 

fisik ini mengetengahkan makna dan memiliki fungsi tertentu bagi komunitasnya. 

2.4.2 Definisi Pertunjukan Musik 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1996:1559), kata pertunjukan 

berarti suatu tontonan atau pameran. Pertunjukan mengandung pengertian 

mempertunjukan sesuatu yang bernilai seni, tetapi senantiasa berusaha menarik 

perhatian apabila ditonton untuk menjadi sebuah pertunjukan. Bentuk pertunjukan 

tersebut dilakukan oleh para pemeran dengan disertai keterampilan yang 

membutuhkan latihan. Isi tersebut meliputi: ada peran yang dimainkan,ada tempat 

atau dimana pelaksanaan pementasan digelar,dan ada alat berupa iringan musik 

dan dekorasi yang menambah keindahan pertunjukan (Jazuli 1994:60 ). 

Hal tersebut dipertegas oleh Murgiyanto (1996:49), seni pertunjukan 

meliputi berbagai macam tontonan dapat disebut pertunjukan. Untuk dikatakan 

sebagai sebuah seni pertunjukan, maka sebuah tontonan harus memenuhi empat 

syarat pertunjukan, yaitu; (1) harus ada tontonan yang direncanakan untuk 
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disuguhkan kepada penonton, (2) pemain yang mementaskan pertunjukan, (3) 

adanya peran yang dimainkan, dan (4) dilakukan di atas pentas. 

Pertujukan adalah sesuatu yang dipertunjukan, sedangkan seni pertunjukan 

terdiri dari seni sesaat dan seni kolektif. Menurut Jazuli (1994: 80), Seni sesaat 

adalah seni yang diproduksi untuk sekali penampilan, walaupun bisa saja 

disajikan lagi tetapi kondisinya berbeda dari sebelumnya ketika pertama kali 

disajikan, sedangkan seni kolektif adalah seni yang memburuhkan banyak pekerja 

(kolektif) dan bermacam-macam keahlian dalam proses produksinya. Timbulnya 

berbagai ragam dalam pengelolaan pertunjukan adalah wajar, karena setiap grup 

atau kelompok pertunjukan memiliki pekerja yang bermacam-macam tingkat 

keahliannya. 

Seni pertunjukan dapat dimengerti sebagai padanan dari kata               

”performing arts”, yaitu suatu bentuk tontonan yang cara penampilannya  

didukung oleh perlengkapan seperlunya, berlaku dalam kurun waktu tertentu dan 

lingkungan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut terdapat dua prinsip dasar 

yang perlu diketahui, yaitu ”menampilkan” yang berarti menunjukkan apa yang 

ditampilkan dan terdapat orang yang menyaksikan apa yang ditampilkan (Jazuli 

1994:4). 

2.4.3 Tujuan Pertunjukan Musik 

Teori mengenai pertunjukan musik dan beberapa alasan yang melatar 

belakangi pesatnya perkembangan tentang pertunjukan musik, bermakna bahwa 

pada hakekatnya musik sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia. Musik dapat dianggap sebagai sebuah pekerjaan yang mampu 
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dijadikan sebagai tujuan komersial sebagai bisnis hiburan yang sangat 

menguntungkan. 

Langkah dalam menunjang perkembangan dan kualitas kelompok musik C 

De FARA Entertaimen di Batang, Pekalongan, dan Pemalang dibutuhkan suatu 

pengelolaan atau manajemen band yang baik. Arti pengelolaan yang baik yaitu 

band tersebut harus mempunyai tujuan yang jelas dengan beberapa langkah-

langkah yang harus ditempuh dan beberapa aspek pengelolaan yang harus 

diperhatikan. Menurut Jazuli (2001:35) langkah-langkah manajemen diantaranya: 

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), 

pengawasan (controlling). Langkah tersebut untuk selanjutnya dipraktekkan 

manajemen C De FARA Entertaimen dalam mengatur segala keperluan yang 

dibutuhkan kelompok musik C De FARA itu sendiri. Proses tersebut meliputi 

perencanaan program, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan serta 

usaha-usaha anggota organisasi manajemen grup musik C De FARA agar 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Bentuk penelitian ini akan diarahkan pada sistem pengelolaan manajemen 

grup musik C De FARA. Pada dasarnya garis besar setiap pengelolaan 

manajemen dalam sebuah bidang itu sama. Hal yang membedakan sistem 

pengelolaan dalam manajemen grup musik C De FARA memiliki sistem yang 

berbeda dibandingkan manajemen selain bidang musik ataupun manajemen 

kelompok musik lain. Dengan pengelolaan yang telah dijalankan tersebut 

diharapkan grup musik C De FARA dapat bertahan dan berkembang, baik dari 
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sisi musikalitas ataupun sistem pengaturan manajemen yang baik demi 

menyesuaikan perkembangan jaman. 

Acuan dari beberapa pendapat tentang pengertian manajemen maupun 

langkah-langkah manajemen diatas berfungsi sebagai bahan untuk proses 

penelitian. Hasil yang dicapai dari penelitian yang berjudul Analisis Manajemen 

Grup Musik C De FARA Entertaimen memiliki beberapa tahapan. Tahap tersebut 

meliputi: jenis musik C De FARA, bentuk pertunjukan grup musik C De FARA, 

unsur pendukung pertunjukan grup musik C De FARA, dan jadwal pertunjukan 

yang masing-masing memerlukan tahapan Perencanaan, Pengorganisasian, 

Penggerakan dan Pengawasan. 
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2.5 Kerangka Berfikir 

Bagan 1. Kerangka Berfikir Analisis Manajemen Grup Musik C De FARA 

Entertaiment di Kabupaten Batang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Akhmad Lathif Hamimi, 4 Maret 2015) 

  

MANAJEMEN GRUP MUSIK C DE FARA 

MANAJEMEN 

ORGANISASI: 

1. Bentuk Organisasi 

2. Landasan Hukum 

3. Program Kerja 

MANAJEMEN 

USAHA PRODUKSI: 

1. Material: Alat, 

Tempat 

2. Metode: Genre 

Musik 

3. Pemain. 

MANAJEMEN 

PERTUNJUKAN: 

1. Art 

2. Artis 

3. Artistik 

EKSISTENSI GRUP MUSIK C DE FARA 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan adalah suatu proses yaitu rangkaian langkah-langkah yang 

dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan masalah atau 

jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu (Suryabrata 1987:65). Jenis 

yang digunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif karena penelitian ini bertujuan 

menguraikan tentang Manajemen Grup Musik C De FARA di kabupaten Batang. 

Bersifat kualitatif karena prosedur masalah dilakukan dengan cara 

menggambarkan, melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (sebuah 

kelompok musik organ tunggal) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 

ada dan berusaha mengemukakan satu dengan yang lain didalam aspek-aspek 

yang diselidiki. 

Bodgen dan Taylor (dalam Moleong 2002:3) mendefinisikan metode 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-

angka, maka semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap 

apa yang telah diteliti. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti 

status kelompok manusia suatu objek, kondisi, system pemikiran ataupun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk 
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membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

3.2 Objek Penelitian  

Objek penelitian ini adalah Manajemen Grup Musik C De FARA di 

kabupaten Batang. Sebagai narasumber penelitian ini adalah semua pihak yang 

bersangkutan dan bertanggung jawab penuh tentang manajemen kelompok musik 

C De FARA. Adapun latar penelitian ini adalah konsumen dan penikmat lagu 

grup musik C De FARA dan juga semua pihak yang bekerja sama dengan 

manajemen grup musik C De FARA di kabupaten Batang. 

3.3 Data dan Sumber Data 

Untuk keperluan analisis data, maka penulis memerlukan sejumlah data 

pendukung yang berasal dari dalam dan luar. Karena itu penulis menggunakan 

dua macam teknik pengumpulan data, yaitu : 

3.3.1 Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian, dalam penelitian penulis menggunakan data primer berupa segala 

sesuatu mengenai data manajemen grup musik C De FARA. Dalam penelitian ini 

penulis juga mempelajari dengan melakukan pengamatan terhadap kinerja beserta 

data tersebut, dengan tujuan dapat mengetahui langkah-langkah apa saja yang 

dilakukan manajemen grup musik C De FARA. Setelah itu mengolah data 

tersebut menjadi data-data yang berkaitan dengan penelitian. 
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3.3.2 Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber bacaan atau 

melalui kegiatan studi kepustakaan, membaca jurnal dan contoh laporan tugas 

akhir yang terkait dengan penelitian. Serta browsing menggunakan internet yang 

memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data bertujuan untuk 

memperoleh data yang akurat dan valid. Data-data yang diperlukan dalam 

penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik-teknik observasi, 

wawancara dan dokumentasi.  

3.4.1 Observasi  

Observasi merupakan suatu kegiatan pengamatan secara langsung, 

meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan penggunaan 

seluruh alat indera (Arikunto 1998:146). 

Peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap aktifitas, 

pengelolaan atau manajemen grup musik C De FARA. Selanjutnya peneliti juga 

mengamati lingkungan disekitar lokasi penelitian. Peneliti juga mengumpulkan 

data dari dokumen yang mendukung penelitian. Peneliti lebih lanjut adalah 

pengamatan terhadap manajemen kelompok musik. Pengamatan tersebut berguna 

bagi peneliti supaya mendapatkan gambaran yang jelas dan valid tentang 

manajemen grup musik C De FARA. 
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3.4.2 Wawancara  

Wawancara yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan dan pencatatan 

data, informasi atau pendapat yang dilakukan melalui percakapan dan tanya 

jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data (Arifin 

1988:54). Peneliti menggunakan teknik wawancara karena peneliti dapat 

berhubungan langsung dengan informasi, sehingga akan terjalin hubungan timbal 

balik serta menjadikan suasana lebih santai dan informasi lebih bebas 

mengemukakan pendapatnya (Moleong 2000:135).  

Wawancara dilakukan peneliti dengan wawancara terstruktur. Wawancara 

terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah 

dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara dilakukan dengan 

manajer dan anggota kelompok musik agar mendapatkan data tentang manajemen 

kelompok musik dan sebagainya. Wawancara dilakukan secara mendalam agar 

memperoleh pengertian dan gambaran nyata dari nara sumber, sehingga 

diharapkan dapat memperoleh data berupa deskripsi yang faktual (nyata, cermat 

dan terperinci). 

3.4.3 Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan alat yang digunakan untuk mencapai data atas 

keterangan yang berwujud buku, catatan penting, surat kabar, majalah atau 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti 

(Arikunto 1998:48). Teknik pengumpulan dokumen menggunakan teknik yang 

mempunyai peranan yang cukup penting dalam suatu penelitian masyarakat, 

karena dalam teknik pengumpulan dokumen akan dapat diperoleh data sekunder 
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sebagai data primer. Disamping itu juga bermanfaat untuk mengetahui sejauh 

mana data tersebut dapat dipertanggung jawabkan. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong 2004:248) analisis data 

kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dipelajari dan 

memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data merupakan 

bagian yang berkaitan erat dengan teknik pengumpulan data, khususnya data 

penelitian manajemen grup musik C De FARA. Data yang diperoleh dari 

wawancara, observasi, maupun dokumentasi  dari manajemen kelompok musik 

itu, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif dalam bentuk kata-kata 

gambar. Analisis terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan 

yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

3.5.1 Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemulihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data awal yang ada dari 

catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus 

selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Sebenarnya bahkan 

sebelum data benar-benar terkumpul. Selama pengumpulan data berlangsung, 

terjadilah tahapan-tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, 

menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo). 
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Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus setelah melakukan 

penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.  

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuat yang tidak perlu dan mengorganisasi 

data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir untuk 

kemudian diverifikasi. 

3.5.2 Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi-informasi yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dari pengambilan tindakan. 

Penyajian-penyajian yang menunjukan suatu cara yang dapat dianalisis secara 

kualitatif dan valid. Penelitian lebih baik jika dapat melihat apa yang sedang 

terjadi dalam menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus 

melangkah melakukan analisis yang menurut saran dan dikuatkan oleh penyajian 

sebagai suatu yang mungkin bermanfaat. 

3.5.3 Menarik Kesimpulan/Verifikasi 

Peneliti yang berkomponen akan menangani kesimpulan-kesimpulan 

dengan longgar dan terbuka, tetapi kesimpulan telah disediakan. Mula-mula 

belum jelas, namun dengan memimpin istilah klasik dari Glaser dan Staruss 

(1987) kemudian meningkatkan menjadi lebih terperinci dan berlandaskan dengan 

kuat.  

Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi tersebut 

mungkin setingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis 

selama menulis.  
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Bagan 2. komponen – komponen Analisis Data : Model Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Analisis Data Kualitatif (Miles & Huberman 1992:21-25). 

 

3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data  

Pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas kriteria tertentu. Kriteria itu 

terdiri atas derajat kepercayaan (kredibilitas), keteralihan, keberuntungan dan 

kepastian. Masing-masing kriteria tersebut menggunakan teknik pemeriksaan 

sendiri-sendiri. Adapun teknik yang digunakan untuk membuktikan kebenaran 

data dalam penelitian ini adalah melalui ketekunan pengamatan dilapangan dan 

uraian terperinci. Dezim (dalam Moleong 2006:330) membedakan empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, 

metode, penyidik, dan teori.  

Pemeriksaan tersebut dalam rangka memenuhi kredibilitas dan orisinalitas 

data, yaitu dengan: (1) membandingkan data hasil dengan wawancara, (2) 

membandingkan pendapat umum dengan pribadi, (3) membandingkan situasi 

penelitian, (4) membandingkan perspektif berbagai pendapat, dan (5) 

membandingkan wawancara dengan isi dokumen. Moleong (2004:177) 

menyebutkan ketentuan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Reduksi Data Penarikan Kesimpulan 
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unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari dan kemudian memusatkan dari pada hal-hal tersebut secara terperinci. 

Peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan terperinci secara 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian peneliti 

menelaahnya secara terperinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan 

tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami 

dengan cara yang biasa. 

Peneliti menggunakan teknik uraian terperinci sebagai teknik pengabsahan 

data. Data teknik tersebut peneliti dituntut untuk melaporkan hasil penelitiannya. 

Penelitian dilakukan seteliti dan secermat mungkin dimana akan tergambar 

konteks tempat penelitian diselenggarakan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis data secara deskriptif 

kualitatif dapat peneliti sampaikan hasil penelitian secara berurutan berawal dari 

gambaran umum lokasi Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang meliputi : 

geografis, pembagian administratif daerah, jumlah penduduk, pendidikan, agama, 

mata pencaharian, serta bentuk pertunjukan musik dan manajemen Grup Musik C 

De FARA Entertaimen di Kabupaten Batang bagi masyarakat Batang, Jawa 

Tengah. 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Letak dan Kondisi Geografis Basecamp 

Basecamp grup musik C De FARA Entertaimen terletak di komplek 

Perumahan Wirosari 1, Kelurahan  Sambong, Kecamatan Batang, Kabupaten 

Batang. Lokasi Basecamp yang terdapat di Perumahan Wirosari 1 letaknya dekat 

dengan Jalan raya Pantura ke Selatan. Terletak 2 km dari kota atau alun-alun 

Batang. Waktu tempuh menuju Perumahan Wirosari 1 ini   kurang lebih 10 menit 

dengan menggunakan Angkutan Umum. Wilayah Kelurahan Sambong terdiri atas 

8 wilayah Rukun Warga (RW) dan 37 wilayah Rukun Tetangga (RT) dengan luas 

wilayah 142.709 ha (Daftar isian potensi Kelurahan BPM Kabupaten Batang 

tahun 2011). 

Balai Kelurahan Sambong terletak sebelah Selatan ± 100 meter  jalan raya 

Semarang-Jakarta. Balai Kelurahan Sambong menghadap ke Barat atau dari Utara 
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tempatnya berada di kiri jalan. Kegiatan masyarakat Sambong berpusat di Balai 

Kelurahan Sambong. Kelurahan Sambong  memiliki kondisi yang sangat strategis 

karena merupakan jalur ramai dan bisa diakses dari berbagai arah. Kelurahan 

Sambong terdapat dipusat Kota Batang. Kelurahan Sambong dibatasi oleh 

beberapa wilayah, perbatasan Kelurahan Sambong yaitu sebelah utara berbatasan 

langsung dengan Kelurahan Klidang Lor. Sebelah Timur berbatasan dengan 

Kecamatan Kandeman dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kecepak. 

Untuk sebelah Barat berbatasan dengan Dracik dan Kelurahan Proyonanggan. 

Letak geografis yang strategis menjadikan Kelurahan Sambong dapat dengan 

mudah untuk ditempuh dari berbagai arah. Namun, letak basecamp C De FARA 

ini terletak di tengah-tengah Kelurahan Sambong sekitar 700 meter dari Kantor 

Kelurahan Sambong. 

 
Foto 1 

Halaman Balai Kelurahan Sambong, Kecamatan Batang, 

Kabupaten Batang 

( Foto : Akhmad Lathif Hamimi, Juni 2015 ) 

 



 
 

35 
 

 

 

 
 

Foto 2.  

Gedung Kelurahan Sambong Tampak Depan, Kecamatan Batang, 

Kabupaten Batang 

( Foto : Akhmad Lathif Hamimi, Juni 2015 ) 

 

 

4.1.2 Kependudukan dan Sosial Budaya 

4.1.2.1 Jumlah Penduduk 

Jumlah Penduduk Kelurahan Sambong berdasarkan Daftar Isian Potensi 

Kelurahan Sambong oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Batang 

tahun 2011 adalah 5570 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 2970 jiwa dan 

perempuan 2600 jiwa, sedangkan jumlah kepala keluarga 1502 KK, dengan 

jumlah RW 8 dan RT 37. 

4.1.2.2 Kehidupan Keagamaan 

Penduduk Kelurahan Sambong mempunyai agama atau kepercayaan yang 

beragam. Pada dasarnya mayoritas penduduknya beragama islam, ada juga kristen 

beberapa warga. Jumlah pemeluk agama Islam di Kelurahan Sambong sangat 

banyak. Sarana Ibadah yang ada di Sambong Kecamatan Batang Kabupaten 
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Batang hanya terdiri dari beberapa masjid dan banyak musholla. Untuk tempat 

ibadah seperti gereja, vihara, dan yang lain tidak tersedia di Sambong. Fasilitas 

keagamaan lainnya yang ada di Sambong adalah pondok pesantren.  

Berdasarkan Buku Daftar Isian Potensi Kelurahan Sambong tahun 2011 

diperoleh data bahwa sebagian besar masyarakat memeluk agama Islam. Untuk 

mengetahui jumlah penduduk dan agama yang dianut dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

No Agama Jumlah 

1. Islam 5521 

2. Kristen 37 

3. Katholik 12 

4. Hindu 0 

5. Budha 0 

Jumlah 5570 

Tabel 1. Sumber: Daftar isian Potensi Kelurahan Sambong tahun 2011 

4.1.2.3 Tingkat Kependidikan 

Berdasarkan Buku Daftar Isian Potensi Kelurahan Sambong tahun 2011 

diperoleh data bahwa sebagian besar penduduk Kelurahan Sambong 

berpendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Untuk mengetahui lebih jelas jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan 

dapat dilihat pada tabel 2. 
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No Pendidikan Jumlah 

1. Belum sekolah 422 

2. tidak pernah sekolah 87 

3. Tidak tamat SD 2 

4. Tamat SD 1085 

5. SMP/sederajat 1275 

6. SMA/sederajat 1109 

7. D-1 8 

8. D-2 96 

9. D-3 51 

10. S-1 25 

11. S-2 5 

12. S-3 0 

 Jumlah 4165 

Tabel 2. Sumber: Daftar isian Potensi Kelurahan Sambong tahun 2011 

4.1.2.4  Mata Pencaharian 

Kelurahan Sambong merupakan daerah yang lumayan strategis karena 

berada di pusat ibu kota kecamatan dan menjadi pusat perdagangan. Kelurahan 

Sambong juga mempunyai pasar sendiri/pasar buah sehingga sebagian besar 

penduduk Kelurahan Sambong mempunyai mata pencaharian sebagai pedagang 
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dan buruh/swasta Pabrik. Untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan mata 

pencaharian dapat dilihat pada tabel 3. 

No Mata pencaharian Jumlah 

1. Petani 120 

2. Buruh tani 162 

3. Buruh/swasta 685 

4. Pegawai negeri 219 

5. Pengrajin 39 

6. Pedagang 537 

7. Peternak 25 

8. Montir 11 

9. Dokter 13 

10. TNI/POLRI 15 

11. Pensiunan 86 

12. Pemulung 4 

13. Pekerja Serabutan  115 

Jumlah 2031 

Tabel 3. Sumber: Daftar isian Potensi Kelurahan Sambong tahun 2011 

 

4.2 Manajemen Organisasi Grup Musik C De FARA Entertainmen 

4.2.1 Latar Belakang Terbentuknya Grup Musik C De FARA 

 Grup musik C De FARA Entertaimen ini terbentuk pada bulan Maret 

2004. Awal mula terbentuk karena mereka atau personil adalah pemain kafe, 
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tepatnya di kafe Atrium Pekalongan. Firman sebagai player keyboard, Adit, Rita, 

dan Alni sebagai vokalis ini merasa ada kecocokan karena terbiasa main bareng. 

Akhirnya mereka memutuskan untuk membentuk grup musik organ tunggal 

dengan nama “C De FARA”. C De FARA ini diambil dari nama mereka 

berempat, F (Firman), A (Adit), R (Rita), A (Alni), dan disingkat menjadi 

“FARA”, sedangkan C itu dari Compak, biar selalu kompak dan sholid. Jadi 

mereka memberi nama “C De FARA”. (Firman 2015). 

4.2.2 Landasan Hukum 

4.2.2.1 Struktur Organisasi Grup Musik C De FARA Entertaimen 

 Grup musik C De FARA Entertaimen terdapat sebuah struktur organisasi. 

Adanya struktur organisasi ini bertujuan untuk mengkelompokkan beberapa tugas 

atau kebutuhan yang harus dilaksanakan grup musik C De FARA. Struktur ini 

diisi oleh personil grup musik C De FARA Entertaimen sendiri. Adapun bentuk 

dari struktur organisasinya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. Struktur Organisasi Grup Musik C De FARA Entertaimen 

Nama Jabatan 

Firman Ketua/Koordinator/manajer 

Adit Marketing 

Rita Bendahara 

Alni  Sekertaris 

(Sumber: Manajemen C De FARA Entertaimen, Juli 2015) 

 

Berdasarkan struktur tersebut, menurut (Firman 21-7-2015) setiap jabatan 

mempunyai fungsi masing-masing. Penjelasan secara umum dijabarkan bahwa 

manajer memiliki fungsi sebagai pengatur yang bertanggung jawab penuh 
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terhadap aktivitas grup musik C De FARA Entertaimen secara keseluruhan. 

Aktivitas tersebut baik berupa ketika grup musik C De FARA sedang melakukan 

pementasan atau diluar jadwal pementasan. Fungsi Marketing dari grup musik C 

De FARA Entertaimen yaitu memasarkan atau mempromosikan musik C De 

FARA kepada masyarakat sebagai penikmat musik yang pada akhirnya menjadi 

sebuah ketertarikan pada musik yang dibawakan oleh C De FARA. Fungsi 

Bendahara dalam grup musik C De FARA Entertaimen yaitu mengatur segala 

pengeluaran dan pemasukan ataupun kebijakan keuangan grup musik C De FARA 

Entertaimen. Sekertaris dalam grup C De FARA bertugas untuk mencatat segala 

keperluan dan rencana yang akan dilakukan. Crew bertugas dalam membantu 

persiapan ataupun kebutuhhan yang diperlukan grup musik C De FARA 

Entertaimen. Crew digrup musik C De FARA Entertaimen tidak tertulis siapa 

orangnya, karena grup musik C De FARA tidak mempunyai crew tetap.  

4.2.2.2 Pengelolaan Grup Musik C De FARA 

Pengelolaan manajemen grup musik  C De FARA Entertaimen dikelola 

secara bersama-sama sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan 

kepada masing-masing personil C De FARA. Pengelolaan dalam hal ini meliputi 

hal-hal yang berhubungan dengan penataan manajemen grup musik C De FARA 

yang berarti semua hal yang ada didalam grup musik  C De FARA  adalah 

tanggungjawab bersama. 

Hal-hal yang termasuk dalam pengelolaan manajemen grup musik  C De 

FARA antara lain : (1) Kelengkapan Basecamp/tempat berkumpul, yang meliputi 

ruang latihan, alat musik, dan kebutuhan basecamp lainnya, (2) Kostum, meliputi 
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penyediaan dan perawatan kostum sebelum dan sesudah penampilan, (3) 

Transportasi, yang akan digunakan grup musik C De FARA saat akan melakukan 

pementasan sebagai sarana menuju ke tempat pementasan. 

4.2.3 Program Kerja 

Management grup musik C De FARA dalam pengelolaannya meliputi 

Jadwal latihan, jadwal pementasan dan pembuatan karya musik. Tahap-tahap 

management grup musik C De FARA Entertaimen meliputi : 

4.2.3.1 Planning 

Planning merupakan tahap perencanaan, langkah pertama yang diambil 

adalah mencari dan mengikat sumber daya yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan. Pada grup musik C De FARA Entertaimen yang dimaksud sumber daya 

adalah para personil grup musik C De FARA Entertaimen itu sendiri atau anggota 

kelompok grup musik C De FARA Entertaimen.  

Setelah menentukan tujuan, langkah selanjutnya adalah penentuan strategi, 

kebijakan, proyek, program, metode dan prosedur serta standar yang dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan. 

4.2.3.2 Strategi Manajemen 

Grup musik C De FARA Entertaimen dalam mencapai tujuan 

dilaksanakan dari proses membuat lagu hingga pelaksanaan pementasan. Dalam 

hal ini grup musik C De FARA membawakan lagu-lagu yang sudah ada dan di 

aransemen ulang sesuai dengan kriteria grup musik C De FARA.  
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Dari setiap pementasan Grup Musik C De FARA masyarakat menilai 

kualitas grup musik C De FARA dan penilaian tersebut menjadi nilai tambah bagi 

manajemen grup musik  C De FARA. 

4.2.3.3 Kebijaksanaan 

Kebijaksanaan yang dimaksud adalah kebijaksanaan dari Manajemen 

untuk membebaskan para personil grup musik C De FARA Entertaimen atau 

anggota grup musik C De FARA Entertaimen untuk melakukan aktivitas sehari-

hari (Berkumpul bersama keluarga, dan aktivitas yang lain) maupun bekerja 

sambilan tanpa mengganggu aktivitas di grup musik C De FARA Entertaimen 

baik itu jadwal latihan ataupun pementasan. Jadwal atau aktivitas apapun yang 

ada di grup musik C De FARA Entertaimen selalu didiskusikan antara personil 

grup musik C De FARA Entertaimen. 

Karena banyak juga personil yang mencari tambahan job seperti solo 

karier. Salah satu contohnya dari bapak Firman sendiri yang memiliki pekerjaan 

rutin yaitu mengiringi/player di Hotel-hotel dan Resto. 

4.2.3.4 Proyek 

Proyek manajemen grup musik C De FARA Entertaimen adalah 

menggarap materi lagu untuk setiap pementasan yang akan ditentukan dari proses 

diskusi antar personil grup dan melihat dimana grup musik C De FARA 

Entertaimen akan pentas. Proyek dalam hal ini juga membahas tentang 

pencapaian yang di targetkan oleh grup musik  C De FARA. 
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4.2.3.5 Program 

Progam pihak manajemen grup musik C De FARA Entertaimen adalah: 

(1) menentukan jadwal latihan untuk mempersiapkan materi lagu. Pada dasarnya 

jadwal latihan rutin grup musik C De FARA Entertaimen dilakukan satu minggu 

satu kali setiap hari sabtu, mengingat kegiatan masing-masing personil yang 

cukup padat. Tetapi, terkadang grup musik C De FARA Entertaimen 

menjadwalkan lebih dari satu kali latihan jika sudah mendekati hari pementasan. 

Dalam proses latihan juga terdapat proses aransemen lagu. Pada proses aransemen 

ini tidak sepenuhnya lagu versi asli di aransemen, tetapi aransemen dibuat agar 

terkesan tidak merusak rasa dari lagu aslinya. Pada akhirnya lagu-lagu yang telah 

di aransemen menjadi perbendaharaan lagu bagi grup musik  C De FARA. (2) 

evaluasi setelah pementasan. Hal ini dilakukan agar masing-masing personil grup 

musik  C De FARA dapat mengerti kekurangan diri sendiri dan dapat 

berkembang. 

4.2.3.6  Metode dan Prosedur 

Metode atau cara dan prosedur manajemen grup musik C De FARA 

Entertaimen untuk mencapai tujuan adalah pihak manajemen bertemu dengan 

pihak klien yang mengadakan sebuah pementasan untuk melakukan kontrak 

dengan yang mengadakan pementasan. Kemudian manajemen mengkoordinasikan 

para personil grup musik C De FARA Entertaimen. Kontrak yang dimaksud 

adalah segala macam hal yang terdapat pada acara klien yang meliputi Sound 

system, konsep acara, durasi pementasan dan honor sesuai dengan kesepakatan. 
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 Dari proses diskusi klien dengan pihak manajemen grup musik C De 

FARA menghasilkan sebuah materi garapan untuk sebuah pementasan kemudian 

manajemen mempresentasikan rencana garapan dengan klien. 

4.2.3.7  Pengorganisasian 

Firman (ketua/manajer C De FARA) mengatakan bahwa grup musik C De 

FARA Entertaimen bukan merupakan lembaga formal tetapi seperti halnya 

organisasi, grup musik C De FARA Entertaimen hanya menjelaskan pembagian 

tugas dan tanggung jawabnya. Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing 

adalah sebagai berikut: (1) Manajer, mengatur jalannya aktivitas para personil 

grup musik C De FARA Entertaimen, (2) Fungsi Marketing dari grup musik C De 

FARA Entertaimen yaitu memasarkan/promo dalam mengelola musikalitas C De 

FARA, (3) Bendahara, sebagai pengelola dana yang diperoleh dari penyisihan 

dana disetiap pementasan grup musik C De FARA Entertaimen, (4) Sekretaris 

berfungsi untuk mencatat segala keperluan grup musik  C De FARA dari mulai 

rencana hingga hasil dalam setiap pementasan. 

Grup musik C De FARA Entertaimen memiliki mekanisme pembagian 

dana dari setiap hasil produksi atau pementasan dengan rincian jumlah sama rata. 

Karena grup musik C De FARA Entertaimen mempunyai manajer yang juga 

merangkap sebagai personil grup C De FARA. 

4.2.3.8   Pergerakan 

Pergerakan adalah pelaksanaan dari perencanaan yang disusun. Pergerakan 

dalam manajemen grup musik C De FARA Entertaimen, diantaranya proses 

perekrutan aditional player yang mendukung grup musik C De FARA 
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Entertaimen baik proses sebelum pementasan, saat pementasan dan setelah 

pementasan. 

Tugas dan tanggungjawab para personil grup musik C De FARA 

Entertaimen diantaranya memberikan kontribusi berupa ide atau fikiran dalam 

penggarapan materi lagu sebelum pementasan. Untuk dapat mendukung karya 

musik terbaik harus melewati beberapa proses latihan. Dalam menentukan hasil 

karya atau materi lagu. 

Manajer menjelaskan tentang konsep acara, siapa pengunjungnya, dan 

seperti apa spesifikasi sound yang telah dilaporkan oleh pihak marketing. 

Kemudian manajer memberikan pengarahan tentang materi lagu yang akan 

digarap untuk pementasan. Langkah selanjutnya personil grup musik C De FARA 

mencari referensi lagu yang akan dibawakan, dengan cara mengamati 

perkembangan musik lokal maupun dunia. Kemudian materi lagu yang sudah 

ditentukan digarap guna pementasan. 

4.2.3.9  Pengawasan 

Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajer grup musik C 

De FARA Entertaimen dalam mengupayakan agar kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan grup musik C De FARA Entertaimen sesuai dengan perencanaan yang 

telah ditentukan. Adanya pengawasan ini dimaksudkan untuk mengetahui 

hambatan-hambatan, kesalahan-kesalahan, atau kegagalan sehingga dapat segera 

dicari pemecahannya. Pengawasan grup musik C De FARA Entertaimen 

dilakukan oleh pihak Manajer grup musik C De FARA Entertaimen itu sendiri.  
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Pengawasan produksi yang dilakukan oleh manajer grup musik C De 

FARA Entertaimen yaitu dengan melihat secara langsung dari proses awal sampai 

akhir produksi tersebut. Bagaimana persiapan masing-masing personil grup musik 

C De FARA Entertaimen dari segi fisik maupun mental, kematangan materi lagu 

yang akan dibawakan grup musik C De FARA Entertaimen. Kemudian dijadikan 

sebagai bahan untuk dibahas pada briefing selanjutnya, apakah ada masalah atau 

tidak, sehingga proses pementasan selanjutnya menjadi lebih baik. Dengan adanya 

penerapan manajemen produksi dengan tahap perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan yang baik tersebut menjadikan salah satu faktor 

yang membuat grup musik C De FARA Entertaimen dapat menyelesaikan proses 

pementasan secara lancar. 

4.2.3.10 Jadwal pementasan grup musik C De FARA 

Grup musik  C De FARA mempunyai jadwal rutin pementasan tahun 2015 

diberbagai tempat.  Jadwal pementasan grup musik C De FARA dapat dilihat 

pada tabel 5.  

 

Hari/Jam Tempat 

Minggu/08.00 WIB Hotel Sendang Sari, Kabupaten Batang 

Selasa/20.00 WIB Restoran Ibah, Kota Pekalongan 

Kamis/16.00 WIB Sego Dalem, Kota Pekalongan 

Jumat/20.00 WIB Cinglung Resto, Kota Pekalongan 

Sabtu/18.30 WIB Hotel Horison, Kota Pekalongan 

(Sumber : Manajemen C De FARA Entertainmen, Juli 2015) 
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Faktor pendukung dalam pengelolaan manajemen pertunjukkan grup 

musik C De FARA Entertaimen antara lain, loyalitas masing-masing personil 

grup musik C De FARA Entertaimen terhadap grup musik tersebut, kedisiplinan 

personil, kerjasama tim yang solid dan masing-masing personil grup musik C De 

FARA Entertaimen memiliki jiwa seni yang sangat berpengaruh pada kinerja 

mereka dalam berkarya. 

Adapun faktor penghambat dalam manajemen pertunjukkan grup musik C 

De FARA Entertaimen diantaranya, sulitnya dalam menentukan waktu untuk 

latihan dikarenakan jadwal padat masing-masing personil grup musik C De FARA 

Entertaimen, adanya berbagai macam karakter, sifat dan perilaku sehingga 

seringkali menimbulkan perselisihan dalam mempertahankan argumentasinya. 

Umumnya berhubungan dengan materi lagu yang akan dikerjakan. 

4.3 Manajemen Usaha Produksi 

4.3.1 Material Usaha Produksi Grup Musik C De FARA 

 Grup Musik C De FARA merupakan grup musik organ tunggal yang 

sudah dikenal masyarakat di Kabupaten Batang. Grup musik organ tunggal yang 

beranggotakan 4 personil mempunyai peminat, setiap minggunya minimal 3 kali 

mengisi acara weddin, ataupun acara-acara yang lainnya, karena dapat 

membawakan sajian musik yang menghibur dan dapat diterima dimasyarakat. 

Personil Grup musik C De FARA ini terdiri dari satu player organ dan 3 

penyanyi.  

 Grup musik organ tunggal C De FARA, player dimainkan oleh Pak 

Firman yang juga merangkap sebagai koordinator, manajer dan ketua grup musik 
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C De FARA. Pak Firman sudah berkeluarga dan berumur 55
th

, istrinya bernama 

Titik Sulastri. Dari pernikahan mereka dikaruniai 3 orang anak, anak pertama 

perempuan bernama Annisa, anak ke dua laki-laki bernama Jannata, dan anak ke 

tiga perempuan bernama Erlangga. Pak Firman sendiri selain sebagai pemain 

organ tunggal grup musik C De FARA juga mempunyai job solo player organ 

tunggal di cafe-cafe dan hotel disekitar kawasan Kabupaten Batang. Dalam 

pembagian jadwal pementasan, Pak Firman dengan grup musik C De FARA 

sudah terjadwal dengan baik yang diatur oleh pihak manajemen grup musik C De 

FARA. 

 

Foto 3. Fiman / Keyboardis Grup musik C De FARA 

(Sumber: Manajemen Grup musik C De FARA, Juli 2015) 
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 Personil grup musik  C De FARA atau vokallis satu-satunya laki-laki 

adalah Adit yang bertugas sebagai penyanyi pria. Adit yang bernamakan lengkap 

Aditya Adi Saputra. SE, berumur 34
th

, sudah berkeluarga, dan mempunyai 2 

orang anak. Adit selain menjadi penyanyi solo pria grup musik C De FARA juga 

merangkap sebagai marketing yang bertugas memasarkan grup musik  C De 

FARA disekitar kawasan Kabupaten Batang. Selain grup musik C De FARA, Adit 

juga mempunyai job penyanyi solo di cafe-café di kawasan Kabupaten Batang. 

Bergabungnya Adit dengan grup musik  C De FARA juga berawal dari 

ketertarikan pak Firman selaku manajer dengan karakter vokal Adit. 

 

 

Foto 4. Adit / Vokalis Grup musik C De FARA 

(Sumber: Manajemen Grup musik C De FARA, Juli 2015) 

 

 

Personil grup musik  C De FARA salah satu vokallis wanita adalah Rita 

yang bertugas sebagai penyanyi solo wanita. Rita yang bernama lengkap Rita 
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Kurniasih, dan berumur 35
th

 ini sudah berkeluarga dan mempunyai 2 orang anak. 

Rita selain menjadi penyanyi solo wanita grup musik C De FARA juga 

merangkap sebagai bendahara yang bertugas mengatur  penyimpanan dan keluar 

masuknya uang dalam grup musik  C De FARA. Selain grup musik C De FARA, 

Rita juga mempunyai job penyanyi solo di cafe-café di kawasan Kabupaten 

Batang. Bergabungnya Rita dengan dengan grup musik  C De FARA juga berawal 

dari kecocokan mereka saat biasa main bareng di kafe. 

 

 

Foto 5. Rita / Vokalis Grup musik C De FARA 

(Sumber: Manajemen Grup musik C De FARA, Juli 2015) 

 

Personil grup musik  C De FARA salah satu vokallis wanita adalah Alni 

yang bertugas sebagai penyanyi wanita. Alni yang bernama lengkap Alni 

Dewiasih berumur 32th, dan sudah berkeluarga, selain menjadi penyanyi solo 

wanita grup musik C De FARA juga merangkap sebagai sekretaris yang bertugas 

mencatat administrasi serta materi penggarapan lagu di grup musik  C De FARA. 

Selain grup musik C De FARA, Alni juga mempunyai job penyanyi solo di cafe-

café di kawasan Kabupaten Batang. Bergabungnya Alni dengan dengan grup 
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musik  C De FARA juga berawal dari ketertarikan pak Firman selaku manajer 

akan adanya penyanyi solo untuk wanita kedua sebagai pendamping Rita. Alni 

juga sering kali berduet baik dengan Adit maupun Rita. 

 

 

Foto 6. Alni / Vokalis Grup musik C De FARA 

(Sumber: Manajemen Grup musik C De FARA, Juli 2015) 

 

4.3.2 Tempat berkumpul/Basecamp Grup Musik C De FARA Entertaiment 

Grup musik C De FARA memiliki sebuah tempat yang berfungsi sebagai 

sarana berkumpul dan juga difungsikan sebagai kantor aktivitas Management 

Grup musik C De FARA. Basecamp Grup musik C De FARA ini juga berfungsi 

sebagai tempat bertukar fikiran, dan tempat untuk membuat lagu atau persiapan 

untuk menghadapi pertunjukkan. Secara umum semua pusat kegiatan Grup musik 

C De FARA dilakukan di Basecamp yang terletak di Perumahan Wirosari 1 di 

Kelurahan Sambong, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang.  
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Rumah milik bapak Firman/selaku ketua grup musik C De FARA. Sejak 

Tahun 2004 resmi menjadi basecamp Grup musik C De FARA setelah 

sebelumnya Grup musik C De FARA hanya kumpul-kumpul bareng di 

Cafe/Atrium café Pekalongan. (Firman 2015). 

 
Foto 7. Basecamp Grup musik C De FARA 

(Sumber: Manajemen Grup musik C De FARA, Juli 2015) 

 

 

 

4.3.3 Alat Musik Grup C De FARA Entertaiment 

Rumah bapak Firman merupakan pusat segala aktivitas Grup musik C De 

FARA. Faktor perkembangan musik C De FARA tidak lepas dari sarana dan 

prasarana yang digunakan. Sarana dan prasarana yang juga meliputi alat, seperti 

keyboard dan sound yang dapat digunakan saat latihan dan bertanggung jawab. 

Karena Grup musik C De FARA merupakan grup musik Organ Tunggal maka 

tidak diperlukan alat banyak. Alat yang digunakan Grup musik C De FARA 

adalah : (1) Keyboard, (2) Mic yang disediakan dari pihak sound sistem. (Firman 

2015). 
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Foto 8. Firman dan Keyboard PSR S-900 yang digunakan Grup musik C De 

FARA 

 (Sumber: Manajemen C De FARA 2015) 

 

 Grup Musik C De FARA menggunakan keyboard PSR S-900 dengan 

spesifikasi alat sebagai berikut:  

- Type: Full Dot LCD 61 Number of keys 

- Pholyphony: 128 

- Music/Tunes Bank: 8 x unlimited banks 

- Special Feature 1: USB Audio Recorder 

- Special Feature 2: Vocal Harmony & Video Out for more fun 

- MIDI: Yess (In/Out) 

- Ports: Headphones, MIDI, AUX, Pedal, DC In. 
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Sebelum menggunakan Keyboard PSR S900, dahulu Pak Firman 

menggunakan Keyboard PSR-520. 

 

Foto 9. Keyboard PSR-520 (Sumber: Manajemen C De FARA 2015) 

 

 Dengan spesifikasi sbagai berikut: 

- Large LCD Display Multi-Function Controls 

- 141 Authentic AWM voice 

- State of the Art Digital Affects 

- 100 Superb Accompaniment Styles 

- One Touch Settings 

- Music Cartridge Option 

- Sound Recording 

- Multi Pads 

- Registration Memory 

- Minus One 

- Stereo Sound System 

-  25 Demo Songs 
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- Harmony/Echo Effect 

- Keyboard Percussion 

4.3.4 Metode Usaha Produksi Grup Musik C De FARA 

4.3.4.1 Pemilihan Lagu 

Pemilihan lagu-lagu grup musik C De FARA sebagai kelompok musik 

melakukan tindakan-tindakan (manajemen) hingga lagu-lagu yang dibawakan saat 

pementasan  tersebut dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Tindakan 

manjemen tersebut antara lain: (1) Planning, pada tahapan ini grup musik C De 

FARA Entertaimen mempersiapkan dan membahas materi yang akan digarap, 

berupa: Lagu yang akan dibawakan, aransemen lagu, kostum, dan koreografi 

penyanyi. Dalam planning pemilihan lagu ini juga menyesuaikan acara dan 

permintaan dari klien. Klien juga sering meminta beberapa lagu untuk 

dinyanyikan oleh pengunjung. Dalam pemilihan lagu, grup musik C De FARA 

lebih memilih lagu-lagu yang easy listening/mudah didengar dan mudah diterima 

masyarakat seperti lagu-lagu Pop, Dangdut, Mandarin, atau lagu-lagu yang pada 

saat itu sedang terkenal. (2) Program, dalam Penggarapan materi lagu, grup musik 

C De FARA Entertaimen menentukan antara lain: menentukan jadwal latihan, 

jadwal breefing sehingga diharapkan materi atau lagu telah siap dalam waktu 

yang telah ditentukan sebelum dipentaskan di depan publik. Penggarapan lagu di 

grup musik C De FARA juga memperhatikan range suara penyanyi. Rita dan Alni 

sebagai penyanyi wanita solo dan duet lebih sering menyanyikan lagu-lagu yang 

bernada tinggi dan berkarakter suara wanita. Adit sebagai penyanyi solo pria 
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menyanyikan lagu-lagu yang cenderung berkarakter vokal berat dan ketika 

bernyanyi duet juga berperan mengimbangi pasangan duetnya. 

Berikut adalah salah satu lagu-lagu yang biasa dibawakan grup musik C 

De FARA Entertaimen dapat dilihat pada lampiran. 

4.4 Manajemen Pertunjukan 

Pada tahap ini grup musik C De FARA Entertaimen tidak melakukan 

pemasaran yang formal. Pemasaran grup musik C De FARA Entertaimen 

dilakukan secara langsung saat pementasan. Dengan melihat langsung ketika grup 

musik C De FARA Entertaimen sedang melakukan pementasan musik. Dari hal 

itulah masyarakat menilai secara langsung bagaimana kualitas grup musik C De 

FARA Entertaimen.  

Penilaian masyarakat dapat menaikkan popularitas grup musik C De 

FARA. Sehingga ketika masyarakat mengadakan sebuah acara yang 

membutuhkan sebuah hiburan musik, grup musik  C De FARA dapat menjadi 

salah satu pilihan yang diperhitungkan. Ruang lingkup pemasaran grup musik  C 

De FARA saat ini sudah mencakup luar Kabupaten Batang. Hal tersebut 

dikarenakan banyaknya rekomendasi dari penikmat musik C De FARA yang 

berada di Kabupaten Batang kepada masyarakat luar Kabupaten Batang. (Adit 

2015). 

4.5 Eksistensi Grup Musik C De FARA 

Manajemen grup musik C De FARA Entertaimen terdapat dua faktor 

utama yang mempengaruhi jalannya sistem manajemen grup musik C De FARA 

Entertaimen. Faktor yang mempengaruhi tersebut diantaranya adalah: 
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4.5.1 Faktor Internal yang Mempengaruhi Manajemen Grup Musik C De 

FARA Entertaimen 

Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari dalam lingkup grup musik C 

De FARA Entertaimen. Faktor internal yang dimaksud adalah : (1) Man atau 

Manusia, Faktor ini adalah faktor utama, yaitu sebagai personil grup musik C De 

FARA itu sendiri yang mempengaruhi kualitas musik yang dibawakan grup musik 

C De FARA. Selain itu tidak lupa bahwa fungsi peran seorang manajer dan 

berbagai kru yang terlibat didalamnya, dan (2) Metode atau cara, Faktor ini 

menunjang kualitas musik dari grup musik C De FARA. Metode meliputi: 

penentuan lagu, jadwal latihan, jadwal performning, dan persiapan performing. 

Metode yang berjalan maksimal akan menentukan hasil dari kualitas grup musik 

C De FARA Entertaimen.  

4.5.2 Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Manajemen Grup Musik C De 

FARA Entertaimen 

Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari luar lingkup dari 

manajemen grup musik C De FARA Entertaimen. Adapun faktor eksternal ini 

adalah: (1) Money (modal), faktor ini menjelaskan betapa pentingnya modal atau 

uang sebagai awal melakukan kegiatan sebelum pementasan. Dalam hal ini modal 

atau uang sebagai penunjang utama yang tidak dapat digantikan oleh faktor 

lainnya. Contoh dalam kebutuhan latihan sebelum pementasan, kostum, dan 

kelengkapan dalam fasilitas di dalam grup musik  C De Fara, (2) Material (alat), 

Faktor ini sangat menentukan kualitas dari hasil performing grup musik C De 

FARA Entertaimen. Semakin baik alat yang digunakan semakin baik pula kualitas 
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sound yang dihasilkan ketika pementasan grup musik C De FARA Entertaimen. 

Strategi pemilihan alat atau instrumen musik yang digunakan oleh grup musik C 

De FARA Entertaimen sangat berperan dalam kesuksesan setiap pementasan grup 

musik C De FARA Entertaimen, (3) Market (pasar), faktor yang terakhir ini 

menentukan arah kemajuan dan hasil pasca pementasan grup musik C De FARA 

Entertaimen. Faktor ini mencakup antara lain: minat konsumen (interest), selera 

konsumen (taste) dan minat konsumen terhadap musik yang dibawakan grup 

musik C De FARA Entertaimen. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari manajemen Grup musik C De FARA di 

Batang dapat disimpulkan bahwa: 

Grup musik C De FARA merupakan grup musik organ tunggal yang 

mempunyai komitmen kuat antar personilnya. Manajemen Grup musik  C De 

FARA meliputi: pengolahan atau perencanaan di setiap pementasannya. 

Manajemen grup musik  C De FARA dikelola oleh manager dan seluruh personil 

grup musik  C De FARA.  

Kegiatan manajemen grup musik C De FARA  yang dilakukan meliputi 

manajemen organisasi, didalamnya terdapat sturktur organisasi yang mapan, 

manajemen produksi, yaitu melakukan aktivitas latihan untuk meningkatkan 

kemampuan dan kualitas bermain musik, manajemen pertunjukan grup musik C 

De FARA melakukan aktivitas pementasan diantaranya pengisi acara, dan jasa 

hiburan musik. 

Eksistensi C De FARA di Kabupaten Batang dibuktikan dengan tetap 

bertahannya C De FARA sebagai grup musik organ tunggal yang menyajikan 

sebuah hiburan musik yang dapat diterima di masyarakat Kabupaten Batang 

disemua kalangan. Proses manajemen yang baik tersebut menjadikan setiap 

penampilan Grup musik C De FARA berjalan lancar dan dapat menyajikan 

sebuah hiburan yang diminati masyarakat. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap grup musik C De 

FARA, saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu: (1) Kemampuan grup 

musik C De FARA yang perlu ditingkatkan kembali untuk menjaga eksistensi di 

jasa hiburan musik Kabupaten Batang. (2) Grup musik C De FARA diharapkan 

lebih memperluas jaringan ke luar Kabupaten Batang agar grup musik ini dapat 

dikenal lebih luas tidak hanya di kawasan Kabupaten Batang. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

GRUP MUSIK C DE FARA ENTERTAIMEN DI KABUPATEN BATANG: 

ANALISIS MANAJEMEN 

 

1. PANDUAN OBSERVASI 

1.1 Letak lokasi penelitian 

1.2 Kondisi lokasi dilihat dari lingkungan alam 

1.3 Kondisi penduduk sekitar 

1.4 Sarana dan prasarana dalam grup musik C De FARA Entertaimen 

1.5 Situasi dan kondisi pada saat latihan 

1.6 Kondisi manajemen grup musik C De FARA Entertaimen 

 

2. PANDUAN WAWANCARA 

2.1 Tujuan Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Analisis 

Manajemen grup musik C De FARA Entertaimen di Kabupaten Batang. 

2.2 Pembatasan Masalah 

Dalam pelaksanaan wawancara, penelitianya membatasi masalah pada: 

2.2.1 Sejarah berdirinya grup musik C De FARA Entertaimen 

2.2.2 Daya tarik grup musik C De FARA Entertaimen 

2.2.3 Bentuk Manajemen grup musik C De FARA Entertaimen 

2.2.4 Tujuan Manajemen grup musik C De FARA Entertaimen 

2.3 Pembatasan Narasumber 
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Dalam penelitian ini, peneliti hanya melakukan wawancara pada beberapa 

narasumber, yaitu: 

2.3.1 Pemimpin atau koordinator grup musik C De FARA Entertaimen 

2.3.2 Personil grup musik C De FARA Entertaimen 

2.3.3 Masyarakat selaku penikmat musik di Kabupaten Batang. Dalam hal 

ini peneliti mengambil narasumber dari seseorang yang mengundang 

atau menyewa grup musik C De FARA Entertaimen 

2.4 Daftar Pertanyaan 

2.4.1 Daftar pertanyaan untuk Manajer/Koordinator.  

2.4.1.1 Apa perbedaan grup musik C De FARA dibandingkan dengan grup 

musik lain yang ada di Kabupaten Batang? 

2.4.1.2 Sejak kapan grup musik C De FARA ada di Kabupaten Batang? 

2.4.1.3 Bagaimana sistem pemasaran grup musik C De FARA sehingga bisa 

mendapatkan undangan pengisi acara di luar Kabupaten Batang? 

2.4.1.4 Bagaimana sistem honor digrup musik C De FARA Entertaimen? 

2.4.1.5 Siapa sajakah target pemasaran grup musik C De FARA Entertaimen? 

2.4.2 Daftar pertanyaan untuk personil grup musik C De FARA 

Entertaimen. 

2.4.2.1 Sejak tahun berapa grup ini berdiri? 

2.4.2.2 Ada berapa personil pada grup musik C De FARA Entertaimen ini? 

2.4.2.3 Apa persiapan yang dilakukan masing-masing personil sebelum 

pentas? 

2.4.2.4 Lagu apa saja yang dibawakan pada saat pementasan? 
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2.4.2.5 Seperti apakah bentuk pertunjukan dari grup musik C De FARA 

Entertaimen? 

2.4.2.6 Apakah anda mengetahui bentuk Manajemen dari grup musik C De 

FARA Entertaimen? 

2.4.2.7 Apakah manajemen digrup musik C De FARA Entertaimen bisa 

dikatakan sukses membawa kemajuan? 

2.4.2.8 Peralatan apa sajakah yang digunakan pada saat pementasan grup 

musik C De FARA Entertaimen? 

2.4.2.9 Apakah grup musik C De FARA Entertaimen pernah mengalami 

perubahan personil sampai saat ini? 

2.4.2.10 Sebagai personil grup musik C De FARA, puaskah anda dengan 

manajemen yang sekarang ini sedang berjalan? 

2.4.3 Daftar pertanyaan untuk masyarakat selaku penikmat musik di 

Kabupaten Batang. 

2.4.3.1 Apa yang kamu ketahui tentang grup musik C De FARA? 

2.4.3.2 Apa yang menjadi daya tarik anda terhadap grup musik C De FARA? 

2.4.3.3 Bagaimana menurut anda tentang bentuk musik yang disajikan oleh C 

De FARA? 

2.4.3.4 Menurut anda, apakah grup musik C De FARA memiliki peran 

tersendiri dalam memajukan musik di Kabupaten Batang? 
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3. PANDUAN DOKUMENTASI 

Dalam pengumpulan data, peneliti mendokumentasikan: 

3.1 Biodata personil grup musik C De FARA Entertaimen 

3.2 Data manajemen grup musik C De FARA Entertaimen 

3.3 Dokumentasi berupa video pertunjukan grup musik C De FARA, dan foto-

foto pementasan grup musik C De FARA Entertaimen. 
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Lampiran 4 

TRANSKIP WAWANCARA 

Nama Responden : Firman (Koordinator/Ketua sekaligus personil grup 

musik C De FARA Entertaimen) 

Tempat  : Rumah Bapak Firman 

Waktu   : - Minggu, 4 Juli 2015  

    - 09.00 WIB – 12.00 WIB 

1. Bagaimanakah riwayat berdirinya  grup musik C De FARA Entertaimen? 

Jawab : Grup grup musik C De FARA Entertaimen terbentuk karena 

awalnya kami pemain kafe, tepatnya di Atrium kafe Pekalongn. Karena 

merasa ada kecocokan akhirnya kami membentuk satu grup musik organ 

tunggal. 

2. Berapakah jumlah personil nya? 

Jawab : 4 orang 

3. Apa yang membedakan grup musik C De FARA dengan grup musik organ 

tunggal lainnya? 

Jawab : Perbedaan grup musik C De FARA dengan grup musik organ 

tungal lainnya yaitu kalau organ tunggal lainnya hanya mengandalkan 

player/pemain keyboard saja dan mudah untuk mengambil penyanyi dari 

luar, sedangkan C De FARA sudah terbentuk menjadi grup musik dan 

harus itu personilnya. 

4. Bagaimanakah jika salah satu personil grup musik C De FARA ada yang 

tidak bisa mengikuti perfom saat ada job? 

Jawab : Kita dari awal bersepakat tetap bisa menerima job itu tanpa 

personil yang berhalangan hadir tetapi tidak menggunakan nama C De 

FARA. 

5. Apa arti nama dari C De FARA? 

Jawab : C itu di ambil dari kata Compak, kemudian FARA itu sebenarnya 

dari nama kami ber 4, yaitu Firman, Adit, Rita, Alni. 

6. Lagu-lagu seperti apa sajakah yang biasa dibawakan saat pertunjukan? 
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Jawab : Kami biasa membawakan lagu-lagu tembang kenangan/musik-

musik santai, seperti POP, Rock’n Rool, Mandarin, bahkan Dangdut juga 

kami bawakan. 

7. Siapa sajakah target pemasaran grup musik C De FARA? 

Jawab : target kami biasanya di kafe-kafe, Wedding/Pernikahan, dan 

Hotel. 

8. Bagaimana sistem pemasaran grup musik C De FARA sehingga bisa 

mendapatkan undangan pengisi acara di luar Kabupaten Batang? 

Jawab : Awalnya dari teman, karena saya juga player di Hotel selama 15
th

 

jadi banyak yang mengenal saya, dan dikemudian hari banyak tawaran-

tawaran yang datang untuk mengisi hajatan, kafe, dll. 

9. Bagaimana sistem honor digrup musik C De FARA Entertaimen? 

Jawab  : Honor menyesuaikan event, dan pembagian player/keyboardis 

lebih banyak dari pada penyanyinya, karena dianggap lebih sulit. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Nama Responden : Alni (sekertaris sekaligus personil grup musik C De 

FARA) 

Tempat   :  Gedung pertemuan SMA 1 Comal 

Waktu   : - Minggu, 27 Juni 2015  

  -12.30 WIB – 13.30 WIB 

 

1. Sejak berapa grup musik C De FARA Entertaimen terbentuk? 

Jawab : Sejak tahun 2004. 

2. Sebagai apakah anda di grup musik C De FARA Entertaimen? 

Jawab : Vokalis/salah satu penyanyi dari grup musik C De FARA 

Entertaimen. 

3. Mengapa memilih bergabung dengan grup musik C De FARA? 

Jawab : Karena merasa ada kecocokan dengan teman-teman C De FARA 

saat biasa main bareng di Kafe Atrium Pekalongn. 

4. Bagaimana dengan solo karier anda saat belum membentuk grup dengan C 

De FARA? 

Jawab : Solo karier masih tetap berjalan jika ada job menyanyi diluar C De 

FARA. 

5. Apakah grup musik C De FARA Entertaimen pernah mengalami perubahan 

personil? 

Jawab : Tidak. 

6. Apa persiapan yang dilakukan masing-masing personil sebelum pentas? 

Jawab : Tentunya persiapan lagu dan kostum yang akan digunakan saat 

pementasan. 

7. Seperti apakah bentuk pertunjukan dari grup musik C De FARA 

Entertaimen? 

Jawab : Organ tunggal/1 pemain keyboard dan 3 penyanyi, selain kami ber 

3 menyanyi juga sambil menari, karena basic kita juga penari.  

8. Apakah anda mengetahui bentuk Manajemen dari grup musik C De FARA 

Entertaimen? 
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Jawab : Iya. 

9. Apakah manajemen digrup musik C De FARA Entertaimen bisa dikatakan 

sukses membawa kemajuan? 

Jawab : Iya, karena dari yang belum dikenal masyarakat, menjadi sekarang 

banyak yang mau mengundang kami. 

10. Peralatan apa sajakah yang digunakan pada saat pementasan grup musik C 

De FARA Entertaimen? 

Jawab : Keyboard dan mik. 

11. Sebagai personil grup musik C De FARA, puaskah anda dengan manajemen 

yang sekarang ini sedang berjalan? 

Jawab : Cukup puas, tetepi masih banyak yang harus ditingkatkan lagi. 
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Lampiran 5 

Foto Grup Musik C De FARA Entertainmen 

 

 

Personil Grup Musik C De FARA Entertaimen. 

(Akhmad Lathif Hamimi, 2015) 

 

Peneliti dan Personil Grup Musik C De FARA Entertaimen. 

(Akhmad Lathif Hamimi, 2015) 
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Lampiran 6 

Daftar Lagu yang Dibawakan Grup Musik C De FARA Entertanment 
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SEMPURNA 
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