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“Imagination is more important than knowledge”. 
(Albert Einstein) 

 

“Kreativitas melahirkan sebuah pembaharuan” 
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ABSTRAK 

 
Nirbaya, Ernung. 2016. “Bentuk Pertunjukan dan Kreativitas Musik Pengiring 

Grup Ketoprak Siswo Budoyo Bakaran Pati”. Tesis. Program Studi 
Pendidikan Seni S2. Program Pasacasarjana. Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I Dr. Udi Utomo,  M.Si., Pembimbing II Dr. Hartono, M.Pd. 

 
Kata Kunci: Bentuk Pertunjukan, Kreativitas, Musik Pengiring, Ketoprak 
 

Kesenian Ketoprak merupakan sebuah bentuk pertunjukan yang 
menceritakan kisah-kisah kehidupan dengan latar belakang budaya Jawa kuno 
dengan kreativitas Gamelan serta instrumen musik modern sebagai musik 
pengiring. Rumusan masalahnya adalah (1) Bagaimana bentuk pertunjukan grup 
”Ketoprak Siswo Budoyo” Bakaran Pati? (2) Bagaimana bentuk kreativitas musik 
pengiring grup ”Ketoprak SiswoBudoyo” Bakaran Pati? Tujuan Penelitian yaitu 
(1) Menganalisis dan mendeskripsikan bentuk pertunjukan grup “Ketoprak Siswo 
Budoyo” Bakaran Pati. (2) Menganalisis dan mendeskripsikan kreativitas musik 
pengiring grup “Ketoprak Siswo Budoyo” Bakaran Pati. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model 
interpretatif, yaitu memahami dan mendeskripsikan fenomena kreativitas musik 
pengiring dalam konteks kreativitas sebagai wujud kebutuhan terhadap 
permintaan pasar atau masyarakat pendukung kesenian ketoprak. 

Hasil penelitian ini membuktikan bentuk pertunjukan ketoprak mengalami 
perubahan seperti mengadaptasi alur cerita tidak baku, yakni menggunakan cerita 
yang tidak hanya berlatar belakang budaya Jawa saja melainkan juga berasal dari 
cerita lain. Bentuk pertunjukan dengan urutan tari, adegan utama, adegan perang, 
adegan taman, dagelan, dan adegan penutup. Kreativitas musik pengiring 
“Ketoprak Siswo Budoyo” tampak dalam ciri kreatif (1) convergen  thinking, 
“Ketoprak Siswo Budoyo” mampu menerima selera pasar; (2)  divergen  thinking 
“Ketoprak Siswo Budoyo” telah mampu mengungkapkan ide serta gagasan 
menjadi karya seni; (3) conseptual  fleksibility,   “Ketoprak Siswo Budoyo” 
mampu melakukan improvisasi saat pementasan; (4) originality, “Ketoprak Siswo 
Budoyo” mampu menciptakan karya baru dalam bentuk karya musik. Kreativitas 
musik pengiring tampak dalam penambahan instrumen musik, kreativitas 
aransemen dan kreativitas penciptaan lagu merupakan upaya “Ketoprak Siswo 
Budoyo” dalam menjaga spirit serta eksistensinya. 

Simpulan dari penelitian adalah kesenian “Ketoprak Siswo Budoyo” 
mampu bertahan menjaga eksistensinya dengan cara pemenuhan pasar, 
pengemasan bentuk pertunjukan dengan urutan tari, adegan utama, adegan perang, 
adegan taman, dagelan, dan adegan penutup. penerapan kreativitas musikal 
dilakukan melalui penambahan instrumen musik, aransemen musik, dan 
penciptaan musik identitas. Saran dalam penelitian ditujukan kepada berbagai 
pihak pendukung kesenian ketoprak untuk membentuk forum, menyediakan 
informasi, melestarikan, serta mengembangkan kreativitas berkaitan dengan 
kesenian ketoprak agar eksistensinya tetap dapat dirasakan generasi mendatang. 



vi 
 

PRAKATA 

 
Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT dan 

mengharapkan ridho yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis yang berjudul “Bentuk Pertunjukan dan Kreativitas Musik 

Pengiring Grup Ketoprak Siswo Budoyo Bakaran Pati”. Tesis ini disusun sebagai 

salah satu persyaratan meraih gelar Magister Pendidikan pada Program Studi 

Pendidikan Seni Universitas Negeri Semarang. Shalawat dan salam disampaikan 

kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita semua 

mendapatkan safaat-Nya di yaumil akhir nanti, Amin. 

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian tesis ini tidak 

terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini 

penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini. 

Ucapan terima kasih dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan pertama 

kali kepada para pembimbing: Dr. Udi Utomo, M.Si. (Pembimbing I), Dr. 

Hartono, M.Pd. (Pembimbing II) yang selalu memberikan bimbingan dan ilmu 

kepada penulis, sehingga penulis mampu mendapatkan pemahaman serta 

membangun pemikiran baru dalam menyelesaikan tesis ini.  

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan juga kepada semua pihak yang 

telah membantu selama proses penyelesaian studi, di antaranya: 

1 Direksi Program Pascasarjana UNNES, yang telah memberikan kesempatan 

serta arahan selama pendidikan, penelitian dan penulisan tesis ini. 



vii 
 

2 Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Seni Program 

Pascasarjana Unnes yang telah memberikan kesempatan dan arahan dalam 

penulisan tesis ini. 

3 Bapak dan Ibu Penguji yang telah banyak membuka wawasan keilmuan 

kepada penulis selama proses pembuatan tesis. 

4 Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Unnes, yang telah banyak memberikan 

bimbingan dan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan. 

5 Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga atas dukungan dan 

bantuan informasi yang telah diberikan. 

6 Kepala desa Bakaran yang telah membantu peneliti dalam memperoleh 

informasi lengkap. 

7 Teman-teman mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Seni 

Pascasarjana Unnes angkatan 2013, sebagai teman berbagi rasa dalam suka 

dan duka atas segala bantuan dan kerjasamanya sejak mengikuti studi sampai 

penyelesaian penelitian dan penulisan tesis ini. 

8 Bapak Anom Sudarsono selaku Pimpinan “Ketoprak Siswo Budoyo” yang 

selalu membantu penelitian selama di lapangan. 

9 Bapak Sudarno selaku Sutradara ”Ketoprak Siswo Budoyo” yang selalu 

membantu penelitian selama di lapangan. 

10 Bapak Yus selaku Koordinator musik ”Ketoprak Siswo Budoyo” yang 

bersedia memberikan informasi penelitian selama di lapangan. 

11 Bapak Soponyono selaku Kasi Kebudayaan DISBUDPARPORA Kabupaten 

Pati yang bersedia memberikan informasi penelitian selama di lapangan. 



viii 
 

12 Tidak akan terlupakan Bapak, Ibu, dan Adik tercintayang tidak henti-hentinya 

memberi dorongan, do’a, pengertian, dan kesabarannya dalam mendampingi 

dan menunggu sejak mulai studi hingga selesainya tesis ini. 

13 Semua pihak yang tidakdapatdisebutkan namanya satu persatu.  

 Peneliti sadar bahwa dalam tesis ini mungkin masih terdapat banyak 

kekurangan, baik dari isi, etika  maupun tata penulisan. Oleh karena itu, kritik 

serta saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat peneliti harapkan 

sebagai koreksi bagi peneliti. Semoga penelitian ini bermanfaat dan memberikan 

kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

Semarang, Februari 2016 

 

Ernung Nirbaya 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

DAFTAR ISI 

Halaman 

LEMBAR JUDUL ...........................................................................................  i  

LEMBAR PERSETUJUAN KELULUSAN.................................................... ii 

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ........................................................ iii 

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................. iv 

ABSTRAK ....................................................................................................... v 

PRAKATA ....................................................................................................... vi 

DAFTAR ISI .................................................................................................... ix 

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xi 

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xii 

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xiii 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah ............................................................. 1 
1.2. Rumusan Masalah ....................................................................... 7 
1.3. Tujuan Penelitian ........................................................................ 7 
1.4. Manfaat Penelitian ...................................................................... 8 
1.4.1. Manfaat Teoretis ......................................................................... 8 
1.4.2. Manfaat Praktis ........................................................................... 8 
1.5. Sistematika Tesis ........................................................................ 9 

 
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, DAN KERANGKA 

BERPIKIR 

2.1. Kajian Pustaka ............................................................................ 11 
2.2. Kerangka Teoretis ....................................................................... 17 
2.3. Kerangka Berpikir ....................................................................... 37 

 
BAB III METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Penelitian ................................................................. 39 
3.2. Lokasi .......................................................................................... 42 
3.3. Sumber Data ............................................................................... 43 



x 
 

3.4. Teknik Pengumpulaan Data ........................................................ 43 
3.4.1. Pengamatan/ Observasi ............................................................... 44 
3.4.2. Wawancara .................................................................................. 44 
3.4.3. Studi Dokumen ........................................................................... 45 
3.5. Teknik Keabsahan Data .............................................................. 45 
3.6. Teknik Analisis Data .................................................................. 47 
3.7. Reduksi Data ............................................................................... 47 
3.8. Penyajian Data ............................................................................ 47 
3.9. Verifikasi Data ............................................................................ 48 

  
BAB IV GAMBARAN UMUM 

4.1. Keadaan Geografis Kota Pati ...................................................... 49 
4.2. Penduduk dan Mata Pencaharian ................................................ 53 
4.3.1. Penduduk .................................................................................... 53 
4.3.2. Mata Pencaharian ........................................................................ 55 
4.4. Sarana dan Prasarana Desa Bakaran ........................................... 58 

 
BAB V TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
 5.1.   Bentuk Pertunjukan “Ketoprak Siswo Budoyo” ......................... 61 
 5.1.1.Pertunjukan Kesenian “Ketoprak Siswo Budoyo” ...................... 66 
 5.1.2.Perangkat Gamelan Kesenian “Ketoprak Siswo Budoyo” .......... 77 
 5.1.3.Unsur-unsur lagu ......................................................................... 95 
 5.1.4.Dialog .......................................................................................... 101 
 5.2.   Kreativitas Musik Pengiring “Ketoprak Siswo Budoyo” ............ 102 
 5.2.1.Kreativitas Penggunaan Instrumen dan Jenis Musik ................... 110 
 5.2.2.Kreativitas Aransemen Musik ..................................................... 112 
 5.2.3.Kreativitas Penciptaan Lagu ........................................................ 124 

 
BAB VI PENUTUP 
 6.1    Simpulan ...................................................................................... 129 
 6.2    Implikasi ...................................................................................... 130 
 6.3    Saran ............................................................................................ 131 
 
GLOSARIUM .................................................................................................. 132 

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 134 

LAMPIRAN ..................................................................................................... 138 

  

  

 

 

 



xi 
 

DAFTAR TABEL 
 

Tabel2.1      Matriks Pengumpulan Data Penelitian ....................................... 41 

Tabel4.2.1   Penduduk desa Bakaran Berdasarkan Jenis kelamin ................. 53 

Tabel4.2.2   Jumlah Penduduk desa Bakaran  menurut Tingkat Pendidikan . 54 

Tabel4.2.3   Penduduk desa Bakaran Berdasarkan Agama ............................ 55 

Tabel4.2.4   Mata Pencahariaan ..................................................................... 55 

Tabel 5.1     Urutan adegan Lakon Roro kembang Sore ................................ 68 

Tabel 5.2     Syair lagu Aja Dipleroki ............................................................ 120 

Tabel 5.3     Syair Kreasi Musik 1 ................................................................. 125 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



xii 
 

DAFTAR GAMBAR 
 

Gambar2.1    Kerangka Berfikir ..................................................................... 37 
Gambar3.1    Verifikasi Data ......................................................................... 48 
Gambar 4.1   Peta Kabupaten Pati ................................................................. 50 
Gambar 4.2   Kantor Kepala Desa Bakaran Kecamatan Juwana Pati ............ 51 
Gambar5.1    Panggung ”Ketoprak Siswo Budoyo”  ..................................... 66 
Gambar5.2    Panggung “Ketoprak Siswo Budoyo” ...................................... 67 
Gambar5.3    Adegan pertemuan Kyai Pacet dengan muridnya .................... 70 
Gambar5.4    Adegan asmara Lembu Peteng dengan Roro Kembang Sore .. 72 
Gambar5.5    Miyogo ”Ketoprak Siswo Budoyo” .......................................... 77 
Gambar5.6    Kendang ................................................................................... 79 
Gambar5.7    Kethuk....................................................................................... 81 
Gambar5.8    Kenong ..................................................................................... 82 
Gambar5.9    Gong ......................................................................................... 83 
Gambar5.10  Kempul ..................................................................................... 84 
Gambar5.11  Rebab ........................................................................................ 85 
Gambar5.12  Gender ...................................................................................... 86 
Gambar5.13  Bonang Barung ........................................................................ 87 
Gambar5.14  Bonang Penerus ....................................................................... 88 
Gambar5.15  Gambang .................................................................................. 89 
Gambar5.16  Slenthem ................................................................................... 89 
Gambar5.17  Saron Demung .......................................................................... 90 
Gambar5.18  Saron  Barung .......................................................................... 91 
Gambar5.19  Siter .......................................................................................... 92 
Gambar5.20  Bass Drum dan Cymbal ............................................................ 93 
Gambar5.21  Waranggana ............................................................................. 94 
Gambar 5.22 Keyboard .................................................................................. 95 
Gambar 5.23 Penari ”Ketoprak Siswo Budoyo” ............................................ 106 
Gambar 5.24 Penari  ”Ketoprak Siswo Budoyo” ........................................... 107 
Gambar 5.25 Notasi Lagu Praon ................................................................... 112 
Gambar 5.26 Notasi Pembuka lagu Praon ..................................................... 113 
Gambar 5.27 Notasi Iringan Kendang Lagu Praon ....................................... 114 
Gambar 5.28 Penabuh Gamelan pada  ”Ketoprak Siswo Budoyo” ............... 116 
Gambar 5.29 Notasi lagu Aja Dipleroki laras Pelok pathet nem ................... 118 
Gambar 5.30 Notasi lagu Aja Dipleroki laras Pelok pathet nem ................... 119 
Gambar 5.31 Notasi lagu Ketaman  Asmoro .................................................. 122 
Gambar 5.32 Notasi Gending Srepeg Pelog Nem .......................................... 123 
Gambar 5.33 Notasi Kreasi Musik 1 .............................................................. 125 
Gambar 5.34 Notasi Kreasi Musik 2 .............................................................. 126 
 
 

 

 



xiii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

Lampiran   1  Hasil wawancara dengan Anom Sudarsono (10 -9- 2015)  
Lampiran   2  Hasil wawancara dengan Anom Sudarsono (10 -9- 2015) 
Lampiran   3   Hasil wawancara dengan Anom Sudarsono (10 -9- 2015) 
Lampiran   4  Hasil wawancara dengan Darno (3 -10- 2015) 
Lampiran   5   Hasil wawancara dengan Darno (3 -10- 2015) 
Lampiran   6  Hasil wawancara dengan Darno (3 -10- 2015) 
Lampiran   7   Hasil wawancara dengan Yusro (12-9-2015) 
Lampiran   8   Hasil wawancara dengan Darno (3 -10- 2015) 
Lampiran   9   Hasil wawancara dengan Anom Sudarsono (10-11-2015) 
Lampiran   10 Hasil wawancara dengan Soponyono, S.Pdi, M.M (12-9-2015)  
Lampiran   11 Hasil wawancara dengan Soponyono, S.Pdi, M.M (12-9-2015) 
Lampiran   12 Hasil wawancara dengan Anom Darsono (22-11-2015) 
Lampiran   13 Hasil wawancara dengan Anom Darsono (10-9-2015) 
Lampiran   14  Izin Penelitian 
Lampiran   15  Surat Keputusan Pembimbing 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan negara yang multikultural, memiliki beragam 

kebudayaan daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan beragam 

kultur. Tatanan tersebut mengalami perubahan dengan adanya globalisasi dan 

pengembangan Ilmu  pengetahuan, teknologi, dan seni. Hal ini berdampak pada 

keragaman dalam masyarakat, khususnya wilayah Bakaran Pati. Upaya 

membentuk peradaban bangsa dengan memperhatikan nilai-nilai keragaman 

budaya melalui 5 komponen dasar, yakni: ekspresi, apresiasi, kreasi, harmoni, dan 

keindahan. 

Setiap daerah mempunyai kesenian dengan karakter khusus yang 

berfungsi sebagai maskot etnik daerahnya. Sebagai daerah pesisir pantai utara 

yang mudah  merespon berbagai macam budaya, kota pati memiliki beberapa 

jenis kesenian yang berkembang sampai saat ini. Diantaranya adalah Kentrung, 

Wayang Sonean, Wayang Kulit, Laesan, Ketoprak, Barongan, Rebana, Tayub, 

Rampak Gongseng serta berbagai macam kesenian lainnya. Ketoprak merupakan 

jenis seni pertunjukan tradisional yang berkembang dalam  masyarakat wilayah 

Bakaran Pati. 

Kesenian merupakan salah satu ide dan kreativitas yang dimiliki hampir 

semua manusia, dan mempunyai hubungan erat didalam proses kehidupan 

manusia untuk menunjang keberlangsungannya. Dengan perkataan lain bahwa 

setiap kehidupan manusia sedikit banyak akan mengalami hal-hal yang berkaitan 
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dengan seni melalui berbagai kandungan nilai. Kesenian tradisional merupakan 

salah satu cabang kesenian diciptakan dan dihayati oleh suatu suku yang 

bersangkutan, ia merupakan bentuk kesenian rakyat yang dapat menimbulkan rasa 

indah, diciptakan didalam suatu lingkungan masyarakat dan kemudian hasilnya 

menjadi milik bersama. 

Ketoprak merupakan sebuah kesenian yang menceritakan tentang kisah-

kisah kehidupan kerajaan ataupun legenda dengan latar belakang budaya jawa. 

Ketoprak menyajikan suatu cerita yang diambil dari cerita babad kerajaan pada 

jaman dahulu. Cerita yang merupakan kisah-kisah dengan kondisi kehidupan 

masyarakat jawa kuno. Beberapa aspek kehidupan turut pula disiratkan melalui 

pertunjukan kesenian ini, termasuk nilai, norma serta pesan dalam setiap cerita 

yang dibawakan. 

Terdapat hal-hal menarik dalam kesenian ketoprak. Kesenian ketoprak 

mampu memberikan alternatif hiburan masyarakat untuk mengenal cerita-cerita 

masa lalu yang dikemas dalam balutan tari dan musik. Iringan berupa gamelan 

yang biasa digunakan mengiringi berfungsi sebagai pengiring adegan, ilustrasi 

penggambaran suasana cerita, memberi tekanan dramatik, penyekat adegan yang 

satu dengan yang lain, digunakan untuk menimbulkan efek suara yang 

dikehendaki. 

“Ketoprak Siswo Budoyo” merupakan satu dari sekian banyak bagian 

kesenian ketoprak di kabupaten pati. Sebuah kesenian yang menjaga eksistensinya 

melalui langkah perubahan dalam bentuk pertunjukannya menyesuaikan 
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permintaan pasar. Kreativitas dalam bermusik turut andil dalam menambah daya 

tarik jenis kesenian ini. 

Dalam kesenian ketoprak sangat memungkinkan untuk terjadi suatu 

kesamaan penamaan grup kesenian ketoprak dikarenakan kurangnya organisasi 

yang menaungi jenis kesenian ketoprak di nusantara pada masa terdahulu. Dalam 

hal ini adanya kesamaan penamaan kesenian “Ketoprak Siswo Budoyo” juga 

terdapat di wilayah Tulungagung, Jawa Timur dibawah kepemimpinan Ki 

Siswondo Hardjosuwito. Secara garis besar kesamaan penamaan tersebut tidak 

terlalu berpengaruh terhadap esensi kesenian ketoprak. Kekerdilan pemikiran 

mengenai siapa-siapa yang terdahulu mendirikan seharusnya dapat dihilangkan, 

karena setiap grup kesenian ketoprak memiliki misi yang sama yaitu melestarikan 

jenis kesenian ketoprak. Tentunya masing-masing grup ketoprak memiliki 

karakteristik yang berbeda. 

Musik merupakan salah satu unsur pendukung yang tidak dapat 

dipisahkan dari kesenian ketoprak. Musik memiliki peran tersendiri menciptakan 

dinamika, suasana, serta ekspresi dalam pertunjukan kesenian ketoprak. Musik 

tradisional atau karawitan memang mengambil peran cukup dominan dalam 

kesenian Ketoprak, namun tidak menutup kemungkinan musik modern mengisi 

celah dalam merespon keinginan masyarakat pendukungnya. 

Perubahan budaya masyarakat mulai nampak seiring dengan 

perkembangan zaman. Kebudayaan juga ikut mengalami masa-masa transisi 

perubahan dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi saat ini yang mempengaruhi kebudayaan, dan juga secara perlahan 
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mempengaruhi pola tingkah laku, adat istiadat, dan kesenian. Fenomena berikut  

terjadi pada jenis kesenian tradisional yang mulai membuka diri pada setiap 

perubahan serta mencoba mengeliminir perbedaan budaya. Ketoprak menjadi 

salah satu kesenian yang mencoba bangkit dalam modernisasi untuk menjaga 

eksistensinya. “Ketoprak Siswo Budoyo” merupakan satu dari sekian banyak 

kesenian yang berkembang di Pati secara stabil menjaga eksistensinya dengan 

memasukan unsur seni modern agar dapat diterima oleh masyarakat daerah dan 

masyarakat luar pada umumnya. 

Lisbijanto (2013:18) beranggapan bahwa musik merupakan salah satu hal 

yang tidak dapat terpisahkan dari kesenian Ketoprak. Dalam setiap pertunjukan 

Ketoprak akan diiringi dengan seperangkat gamelan yang ditabuh oleh Nayaga 

atau Pengrawit. Dalam perkembangan kesenian ketoprak, musik menjelma 

menjadi sebuah sajian yang dapat mempengaruhi keseluruhan bagian pementasan. 

Musik menjadi pemegang kendali atas penciptaan suasana dalam cerita, serta 

menjadi bagian menarik untuk disaksikan. 

Beberapa contoh perubahan budaya dalam kesenian tradisional lainnya 

adalah bentuk kreativitas yang muncul dalam kesenian Wayang Kulit. Pada 

pertengahan tahun 1990-an, dalang Warseno Slenk memasukkan beberapa 

instrumen musik (non gamelan) sebagai saran pendukung dalam pertunjukannya. 

Instrumen musik yang digunakan adalah keyboard, drum, bass, dan gitar. Dikala 

itu kehadiran musik campursari sangat digemari masyarakat. Sebagai dalang yang 

berusaha mengerti akan permintaan pasar, Warseno Slenk menyajikan 

pertunjukan wayang kulit dengan tambahan sajian lagu-lagu campursari dalam 
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pementasannya. Lagu-lagu campursari dimasukkan dalam adegan limbuk cangik 

dan gara-gara. Ki Warseno juga melakukan eksperiment kreatif garap musik 

beberapa aliran musik modern seperti rock, pop, punk, dan rap yang dipadukan 

dengan gamelan. Sebagai hasilnya adalah musik gamelan yang kolaboratif dan 

dapat diterima masyarakat khususnya kawula muda. Pada bentuk pertunjukan 

wayang kulit lainnya, dalang Ki Manteb juga telah berkreasi mementaskan 

pertunjukan wayang bersama pelawak, penyanyi dangdut dan penyanyi 

Campursari. (http://pepadijateng.com/search/a/wayang diunduh tanggal 07 

November 2015). 

Fenomena pertunjukan ketoprak kreatif yang ada di media  merupakan 

pengembangan komposisi musik pengiring merupakan sebuah upaya pelestarian 

kekayaan musikal bangsa Indonesia, yang dalam hal ini gamelan menjadi sebuah 

objek pengamatan. Bagaimana cara kesenian ini menjaga eksistensinya ditengah 

ragam pertunjukan-pertunjukan modern yang berkembang pesat di Tanah air. 

Komposisi musik gamelan merupakan jenis musik tradisional yang tetap muncul 

dalam setiap bagian pertunjukan kesenian Ketoprak.Gamelan Jawa memiliki 

karakter kuat sebagai musik pengiring dalam kesenian kethoprak untuk 

menunjukkan identitasnya sebagai sebuah kesenian asli Pulau Jawa. 

Fenomena yang terjadi diatas merupakan salah satu upaya 

memodernisasi sajian pertunjukan serta untuk menarik simpati generasi muda 

untuk melestarikan keseniannya. Sama halnya dengan keunikan penyajian musik 

pengiring “Ketoprak Siswo Budoyo” yaitu  dengan menambahkan beberapa jenis 

musik modern dalam penyajiannya. Beberapa genre musik yang ditampilkan 

http://pepadijateng.com/search/a/wayang
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seperti dangdut, campursari, dan pop sebagai gagasan inovasi dalam pemenuhan 

permintaan pasar. Musik menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmatnya, terutama 

dalam budaya populer yang sedang berkembang dalam masyarakat pati. 

Penggunaan syair baik bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia memeberikan kesan 

pembeda kesenian Ketoprak dengan kesenian yang lain.  

Penyajian Ketoprak mencoba mengeliminir perbedaan antara kesenian 

tradisional dengan unsur seni modern. Hal ini juga dapat ditunjukan dengan 

menggabungkannya dengan  seni tradisi yang lain misalnya pada adegan Keputren 

para dayang/ pembayung  menampilkan kesenian Tayub sebagai selingan yang 

menyegarkan bagi para penonton, padahal seni Tayub merupakan kesenian 

tersendiri dalam arti berdiri sendiri tanpa campuran seni yang lain.  

Secara substansial pengkajian tentang jenis kesenian ketoprak memang 

menjadi salah satu objek kajian yang menarik untuk diteliti. Berbagai sudut 

pandang yang mampu menjelaskan suatu fenomena yang terjadi di kesenian 

ketoprak. baik dari segi objek kesenian ketoprak ,  pendekatan yang digunakan 

untuk mengungkap bagaimana perkembangan kesenian ketoprak, serta daya 

kreativitas pekerja seni dalam ketoprak. Telah banyak penelitian yang dijadikan 

baik itu tesis, disertasi,  proyek penelitian maupun buku yang mengkaji berbagai 

fenomena yang terjadi pada kesenian ketoprak. Penulis menemukan suatu 

permasalahan yang dipandang belum ada peneliti yang mengungkap bagaimana 

kreativitas sajian musik pengiring grup “Ketoprak Siswo Budoyo” bakaran pati. 

Dari berbagai fenomena yang ada, peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut mengenai konsekuensi yang muncul dalam penggunaan musik pengiring 
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ketoprak termasuk didalamnya kreativitas sajian musik pengiring sebagai suatu 

objek yang menarik untuk selalu dilakukan inovasi. Semuanya itu semata-mata 

untuk menjaga eksistensi ketoprak tanpa mengurangi esensi dari pertunjukan 

ketoprak maupun menggeser kedudukan kesenian tradisional dalam kehidupan 

pencipta seni, akademisi, dan penikmat seni. 

Melalui sudut pandang penulis yang berlandaskan pada kreativitas 

musikal dapat diungkapkan bahwa kreativitas musik pengiring merupakan sebuah 

jembatan menuju pemahaman akan pentingnya sebuah inovasi sebagai upaya 

pelestarian kesenian tradisional dalam perkembangan budaya populer. 

1.2. Rumusan Masalah   

Berdasarkan dari dasar pemikiran di atas, melalui penelitian ini dikaji 

masalah tentang kreativitas sajian musik pengiring Ketoprak.Untuk mengarah 

pada fokus penelitian, maka permasalahan utama penelitian ini adalah kreativitas 

musik pengiring grup “Ketoprak Siswo Budoyo” Bakaran Pati. Selanjutnya secara 

lebih rinci dirumuskan sebagai berikut: 

1.2.1. Bagaimana bentuk pertunjukan grup “Ketoprak Siswo Budoyo” Bakaran 

Pati? 

1.2.2. Bagaimana bentuk kreativitas musik pengiring grup “Ketoprak Siswo 

Budoyo” Bakaran Pati? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis bentuk 

pertunjukan dan kreativitas musik pengiring grup “Ketoprak Siswo Budoyo” 
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Bakaran Pati. Dengan demikian peneliti akan menampilkan fokus pembahasan 

yang bertujuan sebagai berikut: 

1.3.1. Menganalisis dan mendeskripsikan bentuk pertunjukan grup “Ketoprak 

Siswo Budoyo” Bakaran Pati. 

1.3.2. Menganalisis dan mendeskripsikan kreativitas musik pengiring grup 

“Ketoprak Siswo Budoyo” Bakaran Pati. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi 

berbagai pihak. Manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut: 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

1.4.1.1. Bagi pengkaji seni, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

untuk memahami karakteristik, fenomena yang terjadi, serta langkah 

inovatif dalam menjaga eksistensi kesenian tradisional khususnya 

Ketoprak. 

1.4.1.2. Bagi dunia pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan untuk 

mengembangkan wawasan pengetahuan khususnya kreativitas dalam 

musik pengiring ketoprak. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1.4.2.1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi lembaga 

kesenian, pendidik, dan praktisi kesenian untuk mengambil sikap dalam 

pengembangan kesenian tradisional. 
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1.4.2.2. Sebagai sarana motivasi bagi kelompok kesenian “Ketoprak Siswo 

Budoyo” Bakaran Pati agar senantiasa mengembangkan jenis kesenian 

Ketoprak. 

1.4.2.3. Bagi masyarakat kota Pati menjadikan Ketoprak sebagai aset Budaya 

yang wajib dikenalkan pada generasi muda sebagai langkah pelestarian 

kesenian. 

1.4.2.4. Bagi dinas/ instansi yang terkait untuk upaya pelestarian melalui festival 

atau kompetisi Ketoprak bagi pelajar atau umum. 

1.5. Sistematika Tesis 

Bab pertama, berisi latar belakang dari jenis kesenian tradisional 

“Ketoprak Siswo Budoyo” Bakaran Pati yang mencakupi wilayah kajian bentuk 

pertunjukan dan kreativitas beserta paradigma yang terdapat didalamnya. 

Pengkajian tentang kesenian ketoprak sebagai salah satu objek kajian yang 

menarik untuk diteliti. Beberapa hal yang belum banyak terpublikasi dalam 

kreativitas garap musik ketoprak menjadi bagian yang unik dan penting untuk 

dilakukan penelitian lebih mendalam. 

Bab kedua, berisi kajian terhadap kepustakaan yang membantu peneliti 

dalam melakukan penelitian. Kerangka teoritis merupakan solusi bagi peneliti 

dalam menentukan dasar teori yang tepat dan relevan. Kerangka berpikir akan 

memudahkan dalam menganalisis Satuan masalah yang tercakup dalam masalah 

teoritis penelitian. 

Bab ketiga, berisi pendekatan Penelitian yang digunakan. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif yang digunakan untuk mengembangkan teori 
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yang dibangun melalui data yang diperoleh melalui lapangan. Hal tersebut 

didasarkan pada data yang diperoleh penulis dan disusun secara sistematis dan 

cermat dengan pertunjukan “Ketoprak Siswo Budoyo” sebagai objek penelitian. 

Bab keempat, berisi Gambaran umum yang ada disekitar lingkungan 

grup kesenian “Ketoprak Siswo Budoyo”. Dalam  bab ini dibahas mengenai 

keadaan geografis kota pati, keadaan penduduk dan mata pencahariannya, serta 

sarana prasana yang dimiliki desa Bakaran. 

Bab kelima, berisi Temuan dan Pembahasan Hasil Penelitian. Isi dari bab 

ini adalah kajian mengenai fenomena dalam kesenian ketoprak, sejarah kesenian 

ketoprak, karakteristik kesenian ketoprak, musik pengiring ketoprak serta unsur-

unsur musiknya, dan bentuk kreativitas yang dimunculkan dalam grup kesenian 

“Ketoprak Siswo Budoyo”. 

Bab enam, berisi Simpulan, Implikasi, dan Saran. Simpulan merupakan 

pernyataan singkat berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan 

jawaban atas permasalahan penelitian. Implikasi berisi konsekuensi logis dari 

simpulan penelitian yang mengarah pada hal-hal yang positif dan/atau hal-hal 

yang negatif. Saran dirumuskan secara operasional berdasarkan simpulan dan 

implikasi hasil penelitian. Saran diajukan atau ditujukan kepada pihak-pihak 

tertentu secara tegas dan jelas sesuai dengan manfaat hasil penelitian ini. 
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