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Ndarboy Genk adalah grup Musik Dangdut yang mengusung aliran 

dangdut modern, yang pada awalnya berada di Kota Semarang namun kini 

Ndarboy Genk berdomisili di kota Yogyakarta. Musik Dangdut ini dibentuk oleh 

sang vokalis, Helarius Daru Indrajaya, terinspirasi dari Musik Dangdut NDX 

A.K.A, dan Pendhoza, dengan tujuan melestarikan musik dangdut, yang semakin 

hilang seiring berjalannya waktu, dan mulai kehilangan pasarnya. Bagaimana 

Bentuk Pertunjukan Musik Dangdut Ndarboy Genk di Kota Semarang?  

Penelitian ini dikaji menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik 

pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 

pemeriksaan keabsahan data menggunakan derajat kepercayaan triangulasi, yang 

meliputi triangulasi sumber,triangulasi metode, dan triangulasi data. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang meliputi 

reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ditemukan bahwa: 

pertunjukan musik dangdut Ndarboy Genk sangat berkembang di Kota Semarang 

dan mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat setempat. Bentuk 

pertunjukan musik dangdut Ndarboy Genk terdiri dari dua aspek yaitu, meliputi 

aspek komposisi musik dan aspek penyajian. Aspek komposisi musik dangdut 

Ndarboy Genk terdiri dari ritme, melodi, harmoni, struktur bentuk analisa musik 

pengiring, syair, tempo, dinamika dan ekspresi, instrumen, aransemen, dan 

pemain, sedangkan aspek penyajian terdiri dari urutan penyajian, tata panggung 

dan waktu pertunjukan, tata rias, tata busana, tata suara, tata lampu, dan penonton. 

Saran, bagi grup musik dangdut Ndarboy Genk hendaknya dapat menjaga 

kualitas penampilan mereka diatas panggung dan tidak menyepelekan hal sepele 

diatas panggung agar supaya penampilannya selalu menarik dan menghibur 

penonton yang menyaksikan mereka. Perlunya pengembangan di bidang musik 

bagi grup musik dangdut Ndarboy Genk agar bisa terus bersaing dengan grup 

musik dangdut yang lainnya dan bias menginspirasi grup dangdut lain yang ingin 

terjun ke dunia musik dangdut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ndarboy Genk adalah grup Musik Dangdut yang mengusung aliran 

dangdut modern, yang pada awalnya berada di Kota Semarang namun kini 

Ndarboy Genk berdomisili di kota Yogyakarta. Musik Dangdut ini dibentuk oleh 

sang vokalis, Helarius Daru Indrajaya, terinspirasi dari Musik Dangdut NDX 

A.K.A, dan Pendhoza, dengan tujuan melestarikan musik dangdut, yang semakin 

hilang seiring berjalannya waktu, dan mulai kehilangan pasarnya. Dalam 

membuat karyanya, Musik Dangdut ini mengusung tema masalah anak muda 

zaman sekarang, contohnya kisah percintaan anak muda. Ndarboy Genk telah 

banyak menghiasi panggung hiburan, khususnya di Kota Semarang dan 

Yogyakarta. Popularitas grup ditandai dengan seringnya Ndarboy Genk diundang 

menjadi bintang tamu dalam acara musik yang diselenggarakan di berbagai 

tempat seperti pada acara Jateng Fair yang berada di PRPP, Pentas Seni SMA 

Bina Nusantara, SMA N 1 Mranggen, SMA Ulujami Pemalang, Universitas 

Wahid Hasim, acara Paguyuband di It’s Milk UNNES, dan berbagai event musik 

lainnya. Kepopuleran grup band Ndarboy Genk tentunya tidak terjadi dengan 

sendirinya  tetapi diduga karena adanya faktor-faktor  yang mempengaruhi baik 

yang berasal  dari dalam maupun dari luar sehingga Bentuk Pertunjukan yang di 

tampilkan menjadi sangat tergantung dengan keberadaan faktor-faktor tersebut.
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Penelitian yang menjadi landasan dari penelitian saya adalah Thesis dari 

Euis Septia Alviani dengan judul Bentuk Pertunjukan Musik Orkes Dangdut 

Parodi Senggol Tromol di Semarang : Kajian Bentuk dan Fungsi. Orkes Dangdut 

Parodi Senggol Tromol memiliki keunikan yang berbeda diantara orkes musik 

parodi lainnya. Hal ini ditunjukan bahwa keunikan kolaborasi musik dangdut dan 

parodi merupakan kolaborasi yang sangat menjunjung nilai norma-norma yang 

berlaku. Orkes Dangdut Parodi Senggol Tromol memiliki nilai musikalitas yang 

sangat tinggi karena kelompok musik ini berpendidikan di bidang seni, khususnya 

seni musik. Ide kreatifitas yang tinggi dan menghasilkan warna baru dalam dunia 

musik dangdut, menjadikan musik Senggol Tromol menjadi musik yang bisa 

diterima di semua kalangan masyarakat kota Semarang.  

Senggol Tromol memiliki bentuk pertunjukan ansambel kecil yang terdiri 

dari vokal, gitar, bass, keyboard, drum, dan kendang. Setiap penampilan selalu 

menampilkan penampilan yang atraktif dengan di dukung oleh kostum yang 

mereka tonjolkan sisi humornya, contohnya dengan memakai pakaian perempuan, 

anak SD yang notabenya sangat tidak sesuai dengan umur mereka namun disisipi 

dengan humor yang segar. 

Ketertarikan peneliti untuk mengangkat Ndarboy Genk ini didasari oleh 

penampilan Ndarboy Genk yang sangat atraktif dan interaktif. Ndarboy memiliki 

bentuk pertunjukan yang berbeda orkes kebanyakan, kostum yang mereka pakai 

bergaya kasual dan sangat anak muda berbeda dari orkes dangdut lainnya yang 

lebih terkesan glamor. Tak jarang pula dalam penampilannya Ndarboy 

menyelipkan komedi didalamnya, contohnya disela-sela lagu mereka memberikan 
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tebak-tebakan kepada personil bahkan penonton. Ndarboy Genk memiliki bentuk 

pertunjukan ansambel kecil yang terdiri dari vokal, gitar, bass, keyboard, drum 

dan kendang. Ketertarikan peneliti juga berasal dari segi komposisi yang Ndarboy 

Genk bawakan, Ndarboy Genk sudah memiliki banyak lagu, dan salah satu lagu 

mereka yang berjudul “Tibo Mburi” bahkan telah dibawakan oleh artis dangdut 

nasional yaitu Via Vallen.  

Tema lagu yang dibawakan Ndarboy Genk sangat relevan dengan realita 

percintaan anak muda di era milenial ini, hal ini dikarenakan pangsa pasar yang 

coba diraih oleh Ndarboy Genk adalah golongan anak muda. Faktor lain yang 

mendorong peneliti untuk mengangkat Ndarboy Genk kedalam skripsi ini didasari 

sedikitnya penyanyi dangdut laki-laki baru yang berkecimpung di industri musik 

dangdut. Kelangkaan penyanyi dangdut laki-laki di industri dangdut ini 

belakangan dipengaruhi oleh selera pasar yang lebih menyenangi penyanyi 

perempuan baik berpenampilan sexy maupun tidak.  

Dalam satu dekade ini hampir semua nama penyanyi dangdut adalah kaum 

hawa, hanya beberapa nama penyanyi dangdut laki-laki yang dapat muncul. 

Ketertarikan lainnya muncul dari segi aransemen dan penyajian musik yang 

dilakukan oleh Ndarboy Genk, musik yang mereka bawakan sangat 

mencerminkan anak muda di zaman sekarang dengan tidak melupakan unsur 

budaya daerah yaitu dari sisi bahasa yang dipakai. Walaupun tidak seratus persen 

menggunakan bahasa jawa, Ndarboy Genk konsisten menggunakan bahasa jawa 

di setiap lagunya. Menurut peneliti Ndarboy Genk merupakan paket lengkap 

dangdut modern di era sekarang, aksi panggung atraktif, lirik lagu yang sangat 
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segar dan tetap menyelipkan unsur budaya, dan berani melawan stigma bahwa 

penyanyi dangdut yang laku di pasaran berasal dari kaum hawa.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Bentuk Pertunjukan Musik Dangdut Ndarboy 

Genk di Kota Semarang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang 

akan diangkat adalah: 

1. Bagaimana Bentuk Pertunjukan Musik Dangdut Ndarboy Genk di Kota 

Semarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalah yang dijabarkan di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Mengetahui dan mendeskripsikan Bentuk Pertunjukan Musik Dangdut 

Ndarboy Genk di Kota Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian nantinya, peneliti beraharap manfaat yang 

dapat diambil adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.1.1  Sebagai sumbang pemikiran bagi Universitas Negeri Semarang khususnya 

mahasiswa jurusan seni musik untuk menambah referensi tentang Bentuk 

Pertunjukandalam pementasan musik. 



5 

 

 
 
 

1.4.1.2 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian 

berikutnya.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Dapat dijadikan informasi bagi Ndarboy Genk, yang dapat meningkatkan 

penghayatan dan ekspresi dalam pementasan musik. 

1.4.2.2 Sebagai informasi bagi masyarakat luas pada umumnya dan para pelaku 

musik di Semarang pada khususnya agar dari hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan masukan guna meningkatkan Bentuk Pertunjukan mereka dalam 

bermusik. 

1.5 Sistematika Skripsi 

Sistematika penyusunan skripsi terdiri dari Halaman Judul, Halaman, 

Pengesahan, Halaman Moto dan Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, dan 

Daftar Lampiran. Bagian isi terbagi menjadi lima bab yaitu: 

Bab I Pendahuluan, pada bab 1 ini meliputi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

Latar belakang berisikan tentang penjelasan tentang pokok bahasan yang akan 

dikaji, keunikan dan objek yang akan dikaji. Rumusan masalah menjelaskan 

tentang objek yang akan dikaji. Pada sub-bab ini tertulis tujuan dilakukannya 

penelitian mengenai topik dan objek yang dikaji. Manfaat penelitian berisikan 

tentang manfaat teoritis dan manfaat praktis dilakukannya penelitian yang akan 

dilakukan. Sistematika penelitian menjabarkan susukan penulisan dan pokok 

bahasan dari masing-masing bab dan sub-bab. 
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Bab II Landasan Teori, pada bab ini menbahas tentang teori teori relevan 

yang telah ditulis orang lain. 

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang metode, 

pendekatan, dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian 

yang akan dilakukan. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan, mendeskripsian memaparkan tentang hasil 

penelitian yang telah dilakuan dan pembahasan data yang telah diperoleh. 

Bab V Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari masalah yang 

telah dikaji dengan hasil penelitian atau data nyata dilapangan dan saran dari 

penulis mengenai hasil penelitian. 

Daftar Pusataka, berisi buku-buku yang digunakan sebagai landasan teori 

dan jurnal-jurnal penelitian yang telah digunakan untuk memperkuat teori. 

Lampiran-Lampiran meliputi intrumen penelitian, hasil observasi dan 

dokumentasi penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Dalam melakukan penelitian, peneliti harus belajar dari peneliti lain untuk 

menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan sama yang di 

buat oleh peneliti sebelumnya. Berikut ini penelitian terdahulu yang masih 

berhubungan dengan penelitian ini.  

Nusa Galenda Maola Muhamad, 2014. Dengan Judul Kajian Bentuk 

Pertunjukan Grup Musik Angklung Kridotomo di Yogyakarta. Universitas Negeri 

Semarang. Bentuk pertunjukan grup musik Angklung Kridotomo terdiri dari 

bentuk penyajian dan bentuk komposisi musik. Alat musik yang digunakan yaitu 

angklung berjenis angklung Daeng, calung gambang, calung dhemung, drum 

tripod, bedhug kecil da bedhug besar. Urutan pertunjukan terdiri dari 4 bagian 

yaitu persiapan, pembukaan, pertujukan inti, dan penutup. Pertunjukan tersebut 

dilakukan di Pasar Beringharjo pada siang hari pukul 10.00-14.00 WIB dan di 

Pasar Malioboro pada malam hari pukul 18.00-23.00 WIB. Perlengkapan yang 

digunakan adalah kostum beskap, pakaian koki, batik, dan kaos seragam. Grup 

Angklung Kriodotomo tidak menggunakan riasan dalam pertunjukan kecuali pada 

acara undangan yang bertempat indoor. Sound system hanya digunakan pada acara 

tertentu dimana disediakan sound system, selain itu mereka tidak menggunakan 

sound system dan hanya mengandalkan formasi untuk mengatur suara yang 

dihasilkan alat musik nya. Penonton dari pertunjukan ini adalah wisatawan dan 



8 

 

 
 

pengunjung pasar. Lagu yang dimainkan adalah lagu-lagu bertempo sedang-cepat 

dan berirama pop, dangdut, dan campursari dengan tangganada diatonis mayor 

seperti Bengawan Solo dan Iwak Peyek, dan lagu bertangga nada diatonis minor 

seperti Kereta Malam dan Berondong Tua. Lagu yang disajikan mengekspresikan 

semangat dan keceriaan karena konsep pertunjukan dari Grup Angklung 

Kridotomo adalah hiburan masyarakat. Persamaan penelitian ini adalah sama-

sama meneliti tentang Bentuk Pertunjukan. Perbedaan penelitian ini adalah Nusa 

Galenda meneliti tentang angklung sedangkan peneliti meneliti tentang dangdut 

kreatif. 

Nanda Prianggodo, 2015. Dengan judul Bentuk Pementasan dan Bentuk 

Pertunjukan Musikal Rastamasya di Kota Semarang. Universitas Negeri 

Semarang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa: (1) Bentuk pementasan kelompok musik Rastamasya dalam penyajiannya 

terdiri dari 3 Bagian yaitu: bagian awal, bagian inti, dan bagian penutup. Tata 

panggung yang digunakan berbentuk rigging. Tata cahaya menggunakan lampu 

halogen, lampu sorot dan moving light. Sound system yang digunakan adalah 

sound out, sound control, mixer, dan microphone. Busana yang digunakan adalah 

busana yang rapi tetapi tidak formal. Riasan saat pementasan adalah riasan 

natural. Alat musik yang digunakan adalah drum set, gitar, bass gitar, keyboard, 

saxophone, dan trumpet. (2) Bentuk ekspresi musikal pementasan kelompok 

musik Rastamasya terdiri dari dua unsur yaitu: Unsur pokok yang terdiri dari: 

irama, melodi, harmoni, dan bentuk/struktur lagu. Irama lagu Rastamasya 

merupakan penggabungan antara irama musik reggae dan irama musik genre lain. 
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Melodinya berisi melodi sederhana yang cepat beradaptasi dengan telinga 

pendengarnya. Rastamasya juga memperhatikan harmoni antar instrumen. Bentuk 

lagu mereka adalah lagu dengan tiga bagian. Unsur ekspresi terdiri dari: tempo, 

dinamik, dan warna nada. Tempo pada Rastamasya dimainkan secara konstan 

(tetap). Mereka juga memainkan dinamik dalam setiap pementasannya. Warna 

nada ditentukan oleh penggunaan alat musik yang terdiri atas: alat musik pukul, 

alat musik tiup, dan alat musik petik. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti tentang Bentuk Pertunjukan. Perbedaan penelitian ini adalah Nanda 

meneliti tentang Rastamasya yang merupakan grup musik Reggae sedangkan 

peneliti meneliti tentang Ndarboy Genk yang merupakan grup musik dangdut 

kreatif. 

Rezali Canggih Sukma, 2013. Dengan judul Analisis Komposisi Musik 

Iringan Kesenian Opak Abang di Kabupaten Kendal. Universitas Negeri 

Semarang. Berdasarkan hasil penelitian, Kesenian Opak Abang merupakan 

kesenian yang berasal dari Desa Pasigitan dan merupakan salah satu kesenian 

khas dari Kabupaten Kendal. Kata Opak Abang merupakan akronim dari kata 

ketoprak dan terbang (rebana). Kesenian Opak Abang merupakan kesenian yang 

dahulunya adalah kesenian berbasis Drama, Tari dan Ketoprak, sekarang berubah 

implementasinya menjadi kesenian berbasis Tari saja. Jadi, Kesenian Opak Abang 

adalah kesenian yang berasal dan berkembang di Kabupaten Kendal, yang 

berbentuk Seni Tari dan didominasi oleh musik iringan berbentuk rebana 

(terbang). Komposisi musik pada lagu-lagu yang terdapat dalam Kesenian Opak 

Abang yaitu menggunakan tangganada pentatonic scale; menggunakan instrumen 
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rebana, ketipung, jidur, biola sebagai pengiring dan waranggana sebagai vokal; 

menggunakan syair berbahasa Arab, Jawa, dan Indonesia; mempunyai irama yang 

poliritmik; menggunakan melodi yang bergerak melompat dan melangkah naik 

sekaligus turun; termasuk dalam close harmoni; mempunyai variasi tempo sedang 

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

mempunyai timbre yang bersumber dari dominasi suara alat musik 

membranophone; menggunakan bentuk frase pertanyaan dan frase jawaban; 

menggunakan satu jenis periode, yaitu periode dari gabungan antara frase tanya 

dan frase jawab saja; susunan musiknya adalah intro dan lagu utama saja; 

menggunakan lagu asli ciptaan dari para tokoh yang berhubungan dengan 

Kesenian Opak Abang sendiri.  

Karakteristik musik pengiring dalam Kesenian Opak Abang yaitu 

mempunyai nuansa Islami dan Jawa, berbentuk sederhana dan berfungsi sebagai 

pengiring gerak tari dalam Kesenian Opak Abang. Persamaan dalam penelitian ini 

adalah kesamaan metode, yaitu analisis komposisi. Perbedaan dapat dilihat dalam 

objek penelitian dimana penelitian terdahulu menganalisis kesenian Opak abang 

sedangkan penliti menganalisis Musik dangdut Ndarboy Genk. 

Benny Arya Ferdiyanto, 2017. Dengan judul Pengaruh Penggunaan 

Musik Dangdut Terhadap Semangat Kerja Para Pekerja Bangunan Drainase di 

Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Universitas Negeri 

Semarang. Hasil penelitian, analisis data dan pembahasan diperoleh simpulan 

bahwa faktor-faktor yang dapat meningkatkan semangat bekerja tidak hanya 

disebabkan karena mendengarkan musik dangdut selama kerja. Musik dangdut 
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mempengaruhi semangat para pekerja bangunan. Aspek-aspek musikal musik 

dangdut yang dapat memicu semangat kerja para pekerja adalah, tempo, dinamik, 

dan teks pada lagu yang diputar.  

Ketika lagu yang diputar adalah lagu yang bertempo pelan maka akan 

menyebabkan aktifitas yang bertempo pelan juga, dan cenderung bermalas-

malasan, ketika lagu bertempo sedang diputar maka akan ada sedikit perubahan 

pada perilaku para pekerja seperti gerak tubuhnya sedikit lebih cepat dan ada 

beberapa pekerja yang mulai bernyanyi, ada juga yang hanya bergumam. Ketika 

lagu dengan tempo cepat maka akan ada perubahan yang signifikan dengan 

perilaku pekerja, seperti gerak tubuh para pekerja yang berubah lebih cepat, 

melakukan aktifitas kerjanya yang sengaja diselaraskan dengan tempo dan 

dinamik lagu yang diputar, mulai ada pekerja yang menari, bersiul, sedikit 

mengangguk-anggukan kepala, bahkan sebagian pekerja bernyanyi dengan suara 

lantang. Selain Tempo, ada dinamika dan teks lagu yang dapat memicu semangat 

para pekerja. 

Dinamika lagu seperti keras atau lirihnya suara yang dihasilkan oleh 

pengeras suara ketika lagu pengiring kerja diputar, jenis musik dangdut yang 

diputar, suara alat musik pada lagu yang diputar akan mempengaruhi semangat 

kerja, baik meningkatkan maupun menurunkan semangat. Tema dari teks lagu 

yang diputar juga akan mempengaruhi semangat kerja, tema seperti percintaan, 

atau tema yang mengarah ke hal-hal yang seronok akan dapat memicu semangat 

pekerja. Perubahan semangat kerja juga akan mempengaruhi pada hasil pekerjaan. 

Semangat kerja yang meningkat menimbulkan gerak tubuh yang cepat sehingga 
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akan berpengaruh pada penyelesaian target pekerjaan. Persamaan penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti tentang musik Dangdut. Perbedaan penelitian ini 

adalah Benny meneliti tentang penggunaan musik dangdut oleh para pekerja  

pembangunan drainase di Pati,sedangkan peneliti meneliti tentang Ndarboy Genk 

yang merupakan grup musik dangdut kreatif. 

Eka Titi Andayani, 2011. Dengan Judul Persepsi Masyarakat Terhadap 

Pertunjukan Musik Dangdut Organ tunggal. Universitas Negeri Semarang. 

Pertunjukan musik dangdut organ tunggal adalah suatu pertunjukan musik yang 

menampilkan lagu-lagu dangdut dan dalam penampilannya, suara alat-alat musik 

seperti gitar, kendang, bass dan suara-suara lain dapat dimainkan oleh sebuah alat 

musik saja yaitu Keyboard yang cukup diprogram saja dapat memunculkan bunyi-

bunyian menyerupai alat musik yang diinginkan. Pertunjukan musik dangdut 

organ tunggal juga cukup diminati masyarakat Kota Tegal, karena secara 

geografis Kota Tegal termasuk sebagai daerah pesisir atau pinggiran dimana 

penduduknya sebagian besar bekerja sebagai nelayan sehingga banyak 

masyarakatnya yang cukup menyenangi musik dangdut. Persepsi penonton 

terhadap pertunjukan musik dangdut organ tunggal umumnya cukup menyukai 

terhadap pertunjukan organ tunggal. Hal ini dibuktikan dari banyaknya penonton 

yang hadir di setiap pertunjukan musik dangdut organ tunggal yang berasal dari 

berbagai kalangan usia. Mereka tidak sekedar menyaksikan secara pasif 

pertunjukan organ tunggal melainkan juga aktif berpatisipasi dalam pertunjukan 

organ tunggal yaitu dengan menyumbang lagu, berjoged, memberi sawer (uang 

tips) dan lainya. Adapun jenis lagu yang sering dibawakan pada pertunjukan 
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organ tunggal di Kota Tegal adalah jenis lagu tarling dangdut. Bagi masyarakat 

Kota Tegal pertunjukan musik dangdut organ tunggal menjadi cerminan status 

sosial sebagian masyarakat Kota Tegal. Masyarakat yang mampu menghadirkan 

pemain organ tunggal dan penyanyi yang mempunyai popularitas (pernah tampil 

di media massa khususnya televisi dan radio) apalagi sudah mengeluarkan album, 

orang yang menanggap akan merasa terangkat status sosialnya di masyarakat. 

Selain itu juga budaya masyarakat Kota Tegal adalah ketika menonton 

pertunjukan organ tunggal penonton sering memberikan sawer (uang tips) kepada 

penyanyi untuk meminta lagu dan berjoged bersama.  

Pemberian uang saweran pun dijadikan prestice tersendiri bagi masyarakat 

Kota Tegal. Dengan memberi sawer yang sebanyak-banyaknya, maka orang 

tesebut akan terangkat juga status sosialnya di masyarakat. Permintaan lagu yang 

tidak memberikan sawer (uang tips) seringkali tidak dipenuhi.Pertunjukan organ 

tunggal dapat memberikan nilai-nilai estetik bagi orang-orang yang menyaksikan. 

Pertunjukan musik dangdut organ tunggal juga merupakan media penyaluran 

bakat khususnya bagi para pemain musik dan penyanyi, sebagai media sosialisasi 

antar masyarakat, serta dapat melestarikan budaya khas Indonesia. Persamaannya 

terdapat pada subjek yang dipakai yaitu pertunjukan musik dangdut. Sedangkan 

perbedaanya, penelitian ini mengupas tentang persepsi masyarakat terhadap musik 

dangdut organ tunggal sedangkan peneliti meneliti tentang Ndarboy grup musik 

dangdut kreatif. 

Harmono Sejati, Irfanda Rizki, 2012. Dengan judul Biola Dalam Seni 

Pertunjukan Gandrung Banyuwangi. Universitas Negeri Semarang. Bagi 
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masyarakat Banyuwangi, biola Banyuwangi atau disebut dengan baolah dianggap 

sebagai bagian terpenting dari kebudayaannya dan merupakan bagian dari musik 

tradisi Banyuwangi. Hal ini disebabkan proses akulturasi instrumen biola pada 

seni pertunjukan Gandrung sudah dikenal sejak tahun 1890 dengan teknik atau 

gending yang disajikan adalah gending-gending Gandrung bukan musik barat. 

Dalam hal ini, sebagian masyarakat telah lama mengenal biola tidak hanya 

mengetahui permainan biola dengan menggunakan sistem teknik biola musik 

barat. Di Banyuwangi kita dapat menemukan permainan biola tanpa menggu-

nakan teknik disiplin ilmu musik barat.  

Hal ini, dapat disimpulkan bahwa teknik musik barat untuk permainan 

biola tidak selamanya digunakan. Terbukti dengan adanya salah satu seni 

pertunjukan tradisi di Banyuwangi Jawa Timur yang menggunakan biola dengan 

konsep, teori dan teknik yang diciptakan masyarakat Banyuwangi yaitu pada seni 

pertunjukan Gandrung. Mengenai rasa indah, tidak semua masyarakat Indonesia 

mengakui bahwa rasa musikal dengan disiplin ilmu musik barat nyaman untuk 

didengar, enak diperagakan, dengan kata lain sebagian dari masyarakat Indonesia 

mempunyai teknik-teknik tersendiri untuk dapat mengungkapkan rasa musikalnya 

walaupun mereka menggunakan alat musik yang berasal dari barat seperti biola. 

Dari sinilah biola dapat menciptakan ciri khas dan karakter bagi seni pertunjukan 

Banyuwangi yang tidak dapat tergantikan dengan instrumen yang lain. Biola atau 

baolah sudah menjadi identitas bagi budaya Banyuwangi khususnya seni 

pertunjukan Gandrung, baik itu seni pertunjukan Gandrung klasik maupun seni 

pertunjukan yang sudah dimodifikasi menjadi seni pertunjukan kreasi baru, biola 
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atau baolah akan selalu digunakan. Sebagai seni yang sudah melekat pada 

masyarakat, peranan dan fungsi seni pertunjukan Gandrung tidak berakhir pada 

saat masa perjuangan, namun semakin lebih berkembang seiring perkembangan 

jaman dan memberikan nuansa yang lebih indah bagi kehidupan seni budaya 

masyarakat Osing Banyuwangi. Hampir semua jenis seni pertunjukan yang hidup 

dan berkembang di Banyuwangi mendapat banyak inspirasi dari seni pertunjukan 

Gandrung. Hal ini terbukti bahwa sampai sekarang masyarakat Banyuwangi 

terutama para seniman tradisi dan para pakar budayawan Banyuwangi tetap 

berusaha mempertahankan dan melestarikan seni pertunjukan Gandrung. 

Demikian juga pemerintah Kabupaten Banyuwangi turut memberikan perhatian 

khusus dan mengangkat Gandrung sebagai Maskot Pariwisata di Banyuwangi. 

Persamaannya yaitu peneliti sama-sama meneliti tentang seni pertunjukan. 

Sedangkan perbedaanya, penelitian ini meneliti tentang keberadaan biola pada 

iringan Gandrung Banyuwangi. 

Moh Muttaqin, 2006. Dengan judul Musik Dangdut dan Keberadaannya 

di Masyarakat. Universitas Negeri Semarang. Disimpulkan sebagai berikut. 

Pertama, menyoroti sisi perkembangan musik dangdut secara musikologi, dapat 

dikatakan bahwa di dalam perkembangannya ditemukan adanya hal-hal yang 

berubah dan tetap. Secara musikologis bahwa umumnya komposisi musik dangdut 

koplo terdiri atas bagian utama dan tambahan. Dilihat dari bentuknya, bagian 

utama komposisi musik dangdut koplo umumnya menggunakan bentuk lagu tiga 

bagian dengan skema: A, B, A‟; A, A‟, B, A‟;A, A‟, B, B‟, A‟, atau A, B, C. 

Selanjutnya, bagian tambahan komposisi musik dangdut terdiri atas bagian 
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introduksi, interlude, dan koda. Pada aspek instrumen ada penambahan alat musik 

dangdut seperti drum set; adanya perubahan dalam pembawaan gitar, keyboard, 

kendang, pada jenis-jenis musik dangdut koplo. Bentuk dan harmoni musik 

dangdut asli dan dangdut koplo adalah sama yaitu urutan intro, interlude dan coda. 

Untuk instrumen perbedaan dari dangdut asli ke dangdut koplo adalah adanya 

penambahan 1 (satu) alat musik yaitu Drums set. Perbedaan yang mencolok antara 

keduanya adalah pada pola permainan instrumennya. Ciri khas musik dangdut 

koplo adalah didominasi oleh permainan kendang yang rancak. Yang membuat 

berbeda dangdut koplo dengan dangdut biasa adalah komposisi musiknya yang 

lebih ngoplo. Sementara itu, beberapa hal yang dianggap masih tetap melekat 

dalam arti tidak berubah adalah gaya pembawaan vokal dangdut, gaya 

pembawaan suling dan gitar bass yang secara khusus dibawakan di dalam musik 

dangdut jenis koplo.  

Kedua, Musik dangdut sebagai bagian dari seni dan mengalami 

perubahan dalam konteks perubahan sosial budaya kota Semarang. Sebagai kota 

perdagangan dan jasa Semarang kaya akan seni dan budaya termasuk didalamnya 

adalah grup musik dangdut Bhaladika yang dikatakan populer di masyarakat kota 

Semarang, hal itu bisa dilihat dari setiap pertunjukannya yang ditonton oleh 

banyak orang baik anak-anak maupun remaja dan dewasa. Persamaannya yaitu 

meneliti tentang Musik Dangdut. Sedangkan perbedaanya, penelitian Moh 

Muttaqin meneliti tentang pola masyarakat dalam menerima keberadaan musik 

dangdut sedangkan peneliti meneliti tentang grup musik dangdut Ndarboy Genk. 
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Wadiyo, 2004. Dengan judul Musik Dangdut di Kalangan Remaja Kota 

Semarang. Universitas Negeri Semarang. Pertunjukan musik dangdut organ 

tunggal adalah suatu pertunjukan musik yang menampilkan lagu-lagu dangdut dan 

dalam penampilannya, suara alat-alat musik seperti gitar, kendang, bass dan 

suara-suara lain dapat dimainkan oleh sebuah alat musik saja yaitu Keyboard yang 

cukup diprogram saja dapat memunculkan bunyi-bunyian menyerupai alat musik 

yang diinginkan. Pertunjukan musik dangdut organ tunggal juga cukup diminati 

masyarakat Kota Tegal, karena secara geografis Kota Tegal termasuk sebagai 

daerah pesisir atau pinggiran dimana penduduknya sebagian besar bekerja sebagai 

nelayan sehingga banyak masyarakatnya yang cukup menyenangi musik dangdut. 

Persepsi penonton terhadap pertunjukan musik dangdut organ tunggal umumnya 

cukup menyukai terhadap pertunjukan organ tunggal.  

Hal ini dibuktikan dari banyaknya penonton yang hadir di setiap 

pertunjukan musik dangdut organ tunggal yang berasal dari berbagai kalangan 

usia.Mereka tidak sekedar menyaksikan secara pasif pertunjukan organ tunggal 

melainkan juga aktif berpatisipasi dalam pertunjukan organ tunggal yaitu dengan 

menyumbang lagu, berjoged, memberi sawer (uang tips) dan lainya. Adapun jenis 

lagu yang sering dibawakan pada pertunjukan organ tunggal di Kota Tegal adalah 

jenis lagu tarling dangdut. Bagi masyarakat Kota Tegal pertunjukan musik 

dangdut organ tunggal menjadi cerminan status sosial sebagian masyarakat Kota 

Tegal. Masyarakat yang mampu menghadirkan pemain organ tunggal dan 

penyanyi yang mempunyai popularitas (pernah tampil di media massa khususnya 

televisi dan radio) apalagi sudah mengeluarkan album, orang yang menanggap 
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akan merasa terangkat status sosialnya di masyarakat. Selain itu juga budaya 

masyarakat Kota Tegal adalah ketika menonton pertunjukan organ tunggal 

penonton sering memberikan sawer (uang tips) kepada penyanyi untuk meminta 

lagu dan berjoged bersama. Pemberian uang saweran pun dijadikan prestice 

tersendiri bagi masyarakat Kota Tegal. Dengan memberi sawer yang sebanyak-

banyaknya, maka orang tesebut akan terangkat juga status sosialnya di 

masyarakat. Permintaan lagu yang tidak memberikan sawer (uang tips) seringkali 

tidak dipenuhi. Pertunjukan organ tunggal dapat memberikan nilai-nilai estetik 

bagi orang-orang yang menyaksikan. Pertunjukan musik dangdut organ tunggal 

juga merupakan media penyaluran bakat khususnya bagi para pemain musik dan 

penyanyi, sebagai media sosialisasi antar masyarakat, serta dapat melestarikan 

budaya khas Indonesia. Persamaannya yaitu meneliti tentang Musik Dangdut. 

Perbedaanya, penelitian Wadiyo meneliti tentang kalang remaja kota Semarang 

dalam merespon musik dangdut sedangkan peneliti meneliti tentang grup musik 

dangdut  Ndarboy Genk. 

Subandi, 2011. Dengan judul Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode 

Dalam Penelitian Pertunjukan. Universitas Negeri Semarang Deskripsi dalam 

penelitian kualitatif merupakan salah satu macam penelitian yang sesuai 

diterapkan untuk jenis seni pertunjukan. Pada penelitian kualtitatif jenis deskripsi 

tidak diperlukan hipotesa oleh karena tidak dimaksudkan untuk membuktikan 

sesuatu kebenaran. Deskripsi sifatnya untuk mencandra semua peristiwa seni yang 

dialami oleh peneliti. Instrumen utama penelitian adalah subyek peneliti sendiri. 

Data dapat diambil dari pengamatan, wawancara, dokumentasi. Informan 
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diperoleh secara beranting untuk mencari data yang lebih mendalam dan relevan. 

Seni pertunjukan merupakan sasaran yang rentan dalam ruang waktu dan alat 

maka diperlukan kerja yang cermat dan tepat pada waktu pertunjukan 

berlangsung. Kesimpulan dalam penelitian relatif banyak tergantung pada 

keahlian peneliti. Persamaannya yaitu meneliti tentang bentuk pertunjukan. 

Sedangkan perbedaanya, penelitian ini lebih general meneliti deskripsi kualitatif 

sebuah pertunjukan. 

Fatin Luaylik, 2012, Dengan judul Perkembangan Musik Dangdut 

Indonesia 1960an-1990an. Mahasiswa Fakultas Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Airlangga. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai 

relevansi keadaan sosial-politik dan kultural terhadap keberadaan Musik Dangdut. 

Penamaan jenis musik ini adalah hasil dari penjulukan merendahkan, dang duut, 

yang merupakan nama sindiran atas penilaian terhadap eksistensi Dangdut yang 

semula dianggap sebagai musik kalangan Bawah. Dalam perkembangannya, 

ternyata musik Dangdut mampu masuk ke dalam ruang dengar kalangan 

Menengah ke Atas lewat beragam kesempatan. Berbeda dari kehadiran awalnya di 

tahun 1960an hingga awal 1970an yang dianggap kampungan, pada dekade-

dekade sesudahnya musik Dangdut menyebar secara lebih modern sesuai dengan 

perkembangan teknologi rekaman. Disamping itu, oleh karena besarnya khalayak 

penggemarnya, musik Dangdut kerap menjadi alat politik untuk mendapatkan 

dukungan massa. Era tahun 1990an menjadi titik balik dari musik Dangdut karena 

citra yang kian membaik dan peningkatan kesejahteraan penyanyinya. 
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Persamaannya yaitu meneliti tentang Musik Dangdut. Sedangkan perbedaanya, 

penelitian ini meneliti tentang perjalanan musik dangdut dari era 1960an-1990an . 

Derta Arjaya, 2016. Dengan judul Dangdut dan Rezim Orde Baru: 

Wacana Nasionalisasi Musik Dangdut Tahun 1990-an. Universitas Gajah Mada. 

Temuan utama penelitian ini adalah; Pertama, ternyata wacana yang digulirkan 

rezim Orba untuk menjadikan musik dangdut sebagai musik nasional Indonesia 

tidak terlepas dari perkembangan musik dangdut yang sangat luar biasa dalam 

periode 1970‟an hingga 1990‟an. Kedua, cara yang ditempuh oleh rezim Orde 

dalam mewacanakan dangdut sebagai musik nasional Indonesia pada pertengahan 

1990-an diawali dengan pemberian dukungan terhadap perkembangan musik 

dangdut dan sejumlah pelarangan terhadap lagu-lagu dangdut yang dianggap 

memiliki unsur negatif, seperti pornografi. Ketiga, bergulirnya wacana untuk 

menjadikan dangdut sebagai musik nasional Indonesia pada dekade 90‟an ternyata 

sangat menguntungkan baik bagi musisi dan musik dangdut maupun bagi rezim 

Orde Baru. Persamaannya yaitu meneliti tentang Musik Dangdut. Sedangkan 

perbedaanya, penelitian ini meneliti sejarah musik dangdut di era orba . 

Slamet Haryono, 2002. Dengan judul Dangdut dan Eksploitasi Seks 

Perempuan. Universitas Negeri Semarang. Dalam penelitiannya Slamet Haryono 

menyatakan bahwa musik dangdut hampir di semua tempat sangat meng 

eksploitasi perempuan karena memang dijadikan uung tombak untuk menarik 

masa. Persamaannya yaitu meneliti tentang Musik Dangdut. Sedangkan 

perbedaanya, penelitian ini meneliti tentang eksploitasi seks perempuan dalam 

musik dangdut yang akan dijadikan perbandingan oleh peneliti . 
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Michael H.B Raditya, 2013. Dengan Judul Dangdut Koplo: Selera Lokal 

Menjadi Selera Nasional. Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia. 

Dangdut Koplo merupakan sebuah kesenian yang berasal dari masyarakat dengan 

geo-kultur tertentu, yakni Pantura dan Jawa Timur. Namun demikian, dangdut 

koplo tetap merupakan bagian dari genre musik dangdut secara umum. 

Perkembangan dangdut koplo semakin terejwantahkan jika bertolak dari 

konstelasi yang terjadi belakangan. Hal ini turut terejawantahkan dengan masifnya 

genre ini di televisi. Namun di awal perkembangannya, genre ini tidak terlalu 

mulus, terlebih ketika Inul Daratista naik kelas dari panggung hajatan ke 

panggung televisi. Hal ini turut merubah kiblat dangdut ala Rhoma menjadi 

dangdut koplo. Naiknya intensitas atensi masyarakat akan dangdut koplo telah 

menjadi lonjakan besar bagi masyarakat pelakunya. Dangdut koplo seakan 

menjadi selera bersama, selera lokal yang menasional. Namun yang menjadi 

persoalan adalah eksploitasi dangdut koplo mulai tidak wajar. Singkat kata, artikel 

ini akan menilik kembali persoalan selera dan estetika lokal yang menasional. 

Proses analisis yang didapat bahwa estetika dangdut koplo turut dikonstruksi 

kembali oleh televisi. Persamaannya yaitu meneliti tentang Musik Dangdut namun 

spesifik di dangdut koplo. Sedangkan perbedaanya, penelitian ini meneliti tentang 

pola masyarakat dalam menerima keberadaan musik dangdut. 

Michael H.B. Raditya, 2017. Dengan judul Dangdut Koplo: Memahami 

Perkembangan Hingga Pelarangan. Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni 

Indonesia. Kesimpulan dari artikel ini adalah  Dangdut Koplo kini telah menjadi 

produk massal, yang terus terkomodifikasi oleh industri musik tanah air. Terlahir 
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di pesisir pantai utara pulau Jawa –Pantura–, Dangdut Koplo telah berkembang 

sejak Dangdut televisi mengemuka. Hingga pada tahun 2003, fenomena Inul 

merebak, dan menggantikan posisi bintang Dangdut yang tenar saat itu, seperti: 

Rhoma Irama. Namun Rhoma Irama tidak menerimanya, pelbagai cara mencekal 

Inul dan Dangdut Koplo dilakukan. Bertolak dari ihwal tersebut, tidak dapat 

dipungkiri bahwasanya Dangdut Koplo berkembang karena pelarangan. Berbagai 

usaha pelarangan dari Rhoma Irama dan kolega, hingga kalangan yang 

mengatasnamakan agama turut mempersoalkan Inul dan musiknya, Koplo. Namun 

kuasa komodifikasi berkerja, Inul dan banyak penyanyi Pantura berjaya. Pada 

tahun 2016, pelarangan kembali terjadi. Giliran KPI ambil bagian mencekal 

tigabelas lagu Dangdut Koplo. Bertolak dari ihwal tersebut, maka artikel ini akan 

membahas perkembangan dan pelarangan yang telah terjadi. Alih-alih diposisikan 

untuk mendukung kubu yang saling berkonfrontasi, artikel ini lebih diarahkan 

sebagai artikulasi atas makna yang terkandung dari Dangdut Koplo itu sendiri. 

Hasil dari artikel ini adalah sebuah tawaran alternatif dalam menyikapi pelarangan 

di kedua belah pihak. Persamaannya yaitu meneliti tentang Musik Dangdut namun 

spesifik di dangdut koplo. Sedangkan perbedaanya, penelitian ini meneliti 

mengupas tentang perkembangan hingga pelarangannya. 

Michael H.B. Raditya, 2017. Dengan judul Pertarungan Identitas Dangdut 

dan Dangdut Koplo. Jurnal Ruang. Raja dangdut Rhoma Irama pernah berujar 

“Koplo bukanlah jenis dari Dangdut”. Menariknya, para aktor intelektual 

Dangdut Koplo tidak ambil pusing soal perseteruan tersebut, walau 

mereka tahu sebenarnya ada yang tidak beres. Di satu sisi, musik yang 
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mereka mainkan dicibir dalam ranah Dangdut itu sendiri. Di sisi lain, 

Koplo justru mendapat eksposur yang kian besar di media massa 

terutama melalui siaran pertunjukkan dan kontes pencarian bakat. 

Dalam hal ini, baik kelompok Dangdut Koplo maupun non -Koplo 

sama-sama membiarkan praktik tarik ulur terjadi. Pertarungan identitas 

tersebut memang sengaja mereka rawat.  Persamaannya yaitu meneliti 

tentang Musik Dangdut. Sedangkan perbedaanya, penelitian ini meneliti tentang 

identitas musik dangdut koplo yang dipertanyakan oleh penggiat dangdut klasik . 

Michael H.B. Raditya, 2017. Dengan Judul Ketika Bung Karno 

„Melarang‟ Dangdut. Jurnal Ruang. Kesimpulan dari artikel ini adalah 

masih banyak informasi yang simpang siur soal apa yang terjadi pasca 

pidato Bung Karno di tahun 1959. Berbagai rujukan mencatat bahwa 

musik “imperialisme” dan “neo -kolonial” yang dicaci Sukarno 

mengarah kepada salah satu jenis musik semata (baca: rock), padahal 

beberapa jenis seni dan ekspresi kebudayaan “asing” lainnya turut 

dipersoalkan.Berbagai rujukan merekam bagaimana kejadian tersebut 

berujung pada pelarangan, namun melupakan bahwa semangat yang 

diusung dalam pidato tersebut sebetulnya mengarah pada seruan untuk 

kembali pada kebudayaan sendiri.  Persamaannya yaitu meneliti tentang 

Musik Dangdut. Sedangkan perbedaanya, penelitian ini meneliti tentang 

kebenaran dangdut yang dilarang diera orde lama. 

Kedung Darma Romansha, 2017. Dengan Judul Dangdut, 

Indramayu, dan Hikayat Masa Silam. Jurnal Ruang. Artikel ini meneliti 
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tentang fenomena musik dangdut yang telang mengkudeta keberadaan 

kesenian wayang yang selama ini menghiasi acara hajatan di indramayu 

dan didalam pelaksaan kesenian tersebut masih terdapat perilaku yang 

tidak sopan terhadap kaum wanita, seperti persepsi bahwa penyanyi 

wanita dalam orkes dangdut selalu bisa “dipakai” untuk meluapkan 

nafsu belaka. Persamaannya yaitu meneliti tentang Musik Dangdut. Sedangkan 

perbedaanya, penelitian ini meneliti tentang pola pergeseran kebudayaan. 

Agus Rianto, 2013. Dengan judul Goyang Dangdut dan 

Representasi di Televisi. Paska Sarjana Sosiologi UGM Yogyakarta. 

Kesimpulan dari artikel tersebut adalah Sebagai genre musik populer, 

dangdut adalah bagian dari industri hiburan budaya pop. Ia mempunyai 

“masyarakat pendengar”, di samping memperoleh pemeliharaan dan penghargaan 

yang cukup wajar. Orang tidak lagi mempersoalkan dari mana musik semacam itu 

berasal dan siapa yang berperan sebagai cikal-bakalnya. Namun dalam 

kebudayaan pop juga didefinisikan sebagai “lokasi pertarungan, di mana banyak 

dari makna ini ditentukan dan diperdebatkan. Tidak cukup untuk mengecilkan 

budaya pop sebagai hanya melayani sistem pelengkap bagi kapitalisme dan 

patriarkhi, membiarkan kesadaran palsu membius masyarakat. Budaya pop juga 

bisa dilihat sebagai lokasi di mana makna-makna dipertandingkan dan ideologi 

yang dominan bisa saja diusik; antara pasar dan berbagai ideologi; antara pemodal 

dan produser; antara sutradara dan aktor; antara penerbit dan peneliti; antara 

kapitalis dan kaum pekerja; antara perempuan dan laki-laki; kelompok 

heteroseksual dan homoseksual; kelompok kulit hitam dan putih; tua dan muda; 
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antara apa makna segala sesuatunya, dan bagaimana artinya, merupakan 

pertarungan kontrol (terhadap makna) yang berlangsung terus menerus. Dengan 

demikian, dangdut di televisi akhirnya bukan lagi sekedar menawarkan hiburan, 

namun juga ideologi-ideologi yang terus diproduksi dan direproduksi atas nama 

jagat hiburan bernama dangdut. Persamaannya yaitu meneliti tentang Musik 

Dangdut. Sedangkan perbedaanya, penelitian ini meneliti tentang representasinya 

di televisi. 

Pandu Dipta Yoga. 2013. Dengan judul Hubungan Antara Musik Dangdut 

Koplo Dan Lingkungan Gang Doly. Apron Jurnal Pemikiran Seni Pertunjukan.  

Kesimpulan dari artikel tersebut adalah makna dan kekuatan transenden sebuah 

musik, bahwa musik itu bukan sekedar untuk didengarkan, namun juga untuk 

dirasakan, diresapi, dan disadari pengaruhnya terhadap sisi psikologi bagi masing-

masing pendengar dan penikmat di sekitarnya. Dangdut tidak hanya dikenal atau 

bisa ditonton di lapangan, tempat-tempat terbuka lain. Dangdut juga tidak hanya 

bisa disaksikan di layar kaca , media internet seperti Youtube dan didengarkan 

melaui player, radio atau mp3, tapi juga ada di tempat-tempat khusus atau tempat 

hiburan di Gang Doli, seperti di bar atau kafe Dangdut pada lingkungan sekitar 

Gang doly. Dangdut Koplo menjadi musik utama di tempat-tempat hiburan 

malam di  Gang Doly. musik Dangdut tersebut seakan-akan menjadi ikon Gang 

Doly karena memiliki fungsi yang erat. Persamaannya yaitu meneliti tentang 

Musik Dangdut. Sedangkan perbedaanya, penelitian ini meneliti fungsi musik 

dangdut di lingkungan gang Doly. 
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Hermawati Dwi Susari dan Hartini, 2015. Dengan judul Fenomena 

Pemajanan Lagu Dangdut Berlirik Seronok Pada Perkembangan Imitasi Bahasa 

Anak. IKIP PGRI Madiun. Menggambarkan situasi dan kondisi lingkungan sosial 

anak yang banyak terpapar hiburan berupa lagu yang liriknya tidak sesuai dengan 

usia anak. Berdasarkan penelitian juga terungkap bahwa anak mudah 

menghapalkan lirik lagu dangdut karena iramanya enak didengar serta sering 

didengar anak di lingkungan sosialnya. Sayangnya, kebanyakan lirik lagu dangdut 

tersebut berkonotasi seronok. Sebaliknya, anak justru tidak mengenal lagu-lagu 

anak-anak. Hasil ketiga menunjukkan perkembangan bahasa anak yang telah 

terpengaruh kosakata berkonotasi negatif dan tidak sepantasnya diucapkan oleh 

anak-anak usia sekolah dasar.  Hasil luaran penelitian adalah publikasi ilmiah 

pada jurnal lokal yang memiliki ISSN serta pengayaan bahan ajar pada mata 

kuliah Perkembangan Peserta Didik serta mata kuliah Pembelajaran Seni Musik di 

SD. Hasil penelitian berikut juga dimaksudkan sebagai pilot project acuan 

pengembangan seni musik yang efektif untuk meningkatkan kesantunan bahasa 

anak. Persamaannya yaitu meneliti tentang Musik Dangdut. Sedangkan 

perbedaanya, penelitian ini meneliti tentang dampak yang ditimbulkan terhadap 

anak. 

Panakajaya Hidayatullah, 2015. Dengan judul Musik Adaptasi Dangdut 

Madura. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa dalam proses adaptasi lagu asal ke lagu sasaran terdapat pola-pola atau 

kecenderungan yang sering terjadi yaitu: 1) lirik lagu sasaran selalu menyesuaikan 

dengan lirik lagu asal, penyesuaian tersebut melalui penyesuaian pola lirik, pola 
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tiruan bunyi (onomatope), pola penyesuaian bunyi dan saduran. 2) Melodi vokal 

lagu asal selalu berorientasi untuk tetap dipertahankan, tetapi mengalami 

perubahan yaitu penyesuaian ritme melodi vokal dan perubahan nada melodi 

vokal. 3) Terdapat hubungan lirik dan melodi vokal yang saling mempengaruhi 

dalam musik adaptasi dangdut Madura. Persamaannya yaitu meneliti tentang 

Musik Dangdut. Sedangkan perbedaanya, penelitian ini meneliti tentang adapatasi 

yang terjadi untuk menjadikan musik Dangdut Madura. 

Endah Dwi Wahyuningsih, 2014. Dengan judul Pertunjukan Barongan  

Gembong Kamijoyo Kudus. Universitas Negeri Semarang. Barongan adalah 

sejenis binatang yang menyerupai singa untuk memberikan hiburan dikalangan 

anggota masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Barongan merupakan 

pertunjukkan yang dinanti-nanti karena biasa di mainkan sebagai tanggapan pada 

hajatan Sunatan, Perkawinan, Tujuhbelas Agustusan dan sebagainya. Terutama 

yang mempunyai anak yang hendak diruwat. Persamaannya yaitu meneliti tentang 

Petunjukan. Sedangkan perbedaanya, penelitian ini meneliti tentang Barongan 

Gembong Kamijoyo. 

Sutiyono, 2009. Dengan judul Manajemen Seni Pertunjukan  Kraton 

Yogyakarta Sebagai Penanggulangan Krisis Pariwisata Budaya. Universitas 

Negeri Yogyakarta. Penelitian  ini menunjukkan bahwa manajemen yang 

dipergunakan untuk mengelola seni pertunjukan tradisional di Kraton Yogyakarta 

mempergunakan fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan pertunjukan 

(planning), Mengorganisasi pertunjukan (organizing), pelaksanaan pertunjukan 

(actuating), dan pengawasan pertunjukan (controlling). Dengan menerapkan 
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manajemen pertunjukan tersebut dapat dipergunakan Kraton Yogyakarta sebagai 

bentuk penangulangan krisis pariwiasata di Yogyakarta. Persamaannya yaitu 

meneliti tentang Seni Pertunjukan. Sedangkan perbedaanya, penelitian ini meneliti 

tentang manajemen yang dilakukan oleh keraton Yogyakarta dalam 

menanggulangi krisis pariwisata budaya. 

Sri Rochana Widyastutieningrum, 2017.  Dengan judul Gladhen dalam 

Seni Pertunjukan Tari Tradisional Jawa. Universitas Diponegoro Semarang. 

Gladhen dalam pertunjukan tari selalu dilakukan oleh para penarinya sebagai 

upaya untuk dapat menunjukkan kinerja yang baik dan nilai-nilai estetika. Penari 

profesional dituntut untuk menciptakan inovasi. Kelahiran penari profesional 

sangat dipengaruhi oleh proses pelatihan yang mereka alami. Untuk menghasilkan 

pertunjukan tari yang indah, seorang penari profesional membutuhkan pelatihan 

dan latihan keras, yang disebut gladhen. Makalah ini membahas tentang proses 

pelatihan dan praktik untuk menghasilkan penari profesional Jawa. Persamaannya 

yaitu meneliti tentang Seni Pertunjukan. Sedangkan perbedaanya, penelitian ini 

meneliti tentang proses pelatihan dan praktik untuk menghasilkan penari 

profesional Jawa yang disebut Gladhen. 

Winduadi Gupita dan Eny Kusumastuti, 2012. Bentuk Pertunjukan 

Kesenian Jamilin di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. 

Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk 

pertunjukan kesenian Jamilin di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten 

Tegal meliputi pelaku, gerak, iringan, tata rias dan tata busana, tata pentas, tata 

suara, tata lampu dan properti serta urutan penyajian pertunjukan kesenian Jamilin 
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yang dimulai dari orgen tunggal lagu Tegalan untuk menarik perhatian dan 

mengajak orang-orang berkumpul agar dapat menyaksikan pertunjukan inti dari 

kesenian Jamilin, kemudian tari Jamilin, lawak, permainan akrobat dan sulap. 

Persamaannya yaitu meneliti tentang Seni Pertunjukan. Sedangkan perbedaanya, 

penelitian ini meneliti tentang bentuk pertunjukan kesenian Jamilin. 

I Nyoman Rediasa dan Langen Broto Sutrisno, 2015. Dengan judul 

Pertunjukan Body Painting di Bali Sebagai Objek Pariwisata. Universitas 

Pendidikan Ganesha. Bentuk body painting yang diselenggarakan Hard Rock 

Hotel Bali sejak tahun 2003 yang merupakan. kreativitas seni lukis di atas tubuh 

perempuan dan seni rupa pertunjukan berupa atraksi seniman melukis tubuh 

perempuan, peragaan (fashion) hasil lukisan dan pertunjukan musik. Fungsi body 

painting Bali sebagai kepentingan pariwisata, terjadi lewat komodifikasi dalam 

kemasan budaya popular meliputi fungsi personal, sosial, (rekreasi dan apresiasi). 

Persamaannya yaitu meneliti tentang Seni Pertunjukan. Sedangkan perbedaanya, 

penelitian ini meneliti tentang bentuk pertunjukan Body Painting di Bali Sebagai 

Objek Pariwisata. 

Endang Ratih E.W, 2001. Dengan judul Fungsi Tari Sebagai Pertunjukan. 

Harmonia: Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni. Fungsi tari dalam kehidupan 

manusia, dapat dibedakan menjadi empat, yaitu tari sebagai sarana upacara, 

sebagai hiburan, seni pertunjukan, dan sebagai media pendidikan. Antara keempat 

jenis tari yang berbeda-beda fungsinya tersebut, masing-masing mempunyai ciri 

atau kekhasan tersendiri. Namun pada saat ini dari keempat jenis tari tersebut 

secara sepintas perbedaannya semakin kabur. Banyak seniman tari yang 
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mengambil inspirasi dari tari-tarian upacara magis menjadi sebuah tari 

pertunjukan. Banyak aspek yang harus diperhatikan, diantaranya adalah: faktor 

tari sebagai seni (obyek Apresiasi), yaitu bagaimana kita menyajikan suatu tarian 

yang bernilai estetis, tentu saja hal ini didukung dengan media bantu lain seperti 

iringan, rias dan busana, dekorasi dan tata pentas yang baik dan komunikatif. 

Kedua adalah faktor penonton (Apresiator), yang perlu diperhatikan adalah tari 

yang kita sajikan untuk dikomunikasikan kepada penonton. Kedua faktor tersebut 

harus betul-betul diperhatikan karena keduanya saling mendukung satu sama lain. 

Persamaannya yaitu meneliti tentang Seni Pertunjukan. Sedangkan perbedaannya, 

penelitian ini meneliti tentang fungsi tari sebagai pertunjukan.  

Agus Cahyono, 2006. Dengan judul Seni Pertunjukan Arak-arakan dalam 

Upacara Tradisional Dugdheran di Kota Semarang. Harmonia: Jurnal 

Pengetahuan dan Pemikiran Seni. Warga masyarakat Semarang, sebagai satuan 

masyarakat yang hidup di daerah pesisir utara pulau Jawa, juga memiliki peristiwa 

yang dipandang khusus dan memiliki arti penting. Salah satu peristiwa penting 

bagi kehidupan warga masyarakat Semarang yaituketika menyambut datangnya 

bulan suci Ramadhan, warga masyarakat Semarang selalu menantikan upacara 

tradisional dugdheran. Tradisi dugdheran dilaksanakan setahun sekali menjelang 

bulan Ramadhan dan berlangsung hingga sekarang. Fenomena ini menarik untuk 

dikaji dari perspektif sosial budaya. Persamaannya yaitu meneliti tentang Seni 

Pertunjukan. Sedangkan perbedaanya, penelitian ini meneliti tentang bentuk 

pertunjukan arak-arakan dalam upacara tradisional dughderan di kota semarang.  
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Endang Ratih E.W, Malarsih,dan Wahyu Lestari, 2005. Dengan Judul 

Citra Wanita Dalam Pertunjukan Kesenian Tayub. Harmonia: Jurnal Pengetahuan 

dan Pemikiran Seni. Kesenian tayub merupakan seni tari tradisional yang sampai 

sekarang masih banyak diminati oleh masyarakat di Kabupaten Blora. 

Penelitianini menunjukkan Citra wanita dalam pertunjukan kesenian tayub adalah 

wanita dianggap sebagai pemuas laki-laki. Kedudukan seorang penari atau joged 

dalam pertunjukan tayub merupakan daya tarik yang sangat kuat, karena bagi 

masyarakat sebagai penonton dan sekaligus sebagai penayub dan pengjuyub, 

menganggap seorang joged merupakan obyek penghibur dan pemuas serta sebagai 

obat pelepas lelah setelah seharian bekerja. Persamaannya yaitu meneliti tentang 

Seni Pertunjukan. Sedangkan perbedaanya, penelitian ini meneliti citra wanita 

dalam pertunjukan kesenian tayub.  

Sang Nyoman Satria Irnaningrat, 2017. Peran Kemajuan Teknologi Dalam 

Pertunjukan Musik. Institut Seni Yogyakarta. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

perkembangan teknologi, seni menikmati musik melalui pertunjukan musik 

perlahan bergeser dan mulai hilang digantikan dengan alat-alat atau instrumen 

simulakra seperti kaset, CD, VCD, Youtube, RBT, dan iTunes. Selanjutnya, 

simulakra juga membawa dampak yang signifikan terhadap matinya pertunjukan 

musik yaitu salah satunya adalah dehumanisasi atau suatu kondisi dimana 

manusia telah meninggalkan kodratnya sebagai manusia. Persamaannya yaitu 

meneliti tentang Seni Pertunjukan. Sedangkan perbedaanya, penelitian ini meneliti 

tentang pergeseran budaya menonton pertunjukan yang beralih ke sarana digital.  
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Hartono, 2001. Dengan judul Organisasi Seni Pertunjukan (Kajian 

Manajemen). Harmonia: Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni. Memasuki 

millenium ketiga, era industri, era teknologi era informasi, atauera gloal, menuntut 

semua organisasi tidak terkecuali organisasi seni pertunjukan untuk lebih efektif, 

memenuhi kebutuhan pelanggan, dan peningkatan kualitas terus menerus, 

pengelolaan organisasi seni harus mengoptimalkan sumber daya manusia dalam 

mendorong peningkatan pengetahuan dan kecakapan, serta perencanaan secara 

terpadu. Untuk memenuhi harapan-harapan peningkatan kualitas dan kepuasan 

pelanggan menuntut perubahan manajemen. Upaya mengimplementasikan sistem 

manajemen kontemporer adalah suatu pendekatan yang seharusnya dilaksanakan 

oleh organisasi masa ini yaitu untuk memperbaiki outputnya, menekan biaya 

produksi, dan meningkatkan produktifitasnya. Persamaannya yaitu meneliti 

tentang Seni Pertunjukan. Sedangkan perbedaanya, penelitian ini meneliti tentang 

mengorganisir sumber daya manusia untuk menciptakan sistem pertunjukan baik.  

M. Jazuli, 2001. Dengan judu Kritik Seni Pertunjukan. Harmonia: Jurnal 

Pengetahuan dan Pemikiran Seni. Tiadanya kritik berarti salah satu informasi 

budaya tak sampai. Tiada kritik, maka nilai-nilai dan kualitas karya seni tak dapat 

dikenali dan dipahami. Kritik bukan hanya bermanfaat bagi pertumbuhan dan 

perkembangan khasanah seni, melainkan juga dapat memacu kreatifitas seni man 

dan meningkatkan daya apresiasi khalayak luas. Namun mengkritik karya seni 

tidaklah mudah, karena membutuhkan kedewasaan dan kearifan dari 

pengkritiknya. Selain itu, sebuah kritik seni harus mempertahankan aktifitas-

aktifitasnya yang memancarkan kejelasan dan kekuatan proporsional dan mampu 
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menyertakan posisinys (stage of the art) di antara jenis karya seni yang menjadi 

objek kritik . Persamaannya yaitu meneliti tentang Seni Pertunjukan. Sedangkan 

perbedaanya, penelitian ini meneliti tentang kritik terhadap pertunukan itu sendiri.  

Moh Hasan Bisri, 2000. Dengan Judul Pengelola Organisasi Seni 

Pertunjukan. Harmonia: Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni. Pengaruh 

globalisasi sangat terasa dalam dunia kesenian Indonesia. Hal itu minimal tampak 

dari pesatnya perkembangan teknologi komunikasi sehingga menyebabkan karya-

karya seni seniman suatu bangsa dapat menembus dan dinikmati secara langsung 

oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Hasil karya seni tidak dapat lagi 

dipisahkan dengan tegas dari sistem-sistem, seperti produksi, informasi, 

perdagangan, hukum dan telekomunikasi. Karya seni anak bangsa Indonesia mau 

tidak mau harus mampu bersaing dengan karya-karya seni hasil world 

intertainment industry, seperti film produksi Hollywood, Cina, India maupun 

telenovela dari Mexico, Brasil dan negara-negara lain. Terlepas dari semua itu, 

pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa 

kemungkinan peningkatan apresiasi seni masyarakat dan memberi peluang bagi 

karya seni Indonesia untuk “go international” ke dalam industri kesenian dunia. 

Persamaannya yaitu meneliti tentang Seni Pertunjukan. Sedangkan perbedaanya, 

penelitian ini meneliti tentang pengelolaan sebuah sistem pertunjukan.  

  Rachel Mediana Untung dan Lono Lastoro Simatupang, 2010. Dengan 

judul Pengelolaan Pertunjukan Musik Pusat Kebudayaan Erasmus Huis di 

Indonesia. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Dalam jurnal ini mencoba 

mengupas sebuah pusat kebudayaan Erasmus Huis atau EH. EH berdiri tahun 
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1970 mempunyai tujuh program yaitu ceramah, film, musik, pameran, sastra, tari 

dan teater. Fokus penelitian ada pada bidang musik. Persamaannya yaitu meneliti 

tentang Seni Pertunjukan. Sedangkan perbedaanya, penelitian ini mengupas 

tentang pengelolaan pertunjukan musik pusat kebudayaan Erasmus Huis.  

Silo Siswanto,2017. Dengan Judul Bentuk dan Struktur Musik Pertunjukan 

Rejung. Universitas PGRI Palembang. Rejung merupakan seni pertunjukan rakyat 

musik, dimana teksnya berbentuk pantun yang disenandungkan bersama dengan 

permainangitar, piol berbentuk seperti biola dan dambus. 

Munculnya rejung bermula dari kesenian ta’dut dan sardudun. Penelitian 

ini bertujuan: Menjelaskan bentuk dan struktur musik pertunjukan rejung. Bentuk 

dan struktur musik pada pertunjukan rejung memiliki ke khasan tersendiri bagi 

masyarakat Sumatera Selatan. Persamaannya yaitu meneliti tentang Seni 

Pertunjukan. Sedangkan perbedaanya, penelitian ini mengupas tentang 

pertunjukan Rejung. 

Panakajaya Hidayatullah dan Mei Artanto, 2018. Dengan judul 

Optimalisasi Pertunjukan Festival Kampung Langai Melalui Pelatihan Sistem 

Tata Kelola dan Kerja Kreatif. Universitas Jember.  Pada tahun 2015, berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 131, Kabupaten Situbondo ditetapkan sebagai daerah 

tertinggal. Faktor penyebab utamanya adalah rendahnya Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM). Dalam kondisi yang krisis, terdapat beberapa kelompok anak 

muda kreatif yang tergabung dalam beberapa komunitas seni, secara konsisten 

mereka membangun gerakan kebudayaan melalui kegiatan Festival Kampung 

Langai (FKL). FKL mempunyai harapan besar dalam mengembangkan potensi 
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lokal (seni dan budaya) masyarakat Situbondo. Secara khusus kegiatan ini 

diharapkan dapat berkontribusi nyata terhadap masyarakat sekitar. Saat ini FKL 

telah memasuki tahun ke-4, namun masih banyak permasalahan yang terjadi di 

lapangan seperti, lemahnya sistem tata kelola pertunjukan, tidak adanya 

manajemen kerja kreatif (artistik) serta belum ada pengembangan konten yang 

bersifat lokal. Berdasarkan beberapa permasalahan itulah program pengabdian 

pemula ini dilaksanakan. Adapun beberapa kegiatan pengabdian yang dilakukan 

antara lain 1) Pelatihan tentang pengembangan pengetahuan, keterampilan dan 

keahlian dalam bidang sistem tata kelola pertunjukan berbasis festival secara 

metodis yang nantinya dapat mengembangkan proses kreatif dalam acara FKL.; 2) 

Pelatihan tentang pendalaman seni dalam wilayah kerja kreatif. Mencakup 

pelatihan teknis dan konseptual tentang proses kreatif penggarapan karya seni. 

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa melalui kegiatan pelatihan tentang 

sistem tata kelola dan kerja kreatif, FKL ke-4 telah mengalami beberapa 

peningkatan seperti sistem tata kelola seni berbasis komunitas dan masyarakat 

yang lebih baik, pengembangan konten pertunjukan yang lebih variatif dan 

mengarah pada revitalisasi seni tradisi masyarakat serta meningkatnya apresiasi 

masyarakat. Persamaannya yaitu meneliti tentang Seni Pertunjukan. Sedangkan 

perbedaanya, penelitian ini mengupas tentang optimalisasi pertunjukan festival 

kampung Langai melalui pelatihan sistem tata kelola dan kerja kreatif. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1  Bentuk Pertunjukan 

 Arti kata bentuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, 

adalah gambaran, wujud, susunan (2005:135), sedangkan pertunjukan menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga adalah sesuatu yang dipertunjukkan; 

tontonan seperti bioskop, wayang, dan sebagainya (2005:1227). Sehingga jika 

digabungkan arti kata bentuk pertunjukan adalah gambaran dari sesuatu yang 

dipertunjukkan; tontonan (bioskop, wayang, dan sebagainya). Menurut Bastomi 

(1992:55), yang dimaksud bentuk adalah wujud yang dapat dilihat. Dengan wujud 

dimaksudkan kenyataan secara konkret di depan kita (dapat dilihat dan 

didengarkan)sedangkan wujud abstrak hanya dapat dibayangkan. Pertunjukan 

adalah sebuah bentuk yang disajikan dalam wujud nyata dapat dilihat dan di 

dengar.  

  Pertunjukan mengandung pengertian mempertunjukan sesuatu yang 

bernilai seni, tetapi senantiasa berusaha menarik perhatian apabila ditonton untuk 

menjadi sebuah pertunjukan harus direncanakan untuk disuguhkan oleh penonton, 

dilakukan oleh pemeran dalam keterampilan yang membutuhkan latihan, ada 

peran yang dimainkan, dilakukan diatas pentas, dengan diiringi musik dan 

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

  Menurut Sedyawati (1980:60), bahwa bentuk pertunjukan adalah sesuatu 

yang berlaku dalam waktu, suatu lokasi mempunyai arti hanya pada waktu suatu 

pengungkapaan seni berlangsung di situ. Bentuk pertunjukan meliputi berbagai 

aspek yang tampak serta terdengar di dalam tatanan yang mendasari suatu 
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perwujudan seni pertunjukan dalam bentuk gerak, suara dan rupa. Ketiga aspek 

ini menyatu menjadi satu keutuhan dalam penyajiannya. Menurut pendapat Jazuli 

(2001:72), jenis dan bentuk pertunjukan berkaitan dengan materi pertunjukan. 

Jenis pertunjukan meliputi teater, tari, musik, sedangkan bentuknya dapat berupa 

tradisional, kreasi atau pengembangan, dan modern atau kontemporer. Konteks 

tempat pertunjukan dapat dipahami dalam arti lokasi dan gedung, termasuk 

bentuk panggung pertunjukan. Idealnya tempat pertunjukan harus berada pada 

lingkungan yang memungkinkan untuk berkembang secara ekonomis maupun 

artistik.. 

2.2.1.1 Bentuk-bentuk Pertunjukan Musik 

 Menurut Sutiyono (2009:27) bentuk-bentuk pertunukan musik terbagi 

dalam: 

1) Pertunjukan musik tunggal, yang menampilkan seseorang dalam memainkan 

alat musik tertentu. Misalnya penampilan piano tunggal, penampilan gitar tunggal, 

penampilan organ tunggal, penampilan biola tunggal dan lainnya. 

2) Pertunjukan kelompok musik terbatas, adalah pertunjukan kelompok musik 

yang berbentuk seriosa dalam bentuk duet alat musik, bentuk-bentuk trio, kuartet, 

atau kuintet alat musik sampai dengan bentuk ansambel terbatas sifat pertunjukan 

music seperti ini tidak jauh berbeda dari penyajian musik sebelumnya, yakni 

terkesan formal dan penonton harus benar-benar disiplin. 

3) Pertunukan musik orchestra, meskipun masih memiliki sifat formal dan 

disiplin tinggi, namun dihadiri oleh jumlah penonton yang jauh lebih besar 

daripada prtunjukan musik lainnya. Untuk menampilkan bentuk penyajian musik 
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seperti ini diperlukan ruang yang cukup besar serta tata akustik gedung yang 

sangat baik. 

4) petunjukan musik elektrik, berbeda dari pertunjukkan musik lainnya yang 

ditampilkan di dalam ruang tertutup, pertunjukan jenis musik ini biaanya 

dilakuakan di tempat terbuka dengan jumlah penonton yang bisa mencapai tujuan 

ribuan orang. Sifat dari pertunukann musik ini tidak bersifat formal dan penonton 

boleh saja berteriak-teriak atau ikut menyanyi bersama penyanyi yang sedang 

tampil diatas pentas. 

2.2.1.2 Elemen- Elemen Bentuk Pertunjukan 

 Menurut Susetyo (2007:4), bentuk pertunjukan dibagi menjadi dua yaitu 

bentuk komposisi dan bentuk penyajian. Bentuk komposisi musik terdiri dari: 1) 

ritme; 2) melodi; 3) harmoni; 4) struktur bentuk analisa musik; 5) syair:6) tempo, 

dinamik dan ekspresi; 7) instrumen, dan; 8) aransemen. 

 Selanjutya, bentuk penyajian terdiri dari: 1) urutan penyajian; 2) tata 

panggung; 3) tata rias; 4) tata busana; 5) tata suara; 6) tata lampu; dan 7) formasi.  

 

2.2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Pertunjukan Musik 

Menurut Hartono (2001:35) Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertunjukan muisk adalah: 

1) Tema, unsur pertunjukan musik yang pertama adalah tema. Tema merupakan 

sebuah plot dan menjadi dasar pemikiran dalam sebuah pertunjukan. Pikiran 

pokok atau tema tersebut akan menjadi peganggan dalam proses pembuatan karya 

seni musik untuk sebuah pertunjukan. Tema yang biasanya dipilih pada 
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pertunjukan musik akan berkaitan erat dengan adat kehidupan sosial, politik, dan 

berbagai macam fakta tertentu dari sebuah masyarakat. Proses penentuan tema ini 

akan sangat mempengaruhi hasil karya yang akan dipertunjukan dalam 

pageralaran musik nantinya sehingga harus dipertimbangkan dengan baik dan 

benar. 

2) Instrumen musik, instrumen atau alat musik yang akan digunakan dalam 

sebuah pertunjukan seni musik juga merupakan unsur unsur pertunjukan musik. 

Intrumen yang digunakan sebagai unsur pertunjukan musik pastinya berupa alat 

musik yang cukup terkenal dan menjadi sebuah ciri dari sebuah pertunjukan 

musik. 

3) Pemain musik, berkaitan dengan instrumen musik atau alat musik maka unsur 

unsur pertunjukan musik terutam dalam hal ini musik lainnya adalah pemain 

musik itu sendiri. Pemain musik berperan dalam terjadinya sebuah suara yang 

akan di padu padankan dari berbagai macam alat atau instrumen musik dengan 

berbagai macam tema tertentu. 

4) Lirik vokal, unsur lainnya dalam pertunjukan seni musik yang disajikan 

secara campuran yang didalamnya terdapat berbagai macam jenis musik vokal 

musik instrumen yakni lirik dari vokal dalam pertunjukan tersebut. Lirik musik 

akan sarat dengan pesan pesan moral yang berkaitan dengan tema. 

5) Unsur Musik, sebagai sebuah seni musik, musik pertunjukan juga semestinya 

memiliki unsur unsur musik pada umumnya yang diterapkan dalam proses 

pembuatan sebuah karya musik yang dapat seseuai dengan kondisi yang ingin di 

munculkan dalam pertunjukan musik tersebut. 
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2.2.2  Musik 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990: 602), musik adalah ilmu 

atau seni menyusun nada atau suara diutarakan kombinasi dan hubungan temporal 

untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai keseimbangan dan 

kesatuan, nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung 

irama, lagu dan keharmonisan. Lebih lanjut Jamalus (1988: 1-2) mengemukakan 

bahwa musik adalah suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau 

komposisi musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan pencipta melalui 

unsure-unsur musik yaitu: irama, melodi, harmoni, bentuk/struktur lagu dan 

ekspresi sebagai satu kesatuan. 

Kata atau istilah musik dikenal dari bahasa Yunani musike (Harjana, 1983: 

6-7). Musike berasal dari perkataan muse yaitu sembilan dewa-dewi Yunani 

dibawah pimpinan dewa Apollo yang melindungi seni dan ilmu pengetahuan. Di 

dalam mihtologi Yunani kuno, musika mempuyai arti keindahan yang terjadi 

berasal dari kemurahan hati para dewa Yunani yang diwujudkan sebagai bakat 

musik. Musik bukanlah sekedar hadiah atau bakat dari para dewa, musik juga 

terjadi oleh karena akal budi manusia dalam bentuk teori atau ide yang 

konseptual. Musik bukan hanya melipui emosi atau rasa akan tetapi juga 

menimbulkan rasio atau akal budi.sebenarnya banyak pendapat yang 

mendefinisikan tentang musik. Beberapa pendapat yang dikutip dari Maryoto 

(1980: 10) adalah sebagai berikut: (1) Musik adalah gerakan dan dalam 

totalitasnya musik merupakan sifat-sifat ritmis, melodis dan harmonis (R.G. 

Escher), (2) Musik adalah curahan kekuatan tenaga batin dan kekuatan tenaga 
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penggambaran yang berasal dari gerak rasa dalam suatu rentetan suara yang 

berirama, (3) Para ahli ilmu jiwa berpendapat bahwa musik adalah bahasa atau 

curahan jiwa. 

The Merriam Webster Pocket Dictionary (dalam Joseph, 2001: 03) 

menyatakan  bahwa musik adalah seni mengombinasikan nada-nada itu sehingga 

menyenangkan, mengungkapkan perasaan, atau dapat dimengerti. Secara umum 

musik adalah suatu cabang seni abstrak yang berbentuk suara dan terdiri atas 

unsur-unsur ritme, melodi dan harmoni. (Joseph, 2007: 3). 

Pengertian musik, sebagai yang diungkapkan oleh Hartono (2003: 59) 

musik adalah perwujudan ungkapan perasaan atau ekspresi jiwa manusia yang 

direncanakan yang diwujudkan melalui (nada atau bunyi lain) yang mengandung 

unsur irama, melodi dan harmoni sehingga menjadi suatu bentuk karya yang dapat 

dinikmati oleh dirinya maupun orang lain dengan menggunakan alat pendengaran, 

melalui suara atau bunyi bunyian. Bertolak dari definisi tersebut bahwa seni 

musik adalah sebagai aspek keindahan yang lahir dari sisi terdalam jiwa manusia 

yang diungakapkan melalui media musik. 

 Soedarsono dalam bukunya mengungkapkan beberapa pendapat dari 

beberapa tokoh, Schopenhauer filsuf Jerman dari abad ke-19 mengatakan dengan 

singkat bahwa “Musik adalah melodi yang Syairnya adlah alam semesta”. 

Komponis Amerika Dello Joio juga mengungkapkan “Mengenal musik dapat 

memperluas pengetahuan dan pandangan selain juga mengenal banyak hal lain 

diluar musik. Pengenalan terhadap musik akan menumbuhkan rasa penghargaan 
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akan nilai seni, selain menyadari akan dimensi lain diri suatu kenyataan yang 

selain ini tersembunyi” (Soedarsono 1993: 13). 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa musik adalah suatu hasil 

olahan ungkapan perasaan serta imajinasi yang indah, yang diciptakan melalui 

unsur-unsur musik kedalam nada-nada tertentu yang dituangkan lewat alat musik 

maupun suara manusia. 

2.2.2.1 Unsur Musik 

 Menurut Jamalus (1988:7), pada dasarnya unsur-unsur musik dapat 

dikelompokkan atas: (1) Unsur-unsur pokok yaitu irama, melodi, dan 

bentuk/struktur lagu, (2) Unsur-unsur ekspresi yaitu tempo, dinamik, dan warna 

nada. Kedua unsur musik tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan. Karena kedua unsur tersebut saling terkait satu sama lain. Penjelasan 

unsur-unsur musik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

2.2.2.2 Unsur Pokok  

1. Irama  

 Irama dapat diartikan sebagai bunyi atau sekelompok bunyi dengan 

bermacam-macam panjang pendeknya not dan tekanan atau aksen pada not. Irama 

dapat pula diartikan sebagai ritme, yaitu susunan panjang pendeknya nada dan 

tergantung pada nilai titi nada. 

 Jamalus (1988: 8) mengartikan irama sebagai rangkaian gerak yang 

menjadi unsur dasar dalam musik. Irama dalam musik terbentuk dari sekelompok 

bunyi dengan bermacam-macam lama waktu dan panjang. Irama tersusun atas 
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dasar ketukan atau ritme yang berjalan secara teratur. Ketukan tersebut terdiri dari 

ketukan kuat dan ketukan lemah.   

2. Melodi 

 Melodi adalah susunan rangkaian nada (bunyi dengan getaran teratur) 

yang terdengar berurutan serta bersama dengan mengungkapkan suatu gagasan 

(Jamalus, 1988: 16). Menurut Purwodarminto (1992: 2193) melodi adalah suatu 

deretan nada yang karena kekhususan dan penyusunan menurut jarak dan tinggi 

nada, memperoleh suatu watak tersendiri dan jadi suatu kesatuan organik. 

3. Harmoni 

 Harmoni adalah keselarasan bunyi yang merupakan gabungan dua nada 

atau lebih yang berbeda tinggi rendahnya (Jamalus 1988: 35). Rochaeni (1989:34) 

mengartikan harmoni sebagai gabungan beberapa nada yang dibunyikan secara 

serempak atau arpegic (berurutan), walau tinggi rendah nada tersebut tidak sama 

tetapi selaras kedengarannya dan mempunyai kesatuan yang bulat. 

4. Bentuk/struktur lagu 

 Bentuk/struktur lagu adalah susunan atau hubungan antara unsur-unsur 

musik dalam suatu lagu, sehingga menghasilkan komposisi lagu yang bermakna 

(Jamalus, 1988: 35). Sebuah lagu dapat terdiri atas satu kalimat atau beberapa 

kalimat musik. Jumlah kalimat ini bermacam-macam, seperti juga kalimat puisi; 

dua, tiga, empat, dan sebegainya. Lagu yang sederhana terdiri atas satu kalimat 

musik atau disebut bentuk lagu satu bagian yang di dalamnya berisikan kalimat 

tanya dan kalimat jawab. Biasanya lagu yang sederhana ini terdiri atas delapan 

birama. 
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2.2.3  Musik Dangdut 

Musik dangdut atau ndangdut atau biasa di sebut juga “pop melayu” 

adalah jenis musik yang awalnya muncul dengan dasar irama melayu yang 

kemudian terpengaruh oleh nada atau beat irama musik hindustan. Beat gendang 

hindustan dengan hentakan dan liukan akhir yang menghasilkan bunyi dut pada 

pukulan gendang yang cukup dominan dalam jenis musik yang berirama melayu 

ini pada akhirnya menjadi simbol atau anomatophea, untuk menamakan musik 

jenis ini “ndangdut”, Haryono (2002: 23-24). 

Selanjutnya menurut Wadiyo (2004: 29) tentang perilaku remaja dalam 

berkesenian dangdut sebagai sarana berekspresi dalam mengapreasi dan 

mengkreasi seni dangdut mencakup tiga fungsi pokok, yakni sebagai sarana 

hiburan atau untuk mencapai kesenangan, sebagai sarana untuk mengungkapkan 

jati diri, dan sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa kebersamaan atau sarana 

integratif. Dengan melalui seni dangdut mereka dapat mengungkapkan apa yang 

dirasakan dan apa yang dipikirkan serta dengan seni dangdut mereka dapat 

memenuhi kebutuhan akan ekspresi seni. 

Secara musikologis, aspek-aspek musikal dalam musik dangdut sama 

dengan aspek-aspek musikal yang umumnya terdapat pada musik jenis lain yaitu 

ritme, melodi, dan harmoni. Aspek ritme yang merupakan unsur utama sekaligus 

sebagai ciri khas dari musik dangdut terbentuk oleh perpaduan ritme pukulan 

gendang dan ritme permainan bass. Melalui perpaduan permainan ritme dua alat 

itulah, “ pola ritme “ yang saat ini lebih populer dengan isitilah “style” pola dasar 
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dangdut terbentuk, dan menjadi ciri khas yang sangat mudah dikenali 

perbedaanya dari musikjenis lain (Haryono, 2002: 24). 

Dangdut adalah jenis musik dan irama musik yang cukup merakyat di 

Indonesia. Di tandai oleh pukulan tetap bunyi gendang rangkap yang memberi 

bunyi dang pada hitungan 4, dut pada hitungan pertama dari birama tersebut. 

Diduga merupakan paduan irama melayu Deli, Kasidah, dan irama Tabia dari 

India (Suharto 1992: 27-28). 

Pada umumnya lagu dangdut enak didengar, bisa untuk berjoget mengikuti 

gejolak dalam rangkaian syair. Terkadang kita akan terbawa oleh syair lagu yang 

menceritakan suatu tragedi, tetapi adakalanya hati kita menjadi berbunga-bunga 

karena isi syair lagu tersebut sedang kita alami. Penyanyi dalam membawakan 

lagunya seolah-olah betul-betui mengalami kisah dalam lagu yang dibawakan. 

Begitu pula penyanyi dalam penampilan musiknya berekspresi dan bergaya 

sedemikian rupa sesuai dengan isi lagu yang dibawakan. Musik pengiring dalam 

lagu dangdut menggunakan irama / ritme yang menyentuh perasaan baik itu irama 

slow maupun irama joget. Selain itu pada umumnya musik dangdut bisa untuk 

berjoget lepas dari syair sedih ataupun gembira (Riyanto dalam Wadiyo, 1995: 6-

7). 

Lirik-lirik musik dangdut yang di dendangkan kebanyakan berisikan syair 

tentang percintaan, tragedi, atau kehidupan rumah tangga, dengan mudah mereka 

mengikuti karena selain di anggap enak di dengar, dapat merangsang gerak untuk 

berjoget, juga sering kali isinya dirasakan berhubungan langsung dengan 

kehidupan yang di alaminya. Secara musikologis aspek–aspek musikal dalam 
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musik dangdut sama dengan aspek musikal yang umumnya terdapat pada musik 

lain, yaitu: ritme, meloadi dan harmoni. Aspek ritmis merupakan unsur utama 

sekaligus sebagai ciri khas musik dangdut terbentuk oleh perpaduan pukulan 

gendang dan ritme permainan bass. Melalui ritme dan alat musik itulah “pola 

ritme” yang saat ini lebih populer dengan istilah “style” pola dasar dangdut yang 

terbentuk dan menjadi ciri khas yang sangat dikenali perbedaannya dari jenis 

musik lain ( Lohanda dalam Haryono, 2002: 24). 

Musik dangdut mulai dikenal pada Tahun 1960-an dengan pemunculan  

seorang bintang Ellya khadam dengan lagu hitnya “boneka dari india” yang di 

susul dengan bintang-bintang lainnya dengan lagu dan irama yang sejenis. 

Pemunculan musik ini diduga sejalan dengan derasnya kemunculan film-film 

india yang masuk ke Indonesia pada sekitar tahun tersebut. Lohanda (dalam 

Haryono 2002: 23-24). 

Irama dari lagu dangdut diejek oleh kaum terpelajar yang memang kurang 

suka dengan irama ke India-indianan, dengan kata dangdut, suatu ungkapan 

tentang betapa kuatnya peranan gendang dalam jenis musik ini. Ejekan tersebut 

sama sekali tidaklah menghentikan kegairahan perkembangan musik ini. Genre ini 

temyata makin populer di kalangan masyarakat luas, terutama di lorong-lorong 

kampung, kota besar dan di desa-desa. 

Tahun 1970-an dangdut yang mula-mula hanyalah salinan yang tak begitu 

kreatif dari musik India, mendapatkan warna baru dengan munculnya penyanyi / 

pencipta Rhoma Irama dan Elvi Sukaesih. Dangdut bukan saja bisa menembus 

dinding-dinding rumah mereka yang relative terpelajar, tetapi lebih penting lagi, 
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telah pula secara kreatif meresap berbagai beat, khususnya rock, menjelang awal 

1990-an dangdut telah makin mantap menempatkan diri, sebagai salah satu musik 

dengan ikut sertanya pemusik dan penyanyi muda berbakat ke dalamnya. Sudah 

jelas industri kaset dan radio-radio swasta adalah faktor yang ikut mendukung 

perkembangan ini (Tim LRKN - LIPI, 1984: 137). 

2.2.3.1 Macam-macam Musik Dangdut 

Musik dangdut merupakan bagian dari perkembangan khasanah budaya 

bangsa. Dia adalah aset budaya Indonesia yang harus dijaga. Ironisnya, 

masyarakat Indonesia justru “malu” pada budayanya sendiri. Hal itu dikarenakan 

perubahan yang dialami musik dangdut. Dalam pertunjukannya, beberapa 

penyanyi lokal dianggap memberikan citra buruk terhadap musik dangdut 

(Umam, 2011). 

Ketidakpedulian masyarakat menyebabkan dangdut menjadi budaya yang 

termarjinalkan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang menginginkan keberadaan 

musik dangdut. Keinginan inilah yang menyebabkan musik dangdut mengalami 

perubahan seiring dengan kondisi perkembangan industri musik. Untuk bisa 

diperlihatkan kepada publik, dangdut diberi sentuhan aliran musik lain dengan 

tujuan memberikan daya tarik terhadap musik dangdut. 

Sejarah telah mencatat, bahwa sesungguhnya musik dangdut adalah musik 

kalangan kelas menengah ke bawah, ini dapat dibuktikan dari alat musik yang 

sederhana seperti gendang dan suling sebagai komponen utama yang bersifat 

tradisional. Musik dangdut merupakan aliran musik alternatif kaum marjinal yang 

memberikan hiburan secara murah, sehingga tidak menghilangkan keinginan 
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untuk bisa menikmati pertunjukan selayaknya kalangan menengah ke atas. 

Dangdut sendiri sebenarnya merupakan musik melayu yang mendapatkan 

sentuhan dari Arab dan India. Percampuran ini semakin memberikan nilai lebih 

namun tidak mematahkan kualitas dari musik dangdut secara keseluruhan.  

Dengan memiliki ciri khas khusus berupa musik yang nyaman untuk dinikmati 

dan alunan lirik yang mendayu. Dangdut mudah diterima oleh sebagian penduduk 

Indonesia. 

Berkembangnya dangdut dari daerah ke daerah lain disertai dengan 

percampuran dengan budaya lokal, sehingga dangdut memiliki nilai berbeda di 

setiap tempat. Selain itu juga dikarenakan dangdut adalah musik yang sudah 

menjamur di kalangan masyarakat bawah. Hal ini menyebabkan masuknya kaum 

kapitalis, untuk lebih mengangkat dangdut ke ranah industri hiburan tanah air, 

sehingga pada perkembangannya kini, musik dangdut bukan lagi menjadi musik 

marjinal, karena semua kalangan sudah bisa menikmati musik ini. 

Arena industri hiburan yang semakin ketat dengan persaingan pasar yang 

dinamis, membuat dangdut dituntut untuk bisa memberikan warna baru dalam 

sentuhan pertunjukkannya. Beberapa sentuhan aliran musik sudah ditampilkan 

mendampingi musik dangdut sebagai modifikasi penampilan yang tidak 

membosankan. 

Aliran koplo menjadi aliran yang memadukan musik dangdut dengan 

sentuhan aliran rock, etnis, dan musik disko. Koplo menjadi padanan kata yang 

disematkan dalam proses peleburan tersebut. Koplo dalam pengertian bahasa jawa 

berarti gila atau kegilaan. Kegilaan dalam memadukan musik yang tidak sepadan 
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menjadi sebuah musik baru yang lahir dan berkembang secara dinamis dalam 

industri musik Indonesia. Ini menjadi solusi baru bagi aliran musik dangdut, 

ketika dangdut dianggap sudah menjadi aliran musik perusak moral. 

Entah siapa yang pertama kali memunculkan aliran sejenis ini dengan 

nama koplo. Hal yang penting bahwa alasan pemberian nama koplo didasarkan 

atas dasar proses yang berkembang di masyarakat. Bagaimana masyarakat menilai 

bahwa musik ini terlalu nikmat untuk dinikmati sehingga penikmatnya merasuk 

ke dalamnya dan menggila dengan gerakan yang tak terkontrol.  

Dangdut koplo merupakan musik dangdut modern yang dimainkan Musik 

Dangdut atau yang sering disebut dengan OM (Orkes Melayu) di atas sebuah 

panggung dengan biduanita yang memiliki suara dan goyangan “maut”. Namun 

terkadang goyangan dan liriknya mengarah pada konotasi sensualitas dan erotis 

dipadu dengan busana yang minim, hingga terkadang semuanya mengalahkan 

kualitas suara. 

2.2.3.2 Ndarboy Genk 

 Soekanto (1990: 39) mengatakan bahwa komunitas menunjuk pada bagian 

masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (geografis) dengan batas- 

batas tertentu dan faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih 

besar di antara anggotanya, dibanding dengan penduduk di luar batas wilayahnya. 

Konsep komunitas digunakan juga untuk menunjuk kepada suatu unit atau 

kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam kelompok-kelompok dengan 

kepentingan bersama, tidak saja yang mempunyai territorial tetapi juga yang 

bersifat fungsional. Dari beberapa uraian teori diatas dapat disimpulkan bahwa 
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pengertian komunitas adalah sekelompok orang yang hidup di suatu wilayah 

tertentu dan mereka berinteraksi secara sosial yang diadasari pada kesamaan 

ketertarikan, kebutuhan dan tujuan dalam diri mereka. 

Ndarboy Genk adalah Musik Dangdut pertama kali yang mengusung 

aliran dangdut modern, khususnya di Kota Semarang. Musik Dangdut ini dibentuk 

oleh sang vokalis, Helarius Daru Indrajaya, terinspirasi dari Musik Dangdut NDX 

A.K.A, dan Pendhoza, dengan tujuan melestarikan musik dangdut, campursari, 

dan aliran tradisional lainnya yang semakin hilang seiring berjalannya waktu, dan 

mulai kehilangan pasarnya.  

Dalam membuat karyanya, Musik Dangdut ini mengusung tema masalah 

anak muda zaman sekarang, contohnya kisah percintaan anak muda. Ndarboy 

Genk telah banyak menghiasi panggung hiburan, khususnya di Kota Semarang. 

Popularitas grup ditandai dengan seringnya Ndarboy Genk diundang menjadi 

bintang tamu dalam acara musik yang diselenggarakan di berbagai tempat seperti 

pada acara Jateng Fair yang berada di PRPP, Pentas Seni SMA Bina Nusantara, 

SMA N 1 Mranggen, SMA Ulujami Pemalang, Universitas Wahid Hasim, acara 

Paguyuband di It‟s Milk UNNES, dan berbagai event musik lainnya. Kepopuleran 

grup band Ndarboy Genk tentunya tidak terjadi dengan sendirinya tetapi diduga 

karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi baik yang berasal  dari dalam 

maupun dari luar sehingga Bentuk Pertunjukan yang ditampilkan menjadi  sangat 

tergantung dengan keberadaan faktor-faktor tersebut. 
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2.3  KERANGKA BERPIKIR 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir 

 

Pada penelitian ini yang menjadi pusat dari kerangka berfikir atau kerangka 

konsep adalah pementasan musik Ndarboy Genk di Semarang. Pementasan 

meliputi bentuk pementasan dan analisis komposisi. Bentuk pertunjukan didukung 

oleh unsur musik yang terdiri atas unsur pokok dan unsur ekspresi. Unsur ekspresi 

meliputi: tempo, dinamika dan warna nada.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

           Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa: Pertunjukan musik dangdut Ndarboy Genk sangat berkembang di Kota 

Semarang dan mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat setempat. Bentuk 

pertunjukan musik dangdut Ndarboy Genk terdiri dari dua aspek yaitu, meliputi 

aspek komposisi musik dan aspek penyajian. Aspek komposisi musik dangdut 

Ndarboy Genk terdiri dari ritme, melodi, harmoni, struktur bentuk analisa musik 

pengiring, syair, tempo, dinamika dan ekspresi, instrumen, aransemen, dan 

pemain, sedangkan aspek penyajian terdiri dari urutan penyajian, tata panggung 

dan waktu pertunjukan, tata rias, tata busana, tata suara, tata lampu, dan penonton.   

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disampaikan saran-saran sebagai berikut;  

5.2.1 Bagi pembaca, dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya 

 (manfaat). 

5.2.2 Grup musik dangdut Ndarboy Genk hendaknya dapat menjaga kualitas 

penampilan mereka diatas panggung dan tidak menyepelekan hal sepele diatas 

panggung agar supaya penampilannya selalu menarik dan menghibur penonton 

yang menyaksikan mereka.  
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5.2.3 Perlunya pengembangan di bidang musik bagi grup musik dangdut Ndarboy 

Genk agar bisa terus bersaing dengan grup musik dangdut yang lainnya dan bias 

menginspirasi grup dangdut lain yang ingin terjun ke dunia musik dangdut.  
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