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SARI  
  

Fahma, Figi Fian. 2018. Garap dan Fungsi Gending Patalon Dalam Pertunjukan 

Pakeliran Sanggar Seni Suryaganta Banyumas. Skripsi, Jurusan Sendratasik, 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas  

Negeri Semarang. Pembimbing: Joko Wiyoso, S.Kar, M.Hum   

  

Kata kunci: Garap Musik, Fungsi Musik, Gending   

  

Garap merupakan aktivitas kreatif dalam menyajikan atau membawakan 

komposisi gending-gending Jawa sesuai bentuk pertunjukannya. Kreativitas 

tersebut meliputi seluruh elemen komposisi gending yaitu balungan gending, 

bentuk gending, pathet, irama, dan laya/tempo. Dalam sebuah penyajian karawitan 

tentu melibatkan gending di dalamnya yang pemilihannya disesuaikan dengan 

keperluan. Gending yang dipakai oleh Sanggar Seni Suryaganta tidak jauh berbeda 

dengan yang ada di daerah lain, namun pementasaannya dikemas secara  khusus. 

Salah satunya pada bagian gending pambuka yang diaransemen dengan musik 

diatonis seperti saxophone, rebana, gitar melodi, bass, keyboard. Permasalahan 

yang akan dikaji adalah bagaimana garap gending patalon dalam pertunjukan 

pakeliran Sanggar Seni Suryaganta, dan bagaimana fungsi gending patalon  dalam 

pertunjukan pakeliran sanggar seni Suryaganta. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan memusatkan pada metode fielddresearch (riset 

lapangan). Penelitian ini dilakukan di Desa Notog, Kecamatan Patikraja, Kabupaten 

Banyumas. Dengan objek penelitian adalah gending pambuka dan alat musik 

pendukung pada sanggar seni Suryaganta, sedangkan subjek penelitian adalah 

dalang dan penata gending sanggar seni Suryaganta. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik analisis 

data dilakukan melalui pengumpulan data, merangkum data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan.   

Hasil penelitian berupa (1) Garap gending patalon pada Sanggar Seni 

Suryaganta, terdiri dari bentuk gending lagu pambuka kemudian dilanjutkan dengan 

memainkan rangkaian garap lagu pambuka,  garap monggang yang diikuti vokal 

sindhen yang dibawakan dengan nada penuh semangat, dilanjutkan dengan garap 

ayak-ayak gaya banyumasan, kemudian dilanjutkan dengan memainkan garap 

sholawat nariyah, sampak garap dan diakhiri dengan suwuk; (2) Fungsi gending 

patalon pada Sanggar Seni Suryaganta meliputi fungsi sarana pernyataan jati diri, 

fungsi layanan seni, dan fungsi sarana hiburan. 

Saran: Perlu adanya gending patalon dalam setiap pertunjukan wayang 

kulit. Karena pada dasarnya gending patalon merupakan pemberi pertanda 

pertunjukan wayang kulit. Garap gending patalon setiap Sanggar Seni berbeda-

beda, hal ini yang membedakan antara dalang yang satu dengan yang lainnya. Lebih 

kompleks dalam arti memaksimalkan inovasi-inovasi garap antara dalang dan 

penata gending untuk tetap kompak dalam membuat aransemen yang dapat 

dinikmati oleh semua kalangan tanpa menghilangkan pakem aslinya. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN   

1.1 Latar Belakang Masalah   

Pertunjukan wayang kulit pada umumnya diawali dari sajian gending-

gending patalon, yaitu rangkaian gending yang digunakan pada awal pertunjukan 

wayang kulit. Pada pertunjukan pakeliran gaya Surakarta rangkaian garap gending 

patalon diawali dari gending berformat besar menuju ke gending-gending lain 

berformat kecil. Gending-gending tersebut tidak hanya mengedepankan nuansa 

musikal tetapi mengandung makna filosofi sejak manusia lahir sampai mati. 

Gending-gending tersebut yaitu: 1. Cucur Bawuk; Gending kethuk 2 kerep laras 

sléndro pathet manyura; Inggah Pareanom kethuk 4 kerep laras slendro pathet 

manyura; Ladrang Sri Katon laras sléndro pathet manyura; Ketawang Sukma Ilang 

laras sléndro pathet manyura; Ayak-ayak laras sléndro pathet manyura; Srepeg 

laras sléndro pathet manyura, dan Srépeg. 

Rangkaian gending patalon ini hampir selalu disajikan dalam pertunjukan 

gaya Jawa klasik gaya Surakarta. Tetapi dewasa ini, untuk memenuhi kebutuhan 

pasar dan mengikuti perkembangan zaman, para dalang atau kelompok-kelompok 

karawitan pakeliran seringkali membuat atau menggarap rangkaian gending-

gending patalon di luar gending-gending di atas. Gending-gending tersebut digarap 

sedemikian rupa agar dapat menarik perhatian para penonton atau masyarakat luas. 

Masyarakat di Kabupaten Banyumas hingga saat ini masih melestarikan 

tradisi termasuk pertunjukan wayang kulit. Wayang kulit merupakan karya 

kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi. Hal ini dibuktikan
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dengan adanya pengakuan dari UNESCO pada tanggal 7 November 2003, bahwa 

wayang kulit adalah warisan kebudayaan agung dunia yang indah dan berharga.  

Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator dialog 

tokoh-tokoh wayang, dengan diiringi oleh musik gamelan yang dimainkan 

sekelompok nayaga dan tembang yang dinyanyikan oleh para pesinden. Dalang 

memainkan wayang kulit di balik kelir, yaitu layar yang terbuat dari kain putih, 

sementara di belakangnya disorotkan lampu listrik atau lampu minyak (blencong), 

sehingga para penonton yang berada di sisi lain dari layar dapat melihat bayangan 

wayang yang jatuh ke kelir.  

Sangatlah disayangkan, di negara tempat kelahirannya, Indonesia 

khususnya Jawa Tengah, pertunjukan wayang kulit kurang mendapat perhatian dari 

masyarakat luas khususnya generasi muda dan anak-anak. Dalam setiap 

pertunjukannya di berbagai daerah khususnya di Kabupaten Banyumas, sebagian 

penontonnya berasal dari kalangan orang tua, jarang generasi muda dan anak-anak 

yang menyaksikan pergelaran wayang kulit semalam suntuk dari awal sampai akhir, 

apalagi dalang yang memperagakannya kurang terkenal. 

 Di Kabupaten Banyumas sendiri, terdapat sekitar 15 kelompok atau 

organisasi seni wayang kulit dengan jumlah dalang sekitar 15 orang, data dari Dinas 

Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten 

Banyumas.  Namun tidak semua kelompok seni pertunjukan wayang kulit dan para 

dalang tersebut laku di masyarakat, padahal kehidupannya sangat bergantung pada 

dukungan masyarakat luas melalui pementasan-pementasan. Oleh karena itu, untuk 

mencukupi kehidupan perekonomiannya banyak dalang, pesindhen dan pengrawit 

melakukan pekerjaan sambilan sebagai petani, pedagang, tukang ojeg dan lain-lain.     
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             Hal itu dilakukan karena profesi atau kegemarannya sebagai dalang 

pertunjukan wayang kulit kurang mendapat dukungan dari masyarakat dalam 

bentuk undangan pementasan, dari undangan tersebut biasanya mengandung 

konsekuensi intelek untuk menopang kehidupan ekonominya.  

Gending merupakan salah satu unsur pendukung terpenting dalam 

pertunjukan wayang kulit. Dalam praktiknya gending pakeliran memiliki beberapa 

fungsi dalam setiap penyajian, seperti digunakan untuk keperluan konser karawitan 

atau klenéngan, pakéliran atau wayangan, tarian atau béksan dan sebagainya. Pada 

pementasan karawitan Jawa gending-gending yang digunakan dalam berbagai 

keperluan karawitan diatas juga memiliki sajian repertoar yang berbeda dari 

penyajian yang satu dengan yang lainnya. Salah satu keunikan dari gending 

Karawitan, bahwa sajian garap gending dapat digunakan dalam berbagai keperluan 

penyajian karawitan. Dalam setiap keperluan penyajian yang berbeda-beda tersebut 

nantinya akan mengalami perbedaan serta perubahan dalam sajian tafsir garapnya.   

Gending dalam pertunjukan wayang kulit memiliki peranan yang sangat 

penting untuk membangun suasana pementasan dalam pertunjukan pakeliran 

seperti poster layanan masyarakat, mengundang rasa ingin tahu yang besar, 

menggiring opini dengan harapan masyarakat tertarik dan menjadi penikmat 

pementasan wayang kulit. 

Dewasa ini, jarang sekali dijumpai pertunjukan wayang kulit di Kabupaten 

Banyumas, untuk mengisi upacara pernikahan, khitanan, tasakuran dan lain-lain, 

pada undangan upacara-upacara adat tersebut banyak diisi oleh pertunjukan seni 

populer yang bersifat praktis, ekonomis, dan glamour misalnya orgen tunggal, orkes 

dangdut, campursari dan lain-lain. Hal ini menunjukan bahwa pertunjukan wayang 
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kulit semakin kurang diminati oleh masyarakat. Sehingga kehidupannya berikut 

para peraganya (dalang, pesindhen, dan pengrawit) ibarat hidup segan mati tak mau.  

Sudut pandang, kepentingan dan perilaku yang berbeda akan melahirkan 

jalan atau cara yang berbeda dalam meraih tujuan. Bagi Ki Yakut Aghib Ganta 

Nuraidin cucu dari dalang kondang Ki Soegino Siswocarito dari Notog Banyumas 

dengan kelompok seninya “SURYAGANTA” ini membawa nuansa baru dalam 

pertunjukan wayang pada saat pertunjukan sebelum ke depan pakeliran. Khususnya 

mengenai gending patalonnya yang mempunyai garap melodi yang berbeda tidak 

dijumpai pada kelompok-kelompok lain. Format ini berbeda, dengan gending 

patalon pada umumnya, yang biasanya langsung masuk garap ayak patalon 

banyumasan. Gending patalon kelompok Suryaganta terlebih dahulu diawali 

dengan garap gending lagu pambuka, garap ayak-ayak banyumasan kemudian 

diselingi garap sholawat nariyah, sampak garap dan diakhiri dengan suwuk. 

 Rangkaian di atas merupakan kreasi dari Sanggar Seni Suryaganta.  

Mengubah garapan baru namun tidak meninggalkan pakem asli dari gagrag 

wayang gaya Banyumasan. Garap karawitan pendukung pertunjukan wayang kulit 

sanggar seni  Suryaganta ini umumnya tidak jauh berbeda dengan sanggar-sanggar 

yang lain, namun pementasannya dikemas secara khusus sehingga memberikan 

daya tarik yang berbeda bagi penonton. Kekhususan itu tampak pada bagian-bagian 

tertentu di dalam pementasannya, salah satunya pada awal pembukaan sebelum 

pertunjukan wayang itu dimulai yaitu pencitraan pada profil idola Ki Soegino 

Siswocarito yang melekat pada diri Dalang Yakut di jamannya. 

Keunikan garap karawitan khususnya pada gending patalon pada  

kelompok Seni Suryaganta di atas, merupakan fenomena menarik untuk diteliti. 
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Dalam pementasannya struktur garap gending sanggar seni Suryaganta berbeda 

dengan sanggar-sanggar yang lain dan terdapat garap gending khusus untuk 

mendukung suasana sebelum pertunjukan wayang kulit itu dimulai. Dalam paparan 

latar belakang tersebut menarik penulis untuk meneliti, dengan mengambil tema 

“Garap dan Fungsi Gending Patalon Dalam Pertunjukan Pakeliran Sanggar Seni 

Suryaganta Banyumas”.  

1.2 Rumusan Masalah   

Berdasarkan paparan pada latar belakang di atas, maka permasalahan pokok 

yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah   

1.2.1 Bagaimana garap gending patalon dalam pertunjukan pakeliran Sanggar Seni  

Suryaganta Banyumas?   

1.2.2 Bagaimana fungsi gending patalon dalam pertunjukan pakeliran Sanggar Seni  

Suryaganta Banyumas?   

1.3 Tujuan Penelitian   

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan pernyataan penelitian 

dimuka, maka tujuan penelitian ini adalah 

1.3.1 Mendeskripsikan garap gending patalon  dalam pertunjukan pakeliran 

Sanggar Seni Suryaganta Banyumas.  

1.3.2 Mendeskripsikan fungsi gending patalon  dalam pertunjukan pakeliran 

Sanggar Seni Suryaganta Banyumas.  

1.4 Manfaat Penelitian  

Dalam Penulisan “Garap dan Fungsi  Gending Patalon dalam Pertunjukan 

Pakeliran Sanggar Seni Suryaganta Banyumas” terdapat dua manfaat yakni sebagai  

berikut.  
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1.4.1 Manfaat Teoritis   

1.4.1.1 Dapat digunakan sebagai sumbang pemikiran bagi lembaga pendidikan 

tinggi   Universitas Negeri Semarang, khususnya mahasiswa pada program 

studi Pendidikan Seni Musik untuk lebih mengenal mengenai garap dan 

fungsi gending patalon  dalam pertunjukan pakeliran Sanggar Seni 

Suryaganta Banyumas. 

1.4.1.2 Dapat digunakan untuk memperkaya informasi mengenai aneka budaya 

tradisional di Indonesia.  

1.4.2 Manfaat Praktis   

1.4.2.1 Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan mengenai 

informasi lain pementasan wayang kulit terutama bagi mahasiswa 

Universitas Negeri Semarang Jurusan Pendidikan Seni Drama, Tari, dan 

Musik pada umumnya dan mahasiswa program studi pendidikan seni pada 

khususnya 

1.4.2.2 Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi bagi 

penelitian selanjutnya.  

1.4.2.3 Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan 

pertumbuhan karawitan khususnya dalam pementasan wayang kulit.  

1.5 Sitematika Penulisan Skripsi   

Penulisan skripsi ini dibagi atas tiga bagan yaitu:  

1.5.1 Bagian awal skripsi berisi halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, 

halaman pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, halaman motto dan persembahan, 

prakata, sari, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar notasi, dan daftar 

lampiran.  
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1.5.2  Bagian isi terbagi atas lima bab dengan rincian sebagai berikut:  

BAB 1 : PENDAHULUAN, Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan  

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika   

Skripsi.  

BAB 2 :  LANDASAN TEORI,  Bab ini membahas mengenai uraian konsep 

atau teori yang berkaitan dengan skripsi berdasarkan sumber 

pustaka, atau sumber lainnya.   

BAB 3 :  METODE PENELITIAN, Bab ini membahas mengenai Pendekatan 

penelitian, Lokasi dan Sasaran Penelitian, Data dan Sumber. Teknik 

Pengumpulan data, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data, dan 

Teknik Analisis Data.  

BAB 4: HASIL PENELITIAN, Bab ini mencakup mengenai gambaran 

umum, lokasi penelitian dan substansi penelitian atau  dasar rumusa 

masalah tentang bentuk dan fungsi gending pambuka pada sanggar 

seni Suryaganta.  

BAB 5:  PENUTUP, yang berisi tentang simpulan dan saran berdasarkan  

analisis data untuk mendukung kesempurnaan dari hasil penelitian.  

1.5.3 Bagian akhir skripsi yang terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS  

  

2.1 Kajian Pustaka  

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada 

beberapa refrensi yang menginspirasi penulis untuk melakukan penelitian ini. 

Beberapa penelitian yang mempunyai hubungan yang hampir sama dengan 

penelitian yang diambil oleh penulis dari beberapa sumber.   

  Sumrongthong (2000) dalam jurnal Buku Tahunan Musik Tradisional, 

Volume 1 No. 32, 67-80 dengan judul “Melodic Paradoxes in the Music of the Thai 

pi-phat and Javanese gamelan”. menjelaskan bahwa terdapat kesamaan yang 

mencolok dari musik Thailand dan Jawa, hal ini dibuktikan dengan adanya proses 

improvisasi dan elaborasi yang sebenarnya diatur oleh melodi. Dalam  kedua tradisi 

mengkolaborasi dua instrumen musik yang berbeda mewujudkan melodi yang sulit 

dipahami, hal ini disesuaikan dengan pola idiomatik yang terkait dengan instrumen 

tertentu. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi struktur yang seimbang 

dengan cara yang tidak hanya menyampaikan daya tarik estetika tetapi juga 

menyarankan ide-ide yang lebih universal tentang organisasi dan logika melodis. 

Dalam kaitannya dengan penelitian yang berjudul “Garap dan Fungsi Gending 

Patalon Dalam Pertunjukan Pakeliran Sanggar Seni Suryaganta Banyumas” ini 

memiliki persamaan membahas kolaborasi musik dalam sebuah pertunjukan. 

Bedanya pada uraian di atas mengkolaborasikan dua musik dari tradisi yang 

berbeda, sedangkan di Suryaganta mengkolaborasikan musik jenis pentatonis dan 

diatonis. 
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Nugroho (2018) dalam jurnal HARMONIA. Volume 18 No. 02 berjudul 

“The Aesthetics Effect of Surakarta-Style Pakeliran on East Javanese Pakeliran”. 

Menyatakan bahwa wayang kulit sebagai sebuah karya seni, baik seni dan seni 

pertunjukan, bukan tradisi yang “mati” tetapi tradisi yang “hidup”. Seni ini selalu 

berubah dan berkembang sesuai dengan konteksnya. Begitu juga dengan Pakeliran 

Jawa Timuran yang tumbuh dan berkembang sebagai tradisi lisan, selalu berubah 

dari waktu ke waktu sesuai dengan keinginan rakyatnya. Pakeliran Jawa Timuran 

sebagai seni “rakyat” atau “tradisi kecil” dalam hidup telah menjadi terpinggirkan, 

ditekan oleh “tradisi besar” yang semakin mendominasi dunia pertunjukan wayang, 

yaitu Pakeliran gaya Surakarta. Untuk mempertahankan keberadaannya,  para 

dalang Jawa harus membuat keunikan atau ciri khas dalam pertunjukannya. Dalam 

kaitannya dengan penelitian yang berjudul “Garap dan Fungsi Gending Patalon 

Dalam Pertunjukan Pakeliran Sanggar Seni Suryaganta Banyumas” ini memiliki 

kesamaan membahas tentang upaya dalang dalam mempertahankan dan 

melestarikan budaya wayang kulit. Perbedaanya terletak pada bagaimana setiap 

dalang dengan ciri khas daerah masing-masing untuk mempertahankan kreativitas 

kelompok seninya. 

Widodo (2015) dalam jurnal HARMONIA. Volume 1 No. 15, 34-45 

berjudul “Laras in Gamelan Music’s Plurality”. Menjelaskan bahwa dalam kinerja 

gending berlaku nilai hormat, harmonis, dan kebersamaan. Setiap ricikan dan vokal 

yang berkarakter bertugas untuk menyusun komposisi musik dalam karawitan 

Jawa. Itulah mengapa suara musik gending dibuat dan disajikan. Ketika gending 

dipadukan dengan suara rebab, akan terdengar sangat indah, begitu juga dengan
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gendér. Namun terdapat beberapa perbedaan antara suara rebab dan suara gendér, 

ini akan mustahil untuk menghasilkan suara yang sama karena berbeda alat 

musiknya. Nada bisa sama, tetapi warna suara berbeda. Jika pluralitas alam dan 

budaya Nusantara mempengaruhi komposisi di dalam musik, maka perbedaan 

dalam karawitan sengaja dibuat untuk menciptakan unsur keindahan, atau dengan 

kata lain, Laras. Dalam kaitannya dengan penelitian yang berjudul “Garap dan 

Fungsi Gending Patalon Dalam Pertunjukan Pakeliran Sanggar Seni Suryaganta 

Banyumas” ini memiliki kesamaan membahas tentang Laras. Perbedaanya di 

Sanggar Seni Suryaganta lebih memfokuskan Laras pada bagian gending 

pambukanya. 

Wiyoso (2002) dalam jurnal HARMONIA. Volume 03 No.2, Mei-Agustus 

berjudul “Pengaruh Difusi dalam Bidang Musik terhadap Karawitan”. Menjelaskan 

bahwa karawitan dalam bidang musik tidak lepas dari difusi kebudayaan. Ini 

sebagai bukti bahwa masyarakat pemilik karawitan tidak merasa alergi untuk 

menerima kebiasaan-kebiasaan masyarakat liar, dalam bermusik, baik teknologi 

pembuatan instrumen, peminjaman alat musik, penggabungan garap musik, jiwa 

proses tranmisi dengan budaya tulis. Kebiasaan-kebiasaan baru tersebut telah 

mengalami seleksi yang proposional (lebih besar nilai positifnya dibanding nilai 

negatifnya) hubungannya dengan eksistensi karawitan itu sendiri. Proses difusi di 

dalam karawitan juga menunjukkan bahwa pemilik karawitan sadar bahwa apapun 

di muka bumi ini tidak akan mampu bertahan hidup bila tidak mau berubah sesuai 

perubahan yang terjadi di sekitarnya. Mengingat di era globalisasi sekarang ini kita 

tidak semestinya (karena tidak mampu lagi) memproteksi budaya kita dengan 
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budaya-budaya asing yang sangat deras menerpa budaya Indonesia. Dalam 

kaitannya dengan penelitian yang berjudul “Garap dan Fungsi Gending Patalon 

Dalam Pertunjukan Pakeliran Sanggar Seni Suryaganta Banyumas” ini memiliki 

kesamaan membahas tentang pengaruh difusi musik terhadap karawitan. 

Perbedaannya, di Suryaganta difusi musik disebabkan karena adanya tambahan alat 

musik diatonis dalam garap gending pambukanya. 

Jazuli (2002) dalam jurnal HARMONIA. Volume 02 No. 02, Mei-Agustus 

berjudul “Kritik Seni Pertunjukan”. Menyatakan bahwa kritik pada dasarnya 

menyangkut kemampuan membahas, able to discus. Untuk melakukan kritik perlu 

bersandar pada ilmu pengetahuan tertentu sebagai studi pendekatannya, baik berupa 

asumsi-asumsi, konsep-konsep, teori-teori seni. Fungsi kritik adalah untuk 

pemahaman dan peningkatan apresiasi, serta evaluasi terhadap kualitas karya seni. 

Oleh karena itu, kritik melalui karyanya dengan kepentingan penikmatnya 

(apresiator). Dengan kritik penikmat (penonton) merasa memperoleh tuntutan atau 

klarifikasi bagi pemahaman mereka terhadap karya seni yang dilihatnya, sehingga 

aktifitas penerjemahan karya untuk mempercepat dan meningkatkan apresiasi 

penikmatnya, dan memberi dampak terhadap tumbuhnya kebiasaan kritis pada 

penikmatnya. Sikap kritis dari penikmat akan mendorong munculnya karya seni 

yang berkualitas. Dalam kaitannya dengan penelitian yang berjudul “Garap dan 

Fungsi Gending Patalon Dalam Pertunjukan Pakeliran Sanggar Seni Suryaganta 

Banyumas” ini memiliki kesamaan membahas tentang perlunya kritik dari penonton 

untuk mendukung terselenggarakannya sebuah pertunjukan khususnya wayang 

kulit.  
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Supardi (2013) dalam jurnal Kajian Seni ISI, Volume 13 No. 1 / Mei 

berjudul “Ricikan Struktural Salah Satu Indikator Pada Pembentukan Gending 

Dalam Karawitan Jawa”. Membahas mengenai ricikan struktural dan faktor lain 

yang mendukungnya antara lain: bentuk gending, balungan gending, gatra, irama, 

dan laya. Terutama bentuk gending hanya dibahas bentuk (ladrang, ketawang, 

lancaran, dan sebagainya) termasuk faktor yang menyebabkan terjadinya bentuk 

gending. Salah satu pendukungnya adalah ricikan struktural merupakan indikator 

tersusunnya bentuk gending dalam karawitan Jawa. Dalam kaitannya dengan 

penelitian yang berjudul “Garap dan Fungsi Gending Patalon Dalam Pertunjukan 

Pakeliran Sanggar Seni Suryaganta Banyumas” ini memiliki kesamaan membahas 

tentang ricikan struktural gending. Perbedaanya pada sanggar seni Suryaganta lebih 

memfokuskan pada garap gending pambukanya. 

Hartono (2004) dalam jurnal ISI Press berjudul “Perkembangan Estetika 

Musikal Seni Karawitan Jawa dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat 

pendukungnya”. Menyatakan hadirnya gamelan Jawa merupakan keistimewaan 

yang mendorong masyarakat dunia untuk mengakui bahwa gamelan Jawa adalah 

“the most sophisticated music in the world”. Hal ini terasa begitu mewarnai 

keberadaan seni karawitan pada masyarakat pendukungnya. Kehadiranyya menjadi 

fenomena tersendiri di kalangan seniman karawitan. Perkembangan estetika 

musikal seni karawitan Jawa di masyarakat mempengaruhi berbagai aspek dalam 

masyarakat, antara lain faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya. Keterkaitan atau 

hubungan saling menguntungkan antara pengrawit dan pandhemen dengan adanya 

seni karawitan Jawa terlihat dalam sistem susunan secara horisontal. Keterkaitan ini 
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merupakan wujud relasi mutual simbiosis antara pengrawit dan pandhemen seni 

karawitan Jawa. Dalam kaitannya dengan penelitian yang berjudul “Garap dan 

Fungsi Gending Patalon Dalam Pertunjukan Pakeliran Sanggar Seni Suryaganta 

Banyumas” ini memiliki kesamaan membahas tentang keterkaitan atau hubungan 

saling menguntungkan antara pengrawit dengan pandhemen seni. Perbedaannya 

terletak pada bagaimana setiap kelompok seni memiliki sesuatu ciri khas yang 

menarik untuk ditonton pada setiap pertunjukannya. 

Bhagaskoro (2014) dalam Jurnal Unnes Volume 03 No. 01/Juni berjudul 

“Bentuk Musik Pengiring Seni Pertunjukan Ronteg Singo Ulung di Padepokan Seni 

Gema Buana Desa Prajekan Kidul Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso 

Provinsi Jawa Timur”. Membahas tentang tarian Ronteg Singo Ulung mempunyai 

penggarapan iringan komposisi musik tradisional yang variatif: (1) menggunakan 

ritmis musik yang ramai, (2) pada permainan alat musik tetet menggunakan laras 

pélog namun terdengar harmonis dengan iringan gamelan yang berlaras sléndro. 

Walaupun bertopik hampir sama yaitu mengenai garap gending namun sangat 

berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai “Garap dan Fungsi 

Gending Patalon Dalam Pertunjukan Pakeliran Sanggar Seni Suryaganta 

Banyumas”. Dalam lagu pambukanya, Suryaganta menggunakan irama lancar, 

tanggung, dan bebas. Irama lancar terdapat pada garap lagu pambuka, irama 

tanggung terdapat di rangkaian garap lagu pambuka, dan irama bebas terdapat di 

garap sholawat nariyah. 

Junaedi (2014) dalam Jurnal Kajian Seni Volume 01 No. 01, 89-

102/November berjudul “Dalang Anak Dalam Pertunjukan Wayang Kulit”. 

Menyatakan bahwa motivasi dalang anak cenderung pada motivasi internal yang 
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didasari oleh rasa senang, menarik, mudah dilakukan, dan bebas memilih, sehingga 

motivasi komersial dan ritual tidak menjadi alasan  dalang anak untuk melakukan 

pertunjukan wayang, tetapi lebih sesuai diarahkan pada sikap belajar dan ikut serta 

memiliki, memahami, menjaga, serta merawat seni budaya wayang. Walaupun 

bertopik hampir sama yaitu membahas motivasi dalang dalam pertunjukan wayang 

kulit, namun sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai 

“Garap dan Fungsi Gending Patalon Dalam Pertunjukan Pakeliran Sanggar Seni 

Suryaganta Banyumas”. Perbedaan itu terletak pada bagaimana setiap dalang dan 

kelompok seni memiliki sesuatu ciri khas yang menarik untuk ditonton pada setiap 

pertunjukannya. 

Cohen (2014) yang dimuat dalam jurnal Kajian Seni Volume 01 No.01, 1-

8 berjudul “Wayang Kulit Tradisional dan Pasca-Tradisional di Jawa Masa Kini”. 

Menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor endogen yang menjadi penyebab 

utama munculnya perubahan dalam wayang tradisional di Indonesia dan 

perkembangan wayang pasca-tradisional. Seiring berkembangnya orde baru, 

bentuk-bentuk wayang terancam punah. Inlah yang menjadi kiat para seniman 

berjuang untuk membentuk komunitas-komunitas pecinta wayang dengan audiens 

serta patron lokal, dengan membangkitkan serta menginterpretasikan kembali 

bentuk-bentuk kultural kuno dan residual dari wayang serta kesenian lainnya. 

Walaupun bertopik hampir sama yaitu membahas tentang pertunjukan wayang 

kulit, namun sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai 

“Garap dan Fungsi Gending Patalon Dalam Pertunjukan Pakeliran Sanggar Seni 

Suryaganta Banyumas”.  
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Haryono (2015) dalam Jurnal Seni Pertunjukan Volume 01, 36-51 berjudul 

“Estetika Bawa dalam Karawitan Gaya Surakarta”. Penelitian ini difokuskan pada 

garap bawa untuk mencapai keselarasan bawa atau carem. Penelitian yang 

dilakukan menggunakan perpektif musikologis dengan menganalisis berbagai 

aspek yang berkaitan dengan estetika bawa dalam karawitan yang meliputi teknik 

penyuaraan, pernafasan, dinamika, laya, dan kepekaan pathet. Hasil penelitannya 

menunjukan bahwa carem merupakan perpaduan dari beberapa unsur musikal 

membentuk satu kesatuan yang utuh, sehingga menimbulkan keselarasan (runtut). 

Seorang pelantun bawa dapat dikatakan memenuhi syarat telah mencapai carem 

apabila memiliki unsur-unsur estetika: suara baik, menguasai teknik penyuaraan, 

menguasai teknik pernafasan, mampu mengatur dinamika mampu mengatur 

dinamika mampu mengatur laya, memiliki kepekaan pathet, dan mampu memilih 

cengkok sesuai dengan jenis suara.  

Nugroho (2016) dalam jurnal ISI Press Volume 03 No. 01/November: 69-

80 berjudul “Kondisi Kritis Keaslian Laras Sléndro Banyumas”. Menyatakan 

terdapat kemiripan pola jangkah pada calung Banyumasan dengan pola jangkah 

Sléndro Surakarta. Ini membuktikan  bahwa laras sléndro Banyumas terancam 

keasliannya. Melihat persebaran dan  eksistensi calung yang hampir ada di setiap 

daerah di Banyumas, bahkan di kabupaten lain seperti Purbalingga, Cilacap, dan 

Banjarnegara, menunjukkan bahwa calung adalah musik yang dapat mewakili 

budaya Banyumas. Alhasil apabila calung mengalami pergeseran laras, sudah bisa 

disimpulkan laras sléndro Banyumas secara umum juga mengalami kondisi kritis 

dan terancam keasliannya. Hal ini menjadi perhatian khusus untuk mencari di mana 
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letak perbedaan antara karakteristik laras sléndro Banyumas dan laras sléndro 

Surakarta, mengingat keaslian laras sléndro Banyumas penting untuk dijaga.  

Sulanjari (2017) dalam Jurnal Kajian Seni, Volume 03, No 02/April: 181-

196 yang berjudul “Ideologi dan Identitas Dalang dalam Seleksi Dalang Profesional 

Yogyakarta”. Membahas tentang pertunjukan wayang kulit yang dikemas dalam 

format seleksi dalam Seleksi Dalang Profesional Yogyakarta Tahun 2008. Hasil 

penelitian ini memperlihatkan struktur pertunjukan yang tidak sama dengan 

struktur pertunjukan wayang kulit secara umum akibat penyesuaian para dalang 

terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara. Identitas personal 

maupun identitas kolektif tampak mewarnai pertunjukan para dalang. Peneliti 

menjelaskan bahwa terlihat kepiawaian dalang dalam mengekspresikan ide-ide 

personalnya tanpa harus mengorbankan identitas kolektif. Ideologi konservatif itu 

ideologi kompetitif juga melekat pada pertunjukan, ideologi itu muncul sebagai 

usaha para dalang menonjolkan diri masing-masing untuk memenangkan seleksi.  

Mega (2014) dalam penelitian skripsinya berjudul “Bentuk dan Fungsi 

Gending Karawitan gaya Yogyakarta”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

bentuk gending yang digunakan dalam karawitan gaya Yogyakarta tidak jauh 

berbeda dengan gending di daerah lain, gending gaya Yogyakarta berisi Lancaran 

yang berfungsi sebagai repertoar karawitan mandiri atau mengiringi pertunjukan 

tari maupun wayangan, Bubaran sebagai penanda bahwa sebuah pertunjukan telah 

selesai, Gangsaran berfungsi sebagai atau akhir baik setiap pertunjukan karawitan 

maupun wayang, Ladrang berfungsi sebagai repertoar karawitan mandiri maupun 

untuk mengiringi pertunjukan wayang atau tari, dan ketawang. Dari penelitian yang 
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sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa bentuk gending yang dipakai dengan 

gaya Yogyakarta pada umumnya sama dengan bentuk gending yang dipakai di 

daerah Surakarta, Banyumas dll.  

Fatmawati (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Gending Jawa 

Sebagai Terapi Musik – Efektifkah? : Kajian Literatur”. Kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini yaitu Terapi musik merupakan salah satu terapi modalitas 

yang dapat diaplikasikan di lingkungan perawatan di rumah sakit maupun di 

lingkungan sekitar. Pemilihan jenis musik dan durasi sampai saat ini masih menjadi 

bahan diskusi oleh para pakar. Akan tetapi dengan melihat efek dan penelitian 

terkait musik yang telah ada, dapat disimpulkan bahwa musik dapat mempengaruhi 

kondisi psikologis seseorang. Dalam hal ini Gending Jawa yang sifatnya soothing 

musik, sehingga akan membawa sensasi nyaman dan rileks bagi pendengarnya. Hal 

ini dapat diaplikasikan sebagai salah satu terapi di ruang perawatan yang seringkali 

menimbulkan perubahan psikologis pada pasien. Lagu Gending Jawa yang 

memiliki frekuensi antara 300-930 Hz dan jika diperdengarkan dalam rentang 

normal suara yaitu antara 50-70 dB, maka akan dapat menimbulkan efek 

menenangkan pada seseorang. Hal inilah yang harus dipahami oleh perawat untuk 

memberikan terapi musik pada pasiennya.   

Setyawati (2010) dalam skripsinya  “Teknik Garap Dalam Gamelan Sekaten 

Keraton Surakarta”, membahas tentang teknik garap instrumen dalam gamelan 

sekaten Keraton Surakarta. Hal-hal yang dibahas dalam skripsi itu memfokuskan 

pada analisis teknik garap instrumen dalam gamelan sekaten Keraton Surakarta. 

Pada gamelan sekaten tidak menggunakan buka tetapi racikan untuk mengawali 

gendingnya. Hasil penelitian oleh peneliti menunjukan bahwa teknik garap 
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instrumen gamelan sekaten Keraton Surakarta yaitu bonang terdapat pola pipilan 

dan nibani, saron demung dan saron barung terdapat pola mbalung, kinthilan, saron 

penerus terdapat pola nyacah, kempyang terdapat pola ngedingi, bedhug terdapat 

pola nronjol dan nggandul, serta gong memberi aksen pada akhir gending. Dan 

racikan bonang terdapat tiga yaitu ricikan bonang pathét lima, ricikan bonang pathét 

enam, dan ricikan bonang pathét barang. Dengan demikian obyek yang dibahas 

dalam penelitian Nur Frida Setyawati (2010), walaupun bertopik sama yaitu 

mengenai garap gending namun sangat berbeda dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu mengenai Garap dan Fungsi Gending Patalon Dalam Pertunjukan 

Pakeliran Sanggar Seni Suryaganta Banyumas. 

Trisniantara (2016) dalam skripsinya yang berjudul “Ragam Garap 

Gending-gending Lancaran Karya Ki Tjokrowasito”, dapat disimpulkan bahwa 

ragam garap dan pola pola penyajian yang terdapat di dalam gending-gending 

bentuk lancaran karya Ki Tjokrowarsito memiliki kreativitas yang tinggi. Sehingga 

gending ciptaannya terkesan baru walaupun sebagian masih menggunakan idiom 

lama, karena gending ciptaannya kaya akan jenis balungan yang kemudian 

dipadukan dengan garap yang di antaranya mengadopsi dari garap daerah lain dan 

tema yang terinspirasi oleh berbagai peristiwa sosial maupun politik. Dalam 

kaitannya dengan penelitian yang berjudul “Garap dan Fungsi Gending Patalon 

Dalam Pertunjukan Pakeliran Sanggar Seni Suryaganta Banyumas” persamaannya 

sama-sama membahas garap lancaran, tetapi di Suryaganta, bentuk lancaran hanya 

digunakan untuk garap lagu pambuka, dan rangkaian garap pambuka saja.  

Widodo (2010) dalam skripsinya berjudul “Gendhing Karawitan: Kajian 

Fungsi dan Garap Dalam Karawitan Gaya Surakarta”, membahas tentang deskripsi 
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garap ricikan depan (ngajeng), yang dalam sajiannya memiliki ragam garap yang 

bervariasi. Selain itu peneliti menganalisis lebih lanjut bahwa terdapat beberapa 

perbedaan yang sangat menonjol diantaranya terlihat dari segi jalan sajian sajian 

gending. Selain itu garap ricikan depan (ngajeng) seperti garap ricikan rebab, , 

garap ricikan gendér, dan garap ricikan kendang, Kesimpulannya  analisis garap 

gending gaya Surakarta, bentuk dan fungsi gendhing Karawitan gaya Surakarta, 

setelah dipahami dan diteliti lebih lanjut peneliti mengemukakan ada beberapa 

perbedaan tentang penafsiran garap gending. Garap di dalam karawitan klenengan, 

penggunaan irama lebih mengalir halus, dan penekanannya maupun volume 

tabuhan lebih seimbang. Sedangkan dalam sajian karawitan pakéliran, irama yang 

digunakan lebih sedikit cepat/sesek. Garap gending karawitan dalam sajiannya juga 

lebih menonjolkan garap ricikan depan, khususnya garap ricikan rebab dan ricikan 

gender. Dengan demikian obyek yang dibahas dalam penelitian Widodo (2011) 

mengenai bentuk dan fungsi garap gending namun sangat berbeda dengan 

penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai Garap dan Fungsi Gending Patalon 

Dalam Pertunjukan Pakeliran Sanggar Seni Suryaganta Banyumas.  

Setyani (2011) dalam skripsinya yang berjudul “Fungsi dan Garap gending 

Mugi Rahayu”, dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode deskriptif 

analisis, yaitu memberikan penjelasan tentang keragaman gending Mugi Rahayu 

dalam berbagai fungsi yang eksis hingga dewasa ini. Penelitian ragam garap 

gending Mugi Rahayu dilakukan memalui beberapa tahapan-tahapan , yaitu 

pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka, dan observasi serta transkip 

data, kemudian dilanjutkan dengan ke tahap validasi data dan kesimpulan.  

Kesimpulannya  ragam garap  yang terjadi pada gending Mugi Rahayu terlahir 



20 

 

 

karena memenuhi fungsi yang ada dalam masyarakat Jawa, selain itu kreativitas 

pengrawit sangat menentukan garap. Garapnya pun berbeda  dalam berbagai 

fungsi, hal ini dimaksudkan untuk membedakan dan mencirikan gending dalam 

suatu fungsi dan kegunaan. Walaupun bertopik sama yaitu mengenai analisis bentuk 

dan fungsi gending namun sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan 

yaitu mengenai Garap dan Fungsi Gending Patalon Dalam Pertunjukan Pakeliran 

Sanggar Seni Suryaganta Banyumas.  

Prihantoro (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Kendhangan 

Gending Patalon Lambangsari Laras Slendro Patet Manyura Versi Karawitan 

Ngipto Laras”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, melalui aksen-

aksen tabuhan maupun ritme pemainnya, kendang dapat merangsang ricikan yang 

lain untuk pindah irama, cepat lambat, mandheg (berhenti), dan lain sebagainya. 

Dalam menentukan warna, rasa, dan kualitas garap, seorang individu atau 

kelompok pengrawit tidak lepas dari beberapa faktor, yang menjadi latar belakang 

penggarapan gending. Garap kendang dalam karawitan Ngipto Laras bervariasi, 

tetapi secara keseluruhan menggunakan gaya Surakarta sehingga tampak 

dibawakan dengan lembut dan halus. Dalam kaitannya dengan penelitian yang 

berjudul “Garap dan Fungsi Gending Patalon Dalam Pertunjukan Pakeliran 

Sanggar Seni Suryaganta Banyumas”, garap kendang juga bervariasi, digunakan 

untuk mengiringi garap lagu pambuka dari awal sampai akhir. 

Restiningrum (2013) dalam skripsinya yang berjudul “Kajian Karakter 

Percampuran Pentatonik dan Diatonik dalam Pementasan Musik Tradisi Badutan 

pada Kesenian Palupi Laras Jumapolo, Karanganyar”. Peneliti menggunakan 

pendekatan etnografi, untuk mendeskripsikan karakter pencampuran pentatonik 
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dan diatonik dalam kesenian Badutan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa karakter percampuran melodi pentatonik 

dari serangkaian instrumen gamelan dan diatonik dari lagu yang dibawakan dapat 

dilihat dari adanya permainan melodi instrumen gamelan yang mengandung unsur 

memperkuat melodi lagu vokal. Walaupun di dalamnya membahas musik 

pentatonik dan diatonik namun sangat berbeda dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu mengenai Garap dan Fungsi Gending Patalon Dalam Pertunjukan 

Pakeliran Sanggar Seni Suryaganta Banyumas. 

Ardhi (2010) dalam skripsinya yang berjudul “Wayang kulit sebagai media 

dakwah: studi pada wayang kulit Dalang Sudardi di Desa Pringapus Semarang”. 

Dapat disimpulkan bahwa, pendekatan dakwah melalui media wayang kulit 

merupakan hasil dari kebudayaan, yang mana mempunyai beberapa kelebihan yang 

langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya 

melalui media wayang kulit dalam pementasannya banyak mengandung falsafah 

kehidupan dan tata nilai yang luhur, khususnya pada masyarakat Jawa. Walaupun 

di dalamnya membahas tentang pertujukan wayang kulit, namun sangat berbeda 

dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai Garap dan Fungsi Gending 

Patalon Dalam Pertunjukan Pakeliran Sanggar Seni Suryaganta Banyumas.  

Kurniawan (2016) dalam skripsinya yang berjudul “Fenomena Kesenian 

Karawitan Di Gancahan 8 Godean Sleman Yogyakarta”. Dapat disimpulkan bahwa, 

fenomena kesenian karawitan di Gancahan 8 Godean Sleman Yogyakarta 

mengalami perubahan fungsi. Awalnya alat musik gamelan bertujuan untuk 

pengiring musik Gereja, namun beralih fungsi untuk pagelaran kesenian karawitan. 
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Terkait dengan penelitian tentang musik gending, dapat dikatakan penelitian 

yang berjudul “Garap dan Fungsi Gending Patalon Dalam Pertunjukan Pakeliran 

Sanggar Seni Suryaganta Banyumas” ini bersifat orisinil dan belum pernah diteliti 

oleh orang lain. Penelitian yang dilakukan ini bersifat menambah dan melengkapi 

penelitian-penelitian yang terdahulu mengenai topik sejenis. 

2.2 Landasan Teoretis  

2.2.1 Konsep Garap dalam Karawitan Jawa  

Garap merupakan aktivitas kreatif dalam menyajikan atau membawakan 

komposisi gending-gending Jawa sesuai bentuk pertunjukannya. Kreativitas 

tersebut meliputi seluruh elemen komposisi gending yaitu balungan gending, 

bentuk gending, pathet, irama, dan laya/tempo Supanggah dalam Widodo (2009). 

Konsep garap yang membahas aspek-aspek garap gending merupakan bagian dari 

karawitanologi.  

Tugas garap menjalin semua elemen musikal dan kultural gending sehingga 

terbentuk suara komposisi karawitan berkualitas sesuai karakter, fungsi penyajian, 

dan kaidah garap yang berlaku. Supanggah dalam Widodo Ringkasan Disertasi 

(2009: 3-4) mengatakan, bahwa konsep garap memiliki enam unsur, yaitu materi 

garap berupa gending dan balungan gending; penggarap yakni pengrawit, 

wiraswara, dan waranggana; sarana ungkap mgarap berupa perangkat gamelan; 

perabot atau piranti garap berupa teknik, céngkok, wiled, irama dan laya, laras, 

pathét, dinamika dan semua unsur musikal gending; penentu garap yaitu otoritas 

orang dan lembaga serta fungsi layanan sosial karawitan dan hubungan seni; dan 
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pertimbangan garap berupa keadaan situasional yang terjadi dalam pertunjukan 

karawitan. 

Supanggah dalam Widodo Ringkasan Disertasi (2009: 3-4) memberi 

penjelasan selengkapnya mengenai elemen-elemen garap seperti berikut.  

a. Sarana Garap  

Sarana garap gending adalah gamelan. Jenis perangkat gamelan sebagai 

ilustrasi garap adalah gamelan ageng yang memiliki jumlah dan jenis ricikan paling 

lengkap dan beragam serta kegunaan bervariasi.mayoritas ricikan gamelan dibuat 

dari bahan logam, besi, kuningan, atau perunggu. Jenis logam terakhir merupakan 

bahan terbaik untuk membuat pencon, bilah, lempengan, piringan, dan bentuk-

bentuk lain ricikan gamelan yang berbahan logam. Sebagian ricikan juga dibuat 

dari bahan kayu, kulit binatang, dawai, bambu, atau campuran. Secara garis besar 

bentuk ricikan gamelan dibedakan menjadi tiga, yaitu: (1) pencon, ricikan logam 

bundar berongga memiliki pencu di tengah permukaan, meliputi: penembung, 

bonang barung, bonang penerus, kenong, kethuk, kempyang, kempul, gong, engkuk, 

dan kenong; (2) wilah, ricikan logam atau kayu bentuk bilah, meliputi: gendér 

barung, gendér penerus, slenthem, demung, saron, peking, dan gambang; dan (3) 

bentuk lain, ricikan di luar pencon dan bilah, seperti: rebab, kendang (bem, sabet, 

ciblon dan ketipung), bedhug, siter, clempung, suling, kemanak, gong beri, dan 

kecér. 

 Peran musikal ricikan dalam garap gending terbagi menjadi tiga, yaitu: (1) 

ricikan balungan, ricikan yang permainannya dekat dengan susunan nada balungan 

gending, meliputi: slenthem, demung, saron, peking, dan penembung; (2) ricikan 

garap, ricikan yang permainannya menggarap balungan gending, terdiri atas 
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ricikan garap ngajeng (depan) yang perannya mencetuskan ide-ide garap, terdiri 

atas: kendang, rebab, gendér barung, bonang barung, sindhén; dan ricikan garap 

wingking (belakang) yang perannya meneruskan ide-ide garap, terdiri atas: génder,  

penerus gambang,  siter,  clempung,  suling,  bonang penerus,  dan gérong; dan (3) 

ricikan struktural, ricikan yang permainannya membentuk struktur gending, terdiri 

atas: kethuk, kenong, kempul, gong, engkuk, kenong, kemanak, dan kécer 

Supanggah dalam Widodo Ringkasan Disertasi (2002: 71). 

 Gamelan Jawa memiliki dua jenis laras, sléndro dan  pélog. Kualitas 

larasannya ditentukan oleh suara nada-nada ricikan yang berada dalam kisaran 

frekuensi laras sléndro dan  pélog. Nada-nada ricikan laras sléndro dan  pélog 

dibuat dalam frekuensi bervariasi membentuk embat, varian pola jangkah atau 

interval nada pada larasan gamelan yang membentuk watak musikal tertentu 

(Supanggah, 2002: 91). Secara garis besar karawitan Jawa gaya Surakarta memiliki 

dua jenis embat, Sundari dan Larasati. Embat Sundari menunjukan karakter 

larasan gamelan luruh atau ruruh (kalem, lembut, halus), sedangkan Embat 

Larasati berkarakter lanyap (berani, keras, tegas). Embat Larasati dalam karawitan 

Banyumasan disebut Bonowati Hastanto dalam Widodo (2009: 22). 

b. Penggarap  

Penggarap gending adalah musisi karawitan disebut pengrawit, 

waranggana, dan wiraswara. Pengrawit juga disebut wirapradangga, niyaga, 

yaga, penabuh, panggamel, panjak, yaitu para pemain ricikan gamelan. 

Waranggana juga disebut pesindhén, swarawati, seniwati, widhawati, yaitu vokalis 

(biasanya) perempuan sebagai penyaji vokal sindhénan. Wiraswara juga disebut 

penggérong yaitu vokalis (biasanya) pria sebagai pembawa vokal gérongan 
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Supanggah dalam Widodo (1988: ii). Peran mereka menggarap balungan gending 

dengan segenap tafsir, imajinasi, dan kreatifitasnya dalam bentuk memilih dan 

menerapkan vokabuler teknik dan pola-pola permainan serta mengatur dinamika 

garap unsur-unsur musikalnya sesuai karakter, tujuan penyajian, dan kaidah estetik 

yang berlaku. Keunggulan kompetensi karawitannya yang ditandai: terampil 

memainkan ricikan, dan vokal, memiliki kepekaan musikal dan kultural karawitan 

tajam, menguasai semua aspek piranti garap dan cakap mengekspresikannya dalam 

penyajian, menguasai banyak repertoar garap gending, serta kreatif dan produktif 

menggarap dan membuat gending-gending dan bagian-bagiannya, sangat 

menentukan kualitas garapan karya-karya karawitan. Kompetensi tersebut 

terbentuk oleh banyak faktor, trah atau darah keturunan, pendidikan, dan 

lingkungan pergaulan. Trah membawa sifat-sifat terwariskan yang kurang lebih 

segaris dengan yang dimiliki oleh orang tua atau nenek moyangnya. Potensi 

teranugerahkan tersebut sering disebut bakat, kemampuan alamiah yang memiliki 

keaslian genetis yang tampak dan berkembang lebih kurang spontan dalam diri 

individu. Bakat karawitan seseorang dapat berkembang optimal bila didukung 

pendidikan memadai dan lingkungan pergaulannya. 

c. Materi Garap  

Gending sebagai materi garap memiliki makna umum dan khusus. Makna 

umumnya yaitu komposisi musikal karawitan Jawa, dan makna khususnya 

komposisi karawitan Jawa, dan makna khususnya komposisi karawitan berformat 

besar memiliki bagian mérong dan inggah. Karawitan Jawa gaya Surakarta 

memiliki tujuh belas bentuk gending yaitu: sampak, srepeg, lancaran, gangsaran, 

ayak-ayak, kemuda, ketawang, ladrang, jineman, ketawang gending; gending 
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kethuk 2 kerep, kethuk 2 arang, kethuk 4 kerep, kethuk 4 arang, kethuk 8 kerep, dan 

kethuk 16 kerep; dan pamijen Rustopo dalam Widodo (2000: 34). Bentuk-bentuk 

gending tersebut dicirikan oleh pola permainan ricikan struktural dan jumlah 

sabetan balungan dalam setiap gongan. Supanggah dalam Widodo (2007: 13-17) 

memaknai gending sebagai balungan gending yang telah dimainkan bersama dalam 

penyajian berupa jalinan komposisi suara seluruh ricikan, vokal, dan dinamikanya. 

Balungan gending menunjukkan garis besar atau abstraksi lagu komposisinya 

seperti tertera dalam berbagai catatan komposisi karawitan.  

d. Piranti Garap  

(1) Teknik, Céngkok, dan Wiled 

Ricikan pencon dan bilah dipukul dengan alat pukul khusus dari bahan 

pokok kayu disebut tabuh; dan kendang dipukul dengan telapak dan jari-jari tangan. 

Teknik pukulan menjadi satu kesatuan dengan tutupan. Setelah dipukul, bilah-bilah 

ricikan balungan ditutup dengan jari-jari tangan agar suaranya tidak menggema, 

demikian pula pada clempung dan siter setelah dipetik. Tutupan pada ricikan bilah 

di luar kelompok balungan dan pencon kecuali gong dilakukan dengan 

menggunakan alat-alat pukulnya masing-masing setelah sesaat dipukul. Ricikan 

balungan, rebab, dan génder barung memiliki vokabuler teknik khusus, pada 

ricikan balungan yaitu: gemakan, kecekan, dan genjotan; pada rebab yakini: 

besutan, plurutan, sendhal pancing, kadhal ménék, ngicrik; dan pada gendér 

barung yakni: mbalung, samparan, sarugan, pipilan, genukan, ukelan, gugukan, 

umbaran, dan péthétan Sukamso dalam Widodo (1992: 54). 

Céngkok juga disebut sekaran, permainan musikal dalam satuan panjang 

tertentu mengandung konfigurasi nada dan ritme. Implementasinya telah diwarnai 
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ornamentasi musikal disebut wiled. Keduanya berada dalam satu kesatuan 

permainan sehingga penyebutannya sering saling tukar. Céngkok dimiliki oleh 

ricikan garap dan ricikan balungan. Gendér barung memiliki vokabuler céngkok 

paling beragam, yaitu: éla-elo, dualolo, jarik kawung, ayu kuning, kacaryan, ora 

butuh, tumurun, kutuk kuning, dhebyang-dhebyung, puthut gelut, puthut sémedi, 

gantungan, nduduk, rambatan, dan yasurraka. Céngkok-céngkok tersebut juga 

diadaptasi pada rebab, gambang, siter, clempung, dan gendér penerus dalam wujud 

Komposisi berbeda namun alur lagu, panjang satuan permainan, dan 

penempatannya pada bagian gending gending sama. Pola permainan pada bonang 

barung meliputi: mbalung, mipil, gembyang, imbal-sekaran, dan klénangan; pada 

ricikan balungan: pinjalan, kinthilan, imbalan, nyacah, dan pancer; pada kendang 

pola-pola kendangan bentuk gending dan sekaran-sekarannya dimainkan dengan 

kendang bem atau gabungan bem dan ketipung, kendang sabet, dan kendang ciblon.  

(2) Irama  dan Laya  

Satu lagi unsur musikal terpenting lainnya dalam karawitan Jawa di samping 

laras adalah irama atau wirama Supanggah dalam Widodo (2002: 123). Irama 

merupakan unsur musikal fundamental berkaitan dengan gradiasi tempo dan isian 

permainan ricikan garap dan peking. Gending-gending Jawa dapat digarap dalam 

beragam gradiasi irama diawali dari pelambatan dan percepatan tempo sehingga 

jarak pukul antar sabetan balungan dalam gatra melebar atau menyempit. Ruang-

ruang tersebut diisi oleh permainan ricikan garap dan peking dalam jumlah satuan 

pukulan lipat dua kali dari semula. Irama dapat diartikan pula sebagai tingkatan 

pengisian di dalam gatra, mulai dengan gatra berisi 4 titik yang berarti satu slag 
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balungan dapat diisi dengan 16 titik, demikian juga sebaliknya. Berikut yang 

dimaksud dengan irama di dalam arti yang khusus (dalam gending).   

Skema irama    

Irama Lancar         

Balungan        6  3  6  5  

Saron penerus      6  3  6  5   

Satu sabetan balungan mendapatkan satu sabetan saron penerus atau diberi 

tanda 1/1  

Irama Tanggung  

Balungan       6    3    6  5  

Saron penerus    ! 6  5  3  5  6  3        5   

Satu sabetan balungan mendapatkan dua sabetan saron penerus atau diberi 

tanda 1 / 2  

Irama Dadi     6         3          6                  5  

Balungan    !   !    6    5    5    3    3    5    5   6    6    3    3  5  

Satu sabetan balungan mendapatkan empat sabetan saron penerus atau diberi 

tanda 1/4 atau seterusnya. Irama Wiled dengan tanda 1/8 dan Irama Rangkep 

dengan tanda 1/16.   

Setelah kita periksa skema di atas, perbedaan lebar dan sempitnya jarak 

balungan yang satu dengan yang lain, tergantung dari titik-titik yang mengisinya. 

Titik-titik itu akan diisi oleh permainan instrumen yang bertugas dibagian lagu 

sebagai misal, cengkok dari permainan gender, bonang dan lain sebagainya. 

Permainan cengkok-cengkok daripada ricikan tersebut yang slag nya tepat pada 

titik-titik pengisi adalah permainan saron penerus. Oleh sebab itu saron penerus 

kini digunakan sebagai pedoman penggolongan irama (Martopangrawit, 1969: 3).   
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Kita perlu meninjau tempo dari slag saron penerus, walaupun tentu saja hal 

ini tidak dapat kita ukur secara ilmu pasti karena tempo di dalam seni karawitan itu 

tergantung kepada “pamurba irama” dimana tiap-tiap pemain kendhang 

mempunyai kodrat  temponya masing-masing juga tergantung kepada 

kebutuhannya, misalnya sebagai iringan wayang kulit harus lebih cepat daripada 

klѐnengan bebas dan sebagainya.  

Cepat lambatnya tempo di dalam karawitan disebut laya (jadi bukan irama). 

Di sini telah sedikit kita ungkap perbedaan laya dan irama. Tetapi di dalam 

percakapan sehari-hari istilah laya tidak pernah terdengar, segala sesuatunya 

dikatakan irama. Walaupun demikian bagi para pengrawit otomatis tahu apa 

maksudnya kata irama dalam bahasa sehari-hari itu, apakah termasuk laya atau 

irama. Dalam hal ini tergantung pada pokok soal pembicaraan, misalnya: “iramane 

kebanteren”(iramanya terlalu cepat). Kata irama yang dimaksud dalam kalimat 

tersebut adalah “laya”, tetapi jika “mengko iramane lancar bae” (nanti 

menggunakan irama lancar saja) kata irama di sini yang dimaksud adalah arti irama 

yang sesungguhnya bukan laya.  

Penjelasan di atas merupakan penjelasan menurut dimensi ruang yang 

ditandai oleh perjalanan balungan. Sedangkan penjelasan irama berdasarkan 

dimensi waktu (tempo) dalam seni karawitan ada tiga macam, yaitu (1) tamban 

(lambat), (2) sedheng (sedang), (3) seseg (cepat). Tamban sering juga disebut 

dengan tempo alon, langsam, nglentreh yang memiliki ciri-ciri tempo yang lambat. 

Sedheng memiliki karakteristik tempo yang sedang, tidak lambat juga tidak terlalu 

cepat. Seseg memiliki karakteristik tempo yang cepat.  
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e. Penentu Garap  

Otoritas orang dan lembaga serta aturan estetik dan kultural dalam fungsi 

berbagai penyajian karawitan sangat mempengaruhi model garap gending 

(Supanggah, 2009: 303-336). Karawitan pada masing-masing fungsi pertunjukan 

memiliki tradisi garap tertentu meliputi semua atau sebagian elemen musikal 

gending. Orang atau lembaga sebagai pengemban otoritas dapat mempengaruhi 

model garap gending.  

   Konsep garap dalam karawitan Jawa di atas dalam penelitian ini tidak 

digunakan seluruhnya untuk membahas masalah penelitian. Beberapa aspek garap 

dalam karawitan Jawa yang digunakan sebagai landasan untuk membahas masalah 

penelitian yaitu: (1) Sarana Garap; (2) Penggarap, dan  (3) Materi Garap.  

Kedua aspek garap dalam karawitan Jawa yang disebut terakhir dalam 

penelitian ini tidak dibahas. 

2.2.2 Fungsi  

Kata fungsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai 

manfaat, guna, dan faedah. Dalam jaman yang semakin modern fungsi selalu 

menjadi penting untuk mengetahui tujuan tertentu. Fungsi adalah suatu perbuatan 

yang bermanfaat dan berguna bagi kehidupan masyarakat di mana keberadaan 

sesuatu tersebut mempunyai arti penting dalam kehidupan sosial (Koentjaraningrat, 

1984: 29-30). Fungsi berkaitan dengan seni musik itu merupakan suatu pemberian 

informasi kepada penikmat seni agar tujuan karya musik tersampaikan. Tentunya 

fungsi kesenian yang ditampilkan baik bagi penikmat seni musik.   

Sebelum membahas lebih jauh mengenai fungsi gending patalon Sanggar 

Seni  Suryaganta, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa fungsi karawitan dibedakan 
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menjadi dua, yakni fungsi sosial dan hubungan atau layanan seni. Fungsi sosial 

yaitu penyajian suatu gending dalam sebuah pertunjukan karawitan untuk melayani 

berbagai kepentingan masyarakat. Dari yang sifatnya religius, dan berbagai macam 

upacara seperti upacara kenegaraan, keasyarakatan, keluarga, maupun perorangan. 

Fungsi hubungan dan layanan seni yaitu fungsi yang secara tradisi sangat 

menentukan garap. Selain disajikan pada konteks upacara, karawitan juga sering 

tampil untuk mendukung kesenian lain seperti tari, teater, wayang, dan juga sebagai 

iringan latar dalam musik film dan sebagainya (Supanggah, 2007: 303-309).  

Menurut Keesing dalam Wiyoso (2001: 142) sampai pada simpulan bahwa 

kesenian apapun wujudnya, memiliki 8 fungsi sosial yang sangat penting artinya 

bagi sarana pembinaan masyarakat dan kebudayaan yang bersangkutan: (1) sarana 

kesenangan; (2) sarana hiburan; (3) sarana pernyataan jati diri; (4) sarana 

mempersatukan (integrated); (5) sarana terapi; (6) sarana pendidikan; (7) sarana 

pemulihan ketertiban; (8) sarana simbolik yang mengandung kekuatan magis.   

Teori fungsi yang berkaitan dengan musik dikemukakan oleh Merriam 

(2000: 301) kegunaan-kegunaan musik mempresentasikan salah satu masalah 

terpenting di dalam etnomusikologi, karena di dalam studi tentang perilaku manusia 

kita mencari serta terus-menerus, tidak hanya untuk fakta-fakta deskriptif tentang 

musik, tetapi juga yang lebih penting untuk makna dari musik.  

1. Fungsi ekspresi emosional   

Peran musik saat disajikan sangat menentukan tema yang dibawakan. Musik 

akan membawa pemain ataupun penonton terhanyut dalam tema tersebut. Melalui 

musik pemain dapat mengekspresikan emosional atau perasaannya.  
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2. Fungsi hiburan  

Musik menyediakan sebuah fungsi hiburan di dalam masyarakat. Hal yang 

perlu dicatat bahwa sebuah pembedaan barangkali harus dibuat anatara hiburan 

yang murni yang nampak menjadi suatu ciri khusus dari musik di masyarakat barat, 

dan hiburan yang dikombinasikan dengan fungsi-fungsi lain.  

3. Fungsi komunikasi  

Musik berfungsi sebagai alat komunikasi kepada mereka yang 

memahaminya, musik dimiliki bersama sebagai sebuah aktivitas manusia dan 

musik mengomunikasikan sebuah pemahaman tertentu yang terbatas sekedar oleh 

karena keberadaannya.   

4. Fungsi representasi simbolis  

Terdapat sedikit keraguan bahwa fungsi musik di dalam semua masyarakat 

sebagai sebuah representasi simbolis dari hal-hal yang lain, ide-ide, dan perilaku.   

Penyajian sebuah karawitan tentu melibatkan gending di dalamnya, dan 

pemilihan gending-gendingnya juga disesuaikan dengan keperluan. Untuk 

mengetahui fungsi gending secara detail maka diperlukan suatu analisis. Sesuai 

dengaan landasan pemikiran yang digunakan dalam studi ini, teori yang dirumuskan 

oleh Herkovits telah menyatakan bahwa fungsi musik pada umumnya menjadi 

acuan untuk mengungkap fungsi gending. Berikut unsur-unsur yang terkandung 

dalam teori fungsi musik Herskovits (Alan P. Meriam, The Antropology Of Music.  

1964: 219-226) tersebut.   

1. Pengungkapan emosional  

2. Penghayatan estetis  

3. Hiburan  
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4. Komunikasi  

5. Perlambangan  

6. Reaksi jasmani   

Berdasarkan paparan teori di atas, dalam penelitian yang berjudul “Bentuk 

dan Fungsi Gending Pambuka pada Sanggar Seni Suryaganta” teori fungsi yang 

akan dikaji hanya menurut Supanggah dan Merriam. 

2.2.3 Gending  

Gending adalah istilah yang digunakan masyarakat karawitan Jawa, Sunda, 

dan Bali, untuk menyebut bentuk komposisi musikal karawitan yang menyajikan 

seni suara instrumental, yang juga melibatkan vokal sebagai pelengkap dari sajian 

seni suara yang berasal dari seperangkat gamelan (Supanggah, 2007: 2). Gending 

merupakan bentuk jadi dari susunan balungan gending yang digarap oleh 

pengrawit. Pada dasarnya balungan gending disebut juga dengan kerangka gending 

yang masih merupakan bahan mentah. Balungan gending masih perlu diolah untuk 

menghasilkan suatu sajian gending berdasarkan tafsir, imajinasi, serta 

menggunakan berbagai vokabuler yang ada, supaya penyajian gending tersebut 

menjadi sajian gending yang indah (Supanggah, 2007: 99). Gending dalam 

pengertian yang sempit berarti komposisi karawitan yang selalu terdiri dari 2 

bagian, dalam pengertian yang luas berarti komposisi karawitan (Sumarsam, 2002:  

71). Dalam Javanese-English Dictionary (1974: 202), kata gending berarti ‘music 

performed by gamelan ensemble’  ‘pertunjukan musik dengan instrumen gamelan’. 

Sedangkan gamelan sendiri mempunyai arti ‘classical javanese musical 

instrument’ ‘instrumen musik Jawa klasik’. Kata gending berasal dari bahasa Jawa 
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yang berarti ‘gamelan atau bunyi-bunyian (Prawiroatmodjo, 1957: 139). Sedangkan 

dalam Baoesastra Djawa dijelaskan bahwa gending mempunyai beberapa arti.  

Diantaranya yang pertama adalah ‘lelagoning gamelan’ ‘nyanyian dalam gamelan’ 

dan arti yang kedua adalah ‘reka daya utawa sarana bisane keturutan sin sinedya’  

‘usaha-usaha yang merupakan sarana supaya dapat tercapai yang dikehendaki’ 

(Poerwadarminto, 1939: 143).   

Dalam bukunya Seni Karawitan oleh Purwadi (2009: 2) mengemukakan 

pengertian gending, sebagai berikut :     

Gending utawi lagu inggih menika wirama ingkang awujud swara utawi 

wirama ingkang kapiyarsa. Wirama ing ngriki dhawah nginggil, awit jejer dados 

jiwaning gending, wondene swara boten sanes inggih raganing gending. Salebeting 

sadaya gending tansah saged kayektosan, biloh awon saening gending menika 

racak-racakipun gumantung dhateng awon saening wiramanipun.   

Terjemahan :  

Gending atau lagu adalah susunan irama yang berwujud swara atau irama 

yang terdengar. Irama disini sebagai patokan, menjadi jiwa dari gending 

itu,sementara swara adalah raga dari gending itu sendiri. Di dalam semua gending 

selalu dapat terjadi, jika baik atau tidaknya gending kebanyakan tergantung pada 

irama dari gending itu.)  

Gending memiliki dua bagian yang saling berkesinambungan, bagian yang 

pertama disebut “merong” yang bersuasana khidmat, tenang, dan agung. Bagian 

kedua disebut “inggah” yang mencerminkan suasana bergairah. Sedangkan 

menurut Martopangrawit (1969: 7) yang disebut gending adalah lagu yang disusun 

dan diatur menuju kearah suatu bentuk.  
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Pengertian bentuk gending dalam karawitan Jawa antara lain (1) gending 

alit, terdiri atas sampak, srepeg, gangsaran, lancaran, ayak-ayak, kemuda, 

ketawang, ladrang dan jineman; (2) gending sedang, yang merupakan bentuk 

gending sedang adalah ketawang gendhing; (3) gending ageng, terdiri atas gending 

kethuk 2 kerep, gending kethuk 2 arang, gending kethuk 4 kerep, gending kethuk 4 

arang dan gending kethuk 8 kerep. Masing-masing bentuk memiliki ciri jumlah 

sabetan balungan dalam setiap kalimat lagu gongan dan tata letak pola tabuhan 

ricikan kelompok struktural seperti kethuk, kempyang, kempul, kenong, gong dan 

kendhang. Beberapa pola-pola dasar bentuk gending sebagai berikut.  

Pola dasar bentuk gending lancaran   

  •      •      •      F•    •  •  •  F•    •    F•  •  •    •   •  •  
  ˖     ˖                    ˖    ˖        ˖      ˖               ˖                   
Pola dasar bentuk gending ketawang  

 •      •      •      •           •      •      •     F•            •      •      •     •         •      •      •        
˖   ˖   ˗                     ˗      ˖      ˗              ˗    ˖     ˗              ˗     ˖     ˗ 

Pola dasar gending ladrang  

 •      •      •      •           •      •      •     F•            •      •      •     •        •      •      •           
 ˗     ˖    ˗                 ˗     ˖     ˗               ˗     ˖    ˗              ˗     ˖    ˗ 

 

 

•       •       •      •         •      •       •     F •          •      •      •     •       •      •      •          

 ˗      ˖     ˗              ˗     ˖    ˗                ˗     ˖    ˗                 ˗     ˖    ˗ 

 

 

 

• 

•    

• 

•       
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Pola dasar bentuk gending lancaran  

 •       •       •      F•           •      •     •                 •      •    •     F•           •      F•      •          
 ˖             ˖                ˖          ˖                    ˖           ˖                ˖          ˖  

Pola dasar bentuk gending ketawang  

 •       •       •      •             •      •      •      F•         •      •      •     •         •     •      •          
 ˖      ˖      ˗                 ˗     ˖     ˗              ˗     ˖      ˗                  ˗    ˖     ˗ 

Pola dasar bentuk gending ladrang  

 •      •      •      •           •      •      •      F•            •      •      •      f•          •      •      •      F• 
 ˗      ˖     ˗              ˗     ˖      ˗                ˗     ˖     ˗               ˗     ˖      ˗ 

 

 •      •      •      f•           •      •      •      F•            •      •      •     f•          •      •      •          F 
 ˗      ˖     ˗               ˗     ˖     ˗                ˗     ˖    ˗               ˗    ˖    ˗      

 

Pola dasar bentuk gending lancaran    

 •      •      •      F•           •      f•      •      F•           •      f•      •      F•         •      f•      •           F 
 ˖           ˖                ˖           ˖                ˖           ˖              ˖           ˖ 

Pola dasar bentuk gending gangsaran 

 •      F•      f•      F•           f•      F•      f•            F  
Pola dasar bentuk gending sampak  

 F•      F•      F•      F•           F•      F•      F•      F•           F•      F•      F•      F•           F•      F•      F•      F• 

 ˗     ˖     ˗                ˗     ˖    ˗                ˗    ˖    ˗   ˖   f   ˖   f   
  

•     

• 

•

 

 

 

 F   
• 

• 

• 
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 F•      F•      F•      F•           F•      F•      F•             

 ˖   f   ˖  f      ˖   f   ˖ 

Pola dasar bentuk gending ayak-ayakan  

 •      •      •      F•           •      •      •      F•           •      •      •      F•           •      •      •      F• 
 ˗     ˖     ˗                ˗     ˖     ˗               ˗     ˖     ˗                ˗     ˖     ˗     
Pola dasar bentuk gending kumudha       

 •       •       •       F•          •      •      •          
 ˖             ˖                ˖          ˖ 
Pola dasar bentuk gending srepeg  

 •      F•      •      F•             •      F•      •           

˖            ˖   f      ˖           ˖  
Keterangan : 

 • : Thuthukan 

 ˗ : Ricikan kempyang  

 ˖ : Ricikan kethuk 

F       : Ricikan kenong 

 : Ricikan kempul  

              : Ricikan 

 

2.2.3.1 Gending Patalon  

  Gending patalon merupakan komposisi gending tradisi yang lazimnya 

dimainkan sebelum pagelaran wayang kulit dimulai. Dalam pertunjukan wayang 

•    

• 

• 

• 
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kulit tradisi Surakarta, gending patalon digunakan untuk mendukung suasana lakon 

yang disajikan sejak jejer sampai tancap kayon. Bambang Murtiyoso berpendapat 

bahwa, patalon adalah sebagai sajian gending yang menghantarkan penonton 

maupun apresiator wayang dari suasana klenengan menuju suasana wayangan. 

 Gending patalon realitasnya memang hampir selalu disajikan sebagai 

pambuka sebelum dalang memulai pertunjukan wayang. Meskipun terkadang juga 

disajikan sebelum dalang naik ke atas panggung, penyajian gending patalon 

sesungguhnya merupakan bagian dari pertunjukan wayang kulit yang melekat. Hal 

tersebut terbukti pertama, pemilihan gending patalon, secara tradisi disesuaikan 

dengan lakon atau cerita yang akan dibawakan oleh dalang.  

 Gending patalon bersifat lunak, tertur, dan terbuka. Artinya bahwa gending 

patalon mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Vokabuler gending, garap 

dan kebiasaan gending patalon tergantung dari tempat, wilayah, maupun kelompok 

karawitan yang menyajikannya. Dalam wayang klasik gara kraton, gending-

gending patalon adalah berlaras slendro pathet manyura dan disajikan secara 

lengkap, mulai dari merong, inggah, ladrang, ketawang, ayak, srepeg, dan sampak. 

Adapun bentuk dan repertoar gendingnya adalah juga beragam, yaitu mulai dari 

merong ketuk 2 kerep, hingga 4 kerep. Hal tersebut berbeda dengan wayang cara 

pedesaan, bahwa sajian gending patalon biasanya diawali dari klenengan (dengan 

garap kendangan ciblon) yang selanjutnya diteruskan ke ayak talu. Garap dalam 

cara pedesaan relatif lebih “bebas” jika dibandingkan dengan wayang cara kraton, 

walaupun gending adalah sama. Kebebasan tersebut terletak pada pemilihan 

gending, laras, pathet, hingga garap gending maupun ricikan.  
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 Gending patalon sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya pada 

Sanggar Seni Suryaganta Banyumas, karena selain untuk mengundang penonton 

saat pertunjukan wayang, gending patalon memiliki filosofis kehidupan. Seperti 

telah diketahui bahwa gending patalon telah mengalami perkembangan bahkan juga 

pemadatan, akan tetapi keberadaan gending patalon tradisi masih tetap bertahan 

sampai sekarang. Hal ini terbukti dalam pertunjukan wayang kulit baik tradisi 

semalam suntuk, wayang padat, atau garapan masih menyajikan gending patalon.  

2.4 Kerangka Berfikir  

  Dalam penyajian sebuah pertunjukan wayang kulit, tentu melibatkan 

gending di dalamnya. Pada dasarnya bentuk dan fungsi gending untuk mendukung 

kesenian tersebut. Karena wayang kulit merupakan warisan budaya nenek moyang, 

maka perlu lah kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus melestarikan 

kesenian tersebut. Melalui sanggar seni Suryaganta ini menjadi wadah dimana kita 

bisa mempelajari bentuk gending, fungsi gending itu sendiri untuk apa, khususnya 

mengenai bentuk dan fungsi gending pambuko Suryaganta. Dalam kurun waktu 

yang cukup lama pertunjukan wayang kemudian terus berkembang setahap demi 

setahap namun tetap mempertahankan fungsi intinya, yaitu sebagai suatu kegiatan 

yang berhubungan dengan sistim kepercayaan dan pendidikan.   

Dalam kurun waktu yang cukup lama pertunjukan wayang kemudian terus 

berkembang setahap demi setahap namun tetap mempertahankan fungsi intinya, 

yaitu sebagai suatu kegiatan yang berhubungan dengan sistim kepercayaan dan 

pendidikan.   

  Keberadaan kesenian dan bentuk musiknya sangat dipengaruhi oleh 

perubahan sosial, demikian pula perubahan sosial mendapat pengaruh dari 
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keberadaan suatu kesenian di lingkungan masyarakat yang bersangkutan. 

Komposisi musik sangat diperhitungkan untuk dapat dinikmati tidak hanya untuk 

sesepuh tetapi untuk kawula muda juga. Jadi, meskipun wayang kulit yang tadinya 

hanya dinikmati untuk para sesepuh, tetapi dengan adanya komposisi musik yang 

sedikit di aransemen, akan membuat kesan yang berbeda, sehingga penonton lebih 

tertarik untuk menyaksikan pertunjukan wayang kulit dari awal sampai ahir cerita.  

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

 

Bagan 1 : Kerangka Berfikir 

  

Suryaganta  

Gending Patalon 

Garap gending patalon dalam 

pertunjukan pakeliran Sanggar 

Seni Suryaganta Banyumas  

Fungsi gending patalon dalam 

pertunjukan pakeliran Sanggar 

Seni Suryaganta Banyumas 
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BAB V  

PENUTUP  

Penelitian yang berjudul “Garap dan Fungsi Gending Patalon  Dalam 

Pertunjukan Pakeliran Sanggar Seni Suryaganta Banyumas” telah selesai 

dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat dibuat 

simpulan dan saran dari penelitian ini. Uraian selengkapnya sebagai berikut:  

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Garap dan Fungsi 

Gending Patalon Dalam Pertunjukan Pakeliran Sanggar Seni Suryaganta 

Banyumas. Maka peneliti dapat mengemukakan suatu kesimpulan sebagai berikut:  

Garap gending patalon pada Sanggar Seni Suryaganta dibuat untuk 

mendukung suasana awal pertunjukan wayang kulit dan untuk menarik perhatian 

para penonton menyaksikan pertunjukan wayang kulit. Gending yang digunakan 

dalam pertunjukan wayang kulit oleh sanggar seni Suryaganta adalah:  

(1)  Ladrang Pl.5, (2) Gending Lancaran Pl.5, (3) Gangsaran, (4) Ayak-ayak 

Banyumasan laras sléndro manyura, (5) Srepeg banyumasan laras sléndro 

manyura (6)  sampak garap. 

Awal pertunjukan gending dibuka oleh kendang diikuti garap gangsaran ji 

sebagai ater-ater / penghubung untuk masuk ke garap lagu pambuka yang 

berbentuk Lcr dan Ldr.  Setelah garap lagu pambuka selesai dimainkan, kemudian 

disambung dengan rangkaian garap lagu pambuka, dimulai dengan garap 

gangsaran ji yang dimainkan dua kali rambahan kemudian langsung sirep, dan 
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diselingi dengan instrumen vokal. Setelah itu, disambung dengan garap monggang 

yang dimainkan sebanyak dua kali rambahan. Selanjutnya memainkan rangkaian 

garap lagu pambuka, yang disajikan dengan 2 irama, irama 1 disajikan berbentuk 

Lancaran, kemudian masuk vokal di irama 2 berubah menjadi irama tanggung. 

Rangkaian garap ini berbentuk Lancaran Pl.5.  
Garap gending diawali dengan buka oleh kendhang dilanjutkan dengan 

instrumen bonang, disambung dengan instrumen kenong, balungan seperti peking, 

saron,  dan demung yang dimainkan dengan keras diikuti vokal yang menyanyikan 

lagu pambuka dari Suryaganta, vokal ini dinyanyikan dengan nada yang lembut, 

kemudian alat musik seperti: keyboard, gitar melodi, dan bass dimainkan dengan 

nada yang sama seperti yang dimainkan oleh instrumen gamelan. Setelah itu 

dilanjutkan dengan memainkan garap monggang yang diikuti dengan vokal yang 

dimainkan dengan nada penuh semangat, urutan selanjutnya yaitu memainkan 

garap ayak-ayak banyumasan yang di dalamnya terdapat srépég banyumasan, 

sampak garap kemudian dilanjutkan dengan memainkan garap sholawat nariyah 

dan diakhiri dengan suwuk.Tujuan dari adanya gending pambuka yaitu sebagai ciri 

khas dari sebuah sanggar khususnya sanggar seni Suryaganta untuk membedakan 

antara dalang yang satu dengan yang lain di Banyumas khususnya, supaya mudah 

dikenal oleh masyarakat sekitar, penonton dan penggemar wayang kulit.  

5.2 Saran   

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan yang telah 

diuraikan, maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti yaitu bagi:  
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5.2.1 Sanggar Seni Suryaganta  

Saran yang dapat disampaikan bagi Sanggar Seni Suryaganta memiliki 2 

aspek sesuai dengan rumusan masalah penelitian yaitu meliputi bentuk dan fungsi 

gending pambuka,  

(1) Untuk para dalang kesenian wayang kulit, pecinta wayang kulit agar 

memiliki tanggung jawab yang besar terhadap hasil karya pementasannya, 

karena disebabkan karya pementasannya, mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap para penggemar kesenian wayang kulit. Maka sampaikanlah karya-

karya kesenian wayang kulit dengan kolaborasi musik yang indah, tanpa 

meninggalkan pakem asli. 

(2) Untuk garap gending patalon yang dibawakan Suryaganta: diharapkannya 

agar lebih dikembangkan lagi kreatifitas dalam membuat sebuah aransemen 

kombinasi antara alat musik diatonis dan pentatonis, dengan cara 

memperbanyak latihan sebelum pentas dan evaluasi sesudah pentas.Sehingga  

dikemudian hari akan menampilkan bentuk garap musik yang lebih unik, 

bervariatif dan berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman, terus berkarya 

dan tetap kompak.  

(3) Untuk fungsi gending patalon Sanggar Seni Suryaganta: diharapkannya 

agar Suryaganta tetap mempertahankan garap musik yang sudah dibentuk, 

lebih mengembangkan lagi fungsi dan tujuan dari gending pambuka yang lebih 

kompleks dalam arti memaksimalkan inovasi-inovasi garap antara dalang dan 
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penata gending untuk tetap kompak dalam membuat aransemen yang dapat 

dinikmati oleh semua kalangan tanpa menghilangkan pakem aslinya.   

5.2.2 Peneliti  

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi atau 

gambaran untuk mengembangkan penelitian yang baru tentang masalah yang sama.  
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