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Keberadaan kesenianmusik terbangan Al-Madais di Desa Pladen tidak lepas 

dari motivasi anggotanya yang tetap ingin melestarikan kesenian terbangan di 

desanya sebagai sarana dakwah dan ibadah.Permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah bagaimana eksistensi kesenian musik terbangan Al-Madais 

di Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan eksistensi kesenian musik terbangan 

Al-Madais di Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan objek 

penelitian adalah grup musik terbangan Al-Madais.Lokasi penelitian berada di 

DesaPladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.Sasaran kajian dalam penelitian 

ini adalah eksistensi pertunjukan kesenian musik terbangan Al-Madais.Data 

dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data observasi,wawancara dan 

dokumentasi.Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan langkah reduksi 

data, penyajian data dan verifikasi data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenian musik terbangan Al-Madais 

di Desa Pladen Jekulo Kudus sampai sekarang masih tetap eksis. Kesenian ini 

terbentuk pada tahun 1990 dengan tujuan syiar melalui syair agar masyarakat 

gemar membaca shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Elemen 

pertunjukan musik terbangan meliputi: syair atau lagu yang dibawakan yaitu 

shalawat dari timur tengah, jawa, kompilasi; alat musik berupa terbang, jedur, 

darbuka, tifa dan kencer; pemain terbagi menjadi tiga yaitu yang memainkan alat 

musik, vokal utama dan backing vokal; perlengkapan pementasan berupa alat 

musik terbang dan sound system, buku-buku kumpulan shalawat dan kostum 

pentas.Berkaitan dengan eksistensi grup musik terbangan Al-Madais di Desa 

Pladen Jekulo Kudus, dilihat dari segi strategi, konsistensi, inovasi, dan 

pengakuan masyarakat. Strategi yang ditempuh untuk melestarikan kesenian 

musik terbangan Al-Madais salah satunya adalah pengelolaan dan manajemen 

yang baik. Kemudian dalam hal konsistensi dilakukan dengan adanya struktur 

organisasi, proses regenerasi dan latihan rutin. Adapun inovasi dilakukan sesuai 

dengan imajinasi dan kreatifitas tanpa meninggalkan kekompakan dan ciri khas 

grup kesenian tersebut. Kemudian pengakuan masyarakat terhadap keberadaan 

grup musik Al-Madais terbukti dari pengalaman pentas di berbagai acara dan 

dukungan dari pemerintah desa setempat. 

Saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian adalah 

kesenian musik terbangan Al-Madais ini hendaknya selalu meningkatan 

kualitasnya dengan regenerasi anggota baru dan meningkatkan fungsi manajerial 

agar semakin baik dalam pengelolaan perkembangan grup, kemudian menjaga 

kekompakan dalam bermain serta menjaga eksistensi agar semakin dikenal 

sebagai kesenian tradisional murni. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang memiliki kesenian tradisional yang 

beraneka ragam. Keanekaragaman kesenian tradisional tersebut digunakan 

sebagai sarana untuk mengangkat martabat bangsa di tengah-tengah era 

globalisasi seperti sekarang ini. Keanekaragaman bentuk kesenian tradisional 

yang dimiliki bangsa Indonesia tumbuh di daerah-daerah dan mempunyai ciri-ciri 

tertentu. Hal yang menyebabkan keanekaragaman tersebut terjadi karena adat 

istiadat di setiap daerah berbeda-beda, termasuk keanekaragaman kesenian yang 

dimiliki dan kaya akan kasanah seni (Prier, 1991:74). 

Sinaga (2006:1) menyebutkan bahwa kesenian tradisional merupakan 

bentuk seni yang bersumber dan berakar serta telah dirasakan sebagai milik 

sendiri oleh masyarakat di lingkungannya. Kehidupan dan pengolahan seni 

tradisional didasarkan atas cita rasa masyarakat pendukungnya, meliputi 

pandangan hidup, nilai kehidupan tradisi, rasa etis, estetis, serta ungkapan budaya 

lingkungan yang kemudian diwariskan pada generasi penerusnya. Kesenian 

tradisional biasanya terkait dengan adat istiadat yang berbeda antara kelompok 

satu dengan kelompok lainnya seperti halnya dengan kesenian rebana atau 

terbangan yang ada di Jawa Tengah. 

Rohidi (2000:101) menjelaskan bahwa kesenian tradisional atau bisa 

dikatakan kesenian asli di Indonesia terbagi menjadi berpuluh kesenian daerah 
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yang terdiri dari seni rakyat dan seni klasik. Seni rakyat berkembang secara 

beragam di desa-desa dan seni klasik berkembang terutama di pusat-pusat 

pemerintahan kerajaan (tempo dulu) di Indonesia. Kesenian tradisional itupun 

mungkin ada pada masyarakat suku bangsa terasing berupa kesenian lokal atau 

juga pada masyarakat daerah perbatasan. Eksistensi seni merupakan cerminan dari 

nilai estetis dari olah cipta, rasa dan karsa manusia dalam ruang dan waktu. 

Bidang seni tidak bisa lepas dari si pembuatnya, manusia baik individu maupun 

secara kelompok. 

Herawati (2017:449) menyebutkan bahwa eksistensi adalah berada atau 

adanya keberadaan. Keberadaan kesenian tradisional dapat diartikan bahwa 

kesenian tradisional itu ada. Ada disini berarti hadir dan hidup pada masyarakat 

sesuai dengan kebutuhannya. Keberadaan kesenian tradisional ditentukan oleh 

lingkungan yang membangun kesenian tradisional tersebut. Di samping itu, 

kesenian tradisional tidak dapat dilepaskan dengan kehidupan masyarakat 

pendukungnya, sebab kesenian tradisional hidup dan berkembang sesuai dengan 

perkembangan masyarakat.  

Pada zaman dahulu, pertunjukan kesenian tradisional sangat diminati oleh 

masyarakat. Pertunjukan kesenian tidak hanya menjadi tontonan tetapi juga 

tuntutan karena di dalam pementasan ini akan diperoleh pesan-pesan moral. 

Tetapi seiring perkembangan zaman, dengan masuknya budaya luar ke budaya 

sendiri menjadikan krisis budaya bagi budaya kita sendiri. Dengan masuknya 

budaya luar, disadari bahwa hal itu menggeser minat masyarakat akan budaya 

daerahnya, bahkan berpengaruh pada pelestarian kesenian tradisional masing-

masing daerah (Permatasari, 2014:2).   
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Ada beragam masyarakat pendukung dan pelestari kesenian tradisonal yang 

ada di Indonesia hasil dari pengaruh budaya Islam seperti gambus, tanjidor, 

kasidah, zamroh, terbangan dan lain-lain. Adanya etnisitas dan komunitas yang 

beragam inilah yang menjadikan seni tradisional mempunyai ciri khas berlainan 

yang mempunyai nilai estetik sendiri-sendiri. Kesenian terbangan yang hadir di 

tengah masyarakat pendukung dan pelestarinya juga memiliki keunikan dan 

estetika tersendiri yaitu terjadinya kontak budaya timur dan barat maupun tradisi 

lokal sehingga menimbulkan akulturasi (Sinaga, 2006:2).  

Kesenian musik terbangan yang ada di Desa Pladen adalah salah satu 

diantara sekian banyak kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Kudus dengan 

ciri khas maupun gaya yang berbeda. Kesenian musik terbangan sebagai salah 

satu bagian wujud dari kebudayaan yang terlahir dari daya cipta manusia, di 

dalamnya terkandung nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, kesatuan, kegotong-

royongan, bersilaturohim yang bernuansakan Islamiah. Kesenian terbangan 

merupakan salah satu kesenian tradisional yang masih mampu bertahan pada masa 

sekarang yang banyak digunakan untuk menyampaikan rasa syukur dengan cara 

bersholawatan, yang kemudian dikembangkan dengan kreativitas dan 

keterampilan. Kesenian musik terbangan ini mampu berkomunikasi dengan sang 

pencipta alam semesta, hal ini berarti bahwa perwujudan rasa syukur dapat 

dikemas melalui kesenian terbangan tersebut. 

Banyaknya kelompok kesenian musik terbangan yang terdapat di 

Kabupaten Kudus, maka Desa Pladen merupakan salah satu desa yang 

mempunyai satu kelompok kesenian musik terbangan yaitu Al-Madais. 
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Kelompok terbangan ini sudah cukup lama terbentuk dan mampu bertahan hingga 

sekarang serta tetap diminati oleh masyarakat. Tidak dipungkiri bahwa kesenian 

ini telah mengalami perkembangan dari awal terbentuknya sampai sekarang. Hal 

tersebut merupakan upaya untuk mempertahankan keberadaan kesenian musik 

terbangan agar tetap eksis dan diminati oleh masyarakat. Kelompok kesenian ini 

juga tidak menutup diri terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik dan saran 

agar dapat lebih baik lagi dalam menampilkan pertunjukan ke depannya. Selain 

itu, selera masyarakat juga dipertimbangkan dalam pertunjukan kesenian ini.   

Kesenian terbangan di Desa Pladen bertahan hingga sekarang disebabkan 

oleh beberapa faktor. Faktor utama yang menyebabkan kelompok terbangan dapat 

eksis hingga sekarang karena masih dibutuhkan oleh masyarakatnya untuk 

berbagai keperluan. Kesenian terbangan banyak dipentaskan dalam acara hajatan 

orang desa, antara lain; khitanan, mendirikan rumah, pernikahan, upacara hari-hari 

besar seperti Maulud Nabi, Isro’ mi’roj, dan Halal Bihalal. Sumaryono (2011:31) 

menyebutkan bahwa kesenian yang sejalan dengan adat istiadat serta berguna 

untuk kepentingan-kepentingan sosial kemasyarakatan, maka suatu kesenian akan 

tetap lestari dan eksis. Kemudian Hadi (2012:35) menyebutkan eksisnya suatu 

kesenian di dalam masyarakat, karena adanya hubungan antar seniman sebagai 

suatu sistem dalam suatu produk sangat menentukan keberhasilan suatu 

pertunjukan. Dengan demikian kesenian terbangan juga memiliki peran untuk 

mempererat hubungan antar anggota masyarakat, karena di dalamnya terdapat 

rasa kebersamaan antara sesama anggota kelompok pelestari kesenian tersebut 

maupun dengan masyarakat  pendukungnya. 
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Dalam keberadaannya, kesenian terbangan memiliki nilai-nilai sejarah yang 

melandasi perkembangannya, seperti halnya pada kesenian terbangan di Desa 

Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Dengan mengetahui sebuah 

peristiwa sejarah, maka dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan bagi generasi 

penerus yang mendukung eksistensi atau keberadaan kesenian terbangan tersebut. 

Penulisan tentang eksistensi kesenian terbangan dapat dikatakan sebagai salah 

satu upaya melestarikan kesenian yang ada di Indonesia ini. Bentuk upaya 

pelestarian kesenian terbangan sudah tentu berbeda antara satu wilayah dengan 

wilayah yang lain. Hal ini dikarenakan kesenian tersebut dikondisikan sesuai 

keadaan setempat. Seperti yang terjadi di Desa Pladen yang merupakan salah satu 

Desa yang terdapat di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, di Desa tersebut 

sebagian masyarakatnya berupaya melestarikan kesenian terbangan yang 

digunakan ialah rebana sebagai penyajian kesenian terbangan. 

Selain itu, keberadaan kesenian musik terbangan di Desa Pladen juga tidak 

lepas dari motivasi dari pada para anggota yang tetap ingin melestarikan kesenian 

terbangan di desanya. Hal ini dilandasi bahwa kesenian terbangan selain 

digunakan sebagai hiburan, tetapi juga digunakan sebagai sarana ibadah. Seperti 

diketahui bahwa di dalam kesenian musik terbangan terdapat bacaan shalawat. 

Dengan membaca shalawat melalui kesenian musik terbangan diharapkan akan 

mendapatkan syafa’at dari Nabi Muhammad SAW dan pertolongan dari Allah 

SWT. Kemudian secara tidak langsung adalah mengajak kepada sesama umat 

untuk gemar membaca shalawat melalui kesenian terbangan. Dengan membaca 

shalawat melalui kesenian terbangan diharapkan juga bisa mempengaruhi 

perilaku khususnya para kawula muda di desa yang lebih baik.  
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Dalam kesempatan ini peneliti memfokuskan pada keberadaan kelompok 

kesenian musik terbangan di Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus 

sebagai sasaran penelitian. Kelompok kesenian musik terbangan di desa tersebut 

menjadi sasaran penelitian karena mempunyai motivasi yang tinggi untuk 

mempertahankan kesenian yang diwariskan oleh leluhurnya. Kelompok kesenian 

musik terbangan ini sendiri juga mampu bertahan seiring muculnya jenis musik 

yang baru dan banyak diminati masyarakat sekarang ini. Oleh sebab itu kelompok 

kesenian musik terbangan ini selalu berusaha mengadakan regenerasi agar 

kesenian musik terbangan tetap terjaga keberadaannya. Berbagai permasalahan 

seperti yang telah disebut di atas akan dibahas dalam penelitian ini mengenai 

eksistensi kesenian musik terbangan Al-Madais di Desa Pladen Kecamatan 

Jekulo Kabupaten Kudus. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam melestarikan seni dan budaya tradisional hal yang paling sederhana 

adalah mencintai seni dan budaya kita sendiri. Ini merupakan hal positif yang 

harus dilakukan sehingga kesenian tradisional tidak menghilang dari kehidupan 

masyarakat. Oleh karena itu masyarakat harus melestarikan kesenian tradisional 

yang ada di daerahnya, sehingga kesenian tersebut akan bertahan dalam 

kehidupan masyarakat khususnya bagi remaja. Kesenian musik terbangan 

menjadi sarana interaksi sosial bagi masyarakat satu dengan yang lainya. Karena 

pertunjukan dalam kesenian musik terbangan ditonton oleh semua lapisan 

masyarakat dan tidak membedakan status sosial dalam masyarakat. Para penikmat 
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seni ini terdiri dari anak-anak, pemuda pemudi dan juga para orang tua, semuanya 

berbaur dalam menikmati kesenian musik terbangan sehingga terjadilah interaksi 

antara para pemain dan penikmat kesenian ini. 

Seiring berjalanya waktu dan berkembangnya zaman dalam masyarakat 

serta faktor-faktor lingkungan sehingga banyak kesenian tradisonal dari suatu 

masyarakat tersebut mulai dilupakan masyarakatnya. Tetapi kesenian musik 

terbangan Al-Madais di Desa Pladen ini masih diminati oleh masyarakat 

khususnya remaja. Karena anggota atau lebih akrab dengan sebutan remaja masjid 

ini merupakan para remaja yang aktif menggiatkan kesenian terbangan. Kesenian 

tradisional ini masih tetap digelar dan ditampilkan dalam berbagai acara. 

Eksistentensi kesenian musik terbangan di kalangan remaja ini dipengaruhi oleh 

berbagai hal yang menyebabkan kesenian ini masih diminati oleh para remaja. 

Meskipun dengan keterbatasan waktu, sarana dan prasarana serta keterbatasan 

pengetahuan dan ketrampilan, kelompok kesenian musik rebana Al-Madais 

mencoba untuk melestarikan budaya Islami di tengah-tengah zaman modern 

sekarang ini, khususnya di Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, masalah yang muncul sangatlah 

kompleks sehingga perlu dibatasi agar penelitian lebih fokus dalam memperoleh 

data. Pembatasan masalah ini bertujuan agar pembahasan masalah lebih terfokus. 

Oleh karena itu masalah yang akan diteliti dalam tulisan ini akan membahas 

eksistensi kesenian musik terbangan Al-Madais di Desa Pladen Kecamatan 

Jekulo Kabupaten Kudus. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis 

perlu adanya pembatasan kajian masalah terhadap kesenian musik terbangan di 

Desa Pladen, adapun permasalan yang menjadi kajian yaitu bagaimana eksistensi 

kesenian musik terbangan Al-Madais di Desa Pladen Kecamatan Jekulo 

Kabupaten Kudus? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan permasalahan yang telah diutarakan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan 

eksistensi kesenian musik terbangan Al-Madais di Desa Pladen Kecamatan 

Jekulo Kabupaten Kudus. 

 

1.6 Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Sebagai media partisipasi penulis menyumbangkan pemikiran bagi lembaga 

pendidikan Universitas Negeri Semarang, khususnya para mahasiswa Program 

Studi Sendratasik untuk mengenal dan memahami eksistensi kesenian musik 

terbangan, selain itu dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya, dan 

sebagai sarana perbandingan antara kelompok kesenian musik terbangan Al-

Madais dengan kelompok rebana lain. 
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1.6.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi masyarakat di Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, hasil 

penelitian tentang kesenian musik terbangan diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai masukan dan mengembangkan kesenian tradisional di sekitarnya. 

Selain itu memberikan motivasi kepada pelaku kelompok kesenian musik 

terbangan Al-Madais yang agar bisa terus berkembang. 

2. Bagi Dinas Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kudus, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dimanfaatkan oleh lembaga yang bergerak di bidang 

kebudayaan untuk dijadikan salah satu kajian yang dapat memberikan 

masukan serta pengetahuan dalam membantu penghimpunan data, 

meningkatkan dan memelihara kesenian tradisional sebagai kampanye budaya 

dan sekaligus syiar agama Islam. 

3. Bagi akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya 

peningkatan apresiasi seni pada mahasiswa khususnya dan akademis pada 

umumnya. Selain itu dapat memberikan sumbangsih berupa wawasan dan 

pengetahuan baru khususnya dalam hal konservasi budaya di Indonesia 

sejalan dengan visi Unnes sebagai Universitas Konservasi serta menambah 

sumber kepustakaan di Universitas Negeri Semarang. 

4. Bagi peneliti, hasil penelitian ini sebagai upaya mempromosikan kesenian 

musik terbangan Al-Madais yang berada di Desa Pladen, Kecamatan Jekulo, 

Kabupaten Kudus kepada masyarakat umum, kemudian meningkatkan 

apresiasi pada kelompok kesenian musik terbangan tersebut dan untuk 

melestarikan kesenian terbangan pada umumnya. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Sudah banyak ditemukan peneliti yang mengkaji tentang kesenian musik 

rebana, tetapi penelitian yang berkaitan dengan eksistensi kesenian musik 

terbangan Al-Madais di Desa Pladen belum ada. Penelitian yang dikaji 

sebelumnya berada di suatu wilayah tertentu dan berbeda daerah dengan yang 

dikaji penulis. Adapun berdasarkan ketentuan kajian pustaka berkaitan dengan 

penulisan skripsi ini diambil dari 5 jurnal internasional, 10 jurnal terakreditasi, 10 

jurnal sitasi dosen dan 20 jurnal nasional. Berikut akan disajikan beberapa karya 

ilmiah yang penulis telaah dari berbagai jurnal penelitian. 

Diantara karya ilmiah yang membahas tentang kesenian musik rebana 

adalah artikel yang berjudul “Fungsi dan Ciri Khas Kesenian Rebana di Pantura 

Jawa Tengah”. Ditulis oleh Syahrul Syah Sinaga (2006), dalam artikel tersebut 

disebutkan bahwa bentuk penampilan kesenian rebana dapat dikategorikan dalam 

bentuk tradisional maupun modern. Perbedaan rebana tradisi terletak pada 

peralatan musik yang digunakan yaitu berupa alat musik terbang dan lagu-lagu 

yang dibawakan umumnya diambil dari kitab al-barjanzi, kitab dziba, kitab 

simbud durror, dan kitab kuning lainnya, sementara rebana modern terdapat 

penambahan peralatan musik yang bertangga nada diatonis seperti keyboard 

dalam mengiringi lagu-lagu mulai dari musik pop, musik dangdut, musik campur 

sari dan lainya, dengan menggunakan teks lagu dengan bahasa Arab, bahasa Jawa, 
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dan bahasa Indonesia yang semuanya menggunakan seperangkat alat musik 

rebana sebagai iringan lagu. 

Kemudian artikel dari Umi Cholifah (2011) yang berjudul “Eksistensi Grup 

Musik Kasidah “Nasida Ria” Semarang dalam Menghadapi Modernisasi”. Grup 

musik Kasidah Nasida Ria Semarang masih eksis, terbukti masih tampil di televisi 

dan di berbagai acara. Eksistensi ini didukung oleh motivasi dari pimpinan dan 

para personel, sifat syairnya yang religius, tanggapan masyarakat, dan faktor 

lingkungan. Walaupun masih eksis, grup Kasidah Nasidaria mengalami masa 

surut karena adanya faktor penghambat antara lain, kurangnya publikasi dan 

promosi, isu-isu yang tidak bertangggung jawab; plagiarisme, serta persaingan 

dengan jenis musik lain. 

Terdapat juga, karya ilmiah yang ditulis oleh Mohdi Yulianto Prabowo 

(2013) dengan artikelnya yang berjudul “Bentuk Musik dan Fungsi Kesenian 

Terbang Bancahan di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban”. 

Kesenian terbang bancahan terdapat 2 macam pola permainan instrumen, yaitu 

pola kodokan dan pola turun. Pada bagian pola Kodokan terdapat 2 macam pola 

permainan. Pola yang pertama dimainkan secara berulang dan pola kedua dalam 

pola kodokan digunakan sebagai transisi berhenti atau melanjutkan ke pola turun. 

Sedangkan pada bagian pola turun, terdapat 4 macam pola permainan instrumen. 

Pola pertama adalah pola pembuka, pola kedua dan ketiga sebagai isi yang 

dimainkan secara berulang-ulang mengikuti syair, pola yang keempat merupakan 

pola yang digunakan untuk berhenti serta merupakan pola penutup dari satu sajian 

lagu kesenian terbang bancahan. Kesenian ini berfungsi sebagai sarana titual, 
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hiburan pribadi, presentasi estetis, sebagai pengikat solidaritas individu dalam 

kelompok, dan sebagai media komunikasi di masyarakat. 

Kemudian Bella Andrea Permatasari (2014) dalam artikelnya yang berjudul  

“Eksistensi Kesenian Incling dalam Era Modernisasi (Studi Kasus Di Desa 

Somongari Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo)”. Eksistensi kesenian 

Incling dalam era modernisasi adalah tetap mempertahankan dan melestarikan 

kesenian Incling sesuai dengan tradisi nenek moyang. Kesenian Incling tidak 

terpengaruh oleh arus modernisasi yang selalu menuntut perkembangan. 

Walaupun masyarakat Somongari telah mengenal modernisasi dalam perubahan 

kehidupan dan pola pikir mereka telah mengkuti perkembangan jaman, akan 

tetapi mereka tetap menjaga kelestarian kesenian tradisional seperti yang 

diwariskan leluhur, dan terbukti masih tetap eksis di era modernisasi. 

Selanjutnya artikel dari Nurdini Hanum Sari (2015) yang berjudul 

“Eksistensi Grup Musik Tanjidor Nada Irama Desa Sekuduk Kecamatan 

Sejangkung Kabupaten Sambas”. Grup Nada Irama masih eksis sampai sekarang, 

namun mengalami penurunan dikarenakan beberapa faktor. Faktor yang 

mempengaruhi eksistensi diantaranya kebutuhan masyarakat akan musik tanjidor, 

kebudayaan turun temurun, faktor ekonomi, kurangnya minat generasi muda dan 

belum pernah ada bantuan dari pemerintah setempat. Upaya mempertahankan 

eksistensi dengan mengajarkan notasi balok kepada generasi muda, mencari 

anggota arisan, menyisihkan uang hasil tampil dan menggunakan tanjidor sebagai 

sarana hiburan pada acara yang diselenggarakan. 

 



13 

 

Kemudian karya ilmiah dari Atiyatul Farhani (2016) dengan penelitiannya 

yang berjudul “Eksistensi Pertunjukan Kesenian Rebana Hadroh Darul Ma’rifah 

di Warung Buncit Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan”. Farhani menjelaskan 

bahwa faktor-faktor yang mendukung keeksistensian grup kesenian Darul 

Ma’rifah di Kalibata kecamatan Pancoran terdiri dari manajemen yang baik, 

mempunyai struktur organisasi, solid mencapai tujuan, mempunyai ciri khas, dan 

mempunyai jam terbang yang tinggi. Eksistensi grup kesenian rebana hadrah 

Darul Ma’rifah yaitu dilihat dari keberadaan grup ini yang memeriahkan beberapa 

event seperti pengajian bulanan, Isro Mi’raj, Maulud dan lain-lain. 

Selain itu, karya ilmiah dari Bowo Laksono (2017) dengan artikelnya yang 

berjudul “Musik Rebana Terbang Kencer sebagai Iringan Kesenian Tradisional 

Kuda Lumping”. Kesenian musik rebana terbang kencer mempunyai daya tarik 

bagi masyarakat setempat. Alat musik yang digunakan berjumlah lima buah alat 

musik, terdiri atas empat buah Terbang Kencer dan satu buah Bedug yaitu, misan, 

mindo, mintelu, dan minpat. Jumlah keseluruhan pemain ada 20 orang. Kesenian 

ini dilaksanakan pada acara khitanan dan pada hari-hari besar Islam. Kesenian 

musik rebana terbang kencer dilaksanakan untuk mengiringi kesenian tradisional 

kuda lumping yang berjalan mengelilingi Desa Karang Jongkeng yang terletak 

diKecamatan Tonjong Brebesdengan menelusuri rute yang sudah ditentukan, kira-

kira 800 meter. 

Kemudian karya ilmiah yang ditulis oleh Ahmad Fikri Arief (2017) dengan 

artikelnya yang berjudul “Kesenian Musik Terbangan di Sanggar Tunas Muda 

Kabupaten Lahat dalam Perspektif Aksiologi: Kajian dalam Konteks Sosial 
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Budaya”. Dalam artikel tersebut dijabarkan bahwa kesenian musik terbangan 

yang berasal dari suku Semende ada aksiologi atau teori nilai yang terkandung di 

dalamnya seperti nilai-nilai kesucian, nilai kebaikan, nilai kebenaran dan nilai 

keindahan hingga empat jenis nilai manusia yang erat kaitannya dengan eksistensi 

manusia dan bersifat transdental, kemudian ada tidak ada status yang lebih tinggi 

atau lebih penting. Keempat jenis nilai memiliki posisi yang sama, peran yang 

setara dan minat yang sama dalam kehidupan manusia. 

Artikel selanjutnya dari Ika Prawita Herawati (2017) yang berjudul 

“Eksistensi Kesenian Jepin di Dusun Bandungan Desa Darmayasa Kecamatan 

Pejawaran Kabupaten Banjarnegara”. Kesenian Jepin sampai sekarang masih 

eksis dalam masyarakat dusun Bandungan terbukti dari banyaknya penonton dan 

frekuensi pertunjukan atau banyaknya tawaran pentas. Kesenian ini memiliki 

fungsi yang penting yaitu sebagai hiburan. Sejak awal terbentuknya hingga 

sekarang, kesenian ini telah mengalami perkembangan baik dari gerak dan 

penambahan alat musik. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk 

mempertahankan keberadaan kesenian Jepin agar dapat bertahan, tetap eksis dan 

diminati oleh masyarakat. 

Kemudian Joshua William Simanjuntak (2018) dalam artikelnya yang 

berjudul “Eksistensi Musik Gondang Batak Dalam Upacara Pernikahan Adat 

Batak di Surabaya Sebagai Upaya Pelestarian Warisan Budaya”. Musik 

Gondang Batak dalam pernikahan adat Batak memiliki enam fungsi yaitu sebagai 

alat komunikasi, ritual keagamaan, rekreasi, respon fisik, pengungkap emosional, 

dan kesinambungan budaya. Makna musik Gondang Batak ada empat yaitu 
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penyambutan tamu, makan bersama, pemberian kain ulos, dan martupak. 

Sedangkan usaha kreatif musik Gondang Batak dilakukan dengan membangun 

kerjasama atau partisipasi aktif dari seluruh personil grup musik gondang Batak 

dan pembaharuan lagu untuk melestarikan musik gondang Batak. 

Peneliti memilih beberapa karya ilmiah tersebut karena masing-masing 

memiliki kontribusi, adanya penelitian sejenis tentang kesenian musik terbangan 

dapat memberikan gambaran serta acuan kepada peneliti. Mengacu dalam hal cara 

menemukan dan menyelesaikan fokus permasalahan penelitian relevan tersebut, 

penulis terbantu dalam segi teknik dan proses penyusunan model penelitian 

kualitatif yang akan dikaji. Namun penelitian tersebut tentunya berbeda dengan 

penelitian ini, karena disini fokus masalah yang dikaji adalah tentang eksistensi 

kesenian musik terbangan dengan fokus masalah yakni upaya yang dilakukan 

kesenian terbanganAl-Madais di Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten 

Kudus agar tetap eksis dan diterima masyarakat. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

2.2.1 Eksistensi 

Eksistensi dalam KBBI (2002:288) mengandung arti keberadaan. 

Keberadaan berasal dari kata “ada” yang artinya hadir, kelihatan, atau berwujud. 

Menurut Bagus, (2005:183) menjelaskan bahwa pada dasarnya kata eksistensi 

berasal dari bahasa latin existere yang berarti muncul, ada, timbul, memilih 

keberadaan aktual. Dari kata ex berarti keluar dan sistere yang berarti muncul atau 

timbul. Beberapa pengertian secara terminologi yaitu pertama: apa yang ada, 

kedua: apa yang memiliki aktualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa 
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saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda dengan esensi 

yang menekankan kealpaan sesuatu (apa sebenarnya sesuatu itu, sesuatu dengan 

kodrat inherennya).  

Eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur dan mengalami 

perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan 

individu dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya. Nuraeni (2015:7) 

menyebutkan istilah eksistensi analog dengan “kata kerja” bukan “kata benda”, 

eksistensi adalah milik pribadi, tidak ada dua individu yang identik. Oleh sebab 

itu, eksistensi adalah milik pribadi, yang keberadaannya tidak bisa disamakan 

antara satu sama lain. Bereksistensi berarti muncul dalam suatu perbedaan yang 

harus dilakukan setiap orang bagi dirinya sendiri. Penekanan eksistensi manusia 

berarti mengambil keputusan yang menentukan hidup, jika tidak mengambil 

keputusan manusia tidak hidup, maka manusia tidak akan bisa bereksistensi 

dengan manusia lainnya. 

Eksistensi merupakan istilah yang sering dipakai dalam bidang filsafat. 

Bidang filsafat mengartikan eksistensi sebagai adanya segala sesuatu, dalam arti 

sempit adanya pribadi atau individu. Dalam filsafat eksistensialisme, bahwa benda 

hanya sebatas “berada”, sedangkan manusia lebih apa yang dikatakan “berada”, 

bukan sebatas ada, tetapi “bereksistensi”. Hal inilah yang menunjukkan bahwa 

manusia sadar akan keberadaanya di dunia, berada di dunia, dan mengalami 

keberadaanya berada di dunia. Manusia menghadapi dunia, mengerti apa yang 

dihadapinya, dan mengerti akan arti hidupnya. Artinya, manusia adalah subjek, 

yang menyadari, yang sadar akan keberadaan dirinya. Dan barang-barang atau 
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benda yang disadarinya adalah objek. Manusia mancari makna keberadaan di 

dunia bukan pada hakikat manusia sendiri, melainkan pada sesuatu yang 

berhubungan dengan dirinya (Tafsir, 2006:219). 

Eksistensialisme paling dikenal melalui kehadiran Jean Paul Sartre, yang 

terkenal dengan diktumnya “Human is condemned to be Free” atau manusia 

dikutuk untuk bebas. Artinya, dengan adanya kebebasan maka manusia itu dapat 

bertindak. Pertanyaan yang paling sering muncul sebagai derivasi kebebasan 

eksistensialis adalah sejauhmana kebebasan tersebut bebas atau “dalam istilah 

orde baru”, apakah eksistensialisme mengenal “kebebasan yang bertanggung 

jawab”. Bagi eksistensialis, ketika kebebasan adalah satu-satunya universalitas 

manusia, maka batasan dari kebebasan dari setiap individu adalah kebebasan 

individu lain (Nuraeni, 2015:8). 

Farhani (2016:11) mengemukakan bahwa keberadaan suatu kesenian yang 

sudah mendapatkan pengakuan perlu dikembangkan untuk tetap menjaga 

keutuhan dari eksistensi suatu kesenian. Pengembangan juga harus berarti 

memperbanyak tersedianya kemungkinan untuk mengelola dan memperbarui 

wajah, yang berarti sebagai sarana untuk timbulnya pencapaian kualitatif. 

Hadi (2012:13) menyebutkan bahwa eksistensi merupakan paham yang 

cenderung memandang manusia sebagai objek hidup yang memiliki taraf yang 

tinggi, dan keberadaan dari manusia ditentukan dengan dirinya sendiri bukan 

melalui rekan atau kerabatnya, serta berpandangan bahwa manusia adalah satu-

satunya mahluk hidup yang dapat eksis dengan apapun disekelilingnya karena 

manusia disini dikaruniai sebuah organ urgen yang tidak dimiliki oleh makhluk 
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hidup lainnya sehingga pada akhirnya mereka dapat menempatkan dirinya sesuai 

dengan keadaan dan selalu eksis dalam setiap hidupnya dengan organ yang luar 

biasa hebat tersebut.  

Berkaitan dengan eksistensi grup musikterbangan, grup musikterbanganitu 

sendiri dianggap eksis ketika memenuhi beberapa syarat diantaranya harus 

mempunyai strategi. Strategi diperlukan untuk menyusun berbagai kegiatan yang 

mendukung bahwa grup musikterbanganitu layak dianggap keberadaannya. Grup 

musikterbanganharus konsisten, maksudnya adalah mereka harus menjaga 

kualitas dan ciri khas dari grupmusik terbanganitu sendiri. Biasanya diwujudkan 

dengan mengadakan berbagai acara dengan ide gagasan yangmenarik, inovatif, 

dan menonjolkan ciri khas dari grup musik terbangan itu sendiri.Grup musik 

terbangan dianggap eksis juga harus melalui proses pengakuan. Pengakuan baik 

dari masyarakat umum maupun dari Dinas pemerintah terkait (Hadi, 2014:14). 

Kesenian musik terbangan merupakan bagian dari kebudayaan bangsa ini 

yang harus senantiasa dipelihara, dilestarikan dan dikembangkan. Adapun faktor-

faktor yang mempengaruhi eksistensi sebagaimana disebutkan Farhani (2016:12-

14) meliputi sebagai berikut. 

1) Manajemen yang baik 

Manajemen pertunjukan adalah proses merencanakan dan mengambil 

keputusan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya 

manusia, keuangan, fisik, dan informasi yang berhubungan dengan 

pertunjukan agar pertunjukan dapat terlaksana dengan lancar dan terorganisir. 

Fungsi dari manajemen pertunjukan adalah Perencanaan: dalam perencanaan 

ini yang pertama dilakukan adalah menetapkan sasaran lalu memilih tindakan 

yang akan diambil dari berbagai alternatif yang ada. Pengorganisasian: dalam 

proses ini dilakukan pengalokasian sumber daya, penyusunan jadwal kerja dan 

koordinasi antar unit-unit dalam suatu kepanitiaan. Pengendalian: 

pengendalian di sini berarti membandingkan perencanaan dengan realisasi. 
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2) Mempunyai struktur organisasi 

Struktur organisasi adalah alat untuk pencapaian tujuan dan pengelompok dan 

tata cara mengatur bagaimana kerjasama itu dilakukan agar tujuan tercapai 

secara efektif dan efisien. Struktur organisasi tidak hanya terbatas pada sebuah 

bagan, melainkan dapat lahir dari suatu budaya. Sebab, suatu susunan 

mengenai tingkat penghargaan, apresiasi, pandangan, tentang sesesorang 

dalam organisasi dapat menjadi sebuah struktur meskipun tidak digambarkan 

dalam sebuah bagan. 

3) Solid dalam mencapai tujuan 

Solidaritas adalah rasa kebersamaan, rasa kesatuan kepentingan, rasa simpati, 

sebagai salah satu anggota dari kelas yang sama. Atau bisa di artikan perasaan 

atau ungkapan dalam sebuah kelompok yang dibentuk oleh kepentingan 

bersama. Rasa solidaritas akan mucul dengan sendirinya ketika manusia satu 

dengan yang lainnya memiliki kesamaan dalam beberapa hal. Maka dari itu, 

rasa Solidaritas sangat penting untuk di bangun oleh individu dengan individu 

lainnya atau kelompok tertentu dengan kelompok yang lain. Karena dengan 

adanya solidaritas, kita dapat bersatu dalam hal mewujudkan sesuatu secara 

bersama-sama. 

4) Mempunyai ciri khas 

Ciri khas merupakan tanda yang membedakan sesuatu dari yang lain.Suatu 

kebudayaan memancarkan ciri khas dan keunikan tersendiri bagi masyarakat 

tempat berkembangnya suatu budaya. Oleh karena itu ketika melihat dan 

menganalisis pengaruh budaya terhadap lingkungan, maka akan diketahui 

suatu perbedaan dan ciri khas antara lingkungan yang satu dengan lingkungan 

lainnya yang mempunyai produk budaya sendiri. 

5) Pengalaman pentas yang banyak 

Pengalaman merupakan sesuatu yang pernah dialami, atau kejadian masa lalu 

yang dijalani. Mungkin pula kejadian itu merupakan sesuatu yang disaksikan, 

didengar, ataupun yang dirasakan. Setiap orang tentunya memiliki banyak 

pengalaman.Banyaknya tawaran untuk pentas sekaligus pengalaman yang 

didapat saat pentas. 

 

Dengan demikian eksistensi atau keberadaan dapat disimpulkan sebagai 

hadirnya atau adanya sesuatu dalam kehidupan. Eksistensi tidak bersifat kaku dan 

terhenti, melainkan lentur dan mengalami perkembangan atau sebaliknya 

kemunduran, tergantung pada kemampuan individu dalam mengaktualisasikan 

potensi-potensinya. Kaitannya dengan seni, eksistensi dapat diartikan untuk 

menciptakan beberapa bentuk simbol yang menyenangkan, namun bukan hanya 

mengungkapkan segi keindahan saja, tetapi dibalik itu terkandung maksud baik 
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yang bersifat pribadi, sosial maupun fungsi yang lain. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi eksistensi kesenian adalah manajemen yang baik, mempunyai 

struktur organisasi, solid dalam mencapai tujuan, mempunyai ciri khas, 

pengalaman pentas yang banyak. 

 

2.2.2 Kesenian Tradisional 

2.2.2.1 Pengertian Seni 

Seni telah ada sejak zaman dahulu ketika manusia pertama kali muncul di 

muka bumi dalam artian seni telah ada dari zaman prasejarah. Seni merupakan hal 

yang tidak lepas dari kehidupan manusia dan bagian dari kebudayaan yang 

diciptakan dari hubungan manusia dalam lingkungan sosialnya. Seni memiliki 

berbagai pengertian tergantung dengan konsep atau pandangan yang mendasari 

sebuah teori atau kajian mengenai seni itu sendiri. Seni dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (2008:1273) memiliki tiga arti yaitu: Pertama. Keahlian 

membuat karya yang bermutu (dilihat dari segi kehalusanya, keindahanya dan 

sebagainya). Kedua. Karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa 

seperti tari, lukisan, ukiran, dan sebagainya. Ketiga. Kesangupan akal untuk 

menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi (luar biasa). 

Pengertian senidalam buku Ensiklopedi Nasional Indonesia (1994:525) 

adalah berasal dari kata latin ars yang artinya keahlian mengeskpresikan ide-ide 

dan pemikiran estetika, termasuk mewujudkan kemampuan serta imajinasi 

penciptaan benda, suasana atau karya yang mampu menimbulkan rasa indah. Seni 

pada mulanya adalah proses dari manusia dan oleh karena itu merupakan sinonim 
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dari ilmu. Dewasa ini, seni bisa dilihat dalam intisari ekspresi dari kreativitas 

manusia. Seni juga dapat diartikan dengan sesuatu yang diciptakan manusia yang 

mengandung unsur keindahan. 

Seperti halnya dalam buku Ilmu Budaya Dasar karya Hartono (1991:45), 

mengartikan seni merupakan karya manusia yang memiliki nilai-nilai tertentu. 

Nilai itu antara lain nilai indrawi, nilai bentuk, nilai pengetahuan, dan nilai ide, 

temu, dan dalil-dalil keadilan. Nilai-nilai tersebut terwujud dalam bentuk lahir 

yang dapat dinikmati oleh indra manusia (mata atau telinga), sehingga dapat 

memuaskan hati pendengar atau penglihatnya. 

Menurut Sumanto (2006: 5) seni dapat diartikan hasil atau proses kerja dan 

gagasan manusia yang melibatkan kemampuan terampil, kreatif, kepekaan indera, 

kepekaan hati dan pikir untuk menghasilkan suatu karya yang memiliki kesan 

indah, selaras, bernilai seni, dan lainnya. Dalam penciptaan/ penataan suatu karya 

seni yang dilakukan oleh para seniman dibutuhkan kemampuan terampil kreatif 

secara khusus sesuai jenis karya seni yang dibuatnya. Bentuk karya seni yang ada 

sekarang ini cukup beragam dilihat dari bentuk kreasi seni, proses dan teknik 

berkarya serta wujud media yang digunakannya. 

Menurut pendapat di atas diketahui bahwa seni merupakan hasil karya 

manusia dengan melibatkan jiwa dan perasaan serta kreativitas yang dimilikinya. 

Hasil karya seni tersebut merupakan wujud ekspresi sang seniman yang kemudian 

diterapkan pada berbagai media yang mendukung dalam teknik dan prosesnya. 

Seni tidak hanya melibatkan manusia sebagai objeknya sebagaimana 

dikemukakan oleh Plato dalam Sumanto (2006:6) bahwa seni adalah hasil tiruan 
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alam (Ars Imitatur Naturam). Pandangan ini menganggap bahwa suatu karya seni 

merupakan tiruan obyek atau benda yang ada di alam atau karya yang sudah ada 

sebelumnya. Nilai keindahan pada suatu karya seni didasarkan pada kesan 

keindahan yang ada di alam. 

2.2.2.2 Definisi Kesenian Tradisional 

Pada dasarnya kesenian merupakan suatu peninggalan dari suatu kebiasaan-

kebiasaan yang terjadi di waktu lampau dan diteruskan pada masa sekarang. 

Kebiasaan-kebiasaan inilah yang kemudian menimbulkan lahirnya kesenian 

tradisional yang banyak berkembang di desa-desa. Kesenian merupakan salah satu 

unsur atau elemen kebudayaan dan pada umumnya perkembangan kesenian 

mengikuti program perubahan yang terjadi dalam kebudayaan suatu masyarakat 

dan sudah menjadi kenyataan bahwa kesenian sebagai salah satu unsur kebudayan 

yang tidak lepas dari kebudayaan itu. Oleh sebab itu kesenianjuga tidak dapat 

menghindarkan diri dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam kebudayaan 

yang meliputinya (Kayam, 1981:15). Kata tradisi itu sendiri berasal dari bahasa 

Latin yaitu ”traditio” yang artinya mewariskan. Jadi seni tradisional merupakan 

kebiasaan-kebiasaan warisan nenek moyang yang bersifat luhur dan diwariskan 

kepada penerusnya sampai sekarang. 

Sedyawati (1993:48), menyatakan istilah tradisi dapat diartikan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan tradisi, sesuai dengan kerangka atau pola-pola atau 

bentuk maupun penerapannya yang selalau berulang juga istilah tentang tradisi 

sering kali diartikan dengan pengertian kuno, atau segala sesuatu yang bersifat 

luhur sebagai warisan nenek moyang. Tradisi disini mengarah kepada hal-hal 
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yang berkaitan dengan adat, kebiasaan, ajaran, pandangan hidup, serta kebiasaan 

yang turun-temurun dari nenek moyang kita terdahulu. Pada dasarnya setiap 

manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan atau menampilkan suatu karya 

seni. Selanjutnya dapat dikaitkan pula bahwa seni tradisional juga didukung oleh 

kesukaan yang menonjolkan sifat kedaerahannya, artinya di samping merupakan 

suatu gagsan kolektif, juga dimiliki bersama masyarkat pendukungnya. Dalam 

penampilannya kesenian tradisional banyak terlahir sebagai seni kerakyatan.Pada 

umumnya seni tradisional itu sudah tidak diperhatikan ataupun dikenal 

penciptanya sehingga milik bersama di wilayah itu.  

Soedarsono (1988:67), menyatakan bahwa kesenian tradisional mempunyai 

tiga sifat yang khas yaitu: (1) Sederhana: dilihat dari segi alat-alatnya dan 

perlengkapanya, musik tradisional sangat sederhana dalam arti bentuk alat 

instrumennya maupun dalam pembuatannya dan bahan yang digunakan untuk alat 

yang terbuat dari bahan-bahan yang sederhana. (2) Spontan: dalam pementasn 

kesenian tradisional bisa dilakukan secara mendadak dalam arti tidak melalui 

proses latihan yang benar-benar serius. Bentuk pementasan kesenian tradisional 

diikuti dengan improvisasi, tetapi masih berpegang pada corak musik aslinya. (3) 

Komonikatif: kesenian tradisional merupakan kesenian hasil cipta masyarakat 

yang lahir sesuai dengan keadaan dan kehidupan masyarakat. Kesenian tradisional 

selalu mengikuti perubahan jaman dari bentuk dan irama musiknya sangatlah 

mudah diterima dan dipahami sehingga masyarakat akan dapat menerima atau 

menyenangi jenis musik ini. 
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Berdasarkan uraian kesenian tradisional di atas dapat disimpulkan bahwa 

kesenian tradisional di Indonesia mempunyai ciri khas, ciri tersebut 

mencerminkan pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang 

jaman. Kesenian tradisional diciptakan oleh masyarakat setempat yang didukung 

oleh kondisi lingkungannya. Kesenian tradisional akan tumbuh dan berkembang 

jika masyarakat yang ada di daerah itu dengan sadar terus melestarikan dan 

menumbuh kembangkan kesenian tradisioanal tersebut. Di samping itu kesenian 

tradisional merupakan bentuk warisan dari nenek moyang atau dari orang-orang 

terdahulu yang diwariskan secara turun-temurun yang selalu bertumpu pada pola-

pola atau hal-hal yang sudah ada, juga memberikan arti dan makna simbolik 

masyarakat di mana kesenian itu tumbuh, hidup, dan berkembang yang sesuai 

dengan aturan-aturan nilai yang ada. 

 

2.2.3 Musik 

2.2.3.1 Definisi Musik 

Musik dalam KBBI (1995:1057) diartikan sebagai: (1) Ilmu atau seni 

menyusun nada atau atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal 

untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan 

kesinambungan; (2) Nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga 

mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat 

yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu). Pengertian musik seringkali dibedakan 

dengan pengertian lagu. Adapun pengertian lagu (dalam KBBI, 1995:855) 

merupakan ragam suara yang berirama (dalam bercakap-cakap, bernyanyi, 

membaca, dan lain-lain), atau nyanyian. 



25 

 

Musik berasal dari kata museyang merupakan para dewi yang 

melambangkan seni dalam mitologi Yunani. Mereka dianggap sebagai sumber 

ilmu pengetahuan dan inspirasi seni.Kata musik dapat didefinisikan sebagai seni 

mengorganisasi kumpulan nada-nada menjadi suatu bunyi yang mempunyai arti 

(Rosidah, 2012:14).Musik adalah karya cipta berupa bunyi atau suara yang 

memiliki nada, irama dan keselarasan. Musik yang dimainkan menjadi komposisi 

terpadu dan berkesinambungan dapat memberikan pengaruh terhadap emosi dan 

kognisi. Seperti yang dinyatakan Jamalus (1988:21) yaitu musik adalah karya 

cipta berupa bunyi atau suara, baik yang dihasilkan oleh ucapan manusia maupun 

suara dari alat tertentu. 

Hegel (dalam Sunarto, ed. 2016:60) menyatakan bahwa yang paling sesuai 

dengan tujuan musik adalah kenyataan di dalamnya hati manusia, tanpa ketentuan 

objek manapun juga. Jadi subjektivitas sendiri saja dan dalam arti ini secara 

abstrak. Lebih lanjut Hegel menyatakan bahwa “saya” itu secara sama sekali 

kosong, kepribadianku tanpa sesuatu isi tertentu. Maka tugas pokok musik itu 

terdiri dari kenyataan hidup yang sangat batiniah dari jiwa manusia.  

Pada sisi yang lain apabila estetika dirumuskan sebagai estetika kenyataan 

atau sebagai suatu estetika bentuk (musical form), maka perumusan demikian 

merupakan suatu kesalahan besar. Karena apabila Hanslick memberikan sifat 

keindahan musikal melulu sebagai: “Bentuk-bentuk tertentu yang berbunyi sedang 

bergerak” hanya satu aspek saja dari seluruh pengalaman keindahan musikal yang 

diterangkan. Secara khusus Hanslick mejelaskan sendiri perihal definisi tersebut 

dengan ucapan terkenal: “Keindahan musikal selalu tetap indah juga walaupun 

karya seni itu ternyata tidak mampu menimbulkan perasaan manapun.” 
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Pandangan itu jelas sekali tidak mungkin disesuaikan dengan penjelasan-

penjelasan yang sudah disampaikan di atas, antara lain berhubungan dengan 

perbedaan antara kebenaran dan keindahan. Ingat pula tentang sintesa internal dari 

kebaikan dan kebenaran yang selalu terdapat dalam pengalaman estetis. 

Secara umum, musik tidak terlepas dari nada, ritme, melodi, dan harmoni. 

Satrianingsih (2006:17) menyatakan bahwa nada merupakan suara beraturan yang 

memiliki frekuensi tunggal tertentu. Dalam teori musik, setiap nada memiliki 

tinggi nada atau tala tertentu menurut frekuensinya ataupun jarak relatif tinggi 

nada tersebut terhadap tinggi nada patokan. Perbedaan tala antara dua nada 

disebut sebagai interval. Nada juga dapat diatur dalam tangga nada yang berbeda. 

Mengutip pendapat Satrianingsih (2006:23), bahwa ritme adalah 

“pengaturan bunyi dalam satu waktu”. Istilah ritme biasanya disamakan dengan 

istilah ketukan dalam suatu lagu. Ritme berfungsi memberikan pengaruh pada 

otak dengan sangat cepat dan mengubahnya menjadi gerakan. Hal ini didasarkan 

pada penelitian Dr. Thaut dengan partisipan penelitian yang bekerja dalam ritme 

musik keras dan ritme musik rendah. 

Sedangkan, melodi (dalam Rizqi, 2015:22) merupakan serangkaian nada 

dalam waktu tertentu. Melodi terbentuk melalui sebuah rangkaian nada secara 

horizontal. Rangkaian tersebut dapat dibunyikan sendiri atau tanpa iringan dan 

dapat merupakan bagian dari rangkaian akord dalam waktu. Akord adalah 

kumpulan tiga nada atau lebih yang bila dimainkan secara bersama akan terdengar 

harmonis. Nada berfungsi untuk menambah kedalaman, dimensi dan sekaligus 

membawa musik lebih hidup. 
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Adapun pengertian harmoni lebih didefinisikan sebagai kejadian dimana 

dua atau lebih nada dengan tinggi berbeda dibunyikan secara bersama-sama, 

walaupun harmoni juga dapat terjadi bila nada-nada tersebut dibunyikan secara 

berurutan. Harmoni yang terdiri dari tiga atau lebih nada yang dibunyikan secara 

bersama-sama biasanya disebut akord. Harmoni ditimbulkan oleh kombinasi dua 

atau banyak nada yang dibunyikan secara bersama-sama, kombinasi ini 

menghasilkan sebuah bunyi khas. Efek dari kombinasi ini tergantung dari dua 

faktor musik sebelumnya, yaitu melodi dan ritme hasil kombinasi dua nada yang 

dibunyikan secara bersama-sama (Rizqi, 2015:23). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa musik adalah suatu 

susunan nada atau suara dalam urutan, kombinasi yang menghasilkan bunyi yang 

mempunyai kesatuan dan kesinambungan sehingga mengandung keharmonisan 

dari perpaduan melodi dan ritme yang tersusun.Musik yang dimainkan menjadi 

komposisi terpadu dan berkesinambungan dapat memberikan pengaruh terhadap 

emosi dan kognisi. 

2.2.3.2 Manfaat Musik 

Waesberghe (dalam Sunarto, ed. 2016:57) menjelaskan bahwa musik 

secara faktual adalah seni yang esensinya berhubungan erat dengan panca indra 

pendengaran dan pengalaman waktu. Atas dasar kedua aspek ini dan yang dapat 

dibedakan namun tidak dapat dipisah-pisahkan pada pengalaman musikal sejati, 

agaknya memang diperlukan agar dalam estetika yang lengkap juga dijelaskan 

dengan baik tentang “susunan bunyi” dan “susunan waktu” yang terdapat pada 

setiap karya musik. 
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Perlu diingat bahwa perkembangan musik dimulai dari musik Gregorion 

(plainsong) yang pada satu sisi bernilai estetis tinggi, tetapi pada sisi lain terdiri 

dari satu suara (monofon) saja atau tanpa harmoni yang sesungguhnya. Maka dari 

itu harus dipahami bahwa susunan musik pertama kali terdiri dari melodi. 

Anggapan ini telah dikemukakan oleh Hegel (1770-1830) yang mengatakan 

bahwa melodi merupakan bukan hanya peristiwa pertama, melainkan juga 

peristiwa terus-menerus pada musik. Akord melulu berarti suatu peristiwa 

komplek dan berfungsi dalam suatu gerak melodis dari akord-akord. 

Pandangan lain yang perlu dipertahankan adalah bahwa antara susunan 

bunyi dan hidup afektif (hidup emosional) atau perasaan manusia terhadap suatu 

hubungan yang spesial. Bilamana pada pengalaman keindahan sudah terdapat sifat 

afektif, seperti yang telah dijelaskan Dufrenne(dalam Sunarto, ed. 2016:59), maka 

pasti aspek afektif harus dikemukakan secara sangat khusus. Demikianlah seperti 

pada khayalan visual ternyata terikat pada daya intelektual yaitu pada akal budi, 

khayal auditif ternyata terikat pada daya emosional. Maka benar sekali jika pada 

musik ditentukan suatu hubungan dengan kehidupan afektif manusia yang lebih 

khusus daripada hubungan ini pada semua jenis seni yang lain. 

Musik merupakan simfoni kehidupan, menjadi bagian seni yang mewarnai 

kehidupan sehari-hari manusia di muka bumi. Tanpa musik dunia sepi, hampa dan 

monoton karena musik mampu mencairkan suasana, merelaksasi hati serta 

menstimulasi pikiran manusia sebagai pemeran cerita kehidupan. Musik tidak 

sekedar memberikan efek hiburan, tetapi mampu memberikan makna untuk 

membangkitkan gairah dan spirit hidup untuk memberdayakan dan memaknai 
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hidup. Rosyid (2010:48) menyatakan bahwa musik memiliki berbagai manfaat, 

antara lain sebagai berikut: 

1) Dengan musik suasana ruang batin seseorang dapat dipengaruhi, baik itu 

suasana bahagia atau sedih, bergantung pada pendengar itu sendiri. Musik 

dapat memberi semangat pada jiwa yang lelah, resah dan lesu. Sebagai 

hiburan, musik dapat memberikan rasa santai dan nyaman atau penyegaran 

pada pendengarnya. Terkadang ada saatnya pikiran kita sedang risau, buntu 

dan tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Dengan mendengarkan musik, 

segalapikiran tersebut bisa kembali segar. 

2) Musik dapat menyembuhkan depresi, karena terbukti dapat menurunkan 

denyut jantung. Ini membantu menenangkan dan merangsang bagian otak 

yang terkait ke aktifitas emosi dan tidur. Peneliti dari Science University of 

Tokyo menunjukkan bahwa musik dapat membantu menurunkan tingkat stress 

dan gelisah. 

3) Musik dapat bermanfaat sebagai alat terapi kesehatan. Ketika seseorang 

mendengarkan musik, gelombang listrik yang ada di otak dapat diperlambat 

atau dipercepat, dan pada saat yang sama kinerja sistem tubuh pun mengalami 

perubahan. Musik mampu mengatur hormon-hormon yang mempengaruhi 

stress seseorang, serta mampu meningkatkan daya ingat.  

4) Musik dan kesehatan memiliki kaitan erat dan tidak diragukan bahwa dengan 

mendengarkan musik kesukaan, maka mereka para pendengarakan mampu 

terbawa ke dalam suasana hati yang baik dalam waktu singkat. 

5) Musik memiliki pengaruh terhadap peningkatan kecerdasan manusia dan 

mencegah hilangnya daya ingat. 

 

Berkaitan dengan manfaat musik tersebut,  jenis-jenis musik juga sangat 

mempengaruhi manfaat yang dirasakan setiap orang. Musik diyakini dapat 

meningkatkan motivasi seseorang. Motivasi yang ditawarkan dalam lirik lagu 

adalah hal yang hanya bisa dilahirkan dengan perasaan dan suasana hati tertentu. 

Apabila ada motivasi, semangat pun muncul dan segala kegiatan bisa dilakukan. 

Begitu juga sebaliknya, jika motivasi terbelenggu, maka semangat pun menjadi 

luruh, lemas, tak ada tenaga untuk beraktifitas. 

2.2.3.3 Seni Musik dalam Islam  

Musik dan nyanyian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

kehidupan. Sebab manusia dalam kehidupan tidak lepas dari seni, karena di 
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dalamnya termuat keindahan dan naluri manusia, manusia akan hal-hal yang 

indah (Suseno, 2005:8). Tidak dapat dibantah bahwa musik merupakan salah satu 

bentuk kesenian yang paling proaktif dalam mempengaruhi kebudayaan populer 

di Indonesia. Musik sangat punya andil dalam sendi kehidupan manusia, baik itu 

sebagai industri, ritual, motivasi, therapi dan lain-lain. Pengaruh musik begitu 

nyata dalam kehidupan, dengan kata lain musik bisa memberikan inspirasi kepada 

manusia untuk berlaku positif maupun sebaliknya, tinggal bagaimana musik itu 

disajikan (Al-Baghdadi, 1991:63). 

Keberadaan semua jenis musik Islamis yang tersebar di berbagai negara, 

termasuk Indonesia, tidak terlepas dari keberadaan musikmusik di dunia Islam 

pada umumnya. Hal tersebut karena muatan-muatan Islam, sebagai variabel tetap 

pada musik Islam di manapun, senantiasa bersifat universal. Sehubungan dengan 

itu berbagai muatan budaya lokal yang terkandung di dalamnya dan dari satu 

negara ke negara lainnya sangat bervariasi, perlu dipertimbangkan sebagai 

variabel bebas. Musik Islamis, baik dari jenis-jenis religius, tradisional maupun 

klasik, memang lahir bersamaan dengan kelahiran Islam dan mencapai puncaknya 

hingga bagian akhir paruh pertama abad ke15, ketika berakhirnya masa keemasan 

Islam saat itu. Namun demikian, keberadaanya tidak bisa dilepaskan begitu saja 

dari akar budaya Arab sehingga pengupasan sejarah musik Islam tidak akan 

lengkap tanpa melihat juga budaya musik praIslam (Indrawan, 2012:40). 

Musik Arab pra-Islam juga pernah mengalami periode musik seni yang 

lebih memperhatikan aspek-aspek artistik dan hiburan dengan pencapaian teknis 

dan musikal yang tinggi, daripada sekedar fungsional. Pada saat itu kompetisi 
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puisi dan pentas-pentas musikal yang diselenggarakan secara periodik di 

pasarpasar Arab, khususnya Ukaz di Arab Barat, telah menarik perhatian hampir 

semua sastrawan musisi dari wilayah Arab dan sekitarnya. Musiknya yang lebih 

rumit dari musik harian para musafir, umumnya dibawakan oleh Qaynat, gadis-

gadis penyanyi istana yang juga menyanyi di rumah-rumah pembantu bangsawan 

dan hotel-hotel. Saat itu seni sastra dan musik merupakan satu kesatuan 

kompetensi karena pembacaan berbagai bentuk syair dilakukan dengan cara 

dinyanyikan dan beberapa di antaranya diiringi oleh rebana (Indrawan, 2012:43). 

Penelusuran sejarah musik Islam yang pernah dilakukan hingga saat ini 

senantiasa menyertakan musik Arab sebelum masa Islam. Hal tersebut dapat 

dimaklumi karena ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pada 

dasarnya tidak membunuh budaya Arab atau meninggalkan sepenuhnya nilai-nilai 

budaya lama yang melatarbelakanginya, melainkan merekreasinya sehingga tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan kemudian mengembangkannya sebagai 

seni Islamis yang berkualitas tinggi. Lebih jauh lagi, Islam pada dasarnya 

menghargai capaian-capaian artistik bangsa Arab Jahiliyah di bidang seni, 

khususnya sastra. Karena perkembangan musik Islamis berakar dari seni sastra 

Arab, maka dapat dimaklumi jika secara musikologis musik Islamis memiliki 

hubungan dengan karakteristik seni praIslam. Puisi Arab pra-Islam dihormati 

karena kepersisannya, serta kekayaan vokabulari, struktur-struktur metrik yang 

rumit, sistem-sistem syair, dan sikuen tematiknya, yang telah benar-benar 

berkembang (Indrawan, 2012:40). 
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Apabila melihat penjelasan di atas bahwa musik selain mempunyai fungsi 

penting dalam kehidupan masyarakat Islam. Musik juga suatu media yang 

dijadikan sebagai alat penghibur oleh hampir setiap kalangan mulai dari zaman 

dulu hingga sampai zaman sekarang ini. Oleh karena itu para ulama ahli hukum 

mempunyai pendapat yang berbeda tentang hukumnya. Ulama yang melihat 

musik yang membahayakan (efek yang negatif) cenderung mengharamkan musik. 

Sedangkan ulama yang melihat musik yang baik (efek yang positif) cenderung 

membolehkan orang yang memainkan musik atau mendengarkan musik. Oleh 

karena itu kontroversi tentang musik tak pernah berakhir, baik yang pro maupun 

kontra masing-masing menggunakan dalil. 

 

2.2.4 Terbangan 

Susanti (2006:17) mengungkapkan bahwa istilah terbangan berasal dari 

kata “Terbang”, Istilah ini tidak cukup mewakili karena ada pengertian lain yang 

sering diartikan dengan benda yang dapat melayang di udara seperti pesawat 

terbang, burung dan layang-layang yang diterbangkan. Secara jelas terbang dalam 

batasannya diartikan sebagai instrumen yang berbentuk cincin besar yang pada 

sebagian permukaannya direntangkan kulit binatang sehingga dapat dibunyikan di 

salah satu sisi bagian membran/kulit, terbang sendiri merupakan instrumen musik 

yang mudah dipelajari dan mempunyai satu nada sehingga para pemula maupun 

anak muda dapat dengan mudah memainkannya. 

Secara umum terbang merupakan sebutan dalam bahasa Jawa diartikan 

sebagai gendang berbentuk bundar dan pipih terbuat bingkai berbentuk lingkaran 
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dari kayu yang dibubut, dengan salah satu sisi untuk ditepuk berlapis kulit 

kambing. Kesenian yang sering memakai alat musik terbangdi Malaysia, Brunei, 

Indonesia dan Singapura adalah musik irama padang pasir, misalnya, gambus, 

kasidah dan rebana. Bagi masyarakat Melayu di negeriPahang, permainan alat 

musik terbang/rebana sangat populer, terutamanya di kalangan penduduk 

disekitar Sungai Pahang. Tepukan alat musik terbang mengiringi lagu-lagu 

tradisional seperti indong-indong, burung kenek-kenek, dan pelanduk-pelanduk. 

Di Malaysia, selainalat musik terbang berukuran biasa, terdapat juga terbang 

besar yang diberi nama rebana ubi, dimainkannya pada hari-hari raya untuk 

mempertandingkan bunyi dan irama. 

Namun demikian Farhani (2016:26) menyebutkan walaupun mengacu pada 

identitas alat musik yang sama yaitu alat music terbang, secara musikal musik 

terbang mempunyai keragaman bentuk, seperti kesenian kasidah adalah salah satu 

bentuk seni terbangan yang muncul di lingkungan pesantren.Pada kesenian ini, 

ansambel rebana dijadikan sebagai alat musik pengiring nyanyian vokal. 

Biasanya, nyanyian ini dibawakan oleh sekelompok wanita, dan syair lagu 

yangdinyayikan berbentuk sholawat (pujian terhadap nabi Muhammad SAW), 

atau lagu-lagulain yang mengandung ajaran Islam. Berbeda dengan kasidah, 

nyanyian padakesenian nasyid dibawakan oleh sekelompok laki-laki. Kendatipun 

demikian, alatmusik terbang/rebana tetap dijadikan sebagai iringan nyanyian 

shalawat dan terkadang, beberapanyanyian yang dibawakan diadopsi dari gaya 

musik Timur Tengah.  
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Menurut (Mustamir, 1991:41) bahwa pada awalnya, alat musik terbang 

yangdigunakan mengiringi sholawatan terdiri dari 4 (empat) buah terbang yaitu 

terbang lajer, terbang kempling, terbang salahan, dan jidor. Pola permainan 

musik terbangan tanpa improvisasi. Musik rebana disebut juga musik sholawatan. 

Sholawatan merupakan seni rakyat yang diwariskan secara turun-temurun. Musik 

sholawatansering juga disebut seni terbangan, yang sudah ada sejak zaman Nabi 

MuhammadSAW. Sholawatan terdiri dari suara vokal yang berupa sanjungan 

kepada NabiMuhammad SAW dan dzikir atau doa-doa. Oleh karena itu musik 

sholawatan bersumber pada riwayat hidup Nabi Muhammad SAW dalam bentuk 

nyanyian dansekedar iringan musik instrumental yang lebih banyak berupa alat 

musik ritmis. 

Pada umumnya bentuk dan ukuran alat musik terbang bermacam-macam, 

bingkai terbuat dari kayu berbentuk lingkaran berdiameter 25 s/d 30 cm. Satu sisi 

ditutup dengan kulit kambing yang sudah dimasak dan dipaku pada pinggir 

bingkainya. Juga terdiri daritiga atau empat buah rebana. Biasanya terbang 

hadrah digunakan untuk mengiringi syair-syair dari kitab “Diwan Hadroh”. 

Dibandingkan dengan pukulan terbang lainnya, pukulan terbang hadrah 

terdengar agak melodius. Kadang-kadang jaritangan kiri digunakan pula untuk 

menekan, menekep, bahkan menjetilkan kulitpenutup (wangkis) dari sebelah 

dalam. Para seniman terbangan mengatakan cara memainkan terbang hadrah 

bukan dipukul biasa tapi dipukul seperti memainkan gendang (Sjahrial, 2000:11). 
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2.3 Kerangka Berfikir  

Kesenian musik terbangan merupakan bentuk seni tradisi masyarakat desa 

Pladen yang sering ditampilkan dalam acara hajatan orang desa, antara lain; 

khitanan, mendirikan rumah, pernikahan, upacara hari-hari besar seperti Maulud 

Nabi, Isro’ mi’roj, dan Halal Bihalal. Hal yang terpenting dalam kaitannya dengan 

keberadaan kesenian terbangan ini selain sebagai media hiburan, juga mempunyai 

fungsi utama untuk mentansfer norma budaya dan agama terhadap masyarakat 

melalui syair-syair yang dikumandangkan yang berisi norma-norma keagamaan 

sebagai misi (dakwah) ajakan amar ma’ruf nahi munkar disamping itu 

meningkatkan kecintaan kepada Allah SWT dan RasulNya agar selalu menjauhi 

larangan-laranganNya dan melaksanakan perintah-perintahNya. Seperti halnya 

yang pernah dilakukan oleh para Walisongo ketika itu melakukan dakwah melalui 

kesenian Wayang dan syair tembang-tembang Jawa, dan di era modern seperti 

sekarang ini maka kesenian musik terbangan menjadi media yang sangat tepat 

untuk memberikan peranan sebagai salah satu seni dakwah dalam rangka 

pembentukan karakter bangsa yang berbudi luhur. 

Pada dasarnya kesenian musik terbangan merupakan salah satu peninggalan 

budaya masyarakat Desa Pladen yang diwariskan hingga sekarang. Secara 

sosiologis kehadiran kesenian musik terbangan dapat diketahui bahwa antara 

kesenian dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Sebagai kajian sosiologis 

kesenian musik terbangan dapat dimengerti kehadirannya akrab dengan 

kehidupan masyarakat. Dalam kehidupannya di masyarakat pedesaan, kesenian 

musik terbangan akrab dengan sifat-sifat masyarakat pedesaan. Kebiasaan ini 
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merupakan perwujudan kelakuan masyarakat DesaPladen dan milik bersama. 

Nilai-nilai yang terdapat dalam kesenian tradisional merupakan milik bersama dan 

diterima oleh masyarakat Desa Pladen. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesenian 

musik terbangan merupakan salah satu bentuk kebudayaan masyarakat, karena 

kebudayaan merupakan pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral dan 

kebiasaan masyarakat. 

Keberadan kesenian sangat dipengaruhi oleh perubahan sosial, demikian 

pula perubahan sosial mendapat pengaruh dari keberadaan suatu kesenian di 

lingkungan sosial masyarakat yang bersangkutan. Modernisasi yang tengah 

melanda kehidupan masyarakat saat ini merupakansebuah proses perubahan yang 

belum selesai. Proses ini akan terus berlanjut hingga menemukan bentuk 

sebagaimana yang diinginkan oleh setiap anggota masyarakat. Hampir sama 

dengan ragam seni tradisional yang lain, kesenian musik terbangan di Desa 

Pladen juga terkena imbas perubahan sosial yang ditandai dengan perubahan cara 

hidup dari tradisional-agraris ke arah modern-teknologis. Perubahan tersebut 

bukan saja meliputi aspek-aspek fisik, tetapi juga mencangkup tataran sosial-

psikologis yang paling menonjol adalah terjadinya transformasi nilai berupa 

pergantian nilai-nilai tradisional yang tampak pada berbagai macam bentuk 

kearifan lokal sering dianggap tidak praktis, tidak efektif, bertele-tele, kuno dan 

lain-lain.Adapun kerangka berfikir penelitian mengenai eksistensi kesenian musik 

terbangan Al-Madais di Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dapat 

dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian 

Pengembangan Teori Konsep Farhani (2016) 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesenian musik terbangan Al-Madais terbentuk pada tahun 1990. Sejak 

awal didirikan grup musik terbangan Al-Madais, alat musik yang digunakan 

adalah murni alat musik terbang papat, tidak menggunakan atau menambahkan 

alat musik lain. Namun seiring perkembangannya, ada penambahan alat berupa 

kenting dan tifa. Alasan penambahan alat tersebut dalam grup terbangan ini 

merupakan kesengajaan yang sifatnya sesuai kebutuhan agar kesenian ini tetap 

eksis. Berkaitan dengan eksistensi grup musik terbangan Al-Madais di Desa 

Pladen Jekulo Kudus, dilihat dari segi strategi, konsistensi, inovasi, dan 

pengakuan masyarakat. Strategi yang ditempuh untuk melestarikan kesenian 

musik terbangan Al-Madais adalah manajemen yang baik. Kemudian dalam hal 

konsistensi dilakukan dengan adanya struktur organisasi, proses regenerasi dan 

latihan rutin. Adapun inovasi dilakukan sesuai dengan imajinasi dan kreatifitas 

tanpa meninggalkan kekompakan dan ciri khasnya. Kemudian pengakuan 

masyarakat terhadap keberadaan grup musik Al-Madais terbukti dari pengalaman 

pentas di berbagai acara dan dukungan dari pemerintah desa setempat. 

 

5.2 Saran  

Setelah didapatkan informasi mengenai eksistensi musik terbangan Al-

Madais di Desa Pladen Jekulo Kudus, maka agar kesenian tradisional pada 

umumnya dan kesenian musik terbangan Al-Madais pada khususnya bisa tetap 
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bertahan di masa sekarang dan yang akan datang, peneliti mengajukan beberapa 

saran antara lain yaitu: 

1. Bagi Grup Musik Terbangan Al-Madais 

Terus mengembangkan kesenian tradisional yang ada, khususnya kesenian 

musik terbangan agar semakin dikenal masyarakat. Sebagai usaha 

peningkatan kualitas alangkah baiknya jika diimbangi dengan regenerasi 

anggota baru dan meningkatkan fungsi manajerial agar semakin baik dalam 

pengelolaan perkembangan grup, kemudian menjaga kekompakan dalam 

bermain serta menjaga eksistensi agar semakin dikenal sebagai kesenian 

tradisional murni. 

2. Bagi Masyarakat Desa Pladen Jekulo Kudus 

Diharapkan dapat terus mendukung dan menghargai kekayaan kesenian 

daerah sebagai sesuatu yang patut untuk dibanggakan baik di Desa Pladen 

maupun luar Desa Pladen. Ikut serta memperkenalkan kesenian tradisional 

khususnya kesenian musik terbangan Al-Madais ke daerah lain sebagai wujud 

kecintaan pada kesenian daerah. 

3. Bagi Pemerintah Desa Pladen Jekulo Kudus 

Diharapkan Pemerintah Desa Pladen memberikan perhatiannya kepada 

kesenian tradisional yang terdapat di Desa Pladen khususnya musik terbangan 

Al-Madais. Kemudian Pemerintah Desa menyediakan wadah-wadah bagi 

pekerja seni dan membina mereka dengan menyediakan berbagai fasilitas 

yang dibutuhkan. Serta mengikut sertakan mereka dalam berbagai event agar 

kesenian daerah selalu terjaga kelestariannya.  
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