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Kota Tegal selain sebagai kota yang memiliki banyak industri, juga 
memiliki beberapa kelompok musik. Kelompok Musik Sastra Warung 
Tegal pimpinan Nurngudiono merupakan kelompok musik yang memiliki 
penyajian yang berbeda dari kelompok musik lainnya di kota Tegal. Di 
dalam penyajian musiknya mereka bukan hanya memainkan musik saja 
melainkan disertai dengan pembacaan-pembacaan puisi, dialog dan 
sulukan di setiap lagunya. 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitia ini adalah 
bagaimana penyajian musik Kelompok Musik Sastra Warung Tegal 
pimpinan Nurngudiono. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
penyajian musik Kelompok Musik Sastra Warung Tegal pimpinan 
Nurngudiono yang meliputi unsur penyajian dan urutan penyajiannya. 

Lokasi penelitian ini adalah sanggar Kelompok Musik Sastra 
Warung Tegal pimpinan Nurngudiono yang berada di Jl. Setia Budi No. 
163 yang beranggotakan orang yang awam pengetahuannya tentang 
musik. Untuk memperoleh data tentang penyajian musiknya yang meliputi 
unsur dan urutan penyajiannya dilakukan dengan metode observasi dan 
wawancara. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis 
deskriptif dan musikologi. 

Hasil penelitian menunjukkan penyajian musik disajikan secara 
langsung dalam bentuk ansambel. Unsur penyajiannya meliputi waktu, 
tempat, pemain, penonton, materi penyajian dan perlengkapan 
pementasan. Urutan penyajiannya terdiri dari pembukaan, penyajian dan 
penutup. Musik teatrikal adalah sebuah pertunjukan musik yang 
mencakup unsur-unsur teater seperti : saat, tempat dan bersama, yang 
didalamnya terdapat suatu alur cerita dan disajikan secara berurutan 
kepada penonton. Adanya pembacaan puisi, dialog, dan sulukan wayang 
pada setiap lagunya dapat dikategorikan penyajian musik Kelompok Musik 
Sastra Warung Tegal sebagai musik teatrikal. 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarakan agar Kelompok 
Musik Sastra Warung Tegal pimpinan Nurngudiono lebih berkembang dan 
maju serta lebih profesional, untuk itu perlu adanya peningkatan pelatihan 
bagi para musik, diadakannya pembukuan lagu-lagu dan recording. Untuk 
menarik minat para pemuda hendaknya pada lagu berikutnya ada yang 
bertemakan seperti percintaan agar lagu-lagu tersebut lebih menggebrak. 
 


