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Pertunjukan musik dangdut organ tunggal di Kelurahan Tegal Sari, 
Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal seringkali dihadiri oleh banyak penonton 
dari berbagai tingkatan usia. Lagu-lagu yang disajikan pada pertunjukan 
organ tunggal sebagian besar berupa tarling dangdut. Pertunjukan musik 
dangdut organ tunggal tersebut dijadikan cerminan status sosial masyarakat 
Kelurahan tegal sari, Tegal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis 
melakukan penelitian berjudul Pertunjukan Musik Dangdut Organ Tunggal di 
Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. 

Masalah yang diangkat (1). Bagaimana bentuk pertunjukan Organ 
Tunggal di Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, (2.) 
bagaimana persepsi penonton pertunjukan organ tunggal di Kelurahan tegal 
Sari, Kecamatan tegal Barat, Kota Tegal. Tujuan dalam penelitian ini adalah 
untuk mendeskripsikan tentang (1.) Bentuk pertunjukan musik dangdut organ 
tunggal di Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal barat, Kota tegal, (2.) 
Persepsi penonton terhadap pertunjukan organ tunggal di Kelurahan Tegal 
Sari, Kecamatan Tegal barat, Kota Tegal. 

Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif. 
Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2005 sampai bulan januari 2006 
pada pertunjukan musik dangdut organ tunggal di Kelurahan Tegal Sari, Kota 
Tegal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji sumber 
tertulis dan dokumen, observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data 
dilakukan meliputi identifikasi, reduksi, klarifikasi, interpretasikan, dan 
deskripsi dalam bentuk kata-kata. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertunjukan musik 
dangdut terdiri dari beberapa unsur seperti ; urutan penyajian lagu, tata 
panggung, tata suara, pemain musik, penyanyi, dan joged. Musik dangdut 
cukup diminati masyarakat Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, 
Kota Tegal. Hal ini dapat didilihat dari cukup banyak acara-acara seperti 
khitanan, pernikahan, tasyakuran, dan lain-lain yang menampilkan hiburan 
berupa pertunjukan organ tunggal dan pada pertunjukan tersebut cukup 
dipadati penonton. Persepsi penonton pertunjukan musik dangdut organ 
tunggal meliputi tanggapan penonton terhadap pertunjukan organ tunggal 
secara umum, tanggapan penonton terhadap tampilan penyanyi dan 
tanggapan penonton terhadap lagu-lagu yang dibawakan secara keseluruhan 
cukup baik. 

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan bagi masyarakat Kelurahan 
Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal untuk mengikuti 



perkembangan musik dangdut, bagi masyarakat ilmiah diharapkan ada 
penelitian lain yang mencakup masyarakat Kota Tegal pada umumnya, dan 
bagi para pelaku pertunjukan organ tunggal agar tetap memberikan dan 
meningkatkan mutu sajian musik dangdut. 


