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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

      Salah satu kesenian tradisional yang berkembang dan masih sering dinikmati 

oleh masyarakat adalah kesenian rodat. Kesenian Rodat adalah kesenian dari 

daerah pesisir yang di dalamnya terdapat nyanyian yang bernafaskan Islam
1
. 

     Kesenian Rodat tumbuh dan berkembang di suatu daerah mempunyai latar 

belakang, bentuk dan fungsi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat di 

daerah tersebut. Kesenian Rodat yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah 

masyarakat pedesaan yang kehidupannya masih sangat sederhana, merupakan 

warisan dari kehidupan masyarakat secara turun-temurun. Kesenian ini lahir  dan 

berkembang pada saat Indonesia masih dalam masa penjajahan Belanda. Awal 

mula kesenian ini hanyalah latihan silat saja dikarenakan pada zaman penjajahan 

seluruh pemuda diharuskan  bisa menguasai silat untuk membela diri dan dalam 

rangka usaha untuk melawan penjajah.  Kesenian ini berkembang begitu cepatnya 

dan beralih fungsi yang awalnya sebagai ajang untuk melatih ilmu beladiri atau 

silat menjadi sebuah pertunjukan yang sarat akan nilai-nilai religi.  

perkembangannya sangat pesat pada saat itu.  

     Keberadaan kesenian rodat di Kabupaten Banjarnegara berkembang pesat 

khususnya di daerah-daerah pedesaan. Setiap desa di Kabupaten Banjarnegara 

memiliki kelompok kesenian rodat. Salah satu kelompok kesenian rodat yang 

eksis berada di Desa Kemiri, Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara. 

Kesenian rodat Rock Gempor desa Kemiri merupakan kelompok kesenian yang 

berkembang dan disukai oleh masyarakat Desa Kemiri, bahkan oleh masyarakat 

Banjarnegara, karena irama yang disajikan memiliki ciri khas yang unik dan tidak 

dimiliki oleh kelompok rodat yang lain.  

     Biasanya kesenian Rodat ini diadakan jika ada permintaan dari keluarga-

keluarga yang mempunyai hajatan, misalnya: khitanan, pernikahan, atau 
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tasyakuran. Kesenian Rodat  semakin digemari oleh masyarakat sekitar karena 

pada jaman dahulu tidak hiburan selain kesenian  Rodat tersebut. Beberapa hal 

yang melatarbelakangi dipilihnya Rodat Rock Gempor sebagai obyek penelitian 

antara lain: (1) Rock Gempor memiliki keunikan irama ritmis yang beda dengan 

rodat yang lain; (2) Liriknya mengandung pesan moral yang mudah diterima 

semua kalangan; (3) Adanya perpaduan pencak silat dalam Rock Gempor. 

 Berdasarkan alasan di atas, maka akan dilakukan penelitian yang 

membatasi pada hal-hal secara tekstual dan kontekstual, yaitu  meliputi iringan 

musik, nyanyian dan silat. Hal ini perlu dilakukan mengingat belum ditemui 

sumber-sumber tertulis tentang elemen  pertunjukan Rock Gempor.   

 

B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis kompositoris dari iringan musik Kesenian Rodat Rock 

Gempor  di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara? 

2. Bagaimana analisis lirik dari nyanyian Kesenian Rodat Rock Gempor di Desa 

Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara? 

3. Bagaimana kebentukan pola silat dari  Kesenian Rodat Rock Gempor di Desa 

Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

     Tujuan penelitian adalah: 

1. Mendeskripsikan  analisis kompositoris dari iringan musik Kesenian Rodat 

Rock Gempor  di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara? 

2. Mendeskripsikan analisis lirik dari nyanyian Kesenian Rodat Rock Gempor di 

Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara? 

3. Mendeskripsikan kebentukan pola silat Kesenian Rodat Rock Gempor di Desa 

Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara? 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat setempat 

a. Kontribusi bahan bacaan atau referensi bagi masyarakat desa Kemiri dan 

pemerintah setempat.  

b. Sumber informasi tentang eksistensi kesenian tradisional Rock Gempor di    

Desa Kemiri.  

2. Bagi Mahasiswa 

   a.  Referensi tertulis bagi peneliti lainnya yang merasa tertarik untuk meneliti          

lebih lanjut tentang kesenian rodat. 

   b.   Referensi bagi mahasiswa dalam perkuliahan bidang kesenian. 

3. Bagi Perguruan Tinggi 

          a.   Acuan untuk mengawali penelitian pengembangan komposisi.  

4. Bagi Kelompok Kesenian 

        a.   Dokumen atau arsip yang disusun secara terstruktur. 

 

E. Batasan Masalah 

     Menghindari perluasan masalah, maka dirumuskan batasan penelitian yaitu 

berfokus pada pertunjukan yang meliputi iringan musik, nyanyian dan silat. 

Ketiga hal tersebut sebagai indikator kehadiran atau eksistensi kesenian Rodat. 

Penelitian ini akan memaparkan deskripsi pertunjukan, urutan penyajian, alat 

musik yang digunakan dan fungsinya. 

F.  Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan tekstual yang memandang 

fenomena kesenian (musik, tari, sastra, sastra lisan dan sebagainya) sebagai suatu 

teks yang relatif berdiri sendiri.
2
Artinya, sesuai dengan pengertian tersebut 

penelitian ini berfokus pada kesenian rodat. Secara metodologis, penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh 
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Lexy Moleong penelitian kualitatif dinyatakan sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang diamati.
3
 Hasil penelitian ini memaparkan analisis dari berbagai 

wawancara dengan nara sumber terpercaya. 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten 

Banjarnegara dengan pertimbangan (1) Kesenian tradisional Rodat Rock 

Gempor merupakan salah satu kesenian yang masih bertahan dan berkembang 

hingga sekarang  (2) Kelompok Rodat Rock Gempor adalah satu-satunya 

kesenian Rodat di Desa Kemiri, dan (3) Ada tokoh masyarakat yang dituakan 

dan menjadi panutan bagi kelompok seni ini.  

2.  Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini bersifat tertulis maupun lisan. Data 

tertulis meliputi buku, makalah, kamus, serta jurnal. Data yang bersifat lisan 

didapatkan dari wawancara dengan nara sumber terpercaya. Dokumentasi foto 

dan video dilakukan saat penelitian berlangsung.  

3. Tahapan Penelitian 

 Ada empat tahapan dalam penelitian ini yaitu: pengumpulan data, 

pengolahan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian. Berikutnya 

dipaparkan keempat langkah tersebut. 

 

a. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data atau bahan yang relevan, akurat dan 

terandalkan yang bertujuan untuk menciptakan hasil penelitian yang sesuai 

dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data digunakan sebagai salah satu awal 

menangkap fenomena budaya yang menggunakan berbagai cara seperti 

observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. 
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Langkah pertama yang dilakukan adalah observasi. Observasi dapat 

dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan 

pengecap
4
. Observasi dilakukan dengan cara mengamati kegiatan latihan dan 

pentas kesenian tradisional Rodat Rock Gempor sekaligus merekam secara 

audio dan video. Selain perekaman dilakukan pendokumentasian foto. 

Pengumpulan data perlu didukung dengan pendokumentasian dengan foto, 

audio, dan video.
5
 

 Selain observasi dilakukan wawancara. Wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviewed) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu
6
. 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak 

terstruktur yaitu, pewawancara ingin mendalami masalah yang diteliti dengan 

mengadakan wawancara yang bersifat bebas tanpa harus menetapkan 

pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Hal ini sama dengan pendapat 

Koentjaraningrat yang dikutip oleh Burhan Bungin membagi wawancara dalam 

dua golongan yaitu, wawancara tak berencana atau unstandartized interview 

dan wawancara berencana atau standartized interview.
7
 Wawancara tidak 

terstruktur adalah wawancara tak berencana sebaliknya wawancara terstruktur 

adalah wawancara berencana.  

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur karena dalam 

melakukan wawancara  terjadi dalam suasana yang santai dan peneliti bertamu 

ke rumah narasumber. Narasumber atau informan terpilih memiliki sejumlah 

pengetahuan, dan keahlian terbaik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 
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permasalahan penelitian
8
. Para informan tersebut antara lain: tokoh-tokoh 

masyarakat, para pengurus, ketua dan anggota kelompok musik Rodat.  

Dilakukan pendokumentasian sebagai langkah lanjutan. Dokumentasi 

digunakan untuk memperluas penelitian, karena alasan-alasan yang dapat di 

pertanggung jawabkan. Bahan dokumentasi yang dijadikan sumber data 

sebagai pendukung penelitian ini adalah data monografi Desa Kemiri 

Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara mengenai Luas Wilayah, dan 

struktur penduduk menurut umur, jenis kelimin, mata pencaharian, pendidikan, 

dan agama. Selain itu dilakukan beberapa wawancara via telpon untuk 

melengkapi data penelitian. 

 

b. Pengolahan Data 

 Pengolahan data dilakukan dengan mempelajari catatan lapangan, hasil 

wawancara, data pustaka, dan rekaman pertunjukan yang didapat kemudian 

menghubungkan data lapangan yang berpola sama. Tahap berikutnya, peneliti 

melakukan transkripsi musik Rodat Rock Gempor ke dalam notasi balok serta 

melakukan  uji verifikasi atau uji keabsahan data untuk menghasilkan data 

yang mendekati otentisitas subyek penelitian. Verifikasi data dilakukan dengan 

cara peneliti kembali ke tempat penelitian dan menunjukkan hasil dokumentasi 

transkripsi notasi balok dan rekaman suara kepada narasumber sehingga dapat 

dilakukan pengkoreksian terhadap data-data tersebut.  

 

c.  Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menyatukan antara teori musik barat 

dengan musik etnik. Analisis musik etnik dibagi lagi menjadi dua, yaitu umum 

dan khusus. Analisis umum meliputi latar belakang, letak geografis, kehidupan 

sosial dari objek yang sedang diteliti. Sedangkan analisis khusus meliputi 

ragam instrumen musik dan fungsi dari objek yang sedang diteliti. 
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Tahap analisis untuk  teori musik barat meliputi struktur dan bentuk, 

analisis teks dan fungsi. Struktur dan bentuk meliputi ritme, tanda sukat, dan 

melodi yang menjadi ciri khas Rodat Rock Gempor. Berdasarkan analisis teks, 

peneliti menggolongkan jenis ke dalam sastra yang di dalamnya memuat unsur 

religi beserta pesan moral. Analisis teks dari nyanyian menggunakan metode 

analisis isi. Analisis isi berhubungan dengan isi komunikasi baik secara verbal 

maupun nonverbal.
9
Berkaitan dengan fungsi, peneliti mengambil kesimpulan 

fungsi Rock Gempor berdasarkan sejarah dan kebudayaan di Desa Kemiri. 

d. Penyusunan Laporan Penelitian 

 Laporan tertulis berisi tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian, 

deskripsi musik, bentuk penyajian musik, dan analisis musik. Bagian terakhir 

laporan penelitian berisi kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan. 

 Peneliti mengharapkan laporan penelitian ini mewakili objek yang diteliti. 

Selain itu laporan penelitian juga diharapkan dapat melengkapi kajian pustaka 

tentang Musik Rodat Rock Gempor. 
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