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                                                                      BAB II 

                                                     LANDASAN TEORI 

 

A. Kondisi Geografis Desa Kemiri 

  Desa Kemiri merupakan salah satu desa di Kecamatan Sigaluh, 

Kabupaten Banjarnegara. Desa Kemiri terletak pada ketinggian 460 meter di 

atas permukaan laut. Desa Kemiri mempunyai wilayah yang berbukit 

dengan luas wilayah 120 hektar dibagi menjadi tanah kering 70 hektar, 

tanah basah 40 hektar, pemukiman 10 hektar dan secara administrasi 

berbatasan dengan: Sebelah Timur Desa Pringamba, Sebelah Utara Desa 

Gembongan, Sebelah Barat Desa Karangmangu, Sebelah Selatan Perhutani. 

 

 

Gambar 2.1 Peta Desa Kemiri 

(Sumber: Kantor Kepala Desa Kemiri) 

 

  Desa Kemiri dibagi dalam 7 RT yang dikelompokkan dalam 5 RW. 

Tahun 2010 jumlah penduduk sebanyak 1039 jiwa terdiri dari 515 penduduk 

laki-laki dan 524 penduduk perempuan (Sumber Monografi Desa Kemiri 

Tahun 2010). Sebagian besar penduduk Desa Kemiri berprofesi sebagai 

buruh tani, disamping profesi yang lain yaitu PNS/POLRI, pedagang, 

peternak,tukang batu, jasa. 
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  Berdasarkan data Desa Kemiri 2015 jumlah penduduk dilihat dari 

mata pencahariannya adalah Petani sebanyak 150 orang, POLRI 1 orang, 

PNS 17 orang, Pensiun 14 orang, Pedagang 30 orang, Penjual jasa 8 orang, 

Peternak 2 orang, Tukang Batu 6 orang, dan tukang kayu 5 orang. Sesuai 

tingkat pendidikannya penduduk Desa Kemiri dibagi menjadi Belum Tamat 

SD sebanyak 115 orang, SD 350 orang, SLTP 37 orang, SLTA 250 orang, 

Perguruan Tinggi 15 orang. 

  Seiring perkembangan jaman di Desa Kemiri, kesenian tradisional 

mulai memudar dengan diawali Kesenian Kuda Kepang. Kelompok 

kesenian tradisional yang sampai sekarang tetap eksis dan terus berkembang 

adalah Rodat Rock Gempor. Kesenian ini dapat terus terjaga dan 

berkembang di Desa Kemiri dikarenakan kesadaran masing-masing anggota 

kelompok kesenian yang dengan kesadaran tinggi rela berkorban, baik 

secara materi maupun waktu untuk berlatih demi memajukan kelompok 

keseniannya. Pihak desa juga berperan memberikan motivasi demi 

kemajuan kesenian desa setempat dengan cara membantu pembiayaan jika 

salah satu kelompok keseniannya akan mengikuti lomba baik di dalam kota 

sendiri maupun di daerah lain. 

B. Sejarah Lahirnya Kesenian Rodat Rock Gempor Desa Kemiri 

  Kesenian Rodat adalah kesenian tradisional yang becorak 

keagamaan yaitu agama Islam, yang intinya merupakan gerakan silat dengan 

iringan musik berupa Rebana dan Jidor. Kesenian ini merupakan akulturasi 

kebudayaan Islam dan Jawa khususnya pesisir utara Jawa Tengah, dengan 

syair lagu yang digunakan merupakan percampuran antara bahasa Arab 

dengan bahasa Indonesia dan Jawa. Sebagian besar syairnya berbahasa Jawa 

dikarenakan tradisi leluhur terdahulu yang menggunakannya sebagai bahasa 

sehari-hari. 

  Keberadaan kesenian Rodat sangat digemari oleh masyarakat,  

seperti yang dialami oleh jenis kesenian rakyat pada umumnya, seni tersebut 

mengalami pasang surut di dalam pertumbuhannya, maka kesenian 

tradisional Rodat yang ada di Desa Kemiri masih tetap berdiri walaupun 
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jumlah anggotanya semakin sedikit. Keberadaan kesenian Rodat itu tidak 

dapat dilepas dari peranan sesepuh Desa Kemiri, peran yang dimaksud disini 

adalah kemampuan dan kemauan dari para sesepuh yaitu ketua kelompok 

tersebut untuk tetap mengelola kesenian tradisional Rodat tersebut. 

  Rock Gempor berasal dari dua kata Rock dan Gempor. Rock 

berarti musik berirama menghentak atau ritmis cepat dan Gempor berasal 

dari Bahasa Jawa Gaprakan yang berarti adu pukul. Bila diartikan secara 

keseluruhan Rock Gempor adalah kesenian bela diri yang diiringi musik 

berirama ritmis cepat. Kesenian Rodat Rock Gempor awalnya bernama 

Ayatul Ihfan. Didirikan pada 12 Oktober 1952. Pendiri kesenian Rock 

Gempor ini adalah seorang seniman bernama KH Busaeri. Sepeninggalan 

beliau, kesenian ini dilanjutkan oleh Mustafa Hadi. Sekitar era reformasi 

1998 Ayatul Ihfan berganti nama menjadi Rock Gempor di bawah 

kepempimpinan Kamal Darojat yang merupakan putera dari Mustofa Hadi. 

Di bawah kepempimpinan Kamal Darojat kesenian Rock Gempor terus 

berkembang hingga terkenal di wilayah Kabupaten Banjarnegara, bahkan 

hampir keseluruhan wilayah Jawa Tengah. Semenjak itu Bapak Kamal 

Darojat didaulat memimpin kesenian Rock Gempor. 

  Sejak awal pendiriannya, kesenian Rodat Rock Gempor 

menggunakan instrumen terbang dan Jidor. Meskipun mayoritas instrumen 

terbang, teknik memainkannya tidak bersamaan sehingga terkesan saling 

bersahut-sahutan. Begitu terbang selesai memainkan bagiannya instrumen 

Jidor bergantian maju. Instrumen Jidor di sini lebih berperan sebagai 

pengiring ketika silat berlangsung dan instrumen terbang ketika syair 

dilantunkan. Sekilas terlihat seperti terpisah memainkannya tetapi tetap 

dalam satu kesatuan utuh. Kesenian Rodat Rock Gempor  ini dalam 

pementasannya tidak hanya di dalam kampung saja tetapi sudah sampai 

keluar daerah. Hal ini terbukti dengan beberapa kali penampilannya di 

Festival Serayu Banjarnegara 

C.  Fungsi Kesenian Rodat Rock Gempor 
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  Seperti umumnya kesenian tradisional, kesenian Rock Gempor 

juga berfungsi utama sebagai hiburan atau rekreasi. Hal ini dibuktikan 

dengan banyaknya penonton yang menyaksikan pertunjukan jika ada 

pergelaran Rock Gempor. Kesenian Rodat Rock Gempor juga berfungsi 

sebagai penyebar dakwah ataupun ajakan kepada sesama manusia untuk 

saling berbuat baik dengan sesamanya, mengambil nilai-nilai luhur budi 

pekerti dalam kehidupan sehari-hari. Syair yang dilantunkan merupakan 

perpaduan bahasa Arab dan Jawa. Dengan dimasukkannya bahasa Jawa 

masyarakat akan lebih mudah untuk menerima, karena bahasa keseharian 

yang digunakan adalah bahasa Jawa.  

D. Sejarah dan Teknik Permainan Rebana 

  Munculnya kesenian rebana dimulai sejak zaman Islam 

berkembang di wilayah Demak yang dipelopori oleh wali songo sekitar 1478 

Masehi. Awal perkembangannya digunakan untuk melakukan syiar agama 

Islam oleh para Wali  zaman kerajaan Demak. Pada saat itu Demak 

merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang sebagian penduduknya 

masih beragama Hindhu dan Budha. Untuk menarik minat penduduk 

terhadap ajaran agama Islam para wali melakukan pendekatan-pendekatan 

salah satunya adalah lewat seni rebana. Seiring dengan perkembangan agama 

Islam di Jawa pada khususnya dan Indonesia pada umumnya maka musik 

rebanapun berkembang. Selain digunakan untuk syiar agama Islam, juga 

digunakan untuk hiburan rakyat. Masyarakat mulai membentuk kelompok 

kesenian yang mengembangkan misi keagamaan diantaranya musik rebana 

atau sering disebut terbangan dan khasidah. Menurut asal usul kata rebana 

berasal dari kata rabbana (bahasa arab) yang berarti Ya Tuhan.
1
 Karena 

kenyataannya alat musik rebana tersebut pada mulanya digunakan sebagai 

alat pemujaan terhadap Tuhan.  

  Musik Rebana adalah musik yang mengutamakan vokal bersama 

disertai beberapa sajian terbang dalam berbagai ukuran, dengan 

                                                           
          

1
 Dwi Nugroho Afriyanto, Pembelajaran Ekstrakurikuler Rebana di SMPN 1 

Parakan Kabupaten Temanggung. (Skripsi S1. Semarang: Sendratasik UNNES), 34. 
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menggunakan teks yang berisi tentang ajaran moral dan puji-pujian yang 

bersumber dari ajaran Islam.
2
 Menurut bahasa Arab, musik rebana atau 

musik sholawatan berasal dari kata asholawat yang merupakan bentuk jamak 

dari kata ‘asholat’ yang berarti doa atau sembahyang. Sholawat adalah salah 

satu ungkapan yang penuh dengan nuansa-nuansa sastra yang berisi pujian-

pujian terhadap Nabi Muhammad SAW.
3
 

  Rebana adalah alat musik ritmis perkusi yang tergolong dalam 

kelompok membranofone atau alat musik yang bersumber bunyinya berasal 

dari membrane atau kulit binatang seperti sapi dan lain-lain yang disebut 

juga rebab, kompangan atau gendangan rebana
4
. Terbang dimainkan dengan 

cara dipukul dengan menggunakan telapak tangan pada bagian  membran. 

Menghasilkan bunyi ‘dung’ bila dipukul pada bagian tengah dan bunyi ‘tak’ 

bila di pukul pada bagian pinggir. 

      

 

 

     Keterangan : “Garis paranada bagian atas berbunyi ( tak )”  

                          “ Garis paranda bawah berbunyi (dung )” 

 

 

 

                                                           
           

2
 Yayah Khisbiyah, Sinergi Agama dan Budaya Lokal (Surakarta: Muhammadiyah 

University Press, 2003), 36. 

   
3
 Syahrul Syah Sinaga, Akulturasi Kesenian Rebana di Semarang Harmonia 

Vol.2 No.3 Tahun 2001(Semarang: SENDRATASIK, 2001), 74. 

  
4
 Sinaga, 74. 
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Berikut adalah terbang pada pertunjukan Rock Gempor: 

                                                                                         

              

 

                Gambar 2.2 Terbang Pada Pertunjukan Rock Gempor  

                      (Sumber: Dokumentasi Malik, 2015) 

    

 

 


