
28 
 

BAB IV 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa kesenian 

Rodat Rock Gempor merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan yang ada 

di Desa Kemiri, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara. Rock Gempor 

sendiri berasal dari dua kata Rock dan Gempor. Rock berarti musik yang 

berirama menghentak atau ritmis cepat, dan kata Gempor berasal dari bahasa 

Jawa Gaprakan yang berarti adu pukul. Bila dilihat dari segi pertunjukannya 

dapat disimpulkan bahwa Rock Gempor adalah kesenian bela diri yang 

diiringi musik berirama ritmis cepat.  

Kesenian ini merupakan satu-satunya kesenian di Desa Kemiri yang 

masih bertahan sampai sekarang. Hal ini tidak terlepas dari sosok ketua atau 

pemimpin Rodat Rock Gempor yang menjadi panutan dan memiliki pengaruh 

kuat di Desa Kemiri. Warga senantiasa melestarikan kesenian ini sampai ke 

anak cucu generasi berikutnya. Semangat mempertahankan kesenian Rock 

Gempor juga sangat besar. Hal ini terlihat dari para pemusiknya yang sudah 

tidak muda lagi, bahkan di usia 80an masih ambil bagian dalam kelompok 

baik ketika latihan maupun pertunjukan.  

Bentuk pertunjukan kesenian Rodat Rock Gempor dibagi menjadi tiga 

bagian, yaitu bagian pembuka, bagian inti, dan bagian penutup. Bentuk 

pertunjukan kesenian Rodat Rock Gempor dibentuk oleh tiga elemen yaitu: 

silat, musik, dan nyanyian. Instrumen yang digunakan adalah terbang dan 

jidor. Rock Gempor selalu membawakan karyanya sendiri. Setiap pementasan 

merupakan sebuah kebentukan yang lengkap, yaitu musik, nyanyian, dan tari.  

Ada perbedaan pola ritme pukulan pada setiap instrumen terbang. 

Instrumen Rock Gempor dibagi menjadi empat yaitu terbang satu, dua, tiga, 

dan empat beserta jidor dalam formasi pertunjukan kecil yang kemudian 

digandakan menjadi dua untuk setiap terbangnya dalam formasi pertunjukan 
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besar. Sedangkan jidor berfungsi sebagai pengatur tempo juga sebgai 

jembatan perpindahan untuk musik iringan  

Nyanyian dalam Rodat Rock Gempor merupakan kombinasi bahasa 

Arab dan Jawa. Liriknya berkaitan antara hubungan Manusia dengan Tuhan, 

manusia dengan sesama yang berisikan ajakan pesan moral untuk berbuat 

baik dalam kehidupan. 

Tarian dalam Rodat Rock Gempor tidak lepas dari gerakan pencak 

silat. Diantaranya sebagai penanda dimulainya pertunjukan penari 

memulainya dengan sikap tangan kanan hormat diikuti gerakan berlutut, dan 

sikap menundukkan kepala sebagai penanda berakhirnya pertunjukan. 

 Dalam setiap pertunjukan, kesenian Rodat tidak lepas dari kehadiran 

para penonton, karena sebuah pertunjukan tanpa adanya penonton tidak akan 

berjalan menarik. Selain itu, kehadiran penonton bisa lebih memotivasi dan 

menambah semangat para pelaku pertunjukan. 

Berdasarkan lirik dan pesan nyayian, maka fungsi dari Rodat Rock 

Gempor di Desa Kemiri untuk menyebarkan agama islam dan seiring 

perkembangannya berfungsi juga sebagai hiburan pada acara hajatan keluarga 

seperti pernikahan dan khitanan. 

B. Saran  

Beberapa saran berikut ini ditujukan kepada : 

1. Kelompok Musik Rock Gempor 

   Lebih memperhatikan dalam hal latihan rutin sebelum pementasan 

dan instrumen penunjang selama latihan. Diberikan penambahan 

mikropon untuk vokal sehingga antara suara vokal dan instrumen bisa 

seimbang. 

2. Pemerintah Daerah 

 Lebih memperhatikan kesenian daerah yang merupakan warisan 

leluhur yang  perlu dilestarikan secara turun-temurun.  Pemerintah 

daerah bisa melakukan pendokumentasian dalam wujud buku dan 

rekaman audio visual dari pertunjukan Rodat Rock Gempor. Adanya 
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pendokumentasian tersebut bisa menjadikan aset lokal untuk regenerasi 

penerusnya. 

3. Perguruan Tinggi 

 Melalui penelitian sejenis diharapkan memunculkan banyak 

pengembangan kebaruan dalam bidang kesenian daerah. 

 

 


