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Menyinssung nnasalah d*kwnh, tentunya tidak terlepes

dari komunikasi. Karena antara kornunikasi dengan dakwah

merupakan sebuah mata rantai yang saling menghubungkan.

Karena di dalam dakwah sangat nnembutuhkan dengan adanya

faktor komunikasi, karenanny* komunikasi adalah faktor

y&ns sangat dorninan di dalam proses dakwah" Di dalem

melakukan komunikasi sebagai pencapaian suatu dakwah

d iper luksn suatu i !mu pengetehuan, maka tujuan suetu

kamunik*si sebagai suatu dakwah telah menjadi suattl ilmu

diantara deretan def etaan i Lmu Agarna y&ng lain. Disamping

sehagat i !mu iuga dibutuhkan berbagai ketrampi lan atau

kepandaian praktis sepertri halnya penguasa{Ln pengetshuan

jurnalistik. Maka komunikasi itu sendiri bisa diartikan

sebagai suatu seni. Jelasnya didalam melakukan komunikasi

sebagai pelaksanaan dari suatu kegiatan dakwah dibutuhkan

suatu ilmu dan seni atau metode. serta wasilah atau media

yeng sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari obyek

dakwah, sehingga dimungkinkan obyek dakwah yang diajak

berkomunikas i dapat merasakan atau me lakukan suatu

penghayatan, pengertian Islam itu dengan ihlas serta pue$.

Itulah satrah satu dari. harapan yang diinginkannya. Dengan



/ n'"

rne l akukan kornun ikas i y&ns ba i k dan benar ' rnaka

menghas i lkan input y&ng baik pula, sekal isus akan

memprodusir prestasi dakwah yeng efektif dan efesien serta

tepat s&sar&n. Keterkai tan dar i berbagei unsur dakwah

nsnt inya akan menghasi lkan kegiatannya itu sebagaimane

tujuan dakwah Y&nB ada.

Berdakweh sehagai. pemenuhan terhadap p&n&gi lan

fitrah sejerah rnerupakan tuges dan amalan setiap muslim

yeng berkesainarnbunga,n dari gener&si kegenerasi, dari masa

kemasa tanpa rnengenel kawasan, r&s r nat ion, kultur den

kurun waktu. Kita generasi m&s& kini yang berada dalam

lingkaran estafet dakweh Islamiyah tidak ada alternetif

lainr fi€lainkan waiib rnenganrbil bagian aktifn baik seba$i

obyek ataupurl sebag$l subYek" sehab ila.!.wah IslamiYatt

adalah suatu proses us*ha yeng tidak pernah mengenal henti

dan se lesai, se lema planet bumi ini didiani lB&nusia dengan

aneka r&g&ilI permasa!.ahannya. se lama ittl pulalah proses

dakwah mutlak diperluken. Oan disini.!ah iuge mEthode

dakweh yens didukung dengan msnegemen dakwah merupakan

Condi to s lne que non. Jaman modern dengan tehnologi

uebagai to !ak ukurnya ini mendesak kita un t, ulc

iner,dahului metfigcle tradisian1r1 lieng sudah HS&ilg. E$kankah

jar,ial kita i3:i" dinyatak;rn sebmgai jaman konnunikasi rlan

jxma"* man;rge;:nent , (AH ' Hasanurlr'1itt, X' 9881 15? ) '



TuJuan dakwah Islmmiyah menurut Hasanuddin hendaknya

merub*h situasi jahiliy*h keeituasi tauhid' Dari situasi

biadab yens E-tior&l kesituesi beredab, m&nusiawi dan

akhtrequl kari$ah. Dari situasi kesewenang wenengan hukunn

rinba kesituasi berkeadi 1an sosial " Dari situasi kacau

balau dan pecah beleh kesituasi daruai dan Ekhusrah

persatuan kesatuan. Dar i s i tuas i kesengs&r&&n kemi-sk in&n t

kesituasi kebahagia&&n dan krlsejalitel-'&tln derni.kian

setelrsnye. Tujuan tersebgt konsisten dan komited dengan

f ungs i dan peranen Muhamrnad sebagal R'aeulul lah dengan

Al-quroan dan Irtann sebagai Agama yang dibawenya, rahmatan

lil'alamin.
Tehnik ( seni ) den s istenat i.ka ini lah yen8 dinnakeud

dengan methode dak$,gh, bukankah diatan teleh dikemukakan

hahwa rethorika yang oleh aristotelas dlartikan sebegai

tfte art ef pers&af .foa, adal*h sy&rat mut lak" lilubat l iSh

dapat di ibaratkan nebasi aktor art ie dalam suatu drarna.

Kemstangan dan kedewasaannye da!asfi nnelakukan pEren diatas

pentas tidak selannenya dan tidak sepenuhnya menurut teori'

yens yen& dituans dalaa scenerlo. Keberanlen melshukan

lat than Iat iahan dan ketekunan belajar dan pengslaman

praktekberdakwah merupakan suru yens sangat berharga.

Faktar pribadi yans berbakat dss kepribadian yens sympatik

serts kelebihan daya tangkap IQnya y8ns genetik Bem&ng



sdengat rnembantu pensmpi lan seCIrang da'i untuit menjadi

muballiuh yeng kwalifide atau bermutu dan berbobot' Dan ia

akan lebih cepat mencapei prestasi yang berkesan dihati

ummat, dari pada yan& lainnya. Kita tidek boleh risau

tentang tral ini, karena set iap mubal l igh atau da'i memi lki

g8ya dan sFesialisasi masin8 masing. Dan ini akan di raih

pada suatuphase dari perjalanan proses ysng tergantunS

puln pada minat dan nalarnya. Yang penting dari yeng

dikatakan penting disini ialahn harus senantiasa $ampu

memelihara dedikasi a8er tetap jejeg ajeg etau stabil.

Dan kesadaran kita tetap tinggi. Bukankas berdakwah itu

adath ibadah yenS kedudukan hukumnya adalah waj ib?, sebab

ap8 yen& dikataken mubat I igh favorit adalah masalah

selera. Sementara ini dalam memi I ih mubat t iSh buksn

didssarkan pada bobotnya. tetapi yeng dipilih itu karena

ia adalah pihaknya ateu Solangannya. Jadi dalecr berbicara

masalah rnubnl l igh sec&ra t idak disad*ri mel ibatkan diri

tentang symFet i dan ent ipat i ' t 1988 I 165*156) '

Dakwah adaleh.sebagai suatu tcegiatan ajakan baik

dalam bentuk lisan , ,"1isan, tingkah taku das sebagainya

ysng dilakukan sec&r& sadar rlan berencana dalam usaha

mempengiaruhi orang lain sec&r& lndivlduel atau sec&r

kelompok su.pays timbul dalam dirinya suatu pengertian '

kesadaran, sikap penghayatan serta pengamalan terhadap



ejersn Agama sebasai me$sage yeng dicampaike.n kepadanya

dengan tanpa adanya unsur paksaan. $engan demikian esensi

dakwah adalah terletak pada ejakan, dorongan, r&n&s{rng&n

serta bimbingan terhadap orang lain untuk rnenerima ajarsn

ajaran Agama dengan penuh kesadaren derni untuk keuntungan

pribadinya sendirin bukan untuk kepentingan iuru dekwah.

Oleh sebabitu sikap suka re!a dalam penertmsan mes$age

dakwah merupakan eiri khas kejiwaan, maka kegiatan dakwah

yang didasarkan atas pandengan psikotrogi nnengandung sifat

persuasif (rnemberi.kan keyakinan), rnotifative atau

mer&ngsang, lrsnsultatif atau memberikan nasehat, serta

edr.rkatlf. Sifat sifat demlkian merupakan inti Sari dakwah

ysng dikerslbangkan data system dan raetodolosi dakwah,

demikian ungkap Arifin (1993i6), Salah satu unsur dakwah

adalah media dahwah, media berasal dari bahesa Iatin

medjere yang artinya pengantar. Maksudnay pengenta.r& atau

s&r&n& perhubungan atau alat yeng digunakan. Media dalam

komunikasi sebagai. suatu pelaksan;ran dakwah adalah alat

yang digunaken sebagai salteran yan8 rnenghubungkan ide

dengan ummat, Suatu elemen yang vital yan& meruglaka urat

nadi dalam total itas pelaft.sanaan komunikasi untuk tujuan

dakwah, demikianlah y&ng seharusnya dikeriakan cleh

sesrang dao I " Adapun media yeng dimaksud dlsini adalah

meliputii



s. 1 . If san, yakn i menyempaikan rnater i yeng diucepkan

dengern I isani uc&F&n misalnyn cer&m8, pidato, kul iah,

diskusi, semi.n&r, penetaran, lokakery&, {rlusy&warah,

dan penerangan Agama. Medi* lisan inilah yeng paling

hanyak digunakan karena dianggap praktis dan effesien

jika kondisi dan temp*t dapet menunjang.

a"?. fulisan, yaitu komunikasi dalam rangke dakwah yeng

di lakukan dengan perentara tul isa, baik berup* bentuk

surat r YanB dikirim pada or&ng orang tertentu atau

karangan karangan disurat surat kabar, meielah dan

sebagainya. Termasuk juga di dalamnya buku buku,

bulet in dan kal imst kal irnat yenag ditul is. Siudah

bareng tentu, ,media ini digunakan untuk rnereka yang

rnengert i akan baca dan tu I i s .

a.3. f,uftisan afau fiambar, ialah media dalam komunikasi

dengan mengsunakan perantara seni lukis , baik berupa

iukisan ga*:i: e r , petafi lstrip y&ng dapa t.

diproyeksikan, foto dan lain lain sebagainya.

a.4. Audio t/isualn iatah cara penyampaian yang seka! igus

merengss.ng indera pengl ihatan dan pendengar&n,

misalnya televisl, filrn, drama, sandiwara dan lain

!ain sebagainya. Hedia ini bisa di dengar iugc bisa

dilihat. Jadi pengtrayetan seseor&ng obyek aken lebih

mantap dan serius.



e.5 " Perbuafan, ad*lah suatu bentr.lk penyae$*iart langsung

dengan car& mempergunale an etau meaper I itratkan

perbuatan atau tingkah laku. Misalnya melihat orang

sakit, klinik bersalin, iuga kunjungon herumah untuk

bersilaturrahmi , membengun masjid, sekolahan, rumah

yatim piyatu dan lsin lain amaliyah yang diajarkan

oleh Agama.

a.6. . orgaaisaof , yakni bentuk komunikasi di dalarn

penyampaian dakwah dengan alat suatu organisasi atau

perkumpulan, baik organisasi politik, sosiatr atau

ysng lainnya.

slamet Muhaimin berpendapot bahwa media daksah itu
dibagi menJadi empat yakni i

#edia gisual, yaitu nclalui fim slide, overhead.

proyehtor (OHF), gambar den fot,o diarn.

lfedJa i{udifif, yaitu rnelalui radio, tage, telephone

den telegr*m atau y&n& lainnya.

ffedia Aadlo i/fsua.f, yaitu nnedia yans melaui movie

f i 1r*, tclevisi, vedlo, dan yang seJenlenya.

ifedia Cetakr yaitu meleui buku buku, surat kabar,

majalah dan buletin buletin atau yang aeJenisnya.

ri,

h

u.



Media dakwah yEng digunakan dalam mengembangkan

dakwah Islamiyah adalah seni kendang kempul. Arbas Group

yang menggunakan seni kendang kempul sebagal rnedia di Desa

Genteng Kecametan Genteng Kabupaten Banyuwangi ini, sangat

r.nembantu terhadap proses dakwah. Karena pada dasarnya,

dakwah ada I ah rnempengaruh i dan menga j ak urnmat manus i a

ke jalan ysns tebih baik den diridlai oleh Alah swt. oleh
sebab itu, manusia sebagai obyek dakwah memiliki beraneka

regerfi karakteristik, maka tatanan dakwah dan strategi
dalam rnempeng&ruhi, iuga harus dipersiapkan sedemikian

rup&. Dalarn hal ini Arbes Group mencoba menggunakan rnedia

seni kendang kempul dalam up&ye rnengajak manusie kearah

ysng lebih baik. upaya itu tida hanya dikembangkan di Desa

Gentetrg, rnelainkan sudah berkeubang di Daerah Jawa timur.
Dengan rned i a yang t epat naka dakwah I s I amiyah akan

rnendapat respon yeng sesuai denga keinginan da'i dan

keinginan kita senua sebagai ummet islam tentunya.

Keselaras*n dari berbagai unsur itulah yang akan mendukung

kegiatan dakwah dalam mencapei hasil yeng meksimal seperti
yang diharapkan. ?idaklah trerlebihan jika dikatakan bahwa

media dakwah ini merupakan senjata yang potensial untuk

rnengernbangkan dakwah I s I amiyah dan keberhas i I *,nnya. Dar i
hnl tersebut ter I ihet betapa pent ingnya Fer&n&n media

dakwah bagi seseor&ng .atau kelornpok da'i dalam menguasai



dan mengarahkan peres&an serts pikiran setiap masyarakat

yeng sesuai dengan k*hendaknye. Jikamedia dakwah y&ng

digunakan qleh seora$g da'i untuk mengerehhen msnusia

ke jalan ya.ng baik itu sesu&i dengan keinginan masyarakat,

nnaka pengaruhnya ekan namp*k positif d*laat pembangunnn

menusia dibidans raental spirituatr . Begitu pula sebal iknya,

jika media dakwah ysng digunakan oleh seorang ds'i tidak

sesu&i dengan kehendak atau keinginan masyarakat, rnaka

dampah dari kegiatan dakwah tersebut tidak aken mungkin

tercapai. Di alam pembangunan seperti ini dakwah harus

menyesu&ikan dengan situasi dan kondisi. yang kian semakiu

herubah kearah yang lebih maju. Dituntut efektifitas dan

efesiensi dalam pelaksanaan dakwah. Tidak hanya cukup

melaksanakan dakwah tspi dituntut harus dipikirken apakah

dakwah yeng dilakukan sudah mengene atau belum, apakah

berhasi I atau tidak. Untuk itulah diannping keberhasi lah

dnkwah ditentukanaleh da'i sendiri n&mun ditentukanoeh

saran'a dan prasaranenya. Diatram pembangunan segrerti ini

banyak berraunculan istrumen yeng dapat dimanfaatkan untuk

kepentingan dakwah. Istrumen istrunnen itu dapat

dimanfaatkan atau dijadikan alat pendukung kegiatan

dakwah. Mel iputi instrur*en yang bersifat visual, auditif

etaupun audio non visual. Memang suetu hal y&ng tldak

rnasuk nkal jika p&re da'i mengabaikan p€r&nan media yang



beragam dialam sekarang ini. $eharusnya para da, i
memikirkan c&ra terbaik untuk menjadikan media sebagai. aat

pembinaan dan pengernbangan dakrvah Isarniyah" Da'i juga

sangat mempengaruhi akan keberhasilah dakwah karena da'i
atau suatu ke lornpok da'i dalam kegiatannya harus ruempunyai

syarat syarat tertentu diantaraxya adalah sebagai berikut;

Berkesampaan torrunitasi, dakwah

melibatkan lebih dari satu orang

adalah kegiatan y&ng

, yangbberarti disana

bagaimana agar suatu

pada komunikan sesuai

ada proses komunikas

pesan dari da'i dapat

dengan keinginan dai.

i,
di

proses

sampa i kan

., Kemampuaa meng:uasai diri, seor&ng da'i ibaratnya adalah

seorang pemandu yang bertugas meng*rahkan dan

rnembimbing kl iennya untuk mensenal dan mengetahui serta
rnemahami obyek obyek yang .belum diketahui dan perlu

diketahui. Tanpa ada binrbingan dan petunjuk dari da, i
maka kliennya tidak akan tercapai terhedap apa yang

d i harapkan .

Kemampuan &engefaftui psikologjn tidak semun yang

menangis bererti sedih dan tidak semua yang tertawa

berarti gembira. Itulah gambaran manusia sebagai

makhluq mesterius, oleh sebab itu da'i dituntut juga

memahami keadaan obyek dakwahnya.

3"



4 . Kemaperxn penge f alruan pendidikan, da' i se lai.n sebagai

komunikator, dia juga harus mempunysi pengetahuan

tentang pendidikan, karena pada dasarnya da'i adalah

juga sebagai pendidik yang tidak formal.

5. Kemanpuan pengefaftuan dibidans IJmu$, keaneka rageman

pengetahuan dari per& da'i mengenai berbagai macan

keadaan dan kejadian yeng ada disini seharusnya seorang

dai juga t idakket inggalan,karena seorenf; da'i harus

menyarnpaikan sesu*tu yan& mas ih baru dan nras ih be lum

bnnyak orsng mengetahui. Baik itu masalah pol itik,

sosial, keagamaan dan lain sebegainya.

6. Kemawpuan di&ideng: ffrnu A*gur'an, mem&ng seorang da'i

seharusnya paling tidak memahami apa yang terkandung

dari ayat sy&t ysng ada didalamnya.

7. Kemermpuan wewbaca dar, ffefluIis AJ*qur'an denga* benar.

8. J(erampuan melrgetaftuf atau berpengetahaan dibidandf IXnu

Ilsdi f s serta isinya 
"

9" f,emampuan .I&u dd:eana sacara u&utfl, dao i ibaratnya adalah

oreng yang serba tahu dibidang keagamaen. Karena itu

ag{rf, masyarakat tidak kecewa terhadap eksistensi da'i

yeng dianggap din serba tahu dibidang Agnma sekaligus

eger dakwahnya bisa diterima diberbagai kelompok dan

lapisan ruasyarakat, maka da'i harus meffipunyei kemampuan

yang luas dibidang Ilrau &gama' Da'i buakan hanya



seb&gai orator tapi harus berperan iuga sebagai orator

serta harus berperan iuga sebagai figur yang benar

benar berperan sebagi pemuka yeng mempengaruhi

masyarakat untuk meningkatkan kual itas mukmin dan

mus I imnya, sekaigus mampu membantumasyarakat dalam

memecahkan perm&salahn yang dihadapinya, baik persoalan

y&ng bersifat kemasyarakatan, kekeluargaan, kimanan,

ataupun yang bersifat peribadatan, (1994i77). Dari

keberadaan da' i yang setnacam i tillah maka harus

me lengkapi dirinya dengan seperangkat i lmu i lmu agama

clan Secera terus menerus berusaha meningkatakan kualias

dari berbagai ilmu yang ada, dan kualitas pribadiya

clalam tingkah laku sehari hari. Seperti yang telah

berkal i kal i disebutka diatas bahwa da'i harus

mempunyai kemampu&n prolem solving yakni harus mempu

menyelasaikan segala permasalahan yang timbUl ditengah

masyarakat.Karenada' iadalahtempatuntuk menyelesaikan

problem tentang keagamaan. Kernampuan ini lah yan8

seharusya selalu dipupuk dan dipelihaera, danm bahkan

harus selalu ditingkatkan. Karena tahu bagaimanakah.

permasalaha yeng kian banyak berdatengan dan menghantui

perasaan urnmat , t€rutama masalah nnasalah f iqhiyah.

Dimana dizaman Rasulullah permasalah belum ada maka

kini permasalahan muncul dan menjadi kontroversial

antara yang satu denga ummat yang lainya. Hal semacam



l't

lainya. IIal semac&fi1 ini rnenjadi tanggung jaqrrsb pe,r& da'i

untuk msmecahkannya, sehinga yang semula nenjadi

kont rovers i kini men jadi terang dalarn satu tujua dan

amalan " lebih lebih dicaman global isasi. dan trensf ormasi

sosial ini r yans tt?ana g:ersoalan demi persoatran datang

si t ih be rgant i dan ini menjadikan beban bagi ummat lebih

1 eb i h ummat I s I arn ysn& t aat aken hukurn hukum Tuhan .

Karenanya da'i adalah pembimbing untulc mengarahkan kejalan

yeng tereng dan benar 
"

Dakwah Islamiyah yang dilakukan oleh para da'i

sebagaimana dakwah Agama yeng mengenel bagaimana rnenarik

hat i sr&ng,mengetahui bagairnana rnengisi kekosongan j iwa

dan bagairnano pula menundukkannye. Karena itu iman kepada

Al lah di j*diha syiar yang pertama dalem dakwah Is lam. .Irinan

yeng kuat terhadap prinsip dan kejadian tujua dakweh, inarn

yang mendalam terhadap keesaan Altah danrisalah Rasulullah

Muhammad s€Lwr irxan yeng sepert ini lah yan& t idek dapat

digoyahkan oleh hambatan apa saja. lman yen& seperti ini
juga y&ng dapat meningkatklan akhlaq dan martabat manusia,

karena iman selalu dihubungkan dengan seoran& muslim y&ng

rnen jadi bukt i kebenar*n hat i orang y&ng beriunan.

Direman $ekar&ng ini manusia sedang diganderungi.

oleh hermacam m&e&m hasilrtehnolcgi misalnya kendaraan,



audio visusl atau non visual atau perelatan elektronika
yeng lein. IIal semacam ini lah yang harus benar benar

dimanfaat k*n oleh p&ra da'i fersus modern ini. Dimana

seoreng dai' dituntut terhadap kepekaan z&man stau segala
permasalahan yeng sedang dihadapi ol'eh ummat, dampak dari
media elektronika seperti televisi, radio cassete,
parabolla, telephone atau yang lainnya yans menjadikan

gandrungan manusia fersus modern ini mengakibatjan suatu

dxmpak. Yakni manusie sekarang ini lebih menyukai musik

dan lagu. Hal inilah yeng diman faatkan oleh Arbes Group

yang selalu tanggap pada permesalaha n yang terjadi di
rnasyarakat. namun masalah tersebuit ada sebegian yefig

kontro terrthadap hal ini. Namun Immam Ghozali membenarkan

terh*dap orang yang mencintai dirinya seperti yeng pernah

digambarkan oleh sastr&wan seniman atau sastra$,&n, dan

filosof. Tetapi terhasdap sya'ir atau lagu ia menyatakan;

syair atau lagu yang baik adalah yang baik dan syair atau

lag veng jelek axdalah yang jelek. selanjutnya terhadap

musik maka ia tidak menghendaki sesuatu yang mengobarkan

nafsu. sehingga ia menilai bahwa seni itu ada baiknya dan

adapula buruknya tergantung pada keadaan. Imam Al Ghozali
juga r*enyatahan tentang nyenyian itu hukumnaya raubah.

Be I iau mernbenarkan nyanyian dalam beberapa hat ;

1. Mendengarkan nyanyian dariseorang peny&nyi kel i 1 ing



misalnya yens membawa alat musik"

2. Nyanyian peperangerl

3" Nyanyian ratap tangis yang akibat dosa dan kesalahan

4" Boleh rnendengarkan ny&nyian harirayar wEl irnahanr aQiqoh

lahirnya bayio khitanan' menghsfel Al-qur'an atau y&ns

''lainnya

5. Belah mendengarkan nyanyian cinta dengan tujuan untuk

mencintai isterinya atau budaknya yeng dinyanyikan oleh

mereka sendiri tanpa hadirnya lski laki lein

6. tsoleh mendengarkan su&ra kerinduan or&ng yeng sedang

mencintai Al lah dan yang mengharapkan pertemu&n

dengsnnya, ( Imam Ghozal i, Husein Bahreisj,1981;7L-721 .

. Dernikienlah pendapat Iraam Ghasal i tentang seni.

Dalarn pembahasan seni kendans kempul ini yen$ meniedi

perm6salahan bagairuenakah psre da'i itu mengeterapkan

sebuah probler* yans rnenjadi seni tersebut rneniadikan suatu

media y&ng' pes dan cocok. Karenanya da'i membutuhka*

kemanipuan ysng provesional. Namun desa Genteng ysil&

menjadi sentral Arbas menetralisir seni ini meniadi suatu

media yeng diganderungi oleh umrnst. Dan kenyateenny&

prospeh seni kendang lcempul melei it r dan merupakam suatu

kesenie tradisional yangselaklr"a ada pada setiap kali ada

suatu peringaten dikota Banyuvr&ngi khususnya Desa Genteng.



untuk rnempopulerkansuatu media tersebut diaatas bukanlah

suatu hal y&ng mudah, n&mun membutuhkan kejel ian,

kematang&n dan kesabaran baik bert indak rnaupun dalam

berf ikir. iia demikiansangat dibutuhkan sekal i dalam

rnengernbangkan dakwah Is lemiyah dizarnan sekarang ini .

dimana masyarakat muatri diracuni oleh budaya budaya dari

barat yang merusak moral . Da'i t idak cukup hanya

mengatakan ini halal ini hararn dalam ueepeil saja n&mun

da'i dituntut untuk membimbing d.an mengarahkan kejalan

yang benar baik dalam ucapaun r &taupundalam konteks

kehidupdn seharui hari, karena pada dasarnya da'i adalah

sur i t,au I adan baei semu& umrnatnyB. Bi I a per lu untuk

menangkal budaya barat y&ng merongrong akhlaq umrnat da'i

harus ffiempu menciptakan budaya tanding ),ang mampu

mennbendung dan menyaingi budaya yeng datangnya dari barat

tersebut. Dengan demikian kehandalan da'i dnlam

perjuangannya dapat terrealisasikan dan dapat dirasakan

oleh semua ummat khususnya Islam.

B. FROSES StsNI KB}fDANG KtsMPUI, SBBAGAI MTDIA DAI(WAH

Da I am kehidupannya, manus ia selalu melakr.lkan

kesadoran akankesiatan komunikas i sebagai bukti

keberadaanyar y&itu rnengadakan aksi dan berreaksi terhadap

suatu aksi dan r:engadakan respon terhadap stimuli yeng



datang padanya.

Seseorang yang rnencoba merni sahkan atau mengas ingkan

dirinya dari dunia r&m&i den menyendiri ditempattepenci i 
'

pada hakekatnya juga tidak dapat memisahkan hidupnya . dari

kegiatan komunikasi., karena pal ing kurang berkomunikasi

dengan dirinya sendiri {Communication with self) ' tidak

dapat ia hindari" Apalagi iike yang bersangkutan percaye

pada asuatu kekuatan ghaib yang menguas&i kehidupannya dan

alam semesta ini, tentu berkomunikasi denga yeng ghaib itu
sekurang kurangnya pernah ia lakukan (trancendental

communicat ion) . Selagi hidup manusia selalu melakukan

berbagai keSiatan untuk mennenuhi kebutuhannya, dalam hal

ini kegiatan kumunikasi adalah yang palin banyak dilakukan

(Riyono Prakt ikto, X.982; 1 1 ) . Adapun komunikas i dakwah

adalah suatu kelangsungen yang berkesinambungan" Dalasl

kelangsungennya mesti ada CIrang y&ng memnaympoaikan suatu

pesan tertentu dan harus ada orang lain yang menerimanya.

Jadi rlalam proses .kosrunikasi peI ing sedikit harus ada t iga

unsur, dua unsur diaterenya ad*1ah manusie, dan yan8'

satunya adalah pessn.Apabi la orang oreng yeng terl ibat

dn lm komunikas i i tu berjahuan tempatnya atau banyak

.!umlahny*, ffiaka bertambahlah unsurnya denga sebuah sar&n&

untuk menyambung pesen tadi kepada oreng atau m&nusia yang

di jadika sasar&n kormunikasi, (Yoyon Muj iyono,1992i 188) .



Dalam proses kegiatan dakwah terdapat beberapa

faktor pendagogis yang menyebabkan kegiatan dakwah

tersebut dapat berjalan dengan baik. Faktor faktor

tersebut adalah;

a. Pelaksana dakwah, biasa disebut denganda'i. Faktor ini

merupakan kunci dakwah, oleh karena dia bagai yang

meme gang alat dakwah, ditangannya dakwah memperoleh

kebe rhas i I an at au kegaga I an .

b. Obyek atau s&saran dakwah yang berupa manusia yang

harus dibirnbing dan dibina menjadi manusia beragama

sesu&i denga tujuan dakwah. Obyek tersebut dilihat dari

aspek psikologis memi I iki fareabel itas (kepelbagaian)

yang luas tlan rumit, menyangkut masalah pembawaan dan

pengaruh I ingkungan yang berbeda yang menuntut pendeka-

tan berbeda beda pula.

c. Lingkungandakwah adalah suatu faktor ysng besar

pengaruhnya bagi perkembangan sasaran dakwah baik

berupa individu maupun berupa kelompok serta kebu-

dayaan

d. Alat alat dakwah atau juga disebut medie dakwah adalah

faktor yang dapat menentukan kelancaran prsses dakwah.

Faktnr ini kadang kadang disebut dePendent fariabels

art inya dalam openggunaannya atau efekt ifitasnya.

tergantuing pada faktar lainnya' teruam& orang yang



menggunekannya. Namun peng8unaannya bisa poli pragmatis

(kernanf aatan berganda) atau monopragnat is (kernanfataan

tunggal ) daiam rangka tuiuan dakwah

e. Tujuan dakneh adalah suatu faktor y&ng menjadi opedoman

arah oproseg yans dikendal ikansecara sistematis dan

konsisten.

Ar i fin juga menambahkan bahwa dal am prosesnya

diperlukan adanya sistem interaksi dan komunikasi yang

mantap dan terarah secara s i stemat i s danm kans i sten

(Arif in,1993;66-6?). Lebih lanjut menurut'ny& bahwa alat

alat dsakwah atau media dakwah adalah faktcr yang clapat

menentuikan keberhasilah dakwah dan kegagalandakwah. Oleh

karena itu dalam menjalankan aktifitas, da'i harus p&ndai

menentukan medai yangsesu{li bagi obyek dakwahnya. Salah

sat u bentuk med i a d,akwah yeng d i gunekan untuk

mengembangkanajaran Agama adalah seni kendang kempul'

Dalanproses ini seni dalam lagusebagi media dakwah ada

beber&pa tahapan yeng dilakuakn oleh bung sutrisno sebagei

seorang kornpunis tentunya;

1. ifesJiar*lrs: $Y8'r sYa'ir lagu

Mengarang adalah kegi&t&n yang semu& or&n& dapat

melakukan dan mengerjakannya, akan tet,api rnengarang lagu



atau sya'ir hal itu tidak bisda dilakukanoleh semua orang,

lebih lebih mengar&ng lagu yang disesuaikan dengan

instrumen musik yang menimbulkan suatu karya seni. Pada

dasarnya mengarang adalah bentuk konkrit dari proses

melihat, membaca menganelisa dan berfikir mengenei segala

sesuatu yang terjadi dimuka bumi ysng telah diciptakan

oleh Allah yang diperuntukkan bagi manusia ini. Karena

dengan membaca orang dapat berbagi pengalaman dan

pengetahuan, dan hal ini telah dijelaskan dalam Surat

Al-'Alaq ayat 1-5 yang berbunyi;

*LM*}I;q *$e*s,.#l--*# t,pl
t-s Li t *S=:='="YfJrc bt +J,[e tr
#*Jb-:Ulr6-l"hke "k

"Ilmca I ah deng*n n*eny*but n&ma Tuhan mu yeng
manciptakanrnu, dia telah meilciptakansn manusin dari
segulnpe L daretr , baca I ah dan Tuhan mu I ah yeng pak I i ng
pemurah yen& rnengajarkan m&nusia dengan pernntaraan
knlam, dan rxengajarkan pada manusi.a flpa y&ng tidak
d i ketalrui ny*, (Qs.A*'Alaq; n *5 ),

Fircnan Al trah d.iatas da,pat diambi I suatu pelajaran

bahwa bukan hanya sekedar membaca akan tetwepi nemp*nyai

makna yeng am*t dalam. Dan kewajiban m&rrusia untuk nnembaca

bertlegai fenomdnbe yang terjadi di muka bumi ini tentunya.

$etragai manusia yang $lerogunyei komitmen keagana*an yeng

mendalam, naka bung sutrisns mengamalkan perintah Allah



dengan meiwbaca berbagai keadaan yang ada dan terjadi,
kemudi.an dituangkan bait legunya. DalEa ase$trugun dan

mengerang lagu, xda beberap* tahapan yeng dilakukan oieh

Bung Sutrisno yaitu;

&- Ada sesustu kejadian atau persoelan yang terjadi
dimasyarakat yans meliputi, mas&Iah perkembangan Agama

rslam khususnye di Desa Genteng. $ebagai tokoh

masyarakat, me$eng bung sutrisno menc$ba nnyik*Bi
persoeLan dati mepe-aea keadass $asy&rakat dnri berbaeai

sisi yeng ada. ltisatnya Bas&lah etika pergaulan nntera

muda nnudi, aurat wanita, perhawinan dan etika hidup dan

kehidupan" bung $utruisno delam status Brasycrakat yang

memi Ik predikat tokoh dan be I i.atrpun memi lki pe ngaruh

maka untuk menyampaikan pemikirannya tidak terlalus
ul it baginSra" Y*itu nelalui media kesenien kendang

kempul pada waktui beliau menjalankan dakrah Bec&tr&

formal dan !ewat perkumIpulan perkunnpur*a di Desa

Genteng yens ns;r formal. Dan hal itu, juga direkukan

rnelalui perbuatan sehari hari. selain !nas&rah Agema ,

be I iau jusa menyikapi dan raemi lkirkam mnsalah soai Ia

kealoeyarakatanr poIitik, ekonomi, d,an lain sebagainya.

Jadi seillu& itu hel iau tuangkan daram tul isan bait
syairnye yeng orang menyebutnya dengan!agu, karena



LtJ.

w&ktu mengucepkannya di.sertai dengan nada dan musik.

ldencari aspirasi dan tatanan bait bait lagu. Sebelum

membuat siuatu tulisan atau bait bait, biasanya hsl

yeng dilakukan oleh bunmg sutrisno adalah nnerenungkan

hasi I pernuikirannya, dengan mencoba mencari jalan

keluar terhadap masalah yang dihadapi atau masakah yang

menyam\ngkut Eemua masyarakat. Untuk menc&ri jalan

keluar, bel iru kadang kalo duduk didepan rumah

sambi I ,memperhat ikanorang berlalr.l lalang. Hal ini

dilakukan untuk Hencflri aspirasi pernikiran y&ng bagus

kemudian dituangkan dalam bait bait lagunya. Ada satu

hel yang bung sutrisno tidak dapat melepaskan ketike

beliau mencari aspirasi, yaitu sambil menghisap rokok"

Menurut penuturan bel iau dengan menghisap rokok

seringkali aspirasi itu keluar dari fikirannya akan

timbul densendirinmya. Jadi dapat dikatakan dimana ada

bung sutrisno disiitu pasti ada rokok dan dimana ada

bung sutrisno disitu pasti adavrokok, dan dimana dia

sedang berfikir tidak luput dari gen8nggeman roksk'

(warancara tanggal,S-mei-1g95). Selain duduk di depan

ruman yens di takukan bung Sutruisno dalam mencari

aspirasai adalah dengan selakukan sholat dimmesjid"

jadi dimasj idpun menurutnya aspirasi. dan peelkir&n

dapat t imbu I o karena ket ika be I iau dimasj id hat inye



meras& trebih tenang dsn pkiran pun terang. ffial tain
ysng biasa di lakukan dalans menyusun da,u mencari

asxrir*si adslah duduk t,ernuenung dikursi. rumah yang

berada di.ruang tamu" Kalau bel ieu sedang e egre rti itu,
genggamen dan isapan rokok adalah kawas setia yan&

setiap saat menellr&n"i' dan menyertai.nya.

2. PenuJf san"-$.ya'ir Lagu

ffi.iam aktifitas Bung Sutrisno sebagai pimpinan

he I orupok yans d i ksmas da I arn sebuah Group yang

menghesilkan sebuah karya seni yckni seni kendang

kempu[, menulis edalah usaha untuk &enyempurnakan

kekurangan kekurangen yeng ada. Karena daya ingat

setiap manusia adalah sangat terbatns, nungkin h*ri

ini ingat tapi beLum tentu hari esok ekan mengi.ngatnya

k*:xlbl*li te::hr*dap ep,., yen& t*lsrh terpikirknn.

Keterbatas{L$ days inga* inilah maka BesGrEE& harun

pandai mengant i s ipas i , dar menutupi j ika m*muagki.n&n.

Dalam perjalanannya sebagai dan i yail& a*nggunakan

aktifitas dakwahnye yerrg menssuneksnseni kcndang kempul

bung sutrisno setiagr kali mempunlrai peuikiran biasrnya

ditul is daLam suatu kertas diuana ir temukan. Kadang

kala ia menuLis peda kertes uudangan, buku buku kecil



dan lain sebagainya" Seni Kendang kempul ini
menggunakan perpaduon antara bahasa jawa dengan bahasa

osing- Menurut be I i.au dengen perpaduan ini diharapkan

masyarakat dapat raengerti dan memehami isi dari bait
bait lagunya- Dan dia sadar bahwa obyek dakwahnya

adalah sebagian bes*r masyarakat pedesaan (wawancara

tanggal,S-mei*lggs). Dengan denikion Bung sutrisno dan

Kend.ang Kerupulnya semakin terkenal bukan tlsnya di desa

senteng bahkan terkenal dikota kata besar di Jawa

Timur - Dan t idak heran j iak diwaktu s iang heri. tamu

bergant ien datang keruraalrnya untuk arengundcng buat

ecara tertentu atsu sekedar bersi laturrahfli. Bung

$utri.sno dengan kendang KemSrulnya yang berpakaian Arbas

Group meojadikannya disibukan dengan segudang k*giatan"

Hamun bel iau masih tetap menjalankan tugas sebagai

se$rang seniman, yaitu membuat karangan ysng

dituangkan dalan ul iasan sehragai bahan bel iau untuk

rrenjalankan aktifitas dakwah yans tiada usai dan tiada

hent i " Uisetre. w*Iatu ke&inta* itulah bel ia*u

memanf &lrt kmnnya untuk menggoreskan dnn menuraRgka.n

f ikirs"njre dalani lemhara:r lerr:baran yeng berupa bai t trait

syn'ir etau lmgu lagu yang memiliki irama khas.



3. A J u r
Plenning adarah sesuatu ysng h*rus dimiliki dari

setiagr kegiatan yang &empunysi tujuan tertentu. seperti
kegiatan dakwah kendang kenput yang mecggunakan tagu ragu,
harus ,uempunyai alur atau tatanan aktifitas kegiatan, atau
.iusa depat dikatakan tehap tahap keglatan dakwah gro{rp

kendang kennpur dengefl men&&unekan media seni ini pada

waktu kegiatan berlaRgsung. Bahkan persiapan ssorang da, i
dalam menjalanhan aktifitas dakwah, seharusnye dimulai
eejak dini, maksudnya ketika seorang da,diundang oleh
se$eCIr&ns. sebagei persiapan awal maka seoraug dari harus
menanyakan brgaiunena kondisi masyarakat y&ns akan

di ternpat i untuk kegiatan tersebut dan pokok atauint i
dilaksanakan dakwah itu apa. Hal ini dimaksudkan eger
nantinye dalan: menjalankan tugas, da'i sudah mempunyai

gambaran bawa masyarakat ini rnembutuhkan materi yang

sepert i ini dan rnetcde seperti itu dan lai seb*gainya. HaI
lni di lskukan oleh Bung sutrisno selaku pimpinen

ketika Groupnya diundang aeseor&ng atau rembaga atau
instansi i.nstansi yeng lainnya

Planning adarah uerupaka persiaBan awal untuk
memglersiapkan sesustu yeng akan dikerjckan denganaebenar

benbarnya" tahapan ini sebenarnya s$erupakan tahapau aral
untuk m€nJrusun trencana el,a y&ng akan di.ucapkan atau yeng



akan disajikan pade publik" Karenanya sitnasi den kondisi

suatu obyek sangat perlu sekali untuk diketahui terlebih

dahulu sebelurn renc&n&n itu benar benar dijalankan. Hal

ini di lakukam trenyalah untuk nenghindari hal hal yang

tidak diinginkan " Kemudian yang dilakukan oleh buns

sutrisnomselku pisnpina terti.nbgi Arbas Groupo sebelunn

Arbas tampi I pada suatu &c&re makn situasi dabn kandisi

I ingkungan perlu sekal i untuk diketahui agar kami

menyesuaikan diri rkata Bung Sutrisno. Bel iau .iuga

menambahkan bahwa belia selarna ini setiap akan mengadakan

show setidaknya tidak pernah tidak mengetahui tentang

kondisi masyare,kat yflrrg ditenipatiirla,

ye.. . "setidaknya tahu sec&ra. umumr y& syukurlah kaiau

mcr!g{:t ahr: i karakterist ik sec&tra mendalam tentang

masyarakat y&ng di tempat inya. Karena hal sernacasn ini

sangat berpengaruh sekali terhadap kegiatan yaog beliau

lakukan. Planning dalam hal ini bukan hanya floersi.apan

tentang latar dan obyek nasyarakat saja, n&&un Flanning

yang juga sangat menentukan adalah juga ffi€mplanning stiap

anggota.. Bagai.mana Bersiapan aggota baik itu dari mussisi

ataupun vocalist" I{al yeng demikiasanga menjadi operh*tien

dari pimpinan grou$ kendang kempul tersebut ya$g sangat

opt imis sekal i dalarn menangani keaenian yarg bercorak

tradisional. Lebih spesifih lagi kegieten dekxah Bung

-/



Sutri-sno yana menggunakan mmcia seni Kendang Kempultahap
tahap kegiatannya seperti kegiatan darl yang r-ain, yairni
mulai dari pembukaan, urutan intr kemudian penutup
tentunya.

C. ACIOON DAT,AM ?X}IXN1'AS,{N

Ittelantunkan ata.u menyanyikan sya,i-r lagu, ti-dal<_
1ah sama dengan membaca turisan"da.lam buku, majalah atau
surai kabar. Dafam melantu,kan syarir lagu ada kemampuan
yani- harus dimirikl oreh pelantunnya atau yanil sering d.i
kenal dengan sebutan penyanyi atau vocalist.

sebai;ai bagaian dari proses d.akvrah seni Kendans.
Kempul yang secara langsung disampaikan oleh vokalls ,
sehingga seringkali menylkapi masala]r masar-ah sosial
Keagamaan, ataupun masalah masalah politik.

Xalam materi a.tau lagu yan.. berjudul ilBelajar
Ngaji_', (tinat hal.l44) lagu tersebut mengandung anjuran
kepada seluruh un'rrnat rslam agar selalu rnemperha.tikanayat
ayat Al-qurran dan selalu membacanya cialam setiap saat .
Dimana d'izarnan ini banya.k ummat rsram d"i Desa Genteng
Yang be-l-um manpu menbaca Ar-qurran cengan benar, mereka
hanya. asal baca. lebih iauh d.ari itu ummat Isl-a.m diclesa-
Genteng b4nyak:i ya.11,; tidak bisa baca tu.r-is Ar-qurran r<a-
rena itu Bung su..rlsno men€igoreskannya dalam sebuahsyalr
lagunya.



"Suoro Adzan'r. (tifrat hal.166-167) adala.h sebuah 1

Ia.gu yang menganjurkan seluruh uirimat IsLam agar se1a1u

mengerjakan sholat saat ad.zan telah berkuman{ang. Dimana

sholat merupakan suatu kevrajiban ba.gi sel-urtr.h ummatrslarn

Yang sudah baligh. Agaragl sebuah lagu yang menganjurkan

kepada ummat rslam agar daling memaafkan antara yangsatu

dengan yang lalnnya. Karena antara ummat yang satud.engan

yani,1ainnyaada]ahsaudara,makasa1ingmemaa,fkansa.

ngat dianjurkan. Ilal tersebut tertuan._ d,aram sebuah lagu
yang berjudul 'tlebaran" (l-ihat hal.168), dalam lagu itu
pula menganjurkan a8ar sikap kita. terhad"ap orang tua
yans telah bersusah payah meravrat d"an mengasuh kita, ka-
rena itu dihari lebaran bersungkem di hadapan ibu Bapak

sangat dianjurkan sekali.
regu lagu te'sebut diatas ctibaca sa.i:.t acara aca.Ta

Perlngatan hari hari besar rslam. srperti mauludanrrsrar
mikroi, dan lain la.in, d-eni;an iringan musik khas kendano

kempul. Seperti biadan;,6 setj-ap ]rali kesenian ini tampil
niaka masyarakat banyak seka.li yang menghaoirinya untuk
menyaksikannya. Densan lagu lagu yanE diiringi den5;an mu

sik kendang kempul tersebut sehi-ngga perhatian masyar e.ka,

tertuju pada voca.list dan lagu yang dilantunkannya.

I]a-nun bul-a seni Kendan5 kempul te::sebut ciundang

oleh tsairak Bupati dan tamoil dlpendopo Kabupaten Bung

sutrisno menyajil<an lagu lagu yan8 menyikapi masal-ah per

damaran, atau masalah perjuangann masa lampau yang tel-ah



dialarni oleh nenek moyang kita dahuru ketika merawan bb
landa/penJajah . ragu lagu tersebut adalah rrstop perang,l
(tinat haI. L5$ dan ilperjuangan 45,t (titrat ha1.160). Me_
nurut Eung sutrisno ha1 tersebut perlu sekar-i diungkap -
karena dengan mengingat perjuangarr rnasa rampau, diharap-
kan semangat juang daram.. membangun Bangsa dan ' , liegera
akan bertambah tegar.liemikian pula dengan lagu 'stop pe+.

rangrt, mengingatkan akan dampak dari peperanganrdimanapun
ddn apapun bentuk peperangarx adalah merugikan rakyaf dan
memakan korban yqng tid.ak sedikit, karenanya Bpng Sutris
no mengajak pada suatu sikap yang mulia yakni perdamaj.an,

r€in'1agi denganri lagu yang berjudul 'rl0ntang r. nr
tung" (lihat har-.161) lagu 

'ni 
mengisahkan teatang baga,.

mana hidupnya pengangguran yang eelalu lontang lantung ,
kesa,a kemari tanpa adanya tujuan yang berguna, yang han
nla': b61y3k angan angan tanpa mau bekerja. Bung sutrisno
juga menulls sya'ir lagu yang memnyikapl masalah perjudi
a',r dimana perjudian d"imanapur:. dan apapun bentuknya hanyr
akan menjadikan mala petaka. Judi akarr membawa angan ang
qn manusia ke abstraksi yang pa1in63 tinggi t;inpa adaa;ra.-
real-ita . Iagu tersebut berjudul ilNgramal Buntut,,(lihat
hal'154). sya'c'ir' ragu lain x'rng mendorong uirrmat. rs.am -
agar senantiasa menyelaraskan ]<ehidupannya antara usaha
dan berdo ra adalah rrAmin Amin,r (lihat ha1.IG f ). Iagu_
'Lersebut menganjurkan kepada kita agar lebih giat kerja



yang kemudian jangan sampai lupa clengan berdora. ragu
lagu te,sebut adala^l. sebagai materi. ciakvrah seni Kenr.rang
Kempul ili Desa Genteng Kecamata_n Genteng Banyuvra.ngi r yarrr
kemudian di nyanyikan pada saa.t saat pementasaBn, ba.ik
itu d,-I'pangan umum ataupurr pada acara. acara r-alnr yang
tentunya pada setlap pementasan iringan musik. dan gerak_
tari sebagai salah satu apresiasi d.ari lagu yang dirantun
kannya tidak pernah ketinggalal. i)a-l_am hal tersebut besal
kemungkinan bahrva perhatian masyarakat akan tertuju pacia
materi yang dibacakan or-eh para. vocar_ist.

Di dal_arn pementasan ini Vocal-ist seba6ai subyek_
dakwah tampil d,iatas pa.nggung yang te.a.h disediakan leng
kap dengan beberapa oran6 musisir Xang,, sticara langsung _

masyarakat sebagai obyek dar*,rah berha.dapan d.engan para
vocalist' ,'anya saja masya.rakat tidak beradqa diatas pen
lasr seda,gkan vocalist rberdiri diatas pentas. ira.r ini
dil-akukan a.gar agar voca.r-ist bisa dirihat oreh masyar.akql
banyak. Seperti biasanyar setiap kali I,lC menyebut sal-ah_
satu vocar-ist ternana masyarakat seraru memberi sambutan
denga*'tepuk tangan sambir- mengkonsentrasikan panda.ngan-
kearah pans,$ung' lvalaupun d,j-sana. pengunjung sangat hlte-
rogen sekali na.mun dalam satu kebutuhan. i,it-:fihat masyara
kat seba,ca"i obyek dakviah seperti- itur sue.sana. ciakvrah dir
rasa si;nga*u mudah diterimanya. proses dakvrah ya.ng di
lakukan oleh Arbas group 'tersebut hingga saa-t ini sanga'
disurlta:- o]eh masyara.I;at Desa Genteng ini. Ketika acta se_



buah pementasan dilapangan l,taron Genteng, seoranrl pengun_

iuns ketika divravrancarq+ ol-eh penulis meinberikan kesannya
llr ."'r\u.Lo remen sanget kalih kendang- kempnr niki, penyanyine
;:B:" cfrll.,3l: "::,,iffiru"I:3l:io:iBbei. 

kad os nvanviair rintn

I'laksunya saya sa:v-at suka cengan 1<end.ang kempul voka.Lis-
nya sopax sopa-nrlagunya tidak brutar seperti lainnya. Tu

tur bapak santoso, Namun lain lagi dengan Ibu Suryati yg
berbicara dengi.n bahasa osingt i. mengataltanl rson d.emenbanget kambek kendang kempul-ikai,ngr6ngokak6n ["*ti"su-
mbok sumiyati isun ngampi trenyuh, (\rar,raic 

",Tarzz-to-1 r6t).
Iliaksunya, saya suka srliali ciengan nendanii Kempul inirmen
dengarkan laguuya mbak sumiyati saya jadi terharu. Jadi-
ielas masyarakat Banyuwangi Khususnya Desa Genteng masih
mendambaka:r terus kehadiran senl ini dengan lagu lagu yg

tran;t, baru sebagai materj- Cakvrah tentunya,
Dalam aktivi"bas ini peranan vocal-ist sangat menen

tukan arus terjad-inya komunikasi timbal balik antara pe-
nyanyi penlkmat atau pendengar lagu yang d.ilantunkaryrya
harus betul betul- memiliki kreatifi.tas yang dapat diand,a.I
kan ciisamping pengalamarl ala.m yanii senantiasa meLingkupl
dan nengitari dirlnya. ora.ng dapat saja bernyanyi dari s

sebuah karya lagu d.a.n paham aka.n isinya, akan tetapi be-
lum tentu mereka mampumenciptakan ltesan yang komunikatif,
llal demikian terjadi karena sipenyanyi kurang dapat mema

hami dan men$hayati sec.ra utuh terhadap lagu itu. untuk
itua.da beberapa hal 1'an;. harus diperhatikan ol-eh yocaLis

antara lain;
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a

Feraahamanlagu dan nada, hal ini merupakan pi lar utema

yens drpat dimitiki oleh seoreng vocaliet.
Fenghayatan, adalah tindak lanjut yans harlrs dilakukan

vocelist &Ser bisalebih vokal dan pas dalas akepresi

dan penampuilannya.

3. Tehnik psnemgi lan, pada psi.nt ini yang

diperhatikan adalah;

3.a. Konsentrasi

p*rlu

l,lodal utama vocalis adalah keyakinan dan nentel,

hal ini dapat diperoleh dengan penguasaan

konsentrasi yangmatang dan benar.

3.b. Dinamika

Penggunaan atau pengu&s&an prima dan irama yang

prima skan sanget menunjang kedinamisan dari lagu

lagu yang dibawakan.

3.c. Diski artikulasi dan into*asi

Lagu adalah untaian kata dan bunyi

oleh karena itu tehnik penguc&Ban

benar dan glas, sehingga terhinder

dari bait

yang bernakna,

mutlak diksaeai

dari k*keliruan

b*it. y&ngatau keterlupaan

di lantunk*nnya.

3 "d. Komunikasi

5en ja t;'+ prlr$-r"{figkns y,3n6 l"is.rus rlimi trki v*cnl j st



adalah tehnik koaunikasi yang prima.

3.e. Tempo

Pengaturan temBo sangat mendukung terciptenya

nu&ns& dan suasen& yeng di insinkan oleh grenyanyi

atao voc&l ist.

Ap*bila keahlian dan kema$puen diatas telah dimiliki

aleh \roc&L ist maka dia akan mendapatkaa jalan yaog

membentang, untuk menghantarkan dakuah melalui media seni

kendang kempul atau me*nperoleh tujuan dsksah yang

sebenarnya" Yaitu bisemempengaruhi dan aengajak manusia

pada jalan yen& benar dan diridlai Allah awt. Action dalam

pement&san pera vocal ist dalam seni kendeng kempul ini

tidak berbeda jauh dengan seni seni musik lain, yakni maju

kedepan dan naik diatas pentas lalu menyanyikan lagu lagu

ysns telah dipersiepkan sebelumnya, dengan diiringi oleh

musik. Biasanmya dalam action pementas&n ini dilakukan

pada m*lam hari. Pementasa pada siang hari hampir tidak

pernah dllakukan oleh Arba*. Seperti yang teLah dijelashan

diatas bahwa seni kendang kempul ini mempergunakan musik,

tari atau gerak dan vccal, kar*nar:ya di dalam

pementasanpun ket i.ganya t idak lepas dari xlenggunaan.

lIocal ist melantunkaa t"asunyardi iringi densus wtreik juga

menggunakan gerak sebagai apresiasi dari. I*gu y&ng

dilantunkannya. Agar di dalam action pen*entaean ini tidak
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cuma berdiri tegak seperti patung, maka gerak ba.dan atcu

ysng . dikataken tari nutlak diperlukan. yalaupun taruian

tersebut tidak harus seperti tarian barat, yeng digandang

oleh umuat Islaxr sebagai tingkah a-moral. Di dalam seni

Kendang Kempul ini tarian yang digunakan secukupnya saja,

n&mun mengens. sfiIsalnya pada melantunkan lagu tentang

kesedihan maka gerak hadan atau tariflnrry& tidak s&ma

dengan lagu lagu senang.


