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Di dalam bab tiga dan bab empat ter_ah d.lbabarkan
berbagai data ya.ng merupakan perolehan pener_itia, ser-arna
ini, bark itu tentang kond.isi masyara;.kat dengan latar
belaka'ng pendidikan, ekonomi, sosial keagamaan, sosiar-
kemasyarakqtan dFn kondisi *endang kempul sebagai obyek
penelitian 1ni. Sengra itu. saling terkait antare yang
satu dengan yana.; lainnya. Di crala, bab interpretasi ini
diharapkan akan ditemukan data. lata Jrang; suda.h represen_
tatlf sebagal sebuah t,emuan baru dala.m penelitl.n, untuk
l<emudia.n d.iband-ingkan c.engan teori teori yang sudah ada
sebelunrlya yang erat kaitannya denge.n dakwah Isl-amiya.h.

A. PXRBA}TDINGAN TITITUAS DX}IGAI{ TEORT TTORT DAKI,./AH

Seni Kendang &mpu1 oenl:an pen]/ampaian d.akwahnya
yang seperti_ terter.a dalam action pementasan (tinat hal,
2.6) sangat memun;kinr<an sekali dapat lebih mudah . di
terima dan dimengerti oleh unmat. Den{;an hara.pa11 seusai
mel-ihatnya nanti dapat menghayati dein men6..amarka:rnya dal
lam kehid,upa-n a,cau perbuatan sehari hari.

I.tateri lagu ',Be1ajarNgaji,, (lihat hal_.\+il, ]-ebi-h
mudah di-terima 

.oleh gol0ngan anar< anak, karena kalimat
seperti itu lebih mudair diterima dan dihafarnya. Karena
tahu bairrva mayori-tas anak anak di Desa Genteng ini suka-



seka'Li pada lagu lague rebih leblh kini se.r-uruh lagu lagu
d'a-l-arn seni kendang kempul dikasetkan, yan* blsa dibunyi-
l<an atau cii den*gar setiap saat.

Melihatb pecinta seni ken.'ng kempul sangat hite-
rol{en sekali dari anak a,ak hin;-,ga orang tuar maka matrri
yang d'isampaikannyapun juta berbeda beda. Tl.ak semua la
gu untuk anak anak tidak sesuai untuk ora.ng dewasa, demi
kian pula cengan lagu lagu yang disukai ol-eh orang de_
lrrasa, belum tentu disukai oleh kavrur-a tua. Karena itu
materi lagu: tersebutpun dibuat beraneka ragam,

rrSuoro Adzan,' (Iihat hal.l66_t67) materi in-i-lbu*r mudah diterima oleh selurSrh ummat i-slam, karena
kalimat sepertl itu lebih menyentuh masyarakat yang ber-
Agama rsr-a:n yang ta.at al<an perintah perintalr A-r_lah. Ada
pun materi lagu 'rebarah" (lihat har.153) r-ebih mudah d.iterima oLeh pendengar, karena kal-imat seperti tersebut
l-ebih menyentuh masyarakat golongan rema jr:, dewasa atau_
pun dikalang-an para orang tua.

Iain lagi dengan lagu ,perj uenpian45,, (lihat ha1;
16O) dan'rStop perang,, (l_iha_.u ha1; t5/J seni dengan mate

ri :.ni lebih mudah di-terima ofeh pendenga.r:nyar karena ka! --, _'e! ulla

limat seperti rtu lebih menyentuh masyarakat pada.-ka,la*.gn
IanE memiliki status atau ked.uduka.n -uertentu dalam
masyarakat atau pemei.intahen. Adapun seni dengr,n materi
lagu rfrontang larrtung'r (lihat ha1;161) juga lebih mud_ah
diterima oleh pendengar, karena l<a:fimat kafimatnyalebi5_
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atau suatu cite cite yang &gung. Ni lai tertentu yeng
diharapkan dapat dicapai tersebut disebut tujuan dakwah,
{Abd.Rasyad Saleh ,1g77;19). Tujuan ini dimaksud untuk
member i arah atau pedoman basi gerak rangkah kegi.atan
dakwah' sebabtanpa tujuan.yang jelas seluruh aktifitas
dakwah akan sis sia, (Asmuni Syukir, l9g3;49), dan hanya
akan membuang tenega, waktu dan fikiran serta biaya yang
t idak mempunayi art i apa epa. sebagai bagaian dari
kese luruhan akt i fi tas dakwah, tujuan ddakwah .mempunyai
tujuan yang sama dengan unsur unsur dakwah lainnya obyek,
mnteri, metode rransebagainya. Lebih dari itu tujuan dakwah
akan sangnt menetukan dan berpengaruh terhadap penggunaan
terhadap m,etode dan mediA dakwehr s€f,ta sakaligus sebagai
obyek dakwah.

Dakwah merupakan rangkaian aktifitas yang penting
dalam Isiem, dengan dakwah ajaran Islam dapat tersebar dan
diterim,a oleh masyarakat luas. sebal iknya, t&nBe
aktifitas dakwah ajaran Islam akan semakin sulit untuk
diterirna oleh masyarakat. Hal ini dapat dinaklumi, sebab
dakwah adalah suatu kegiatabn ajakan baik dalam bentuk
I isan tul isan atau t ingkah raku dan sebageinyar y&ng

dilakukan secara sadar dan terencana daram bentuk , usaaha
mempengaruhi or&ng lain, baiksecara individu rltaupun

ke lornpok ngar t imbui den tertanem dararn dirinya suatu
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menyentuh pad'a go10n;an remaja. l,lateri- ragu rtNgpama.l-

Buntutt, (lihat ha1;164) l_ebih mudah diterima oleh
peniengar, karena kalimati-, karimat seperti itu r_ebih
inenyentuh fiasyara'irat yang mempunyai iroby berjudl. I{ateri
fagurAmin amin', (L ihat hal; t65) l_ebih cocok untuk orang
oran8 dewasa terutama pada. maaya.rakat yani] sudajr bekerj:
dan berkeruarga, karena karimat karimatnjra mengandung
ajakan u:rtuk glat lebih giat bekerja sarnbi-r- berd.o,a.. or-eh
ka'rena itulah maka- peranan dari d.a-r-a. a*tivitas aakwah _
rsl-a'miyah sangat berperaa sekali untuk mencapai keberha_
si_1annya.

Iar<wah sebagai suatu pro.es usaha kerja sama untur<
mencapai apa .)rang menjadi ,bujuannya, Menyengkut segl
segi atau bidang bid.ang yant; sangat lua.s rel<ali. Seperti
dikatakan oleh Jamaluddin Kafie bahvra clakiwah dalam pe_ngertian yang .Luas mempunyai gasatan yang sani;at l-uaspula, Jrarg menyangkut ser-uruh aspei< kehidupan ma,usia.

Dakrvah adal-ah suatu proses usaha ya.ng tidak per_
nah kenal hentl d'an se-r-esai, selama planet bumi ..nimasih didiami manusir, d"engan a,eka r-agam permasarahanya,
se-l-ama' itu pulalah proses dar<wah mutr-ak di-perlukan.
Selain darj- pada itu dakl.rah sebagaj. suatu proses se_
rangiraian l<e;.,-iatan crakvrah adarah dalam ranglta mencapai
sua.tu bentuk bentuk atau nilai nil-ai yang tertentll
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penegrtian, kesadar*n sikap, pengheyetan, serta pengamal&n

terhadap ajaran Agana sebagai massage yeng disannpaikan
kepada mereka dengan tanpa adanya unsur paksaan,

{Arifin, lgg3;1?). senada dengan itu dakwah daram artian
menjaga dan rnenyeru untuk melakukan kebajikan den r$encegah

kemungkaran, merubah satu situasai kesituasi yang lain
dengan hasi I yang lebih baik dalam segala bidang.
Mereal isnsikan ajCIran Isram dalarn kehidupan sehari. hari
bagi seseorang pribadi, keluarga, kelompok atau massa

serta bagi kehidupan masyarakat bagi keseluruhan tata
hidup bersam&r dalam rangka pembangunan bangsa dan ummat

manusia ysng ada. DFakwah juge merupakan suatu ajakan
manunin tlengan c&r& yflng biJnksana kejalan yeng benar
sesu&i dengan perintah Tuhan untuk kemaslah*tan dan

kebahag i aan urnmat dun i a dan Akh i rat . dengan derai ki an dar i
beberape ta'rif dan pengertiandakwah diatas dapat diarnbii
satu garis besar bahwa dakwah adalah suatu aktifitas untuk
mempengeruhi orangblain agar dapat menerima ep* yeng

disampaikan, yaitu ajaran Agama Islam, sebab Isram
diturunkan untuk ummet mnnusia, seperti y&ng difirrnankan
oleh Al lah dalam surat Al-Imran,20;

,,,, S*f urVt w{1fu-=*J6_pot {kL*U,.$"s



" " , . .d&n katakanlah padn or{rng oreng yangdiberi Al-Kitab dan kipaela orang orerlg yengApakah kamu{mau} masuk lslam.. " "1"

C., l/
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Jadi dengan melihat fenornena yang dari waktu kewaktu
mengalami perubahan, maka dakwa Islam adalah suatu proses
usaha yang tidak pernah mengenar selesai selama planet
bumi didiami oleh makhluq manusia dengan serba neka
permasalahannya. Haka selama itu pula proses dakwah sengat
diper lukan. Bahkan harus semakindi t ingkatkan.

1. Kandisi fr{asyarakat Oesa Genteng

Sebagaimana telah diuraikan dibab IiI yakni tentang
kondisi masyarakat Desa Genteng Kecamatan Gent€nSr adalah
merupakan suatu pembahasan ysng pent ing berkenaan denga
pokok permasiLlahan penel it ian dalam skripsi ini, yakni
sebagaimana yang telah terkonsep pada pendahuluan. Lebih
spesif ik lagi kondisi me.syarakat Desa Genteng nremi lki daya
yang cukup luas y&ng meliputi berbagai bidang, baik bidang
ekononni, pendidikan, sosisl budaya, sosisl keAgamaan atau
bidang bidang yeng reinnya. Dan ser*u& itu t idak akanada
artinya jika bidang ekononri tidak ada perubahan atau
perklembangan yang berarti. Jika demikian halnya, berarti
Desa Genteng kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi akan
jauh tertinggal atau tetap rnenjadi desa yang statis. sebab

kemunduran dan kernajuan aspek ekonomi *kan $ang&t

w
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berpengaruh terh*dep perkembangansuatu m*syerekat Desa.

Pernyat&an tersebut kini tengah terjawab di Desa Genteng

Banyuwangi ini, walaupun Desa Genteng ini belunnbisa

dikatakan sehagai Des& yeng terbelakang eteu Desa yeng

statis. Karena terlihat pembangunandi Desa tersebut sudah

nampah semakin maju, sehingga terjodilah perubahan pada

aspek tyang iainnya, termasuk aspek kebudayaan. sementara
'itu seni kendanmg kenrpul adalah salah setu koleksi budaya
yang turut rnengalami perubahan. walaupun meningkatnya
perekonomian rmasyarakat Desa Genteng tidak sec&r& drastis
dan r*enanjak, akan tetapi per.bahan yeng sedikit dibidang
ekonomi telah mempu merubah pada aspek yeng lainnya.
Sepert i ysng terks,i t pada pene I i t ian ini , yei tu seni
kendang kernpul sebagai salah satu bagaian aspek sosial
budaya di desa Gentergr ternyata seni itu juga telah
mengalarni perubahan. Meningkatanya perekonomian rnasyarakat

Desa Genteng telah membawa peningkatan pemilikan seran&

sar&na informasi dan komunikasi, misalnya televisio radio,
parabol la, orflri dan lain lain sebagainya. Keberadaan

sera$& y&ng terah ada itu tidak hanya merekn jadikan
sebagai sarana informasi dan komunikasi saja, nemun lebih
dari itu mereka menjadikan media tersebut sebagai sarana

hiburen.yens iebih efektif dan efesien.

trampak dsri nedia filedia tersebut merupakan hal yang
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arnst de lemat is, lebih lebih audiovisual. Karena media ini
rne rupakan med i a yeng membarryakan su&r& dan gambar

sekal igus" Ia menyibukkan dua indera sekaligus, yakni

pendengaran dan pengtrih*tan. Ia mampu memukau penomnton

denga sempurna pada rnateri yang dihidangkan. Munahadad

Yakan rnengernukakan, bahwa media audio visual itu sengat

hertrrengaruh pada kalangan anak anak dan remaja serta
ore&ng dewasa. tebih lanjut ia mengemukakan bahwa media

y&ng sehat dapat memberikan berbagai pendidikan dan ilmu

rlengetahuan y&ng berguna untuk menumbuhkan bakat dan

waw&s8n penalaran kepada semua lapisan masyarakat,

mesk ipun us ianya berbeda beda. Al hasi I kalau media

dipegang oleh tangan seseorang yang terpercaya dan

clike lcl la denga s iasat y&ng baik dan sehat serta memnbangun

sesu& i dengan pr i ns i p dan akh I aq umma, maka akan

memberikan dampak yeng positif dan peren aktif dalam

membina kehidupan masyarakat idaman yang adil dan makmur,

seimhang jasmani damn rohaninya. sebagaimana firman Allah
dalam surat Ibrah imr24-ZS ini;

,*UJ*kio*&bq,i*N a,"-&,

**Je't.. 3o Ur *bL &t*-qcffi*f, .s$,

' &r$*s-e^ej"} 
rytJ-tl,"It&"V t 

^-[s 
t
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"Tidekk&h Kami perhat ikan bagairuana Al tah rnembuat
xlerHs*prlille&n kalim*t yssg batk seperti pohon ye.ngbalk, ak+rn3ra teguh d.nn menjrelang kelaeeii atarnyalFohon itu memtrarikan b*ahnya pada setiap *oui*dengnn sei j i.n Tuhannye. Ar lah rsirubuat . Ilerump&mfl&nperumpemean i. tu untuk manus ia su5)eye rnereki i tu
se lalu ingat" "

Dari kondisi Desa Genteng termasuk DEsa yng cukup

produkt i f untuk bercocok tanarn, rneskipun berdasarkan data
tanah persawahan dan perkebunan sangat mininr bi la
dibandingkan dengan DEse Desa lain. narnunsebagian besar

rnasyarakat Desa genteng memenfaatkan ssrana pesar sebagai

tempat yailg utarna dal am berrnata pencaher ian. sehinggs

hasil usaha digrersawahan dan perdagang&E: masyarakat Desa

genteng sedikit demi sedikit sernakin meningkat. Hal ini
ternpak sekali dengan kondisi perum,ahan dan s&r&ne yeng

I ain sudah semakin rnenyesuaika dengan perkembangan zar$an

yang semakin maju" $ennua itu tidak terlepas dari perenen

sarana trasfornnasi budaya dengan memanf,aatkan rnedia

elektronlka yang suctrah menjalar di seluruh masyarak*t Desa

gentafig, Se I *ian i tu juga s&rana trasportasi
rnenghubungkan dari Desa ke kota sudah memedai

yang

d*n

mencukupi. Lebih spesifik, kondisis ekonomimmasyarakat

akan 
.*reempunyai 

daya yeng eukup rue luas pada berbagai

bidang. Pengaruj kondisi ekonomi, baik itu ekonomi yeng

sudah mapan sekalipun, semua itu akan mepengaruhi aspek
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yang lain yang ada disekitarnya. Ramlan subekti nengetakan

hahwa pertumbuhan ekeinomi Indonesia ternyata menimbulkan

berbagai paradoks. Keberhasilan pembangunan sec&ra makro

ternyata tridak disertai denga keberhasi lan sec&ra mikro.
Pada satu fihak terdapat fenomina materialisrne yang

menyertai keberhas i lan pembangunan ekonomi. pada fihak
lain t idak hanya kesen3'&ngan ter jadi antar daerah, antar
daerah dengan pusat, ant'ara pedesaan dan perkotaan dan

antar golongan tapi juga abso.lut yang rnasih menimbulkan

lapisan terbawah dari masyarakatkita. setrua ini terjadi
juga pada masyarakat Desa Genteng Kecamatan Genteng

Kabupaten Banyuwangi. Di Desa Genteng dengan kondisi
ekonomi yeng semakin berkembang rnaju pada kenyata.annya

memang membawa pengaruh pada aspek asapek yang lainnya,
terutama aspek sosial budaya. Dengen ekonomi yeng baik
masyarakat akan mampu menjangkau kebutuhan kebutuhan

skunder atau sampingan yang diinginkan.seperti keinginan
mendapatkan s&rana Informasi yang juga berfungsi ganda

yai tu sekal igus sebagai sara hiburan pada masyarakat.

Dimana sebe lumnya masyarakat menyukai sarana hiburan
rakyat tradisional. Terjadinya beberapa kemungkina poada

aspek yang lain itu, manakala diawal i dengan perubahan

ekonomi masyarakat hal ini sebensrnya dapat diterima oleh

ratio. Yaitu dapat terpenuhi kebutuhan kebutuhan skunder



k'ndisi pendidikan akan terimbangi juga kondisi sosial
keagamaan, budaya serta kondisi rainnya. Deraikian lah
dampak dar i kondis i perekonomian daerah yang sangat
berpengaryh terhadap berbagai aspek.

2. Fungsi seni Kendang Kempul setragai t{edia Dakseh

Berangkat dari penelitian di masyarakat Desa Genteng
yang kemudian data yang diperoreh dimasukkan dalam bab bab
tertentu. Di 11*lam interpretasi tentang kondisi masyarakat
rlitemukan bahwa ekonomi sangat berpengaruh terhadap Bspek
iainnya, terrnasuk aspek sosiar budaya. Kondisi sosiar
budaya ysng terah tersaji daram bab tiga diketernukan data
data tentang kondisi kesenian kesenian tradisional yang

ada di Desa genteng. pada kenyat&anya sekereng ini,
kesenian kesenisn tersebut rnulai tergeser oleh ni lai ni lai
budaya yeng dibawa rnelaluio rnedia rnedia elektronilca. seni
Kendfang Kempul sebagai obyek penel it ian difungsikan
sebagai media dakwah dan ini merupakan bentuk pengembang&n

dakwagh y&ng rnenggunakan sarah satu media seni. Karena
bagairnanapun juga keberadaan seni bermuia dari kawasan

Arah. Keberadnan sen i kendang kempu I yang di jadikan
sebagai nredia dakwah merupakan bentuk seni yeilg, sudah

dimodi f ikasi dan peral ihan batrasa yang Bemu& itu di
sesuaikan dengan kondisi masyarakat yang dijadfikan
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ses&ran dakwah. Bentuk seni kendang kemp,r amat dinamis,
karena didaiam muatan muatan materinya seraru ada unsur
dakwah secar& umurn. MUlai dar i kehidupan masayarakat
heregama, berkerompk indifidu dan rain sebagainya. Dan

semu& itu sangat dirasakan manf,aatny& oleh masyarakat Desa

sebagai media dakwah. Dengan adanya pemanfaatan itu yang

,, telah tert&nam pada diri mereka masing msing semakin
,'t:i gint lnh mereka dalam menjalankan tugas kehambaan dimuka

bumi ini. yakni mernhawa ummet kepada jaran yenB benar dan
yang dirirllai Al lah serte mencegah dari segala perbuatan
yang munkar 

"

seorang da' i atau mubal l igh dararn menentukan
st rategio dakwahnya sangat memer lukan pengetahuan dan

kecakapan dibidang metodologi. selain itu bila pola pikir
ki ta tlerangkat dart i poendekatan systern (syter* approach) ,

dinrana dakwatr merupakan suetu s istem dan rnetodologi
memepuny*i peren&n dan kedudukan yang sejajar atau
sedera j ad tlengan dakwah sa.sar&fi, subyek dakwah dan

sebagainya. Dalain menggunakan methode Berl., sekal i
memperhatikan bagaimana hakekat metode itu, karena hahekat
metode merupakan pedoman pokok yeng mula mula harus
di jaaikan bahan pert imbangan daram pemi r ikan dan
pe&ggunaenys. selain itu dengan memehami hakeketnya,
pemakaian metode tidak rnudah secepatnya memuJa terhadap



suatu rnetode tertentu, kaarena keberheei Ionnya. Sao

setrol iknya t idak aka* tergera Sese dalam ssefiyisihkan suatu

metode, g&rE g{rre hegagalennya, (Asr*uni Syukir,t983;99).

Yang dimaksud media dis ini adalah alat yang

digunakan sebagai saluran untuyk menghubungkan ide dengan

unnnat, suatu elemen ys.ng f ital yang merupana urat nadi

dalarn total itas pelaksanaan komunikasi. untuk tujuandakwah.

Kemudian Moh Ali Aziz dan Abdul Mutholib Ilyas menegaskan

med ia dakwah ada lah a lat yeng dipergunakan untuk

menlrarnpaikan maddah dakwah (ajaran Islarn) kepada mad'u.

Kemudian Im&m Sayutui Menarnbahkan bahwa media dakwah atau

s&r&na dakwah dalkam faktor )rang menentukan dalam proses

kegiatan dak\i'ah, (Moh. Ali Aziz,1989;60) " Dengan demikian

rned i a ada lah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk

menyellurkan (menyarnpaikan) pesan dari sipenyampai kepada

penerima pesrin yang dapat mempengsruhi jalan pikir&n, dan

peras&en seseorllng sehingga mendapatkan pengetahuan dan

ketrampi lan atrau sikap baru yeng lebih baik. Dalarn

memanfaatkan media, pihak penyarnpei harus menyesu&ikan

dengan mesyarakat. Itulah sebabnya penyampaian pesan harus

kaya akan alternat if media. Sebab masyarakaat yang

dihadapi rnempuny&i karakter yang beragam' t ingkat

pendidikan, ekonomi sosial dan lain sebagainya. Dalam hal
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ini seni Kendang Kempour sebagai obyek peneritian,
merupakan media dakwah tepat manakala raeBpunyai nada

dakwah yeng tepat pula. Sifat seni Kendang trenpul yang

sederhana yeng dipantulkjan melalui kegiatan dakryah, serta
bahasa yeng dipergunakan bukanlah bahasa yeng tidak dapat
diteriuma oleh masyarakat dan tidak mempunyai tujuan.
Bahkan dibalik kesederh&naan itu seni Kendang Kempul mampu

memikat masyarakat,sehingga tujuan yang akan dicapai lebih
nyata diungkapkan dengan terencana, lugas dan t idak
bertele tele dengan bait bait lagunya walaupuntanpa

rneninggalkan unsur unsur estet ikanya.

2.a. Vocal ist Sebagai Subyetc Dakwah

FunEs i voka I i s cta I am proses dnkwah ]rang menggunakan

media seni Kendang Kempul adarah pemimpin dan ysng

menentukan terjadinya dan keberhasi ian dakwah selama

kegiatan dakwah itu berlangsung. oteh sebab itu vokalis
harus pandai berkcrnunikasi dan kreatif dalam menampilkan

sya'ir lagu dalam proses dakwah. satu hal rasi yang

pent ing adalah seor&ng vokal is harus mempu memahami

k,,rakter yang dimi rkinya, baik sebagai pemimpin ataupun

karakter seoreng mubat I igh terutama karakter seorang

seniman" Maka tidak berlebihan jika ada yang mengatakan

vokal is ysng menggunaken laguinya sebagai media dakwah



Lz3

adalah lambang hidup, roh &teu j iwa m&nusia darara proses

dakwah. Begitu tingginya ni!ai seorang vokalis ysng dap*t
dijndikan seorang tuntunar panutan bagi masyarakat yeng

ada disekitarnya. Lantdran h*t itu prinsip seoren* dari
ygng menjadikan panutan umrnat yang akan sukses dalam
usahanya melakukan dakwah adelah yang sejak semule telah
menanamkan r&sa. rahmat dalam jiwanya semndiri di dalam
menghadapi 

'rang orang dimana saja, dan kapan saja.
Memuiai pekerjaan peperangan, dakwah dan ceramah dengan
mieruLr a c a 6 jsmj J jeft jrrcfteraenrrr ahi iut, hrikan sedikit
pengaruhnya pada diri sendiri di dalam menanamkan kasih
sayang, &p8 lagi di irinsi dengansalarn yang mengandung

rohmat dari Allah swt.

Islam menyerukan &gar or,,ns merakukan amalnya dengan

ihlas untuk Al lah dan karena Al lah serta jangan rnerusak

amalnya dengan tujuan lain, karena diterima amalnya
seseorang tergantung pada niat dan tujuannya dan hanya
anal yu:s dilakukan denga ihlas yang akan diiterima oleh
Aliah. jadi bagaimanapun juga keihlasan merupakan kunci
diterimanya segala amal .kebaikan yeng terah di rakukan,
sebagaimana Firman Al rah delam surat Ar-An,am
ayat 162-163;

*--*-$

-""*lffi
k*,
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*Katakanlali; sesusr&guhnyn sembahyaagku, ibadahku,hidwpku dsn mat i.ku hanyalnh 

""i"t*-ai tafi, fih;;smest,a alem, tiada sek-utu baginya dan Aku adatrah
CIr- &ng-- yeng pertama tarua rnenyerahkam diri pada
Al lmh" "

Ada beberapa komponen yang sal ing terkait dalarn

pelaksanaan dakwah, diantaranya adalah kamponen subyek

dakwah atau dao i. vocar ist dalarn suatu lagunya merni I iki.
peren yang sarna dengan peran se0reng da'i yang bertugas

menyampsikan pe$en pesen Islarn kepada ummat manusia" Tanpa

da'i pesan pes&n Islam tidak akan mungkin sampai pada

urnmat n'ranusia. itulah sebabnya da, im dikatakan sebagai

A&ent of *fiange, dialah yang raemeng kunci terpent ing dalam

suatu proses penyampaian pesa,n pesen Is lem, demik j.an

ungkap Amrutlah Ahmad. sebagai pemegang peran ya&g mulie
seorang dan i harus memi I iki kepribadian yeng dapat

dijadikan tuntunan oleh masyarakat iuas, sehingga da, i
t idak hanya menganjurkan don rnengajak serta nenyeru

beleka. sifat sifat yang harus benar benar diingat oleh
seorang da' i hendakrah seorang da'i merni l iki dan

menyelidiki benar benar pada dirinya sendiri, gune apa dia
me I akukan dakvrah. llendak I ah se$r&ng da, i mengert i benar

soal yang akan disampaikan. Kepribadian mubal I ieh atau

da'i haruslah kuat dan tangguh tidak terpergaruh pandengsn
a

,l
tr
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orang banyak ketika memuji, dan tidak tergoncerg lcetrika
rnata orang melotot karena tidak senang, Jangan ada cacat

pada perangai, meskipoun ada cacat pada jasnrani. pribadi

seorang da'i hendaknya menerik, lembut tapi bukan lemah,

tawadlu', merendahkan diri tapi bukan rendah diri, pemaaf,

tapi disenangi . Dia duduk di tengah orang banyakr r&fiiun ia
tetap tinggi dari oarng banyak. Seorang da,i harus

mengerti pokok pegangen kita ialah Al-qur'an dan

As-sunnah. Disamping itupun harus mengerti ilmu jiwa dan

nlengerti pula adat istiadat oreng yang didakwahi. Da,i
janganb membawa sikap pertentangan, iauhkan sesuatu yeng

membawa debat. Ilaruslaha isyafi bahwaseflya contoh teladan

dalam sikap hidup, jauh berkesan kepada jiwa urnmat dari
pada ucaFan yeng ke.luar dari mulut. Mengadakan dakwah

denga contoh contoh teladan, dan perbuatan jauh lebih
herkesen dari pada pidato panjang ysng berapi api.
selanjutnya seor&ng da'i hendaklah menjaga jangan sampai

ada siofat kekurangan yeng akan mengurangi kegengsian

dihad*pan pengihutnya. Karena kekurangan Gensi akan sangat

menghal angi ke lancaran gagasen dan anjuran yeng

rlikernukakan, (Harnkaf lgg4izzg-z3z'). Demikian Al-qurnan

nrenegaskana dalam surat A1-Imr&n ayat 159 i

&qSt*Mrd*J$ %# *J 
"---fut 

-3' a,%q",
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"Haka disebabkan rahnat Allahlah kanu bersikop lenahlembut terhadap mereka seki;;;;; xanu b;;;;ffi kerasl*gi berfhati kasar tentulah sererkr menjauhakandiri dari- sekelilingnu. Karena itu maafkanrah rere_ka, nohonkanr_ah anpun bagi **i.i", dan berausyawar-ahkarah mereka dalam urus&n itu. kepudian apabirakamu telah membulatkan. t*["t, -'maka 
bertawakallahkepada Al lah. sesuneguhnyi -et 

tut, menyukai orangorang yang bertaryahkal kepadaNya,r.

Aclanya persnen seni bahasa dan seni suara daram
perjala,an dakwah Islamiyah,sudah ditandai sejak awar
sejarahnya, Al-qur'ansendiri telah memberi isyarat kepada
yans derni k i an. A I r ah menc iptakan da r am bahasa ararryang
matra balaghah, ysng maha seni yang luar biasa usrub clan

maknanya, sehingga tidak dsapat ditiru dan dijiplak oreh
manusia, bahkan oleh mahluk manapun, adalah isyarat bahwa

dakwah Islnmiyah diawari pengucapannya dengan bahasa seni,
yang harus dibaca denga suar& y&ng jelas dan teratur,
bahkan kalau mungkibn dengan suara ysng merdu
(A'Hasjmi, r ggai25gr. sebagai seseorang yeng saangat
menentukan atas keberhasiran suatu kegiatan dakwah, maka

seor&ng da'i dal;am menjalankan tugas yeng mulia ini dia
mampu dan ssnggup memberikan semangat kepada obyek yang

didakwahi. Suasana yang seperti itu memang s&ngat nnembantu

dan i dalam melontarkan materi dakwah pada
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m{rsyaraket'Karena iiwa yang terdapat pada obyek dakwah
sudah siap un'tuk nenerima materi dari seorang da, i,
dengan clemikian ,r0ses dakwah akan berjalan sesu&i apa
yang telah direncanakan. semua it, tentunya terkait dengan
prest ise dari da'i sendiri. Demikian ini seringkar i
di lakukan dan dimanfaatkan oleh arbas group dalam
melantunbkan r;agu Iagunya denganb rnernndif ikasi dengan
bentuk bentuk ys.ng l ain yeng l ebi h menyentuh. Dengan
menirnburkan har hal yang dapat menarik perhatian m&ssa,
suatu k*si&t8n dakwah mendapat simpati dari masyarakat.
Karena daram kegiatan dakwah i tu masyarakat t idak
merasakan kejemuhan dan aparagi sifat menolak pada oiri
serta j iwa masyarakat yeng ada. Suasana sepert i ini
seharusnya dirakukan seseorang da' i untuk mengantisipasi
dari kegiatan messa yang dirnungkinkan nanti akan tirubur
suatu sikap menorak dan tidak menerima ates kehadiran
se.rang da'i dalam pr'ses dakwah. oleh sebab itu seorang
da'i seharusnya Hempunyai jiwa dan karakter y€rng super
terhadap masyarakat dan I ingkungenny&.

Allah .swt. memerintahkan kepada ki ta untuk berbuat

kemungkarar1.

sejok sekarang

dan kemungkeran

kebaj i kan dan me I arang me l akukan

$iperingatkan olehnya. ager diiaksanakan
sebelum dateng euatu massa dimana maksiat



itu dilakukan orang seenaknya

disebutkan. dalam sebuah Hadit

trersumher dari 'Aisyah r.a;

dan semaunya.

.s Quds i , HQR Da

Sebagaimana

i I anri yang

JP **xk**"3f p l# :e *J*k#t k'"
t$#jL*3:p6**r===i **ff tM *us"s:t*f

- 'Ajaklah , (manusia) berbuat kebajikan dan cegahlahdari berbuat^ kemungkaran sebelum tiu, saatnya dimanakalian berdo'a kepad&Ku, tapi Aku tia*t mengabulkan da,&kalian, Kalian meminta sesuitu kepadaKu, tapi Aku tidakakan nemberinya,dan kat ian meminti il;i"toiian 
-- 

fepadarut ap i Aku t i dak akan i,*ro I ong ka I i an ,( x. x - H - A I i usman*H " A. A. Dah I an-prof . DR. H. u : Dahfan, t gg, ; r73 ) .

Demi k i an ha r nya dengan arbas group yeng memi l i k i
vocal ist vccal ist ).'ang tangguh dalam melantunkan tembang

tembang dakwahnya. yakni dengan tembangnya ia mengajak
pada beherspa jalan yang benar dan menuju kebahagiaan yang

menjadi idam idaman bagi setiap manusia didunia.

2.b. It{asyarakat $ebagai Obyet Dakrryah

Dalam sebuah kegiatan dakwah keberadaan seorang da'i
sangat menentukan sekali, maka suatu hal yeng penting pula

acla I ah keharl i ran masyarakat . .Tanpa adanya masyarakat

proses keeiatan dakwah yang menggunakan media seni kendang

kempul tidak akan mempunyei arti dan fungsi apapun. sebaba
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pads dasarnya masyarakat itulah yeng nrembutuhkan akan
siramafl rohani dan berbagai pengalarnan dan pengetahuan

serta ketrampiian. Kaitannya dengan sebuah pro*es dakwah,

masyaraket berfungs i sebagai obyek dakwah busi da, i
(tr'ocal ist ) r ir€reka rNrempunyai karakter serta j iwa yang

berbeda beda. Sebagai obyek dakwah, m&sy&rakat dalam
keeiatan clakwah yan* menggunakan seni kendang kempur

mereka t idak meffipuny&i gorongan urnur,. jenis keramin
tertentu. B*gitu pula tenteng tingkat pengetehuan,

ketrampi Ian serta pengslaman masuyarakat berbeda beda.
spbab pada dasarhya masyarakat adarah termasuk dalam
kl as i fikas i bentuk kerurnunan yang mempunyai persam&an

tujuan dan tersimpul dalam aktifitas kerumunan tersebut
serta kepuasan yeng dihasi lkan r s€dangken puri&l

perhatiannya tidak begitu penting.

Berpijak dari kenyataan masyarakat sebagai obyek
dakwah ysng menggunekan media seni kendang kempul sekarang
yan& telah didiskripsikan, bahwa mereka terdiri dari
seluruh gorongan masyarakat baik laki laki meupun

perempuan, oreng tua , anak* anak, remaja, dengan tingkat
pendidikan yeng berbeda beda. Dan bila merihat susunan

kegiatan dakwahr &Frimo masyarakat mulai berkurang. Lain
lagi keberada&nnye dilain daerah. semuanya ini dampak dari
perkembafiEan z&m&n terutame pengaruh s&r&na hiburan yeng
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ada sekarang ysng -sangat beraneka ragern e&ra untuk
memikat peminatnya. Bertolak dari sini, keberadaan seni
kendang kempul di Desa Genteng semakin merosot akan
perhat ian dari masyarakat, walaupun kesenian ini
mendapatkan tempat tersendiri dalam hati masyarakat. Namun

ha I yeng clemikian sudah men jadi suatu hal yang amat wajar
basi suatu ummat. Bi ra sesuatu pernah mengalami suatu
ke.iayaan, kemudian tenggelam rlan kemudian muncul leei
clengan rnembawa nuansa baru. Demikian pula seni kendang

kernpu I ini . pada akhir pertengahan tahun rggs ini seni
kendang kempul mulai rnenjadi perhatian kembali.Kemunsulan

seni kendang kemput dihati masyarakat kini, ternyeta
memtr*wa nuansa nuansa yang baru dengan tidak meninggarkan
ka rakter hnrakter ye,g rama " Kenrlang kempur adarah su&tu
kesenian yeng t iclak asing lagi bagi masyarakat Desa

Genteng Kecamatan cienteng di Kabupaten Banyuwangi ini,
karena seingkari memodifikasi dirinya dengan nada nadanya

{dalam lagu yang dibawakan} menyesueikan diri dengan

kesenian keseni*n yeng kini meresuki dan mengganderungi

mesyarakat. Kende*g kemputr hemudian merebutnya dengan

materu materi dakeahnya untuk tujuan yang r*ul ia, yakni
dakwah islsniyah, begitu tutur Bung Sutrisno.
2-c. Perpaduan A!gur'an, A!-[Iedits daa shoyyah sebagei

n:m1r:r:i dakrryalr.
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Materi dakwah pada dasarnya berasal dari Ar-qur,an
danAs-Sunnah. Al-qur'an merupakan sumber utamanya, ia
merupakan materi pokok y&nag harus disempaikan melalui
dakwah dengan bahasa yens d irnenger t i o l eh unnmat ,' Al -qur , an

merupakan yff.ng mut lak kebenarannya dan di.iaea sendiri oleh
Al lah akan keutuhanya, keasl iannya, dan keakr"lratennya.
Al-qur'an adarah kitab suci urnmat Israrn ya.ng diturunkan
nleh Allah melelui malaikan Jibril kepada N*bi Muhammad

s&w. sebagai satu pedoman hidup yang harue dit,aat i dan
dipatr-lhi ummet manusia daiarn menuju keseramatan hidr:p
dunia akhirat. Sebagai Bedoman hidup dalarn Al_qur,an
terkandung secare lengkap. petunjuk, pedoman, hukum,

masalah sejarah, sert& prinsip prinsip bnaik yang

menyangkut rnasalah keyakinan, ibadat, dan pergeulan
ekhlaq, poltik, ilmu pengetahuan,tehnologi dan sebagainya.
Sebaga i suat u pedoman yeng rnas i h bers i f at urnum, maka

pengungkapan pengungkapan dalam al-qur,an sering masih
belum teEinci dan sedetai detaiinya. namun demikian tak
ada persoalan satupun ya.ng takm disirggung oleh Ar-qur,an,
sekecil epapun Allah tidak akan melupakannyer $€bagaimana

FirmanNye dalam $urat Al-,{n'am ayat 3g;

'eles#-4' *t*r5 -s* "-Mt -..*3 qlt
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"Tidaklah kaaisiapkan
Qur'an )

Keasl ian Al_qur'an juga te
dalam Al-qur,an sebagai berikut:

sedikitpun dalas kitab {At_

lah difirmankan oleh Allah

al-qur'an sebaga

,4 I -Baqarah ay* t

i">i A )',)b,i-L ;rtL$ ttu

Al lah juga memfirmankan tentang
materi dakwah yang tertulis dalam surat
185;

fupk-L1 t$;-*, uiJ}i d.# l'.i$*s3*,qq&Mry,lrl

:"(beherapa hari.yafig ditentukan itu adalah) hulanramadran yang" didal**ny* di to"rn[un: (permuraan ]Al-qur'an sebagi p*t"n jot -;;;i-" 
r*anusia danpenjelasan penjutasan meneenai petunjuk itu danpembeda ( antara y"*g khak 

- ----*d** 
yem&bathil).. ..."i'

Itulah kekornplitan isi
pijakan rnanusia untuk hidup di

' *}[$*-Jb cs,]-&$t*r *].#3

Al-qur'an yang merupakan

dunia fana ini, sehingga

,: 
'.



rasulul lah adalah manusia pi I
ummat manus i a, sebagaimana f
As-Saba' aya.t Zg;

ihan Al Iah kepada seluruh

irman Al lah dalam surat

' e*[ryV*kJ*t***t ;(,---*t *
"Ban t idoklali. Kami . mengtxt*s esrgkau r*elainkan(meniadi rasul ! uniufr- **fin*** U*ii[""-gembira danperingetan kepaq! sel*ruh llrnrunt manusi&o aka* tetapikebanyakan mereks tidai ***g*tahuinya*.

Melihat kenyataan tentang inti seni kendang kempul
yeng sen&nt iasa membawa nu&ns& nuansa dakwah Is reiyah
dalern bait baiot sya,ir lagunye, kernudaian belien perteg&s
tlan per jeras dengan Ar*qur'an danb Ar Hadiet sebagai
pengua t dan rnempertajsm materi yeng disampeikan pada
pembahasen tertentu yans dianggap untuk dipertegas. Dengan
clemikian pola yeng dipergunakan oleh Arbas Group adalah
mengureikan atau mernbacakan atau rnelantunkan iagu lagu
secare rinci danrn terpadu kemudian beliau hubungkan dengan
ayat ysng sesu&i dengan pennbahasan semula. Begitu pu!a
tidak pernah iupa de*gan pegangen Al Hadist. Kepekaan dan
pengamatan tentang kondisi kemasyaketan seringkali
menjedai aspirasi dan bahan untuk membahas dan n,engup&s
p-ermas&rahan yang ada. oleh sebab itu materi. kendang
kernputr senant iasa mengetuk dan menggugah hat i par&



obyeknya untuk menyadari bagi mereka yang selamaini
rne I'akukan kesa r ahan dan kekh i I af an . Dan semakin mantab
bagi mereka yang melakukan. Materiu materi yang sering
disampaikan a.dalah tentang keadaan sosial keagamaan dan
sosial kemasyarakatan. semua itu diupayakan dalam suatu
aktifitas dakwah dimana be I iau menjalankan. hal ini
memang sangat menarik baei pendengar fltau obyek dakwah
yang setiap saat dan waktu melijha.t dan mungkin merasakan
clan mungkin me rakukannya. Hal ini t idak bertentangan
rlengun anjuran Agarna Islam kepada penyampai pesan atau
cla'i, sehagai Firman Al lah dalam surat An-Nahl ayat IZS;

"Sfltrn I ah manus i.a kepad.a
dan p*1aj&r&TI ye.fig baik
car& yen& baik pula

u,^-.* fl;m dL *"1rLryLy

jalan Tuhannnu dengan hikuratldan tiantairlah,,rnereka eeng;r,

2.d. Sound System $ebagai Hedia Bantu

scund $ystem atau alat bantu instrumen dalam
kendang kempur, sebenarnya hanya berfungsisebagai
bantu untuk akt ifitas dakwah (seni kendnng kempul ).
bantu $ound systern digunakan dengan tujuan aktifitas
dilakukan oreh pere vikaris semakin nnenggema dan

sen i

media

Alat

uyang

dapat
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dinikmat i oreh masyarakat banyak. Dengan demikian
efekt ifitas dakwah yang di laksanakan pada satu ternpat
dapat menjangkau dan dinikrnat i oteh sekian banyak
masyorakat yeng ada.

Adapun perangkat dakwatr yang ada dapat dioperasikan
sebagai sarana penunjang kegiaten dakwah yeng dapat
ditangkap melaluai indera pendenger, akan sangat membantu
sekal i dalam akt ifitas sebagai seorang da, i dalam
rnengembangkan ajaran Islam. dan kini kendang kempul dengan
missinya memakai sound system sebagai media dakwahnya.
AIat alat auditif sudah lazim digunakan orang untuk
berbagai kegiatan dengan efektif, baik dikota ma.upun di
Desnr or&/l$ sudah menggunakan dan mengambil manfaat dari
alat auditif dalam peraksana.an kegiatan dakwah. Dengan
demik ian instrumen isntrumenyang ada sangat membantu
efekt i fi tas dnkwah dan menambah menggemanya kegiatan
dakwah. Demikian pentingnyalah alat bantu tersebut hingga
obyek dapat terpengaruh karenanya dan inilah salah satu
keberhasi lah dalam mempengaruhi ummat.

B" GAGASAN PENULIS

Antara temuan dan teori teori seperti yang telah
disebutkan kemudian diperbandingkan, dan dari perbandingan
tersebutle leruar berbagai gagasan dari penul is, yakni;



Menjadikan kendang kempul sebagai. media dakwah dengan

memodifikasi bahasa yangatraktif. Agar seni kendang
kempul tidak hanya dikonsurnsi pada masyarakat pedesasn
( suatu masyarakat yang mempunyai latar be lakanag
lingkungan arami dengan tatacara bahasa yang sederhana
dan kebiasaan tradisional yang statis), maka bahasa
yang menarik sesuai keadaan masyarakat yang sudah maju
(perkotaan) dalam seni kendang kempul

diperlukan.
mut iak

7, Mempublikasikan seni kendang kempul iewat media m&ss&.

Akt ifitas dakawah selain di raksanakan ditempat tempat
terbuka yang berarti sec&ra langsung dilihat dan
didengar oreh masyarakat sebagai cbyek dakwah. Ada
bniknya akt ifitas dakwah yang menggunakan media seniu
kenclang kemput rlalam massa yeng rutin ditampi lkan dalarn
Iayar televisi atau diudarakan lewat siaran radio atau
alat inf ormas i yang rainnya. [Ial ini dimaksudkan se rain
untuk menyampeikan pesan pesan dakwah juga dapat
dimanfaatkan mengenelkan pada masyarakat bahws bangsa
Indonesia sebenarnya kaya akan kebudayaan khususnya
dalam bidang seni. up*ya up&ye sernacam itu alangkah
baiknva seclikit mendapat perhatian dari lembaga
lembaga dakwah y'.ng nnempunyai kewajiban untuk
menyiarkan Agama Is lam, dengan memanfaatkan seni
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kendang kempul

dakwah.

sebagai salah satu alternatif rned

3. Memperbanyak materi seni kendang kempul" Keberadaan

segala sesuatu kenrungkinan besar akan mengarami
kerusakan dan dimungkinkan sekal i akan musnah dan
hilang, jika yeng mempunyai dan merawat telah tiada.
Menjaga hai yang demikian itu, maka alangkah baiknya
materi nnateri lagu seni kendang kempur digandakan atau
dibukukan, untuk disebar luaskan. Usaha yang demikian
banyak rnanf aatnye bagi generas i kemudian dan ni lai
kekayaan hudaya akan tetap harum danb lestari basi yang

memi I ki , terutama bagi seorang da'i yang rnenggunakan

media seni kentlang kempul sebagai sarana dakwah

Islamiyah.

4. Memtrantu secer& nnaterial. Dalam hal ini bukan beret i
memt-iantu secara material ini kita rnenyumbangkan

sejumiah unag sekian rupiah" Namun dengan memperbanyarr

Job rnaka, kita secer tidak langsung membantu secar
material kepada seni kendang kempur ini. untuk
mengembangkan seni kendang kernpul sebagai media
dakwah tidak segempang y&ng kita bayangkan, tentunya
disana sini menemui berbagai macarn kesrilitan dan
hamhatan.

1A



Jika gegasen tersebut dapat dipenuhi, maka
keberhasi lan seni kendang kempul benar benar dapoat
dimanfaatkan sebagii media dakwah. Dan kerestarian dari
seni kendang kempul akan tetap ada walaupun Yang mempunyai
dan mengarang telah t iada. Namun bi la Yang terjadi
sebal iknya, nraka ysng di temuainyapun nant inya juga
sebar iknya' sepert i ysng t idak kita harapkan sewbagai
insan insan da'i yeng seralu berjaran dijaran kebenaran,
dan diridrai oreh AIlah" harapan penulis semoga se$uanya
mendapatkan berkah dan lindungan serta balasan dari Allah
terhadap epa yang teiah tlnereka perbuat terhadap Ag&ma
Allah ini.


