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A. KESTHFULAH

Didalam bab diatas telah dijetraskan sec&ra paniang

lebar tentan& apa dan bagaimana aktifites seni. kendang

kemput di Desa Genteng Kecamatan Genteng Kabupaten

Banyuwangi dan itusemua menjadikan banyak perm&salahan

perm&salahan yang dibahasnya" Dari permasalah permasalahan

yeng telah disebut dalam bab sebelumnya maka daFat

disimpulkan sebagai berikut ;

1. Seni tradisional kendang kempul yang dipirapin oleh Bung

sutrisno sebagai media d*kwah di Desa Genteng untuk

mengembangkan dan menyempaikan ajaran trs lam Masih

kurang maksi.mal pada porsi kesempatan seni kendang

kemput di Desa beliau. walaupun seni ini sudah sangat

populer se kali. Sedangkan untuk sisi lainnya, yaitu

tentang kehidupan atau hiburan masyarakat relatif cukup

berhasi l. Narnun dengademikian perkembang&n seni kendang

kemput sud* mendapatkan tempat tersendiri di desa

Genteng Kecarnatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Karena

sadar, bahwamasyarakat desa Genteng Sangat nnembutuhken

hiburan hiburan relegius, ini disebabkan laasyarakat desa

genteng meyoritas bekerja penuh disiang hori. sehingga

untuk menumbuhka fikiran yeng fres mereka Xrerlu

hiburan. Karenanya kendeng kempul hadir. Walaupun seni



kendang kempul telah mendepatkan psrsi tersendiri

dimasyarakat dese Genteng dalam perkembantenny& tidak

sernudatr rneI iBat,/meabal ik telapak tensen, yahni disana

di.temui hssrbatan hasgbetan. Harnbatan hannbatan tersebut

antara lain disebabkan;

a.. Meningkatnya leebutuha* sehari hari bagi eesyaraket

yang sectula hanya Bempu mencukr.lpi kebutrehen prirner

kini meningkat mencapai kebutuhan skunder

b. Adanya hubungan pengareng./seniman (da' i ) ai tempat

tinggalnya, terutama kondisi ekonomi keluarga.

c. !{etunturny& pemahaman tentang seni kendang kempul

dalam sylflrnya y&ng berbahasa osing.

d. Masuknya s&ran& inforrnasi di desa genteng rnelalui

media elektronika seperti televisi, radio eassete,

antena parabola dan lain lain

2. $ehenarnya seni tradisional kendang kempul

diopt i,malkan kembstr i sebagai media dakryah

Genteng dengen ffie$lperhatikan beberapa hali

a. trlenghi langkan tenteng prest isme masyarakat

kesenian dalam berbagai sioi.

dapat

di desa

terhad*p

b. &lemb*riken kesernpatan ysng maksimal terhadap seni

Kendang kempul untuk tampi I sebagai media dskwah

pada medie $!aEsB, atau elektronik yang ada khususnye.
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Jika demikian halnya seni kendang kempul di Desa

Genteng Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi memi I iki

prospek yang cerah, tentunya dengan kompunis atau pemimpin

dan kearifan dalam rnemahami dan menilai prestise figur

seoreng vical ist, penya'ir, ataupun pimpinan (da'i ) pada

s is i manapun.

B " SARAN $AH,AhI

Pada bagian ini setelah diketahui dan difahami arti

seni kendang kempul basi umrnat yeng sebenarnya dapat

berfungsi. sebagai media dakwah guna menyempaikan informasi

ajaran Agama Islam. make bukanlah suatu hal atau pekerjaan

yang mudah untuk diwujudkan. Sehingga hal yen8 terbaik

adalah melakukan perbaikan pada seni kendang kempul , baik

kualitas maupun kuantitas, baik s&ran& maupun pr&$&rana,

baik musisi ataupun vocal ist, baik sarana maupun

pras&rana, baik musisi etaupun yoc&list dan bahkan seluruh

personil yahg tergabung dslam suatu grouprarbas. Oan juga

member,,ikan pemahaman dan pengertian pada masyarahat luas

tentang seni kendang kempul secara lebuib roendalam.

Sete I ah demiki.an dengatt harapan pada lesrbaga lembaga

terkait mencoba membangkitkan animo masyarakat terhadap

seni kendang kempul dengaO c&r& mempublikaeiokan medis

media massa. sert media elektronika yeng kini menjadi
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genderungn mesYar&k&t luas.

Dalam rangka $lencap&i tuiuanutnma dakwah di Desa

Genteng yaitu 'pe laksanaan a jaran Is lam dalaen semu&

la5rangan kehidupan, dirumuskan l.angkah laagkah dakwah yang

perlr-l dijalankani antsr& lain rnengadekan pengkaderan,

$enjalin hubungan baik dengan p&re sesepuh m&upun dengan

masyar*kat d.esa Genteng serta berbagai tindaken dan usaha

dakwah Iainnya. Sebagai upaya mempercepat penci.ptaan atau

pencapei&n tujuan pokok dakwatr, sebaiknya dirurnuskan

tu j'uan dan targetdakwah yang bers i f at departemental .

untuk lebih memberihan dorongan sernangat kepada

perapelaku dakwah dalam melaksanakan tugasnya' sekeligtts

untuk rneilnpermudah evaluas i keeiatan dakwah per 1u

ditentukan jangka waktr: atau periode tertentu sebagai

tahap tercapainya target t8,rg€t dakwah. Disamping

pengelarnan penggunean seni kendang kempul sebagai saluran

pencapaian pesan dakwah, perlu ir.lga dicoba penggunssn dan

pemanfeatan sni musik lain sebagai media menyamp&ika*

Fesen dakwati rnelalui tembang tembangnya. IIal ini akan

$lernunskinkan penerimaan pesen dalcvah lebih $enyeluruh

kepeda se$u& lapisan dan galongan masyarakat " Ir{engingat

seni nusik sangat disukai otreh sebagian beser me$ys.raket

di Oena Genteng Kecamaten Genteng Kabupeten tsanyuwangi.
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C, PENUTUP

Adanya pengantian siang dan malam adalah r*enunjukkan

akan kekuasaan dan kebeseran Allah yeng $engu&sei,alam.

Pada kal i ini t iada ucap&n yeng pal ing rnul ia untuk

diungkapka,n kecuali tranyalah syukur Alharadulillahirabbi I

'alamin ,karena berkat rehm&n dan rahirn serta petunjuk$ya

sebuah karya berbentuk skripsi telah selesei dirangkai.

Skripsi tersebut beriudul BAf;triilf IIELALUI trE fd fgSS&rfAI$

fB,4flISfOifAt fEnrOAArG ft'rfI}{I& $f DgS.t GEiS"AArC .rggr*#r{fe.M

GgrYfE'$G KABUPATSN BAJYfUf*jt.Cf. Semoga judul yang lebih baik

dari pade isinya tersebut n6eba\re manf eet, khususnya bagi

penulis dan lebih univers&l lagi bermanfeat basiseluruh

pembaca. Dan semoge skripsi ini menambah referensi tentang

dakwah dan seni bagi seniman dan seniwati.

Penulis

keterbatasannya t

menyadar i akan ke I e maiiein ilan

dalarn menyusun karya ini t€nt$ ada

beberapa deretan kata yaog Jauh mendekati sernpurna ateu

kekel iruan kekeliruan walaupun tidak disengaja. Karenanya

untuk penyempurnaen Iebih lanjut segala macam kritik dan

saren yeng merabangun tentunya sangat beberti bagi penulis.

setetes manfaet yang tersirat dari skripsi ini bagi

penul is pernbaca dan bagi sniman musik uotuk menemb&h



pengetehuan dalam e€Bp€rjuangkan Agama Altah, itulah

harapan penul is. Dan akhisny& penul is hanya mampu

berserah diri dan berds'a, semoga perjuangen diridlai oleh

Allah swt" Amien.,3.. .....


