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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Deskripsi Teori 

Dengan landasan teori – teori yang kuat, penelitian yang ditulis menjadi semakin 

jelas. Maka dari itu, teori sangat diperlukan dalam mengembangkan suatu penelitian agar 

suatu masalah dapat terpecahkan. 

1. Kesenian Tradisional 

Setiap manusia menyukai keindahan atau sesuatu yang memiliki nilai indah. Oleh 

karena itu manusia tidak dapat lepas dari seni karena seni merupakan salah satu 

kebudayaan yang mengandung nilai indah (estetis).  

Seni menurut Soedarso (1990 : 1) adalah segala macam keindahan yang diciptakan 

oleh manusia. Seni telah menyatu dalam kehidupan sehari – hari setiap manusia, baik 

bagi dirinya sendiri maupun dalam bermasyarakat. Seni berhubungan dengan ide atau 

gagasan dan perasaan manusia yang melakukan kegiatan berkesenian. Sumardjo (2000 : 

4) mengatakan bahwa seni merupakan ungkapan perasaan yang dituangkan dalam media 

yang dapat dilihat, didengar, maupun dilihat dan didengar. Dengan kata lain, seni adalah 

isi jiwa seniman (pelaku seni) yang terdiri dari perasaan dan intuisinya, pikiran dan 

gagasannya. Selanjutnya menurut Banoe (2003 : 219), kesenian adalah karya indah yang 

merupakan hasil budi daya manusia dalam memenuhi kebutuhan jiwanya.  

Berdasarkan pendapat – pendapat yang dikemukakan tersebut, dapat dikatakan bahwa 

seni adalah hasil karya manusia yang tercipta oleh rasa dan ide yang mengandung nilai – 

nilai keindahan (estetis) dan menyatu dalam kehidupan sehari hari manusia itu sendiri 

maupun dalam kehidupan bermasyarakat. 
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Tradisional bisa diartikan : segala yang sesuai dengan tradisi, sesuai dengan kerangka 

pola – pola bentuk maupun penerapan yang selalu berulang (Sedyawati, 1981 : 48). 

Selanjutnya menurut Sopandi, dkk (1987 :12) bahwa tradisional adalah segala apa yang 

dituturkan atau diwariskan secara turun – temurun dari orang tua atau dari nenek moyang. 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Online (www.kamusbahasaindonesia.org, yang 

merupakan kamus versi online dari KBBI, diakses tanggal 3 Oktober 2011), tradisional 

adalah sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma 

dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun. Menurut Bastomi (1988 : 96-97), 

Kesenian tradisional masih terbagi menjadi dua jenis kesenian, yaitu kesenian rakyat dan 

kesenian kraton atau kesenian klasik. Kesenian tradisional kerakyatan mengabdi pada 

dunia pertanian di pedesaan sedangkan kesenian klasik mengabdi pada pusat-pusat 

pemerintahan kerajaan. 

Berdasarkan pendapat – pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan kesenian tradisional adalah hasil karya manusia yang tercipta oleh rasa 

dan ide yang mengandung nilai – nilai keindahan (estetis) dan diwariskan secara turun 

temurun.  

2. Teknik Permainan 

Teknik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara membuat sesuatu, cara 

yang terkait dalam sebuah karya seni. Sedangkan permainan menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (2002 : 641) adalah suatu pertunjukan atau tontonan. Selanjutya 

menurut Sopandi, dkk (1987 : 12) permainan adalah perbuatan menghibur hati, baik yang 

mempergunakan alat maupun yang tidak mempergunakan alat. Sedangkan teknik 

permainan menurut Setyaningsih (2007 : 19) adalah gambaran mengenai pola yang 

dipakai dalam suatu karya seni musik berdasarkan cara memainkan instrumen beserta 

pengulangan dan perubahannya sehingga menghasilkan suatu komposisi musik yang 

http://www.kamusbahasaindonesia.org/
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bermakna. Dan menurut Banoe (2003 : 409), teknik permainan merupakan cara atau 

teknik sentuhan pada alat musik atas nada tertentu sesuai petunjuk atau notasinya. 

Berdasarkan pendapat – pendapat yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa 

yang dimaksud dengan teknik permainan adalah cara memainkan suatu karya seni dengan 

baik dan benar sehingga menghasilkan suatu karya yang bermakna. Sedangkan 

berdasarkan teknik memainkannya, alat musik dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu 

(a) alat musik tiup, (b) alat musik petik, (c) alat musik gesek, dan (d) alat musik pukul 

atau perkusi (Ali, 2006 : 124) : 

a. Alat Musik Tiup 

Teknik memainkan alat musik ini dengan cara ditiup. Suara yang dihasilkan 

bersumber dari udara dalam suatu kolom atau lubang yang digetarkan (Ali, 2006 : 124). 

Contoh teknik meniup adalah dengan bernafas menggunakan pernafasan diafragma. 

Untuk menghasilkan tiupan yang baik pada seruling ucapkan seperti kata thu.  Kemudian 

pada terompet adalah menggetarkan bibir lalu meniupnya, semakin tinggi nada maka 

semakin menipiskan/mengetatkan bibir.  

Sedangkan macam – macam teknik dalam meniup, antara lain : 1) Legato yaitu 

meniup lebih dari satu nada dalam satu nafas/tiupan, 2) Staccato yaitu cara main pendek – 

pendek, ditandai dengan satu titik diatas atau di bawah sebuah not bersangkutan (Banoe, 

2003 : 392). Contoh alat musik tiup : Seruling, Flute, Saxophone, Terompet. 

b. Alat Musik Petik 

Teknik memainkan alat musik ini dengan cara dipetik. Suara yang dihasilkan 

bersumber dari senar yang digetarkan dengan dipetik (Ali, 2006 : 124). Contoh teknik 

petikan pada instrumen musik gitar, antara lain : 1) Appoyando, yaitu petikan bersandar 



10 
 

(Banoe, 2003 : 29), 2) Capo d’ Astro, yaitu teknik menyekat. Penyekatan frets pada 

batang leher gitar guna mendapatkan tinggi nada tertentu sebagai penalaan dasar (Banoe, 

2003 : 73). Contoh alat musik petik : Gitar, Ukulele, Harpa, Kecapi.  

c. Alat Musik Gesek 

Teknik memainkan alat musik gesek dengan cara digesek. Suara yang dihasilkan 

berasal dari dawai yang digetarkan dengan digesek (Ali, 2006 : 124). Contoh teknik 

menggesek yang baik pada biola misalnya, adalah dengan menggunakan bow/tongkat 

gesek secara whole bow dan lurus pada tengah dawai antara fingerboard dan bridge. 

Adapun nama – nama teknik yang dipakai : 1) Legato, yaitu teknik memainkan lebih 

dari satu nada dalam satu gesekan bow, 2) Marcato, yaitu teknik memainkan nada dengan 

penuh tekanan seperti derap langkah berbaris, 3) Spiccato, yaitu teknik gesekan dengan 

memantul – mantulkan bow, teknik ini biasa dipakai untuk memainkan melodi dalam 

tempo yang cepat. Contoh alat musik gesek : Siter, Biola, Cello, Contra Bass. 

d. Alat Musik Pukul atau Perkusi 

Teknik memainkan alat musik ini dengan cara dipukul. Suara yang dihasilkan 

bersumber dari kulit atau selaput, lempengan kayu ataupun besi yang dipukul. Alat musik 

pukul atau perkusi dibagi menjadi dua, yaitu ( Ali, 2006 : 124) :  

1) Alat Musik Pukul atau Perkusi Melodis (bernada). Contoh : Kulintang, Marimba, 

Xylophone, Gambang. 

2) Alat Musik Pukul atau Perkusi Ritmis (tak bernada). Contoh : Drum, Gendang, 

Tamborin. 

Contoh teknik pukulan pada instrumen musik perkusi, antara lain :  



11 
 

a) Paradidle, yaitu teknik pukulan tunggal pada perkusi, dimainkan secara 

bergantian antara kanan dan kiri atau diatur dengan tanda – tanda aksen guna 

mendapatkan efek berlawanan atau penyimpangan tekanan ( Banoe, 2003 : 323). 

b) Roll, yaitu pukulan bergetar ; pukulan berkepanjangan ; rofel pada alat musik 

pukul dengan cara pukulan dua tangan dengan stik bergentar atau bergantian 

(Banoe, 2003 : 360). 

c) Stroke, yaitu pukulan ; sentuhan keras (Banoe, 2003 : 394) 

3. Fungsi  

Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan fungsi adalah 1) jabatan 

(pekerjaan) yang dilakukan; 2) faal (kerja suatu bagian tubuh); 3) mat besaran yang 

berhubungan, jika besaran yang satu berubah, besaran yang lain juga berubah; 4) 

kegunaan suatu hal (2007 : 322). Fungsi adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh 

perangkat, departemen, atau seseorang yang menghasilkan suatu hasil 

(www.businessdictionary.com/definition/function.html, diakses tanggal 6 Desember 

2011). Selanjutnya fungsi dalam kata kerja dapat diartikan 1) melakukan seperti yang 

diharapkan ketika diterapkan, 2) melayani tujuan, peran, 3) melakukan tugas – tugas yang 

melekat (www.thefreedictionary.com/function, bersumber dari Collins English Dictionary – 

Complete and Unabridged diakses tanggal 6 Desember 2011). 

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

fungsi adalah kegunaan suatu hal untuk menghasilkan sesuatu yang diharapkan. 

4. Fungsi Kebudayaan  

Bronislaw Malinowski dalam bukunya “ The Group and The Individual in Functional 

Analysis ” mengajukan sebuah orientasi teori yang dinamakan fungsionalisme, yang 

beranggapan atau berasumsi bahwa semua unsur kebudayaan bermanfaat bagi masyarakat 

dimana unsur itu terdapat. Dengan kata lain, pandangan fungsionalisme terhadap 

http://www.businessdictionary.com/definition/function.html
http://www.thefreedictionary.com/function
http://www.thefreedictionary.com/_/misc/HarperCollinsProducts.aspx?English
http://www.thefreedictionary.com/_/misc/HarperCollinsProducts.aspx?English
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kebudayaan mempertahankan bahwa setiap pola kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan, 

setiap kepercayaan dan sikap yang merupakan bagian dari kebudayaan dalam suatu 

masyarakat memenuhi beberapa fungsi mendasar dalam kebudayaan bersangkutan 

(Ihromi, 2006 : 59). Sedangkan menurut Ihromi (2006 : 10), .... etnologi mempelajari pola 

– pola kelakuan, seperti adat istiadat, perkawinan, struktur kekerabatan, sistem politik dan 

ekonomi, agama, cerita – cerita rakyat, kesenian dan musik dan bagaimana perbedaan 

diantara pola – pola itu dalam masyarakat pada masa ini. Ahli etnologi juga mempelajari 

dinamika kebudayaan, bagaimana kebudayaan berkembang dan berubah dan bagaimana 

kebudayaan tersebut dan kebudayaan lain saling mempengaruhi, termasuk interaksi antara 

berbagai kepercayaan dan cara melaksanakannya di dalam suatu kebudayaan dan efeknya 

pada kepribadian perorangan. 

Selain itu, Malinowski sangat menekankan konsep fungsi dalam melihat kebudayaan. 

Ada 3 (tiga) tingkatan dari Malinowski yang harus terekayasa dalam kebudayaan, yakni : 

1. Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan biologis, seperti kebutuhan akan pangan dan 

prokreasi. 

2. Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan instrumental, seperti kebutuhan akan hukum 

dan pendidikan. 

3. Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan integratif, seperti agama dan kesenian.  

Dalam konsep fungsionalisme Malinowski dijelaskan beberapa unsur kebutuhan 

pokok manusia yang terlembagakan dalam kebudayaan dan berfungsi untuk pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan manusia, seperti kebutuhan gizi (nutrition), berkembang biak 

(reproduction), kenyamanan (body comforts), keamanan (safety), rekreasi (relaxation), 

pergerakan (movement), dan pertumbuhan (growth). Setiap lembaga sosial (Institution, 

dalam istilah Malinowski) memiliki bagian-bagian yang harus dipenuhi dalam 
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kebudayaan (Anthropology Mind, http://oechoe.blogspot.com/2010/04/fungsionalisme-

malinowski.html, diakses tanggal 30 November 2011).  

5. Fungsi Musik  

Merriam dalam bukunya The Antrophology of Music (1964 : 218) menyatakan ada 10 

fungsi dari musik, yaitu :  

1) Fungsi pengungkapan emosional, disini musik berfungsi sebagai suatu media 

bagi seseorang untuk mengungkapkan perasaan atau emosinya. Dengan kata lain si 

pemain dapat mengungkapkan perasaan atau emosinya melalui musik.  

2) Fungsi penghayatan estetis. Musik merupakan suatu karya seni. Suatu karya 

dapat dikatakan karya seni apabila dia memiliki unsur keindahan atau estetika di 

dalamnya. Melalui musik kita dapat merasakan nilai – nilai keindahan baik melalui 

melodi maupun dinamikanya.  

3) Fungsi hiburan. Musik memiliki fungsi hiburan, mengacu kepada pengertian 

bahwa sebuah musik pasti mengandung unsur-unsur yang bersifat menghibur. Hal ini 

dapat dinilai dari melodi maupun liriknya.  

4) Fungsi komunikasi. Musik memiliki fungsi komunikasi yang berarti bahwa 

sebuah musik yang berlaku di suatu daerah kebudayaan mengandung isyarat – isyarat 

tersendiri yang hanya diketahui oleh masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Hal 

ini dapat dilihat dari lirik maupun melodi dari musik tersebut.  

5) Fungsi perlambangan. Musik memiliki fungsi dalam melambangkan suatu hal. 

Hal ini dapat dilihat dari aspek – aspek musik tersebut, misalnya pada tempo. Jika 

tempo dari sebuah musik itu lambat, maka kebanyakan liriknya menceritakan hal – 

http://oechoe.blogspot.com/2010/04/fungsionalisme-malinowski.html
http://oechoe.blogspot.com/2010/04/fungsionalisme-malinowski.html
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hal yang sedih. Sehingga musik tersebut melambangkan atau menggambarkan tentang 

kesedihan. 

6) Fungsi reaksi jasmani. Apabila sebuah musik dimainkan, musik tersebut dapat 

merangsang sel-sel saraf manusia sehingga menyebabkan tubuh kita bergerak 

mengikuti irama dari musik itu sendiri. Jika musik yang dimainkan cepat maka 

gerakan kita juga cepat, dan sebaliknya. 

7) Fungsi yang berkaitan dengan norma sosial. Musik berfungsi sebagai media 

pengajaran akan norma-norma atau peraturan-peraturan. Penyampaiannya 

kebanyakan melalui lirik – lirik dalam nyanyian yang berisi aturan – aturan.  

8) Fungsi pengesahan lembaga sosial. Fungsi musik disini berarti bahwa sebuah 

musik memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu upacara, bukan hanya 

sebagai pengiring.  

9) Fungsi kesinambungan budaya. Fungsi ini hampir sama dengan fungsi yang 

berkaitan dengan norma sosial. Dalam hal ini musik berisi tentang ajaran-ajaran untuk 

meneruskan sebuah sistem dalam kebudayaan kepada generasi selanjutnya.  

10) Fungsi pengintegrasian masyarakat. Musik memiliki fungsi dalam 

pengintegrasian dalam masyarakat. Suatu musik yang  dimainkan secara bersama – 

sama tanpa disadari dapat menimbulkan rasa kebersamaan diantara pemain dengan 

penikmat dari musik tersebut. 

Fungsi musik iringan yang dimainkan oleh bregada Mangkubumi Gamping Tengah 

musik dalam upacara saparan bekakak adalah untuk mengiringi jalannya prajurit kirab 

yang mengawal bekakak di sepanjang jalan menuju ke Pesanggrahan Ambarketawang dan 

Gunung Gamping. Oleh karena itu musik iringan ini memiliki peranan yang penting 
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dalam upacara saparan bekakak.  Bregada musik iringan dalam kesenian bekakak sendiri 

muncul dengan meniru bregada Kraton Kasultanan Yogyakarta yang dulu difungsikan 

dalam medan pertempuran dan dilengkapi dengan bregada musik atau korps musiknya.  

6. Musik Iringan 

Musik adalah 1) ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan dan hubungan 

untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. 2) 

Nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan 

keharmonisan (www.kamusbahasaindonesia.org, yang merupakan kamus versi online dari 

KBBI diakses tanggal 3 Oktober 2011). Selanjutnya musik menurut Mudjilah adalah 

suatu susunan tinggi rendah nada yang berjalan dalam waktu. Hal ini dapat dilihat dari 

notasi musik yang menggambarkan besarnya waktu dalam arah horisontal dan tinggi 

rendah nada dalam arah vertikal (2004 : 4). Musik adalah cabang seni yang membahas 

dan menetapkan berbagai suara ke dalam pola – pola yang dimengerti dan dipahami 

manusia, musik berasal dari kata muse yaitu salah satu dewa dalam mitologi Yunani kuno 

bagi cabang seni dan ilmu (Banoe, 2003 : 288). 

Kehadiran musik sebagai media pengiring sangatlah penting bagi suatu bentuk 

penyajian tari, teater maupun dalam upacara – upacara kesenian yang sakral. Musik yang 

baik adalah memiliki unsur – unsur melodi, ritme, dan harmoni (Banoe, 2003 : 288). 

Sehingga unsur – unsur musik tersebut selalu menyertai di dalamnya, berikut adalah 

unsur – unsur dari musik dan pengertiannya yang dikutip oleh peneliti dari berbagai 

sumber : 

a) Melodi 

Melodi adalah nyanyian, urutan nada – nada dalam berbagai tinggi dan nilai 

(Kodijat, 2007 :62). Menurut Banoe, melodi adalah lagu; lagu pokok (2003 : 270) . 

http://www.kamusbahasaindonesia.org/
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Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002 : 729), melodi adalah 

susunan rangkaian tiga nada atau lebih dalam musik yang terdengar berurutan secara 

logis serta berirama dan mengungkapkan suatu gagasan. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan melodi adalah urutan atau 

susunan nada – nada yang dalam musik yang disusun tinggi rendah serta memiliki 

nilai atau berirama. 

b) Ritme/Irama  

Irama adalah pola ritme tertentu yang dinyatakan dengan nama, seperti : Waltz, 

Mars, Bossanova, dll (Banoe, 2003 :1). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2002 : 442) , irama merupakan gerak berturut secara teratur atau turun naik lagu yang 

beraturan. Selanjutnya menurut Mudjilah, irama adalah panjang pendeknya (durasi) 

not – not.  

Maka dapat disimpulkan bahwa irama adalah pola ritme atau durasi not – not yang 

beraturan dan memiliki nama – nama.  

c) Harmoni 

Harmoni menurut Banoe (2003 : 180) merupakan cabang pengetahuan musik yang 

membahas atau membicarakan perihal keindahan komposisi musik. Sedangkan dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002 : 390), harmoni adalah pernyataan rasa, aksi, 

gagasan dan minat atau keselarasan, keserasian dalam irama dan gerak. 

Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan musik iringan adalah 

musik yang digunakan untuk mengiringi, mengikuti, menyertai suatu kegiatan, seperti 

dalam kegiatan yang berhubungan dengan kesenian yaitu dalam pertunjukan tari, 

teater maupun musik iringan pada upacara – upacara tradisional. 
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7. Bekakak 

Bekakak menurut Kamus Jawa - Indonesia/Indonesia – Jawa (2005 : 27) adalah 

tumbal, sesaji untuk korban. Sedangkan di Kecamatan Ambarketawang yang dimaksud 

dengan bekakak adalah upacara tradisional saparan dengan wujud penyembelihan 

sepasang bekakak (boneka temanten atau pengantin jawa) yang terbuat dari tepung  beras 

dan tepung ketan yang di dalamnya diberi tabung berisi juruh (gula jawa yang dicairkan). 

Bekakak yang dibuat untuk upacara saparan ini berjumlah 2 pasang, sepasang bekakak 

dirias dengan gaya pengantin Jogja Putri sedangkan sepasang bekakak yang satunya dirias 

dengan gaya Jogja Paes Ageng. Bekakak dibuat 2 pasang karena akan disembelih di dua 

tempat, yaitu sepasang bekakak di Pesanggrahan Ambarketawang dan sepasang bekakak 

lagi untuk disembelih di Gunung Gamping. 

Tradisi ini dilaksanakan tiap setahun sekali yakni setiap bulan Sapar dalam Kalender 

Jawa di Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, 

Yogyakarta. Desa Ambarketawang adalah desa yang terletak di kecamatan Gamping, 

kabupaten Sleman, Yogyakarta. Nama Ambarketawang diambil dari nama Pesanggrahan 

Sri Sultan Hamengkubuwana I, yang terletak di desa ini. Menurut sejarah, akibat 

perjanjian Gianti (1755), dibangunlah Kraton Yogyakarta. Saat proses pembangunan, Sri 

Sultan Hamengku Buwana I untuk sementara tinggal di sebelah barat kota Yogyakarta 

yaitu di Pesanggrahan Ambarketawang.  

Ada lima bentuk kegiatan Saparan di Yogyakarta dan sekitarnya namun hanya 

upacara Saparan di Ambarketawang yang mempunyai ciri khas dengan menyembelih 

bekakak. Oleh karena itu tradisi upacara saparan ini diakui tidak hanya oleh masyarakat 

kabupaten Sleman bahkan milik masyarakat Yogyakarta. Dalam pelaksanaanya tradisi 

upacara saparan ini melibatkan banyak pihak tidak hanya arak – arakan bekakak saja 

namun juga para pejabat dan Kepala Desa dari Ambarketawang Sleman, bregada – 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sultan_Hamengkubuwana_I
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bregada (prajurit), rombongan reog dan jathilan serta kelompok seni dari wilayah 

Sleman.  

8. Bregada Musik Iringan 
 

Bregada menurut Kamus Jawa – Indonesia/Indonesia – Jawa (2005 : 39) adalah regu, 

satuan pasukan. Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bregada musik 

iringan adalah regu atau satuan pasukan yang memainkan musik iringan. Bregada musik 

iringan bekakak sendiri terdiri dari 5 bregada yang mewakili dusunnya masing – masing 

yaitu (1) Bregada Mangkubumi Gamping Tengah dari dusun Gamping Tengah, (2) 

Bregada Wirosuto Gamping Kidul dari dusun Gamping Kidul, (3) Bregada Wirosuto 

Delingsari dari desa dusun Delingsari, (4) Bregada Songsong Wirosuto dari dusun 

Mejing Kidul dan (5) Bregada Wirotani dari dusun Gamping Lor. Musik iringan yang 

dimainkan oleh bregada musik iringan memiliki fungsi untuk mengiringi jalannya 

prajurit kirab yang mengawal bekakak menuju ke tempat penyembelihan, yaitu di 

pesanggrahan Ambarketawang dan Gunung Gamping. Setiap bregada musik iringan 

memiliki ciri khas masing – masing yang dapat dilihat dari atribut panji-panji (bendera), 

busana, instrumen musik yang digunakan, melodi seruling yang dimainkan dan 

kelengkapan – kelengkapannnya. 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mega Harbriyana Putra 

angkatan 2007 Jurusan Pendidikan Seni Musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 

Negeri Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Mega Harbriyana Putra berjudul “ 

Teknik Permainan Instrumen dan Fungsi Musik Tradisional Cokek’an “ (Studi di Desa 

Ngaru Aru Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). Terdapat kesamaan dengan 

penelitian tersebut yaitu membahas tentang teknik permainan instrumen dan fungsi 

musik, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini. Namun 
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terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mega 

Harbriyana Putra yaitu pada jenis kesenian tradisonalnya. Dalam penelitian ini, teknik 

permainan instrumen dan fungsi musik yang akan diteliti adalah tentang musik iringan 

pada upacara saparan bekakak, sedangkan Mega Harbriyana Putra dalam penelitiannya 

mengkaji tentang teknik permainan instrumen dan fungsi musik tradisional cokek’an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


