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Nilai – Nilai Pendidikan yang Terkandung Secara Intrinsik dan Ekstrinsik 
dalam Musik Etnis. 

 
 

A. Pendahuluan 
 
1. Ukuran Keindahan  
  

 Dalam festival gamelan tingkat internasional yang diadakan di Yogyakarta 

pernah ada satu kelompok dari luar negeri yang penampilannya tepat dan kompak 

sehingga bagus namun oleh para empu gamelan dianggap bukan permainan karawitan. 

Para ahli gamelan mengatakan bahwa itu bukan gamelan namun merupakan ansambel 

perkusi dengan menggunakan alat musik gamelan. Paradigma keindahan gamelan 

(Jawa) bukan pada persisi hitungan metrum, persisi pukulan ketukan namun harus ada 

rasa, kapan antar pemain berkomunikasi dalam bunyi-bunyi instrumen yang menjadi 

tanggung jawab masing-masing, maka tidak hanya wirama saja namun juga ada nilai-

nilai keindahan berupa wirasa, berolahrasa antar anggota pemainnya. 

 Dalam setiap musik etnis memiliki ukuran-ukuran keindahan sendiri-sendiri, 

maka Irwansyah Harahap menulis sebagai berikut: “1.Musik hanya bisa dipahami 

berdasarkan konteks cultural dimana musik itu berada; 2.Musik tidak dapat diberi 

nilai baik atau buruk, karena masing-masing masyarakat memiliki kaedah estetis 

maupun etis tersendiri terhadap musiknya; ……. “ (Harahap,  2001: 3). Kriteria 

keindahan dan kebermaknaan musik berdasarkan pandangan masyarakat pemilik 

kebudayaan itu, paradigma dalam memberikan arti keindahan melekat pada konteks 

budaya etniknya. Nilai-nilai  etis dan estetis kebudayaan masyarakat Barat akan 

berbeda dengan masyarakat Timur demikian pula dalam hal musik yang merupakan 

salah satu unsur dari kebudayaan. 
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Seni tradisi milik berbagai suku di Indonesia memiliki beberapa ciri tersendiri 

maka penilaian etis, estetis, artistic  perlu menyelaraskan dengan ciri-ciri tradisi 

tersebut.  

Rahayu supanggah mengungkapkan ciri seni tardisi sebagai berikut:  
 

“ * Usia yang tua: seni tradisi, hidup, tumbuh dan berkembang dari, 
oleh, untuk dan berlangsung ditengah –tengah masyarakat 
pendukungnya, telah mengalami proses kristalisasi yang panjang 
melalui seleksi bersama yang ketat dan dalam kurun waktu yang cukup 
lama; * Oleh karenanya seni tradisi telah membuka bentuk yang mapan 
dan kualitas yang cukup tinggi; * Kemampuan seni tradisi ini antara 
lain juga ditunjang oleh kedudukannya terhadap beberapa konvensi, 
kebiasaan dan atau aturan (tidak tertulis), hasil kesepakatan 
komunitasnya;* Kesenian ini memiliki perbendaharaan garap kesenian, 
baik itu menyangkut tehnis, pola bentuk maupun konvensi artistik 
tertentu yang lain;  
* Penyajian, pengembangan dan proses alih trampil dan pengetahuan 
(transfer of skill dan knowledge) lebih sering dilakukan melalui cara 
oral (lesan). Kesenian tradisi hadir ditengah masyarakatnya. Ia 
memiliki makna, fungsi dan guna yang bermacam-macam dan dapat 
berbeda menurut jenis, tempat, waktu dan keperluannya “ ( Supanggah, 
1997:3).  

 
2.Kekayaan Musik Etnik 

    
 Negara kita ini termasuk Negara yang sangat multi kultur, ada lebih dari 425 

etnik dan setiap etnik juga memiliki musik sendiri-sendiri, jadi betapa banyak 

kekayaan musik etnik kita di Indonesia ini.Sekedar menyebutkan beberapa misalnya: 

Banyuwangi, Nias, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Pesisir Utara Jawa, 

Musik Gambang Kromong, Gendang Karo, Gondang Toba, Tanjidor, Rebab Pariaman, 

Ajeng, Saluang, Dendang Puah, Bambu Melulu, Sampek, selanjutnya bisa di lihat di 

Ensiklopedia Musik Indonesia. (Komapas, 2 Agustus 97; Pradoko, 97: 1 ). 

 Indonesia memiliki kekuatan-kekuatan budaya yaitu: 

“ a. Indonesia merupakan sebuah Negara maritime yang memiliki 
keaneragaman seni budaya. b.Keragaman seni tradisi yang hidup dan 
berkembang di seputar keberadaan pendidikan tinggi seni memungkinkan 
diadakan pengkajian dan pengembangan seni dengan memadukan 
keilmuan tradisional dan modern untuk menyongsong seni masa 
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depan.c.Eksistensi para empu di padepokan padepokan seni tradisi yang 
dalam  kenyataannya ibarat sumur yang tidak pernah habis ditimba airnya 
oleh sivitas akademika pendidikan  tinggi seni demi pengembangan 
seni..d.Proses globalisasi yang membuka  peluang begitu besar bagi sivitas 
akademika terutama para dosen pendidikan tinggi seni untuk bertegur sapa 
dengan dunia luar, baik sebagai dosen, tenaga ahli, maupun konsultan di 
berbagai pendidikan tinggi seni/lembaga kesenia di luar negeri.e.Perhatian 
dan minat yang besar di dunia luar terhadap sebagian seni tradisi Indonesia, 
sehingga sejumlah mahasiswa asing tertarik untuk belajar di pendidikan 
tinggi seni di Indonesia, permintaan adanya misi kesenian Indonesia untuk 
pentas atau pameran di luar negeri, dijadikan seni tradisi Indonesia sebagai 
salah satu bidang ilmu yang diajarkan di banyak perguruan tinggi di 
sebagian Negara maju, dan dibentuknya berbagai pusat studi seni tradisi 
Indonesia di luar negeri seperti pusat studi sastra di Belanda, Gamelan di 
Australia, dan wayang di Inggris.” (Dirjen Pendidikan Tingggi, 2005: 9). 

 
Kekayan budaya musik etnik bangsa Indonesia sebegitu besar namun 

selama ini masih belum belum banyak dimanfaatkan dalam pembelajaran  seni 

musik di Indonesia, padahal nilai-nilai budaya sendiri khususnya  musik etnik 

nusantara tak kalah pentingnya dengan budaya musik Barat. Niali-nilai budaya 

musik etnik memiliki keunggulan-keunggulan sendiri sesuai dengan paradigma 

emiknya. Seperti telah diungkap bahwa keindahan permainan gamelan bukan pada 

hitungan matematis ketukan yang persis tetapi justru terletak pada kesesuaian rasa 

antar ricikan gemelan, kendang serta gongnya. Masih banyak-nilai-nilai lain 

dalam permainan gemelan selain melatih rasa, emosional anak. Padahal latihan 

aspek emosional anak ternyata juga sangat  diperlukan dalam hidup, seperti kita 

ketahui bahwa kecerdasan emosional (EQ) menurut Goleman justru membuat 

seseorang sukses dalam hidupnya. 

3.Lingkup Penulisan. 

Dalam musik etnik sebenarnya sangat banyak muatan-nilai-nilai 

pendidikannya dan sesuai dengan norma-norma serta adat berperilaku dan 

mempertahankan hidup sebagai bangsa. Dalam tulisan ini akan mengkaji nilai-
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nilai pendidikan yang dapat dipelajari melalui musik etnik yang ada di Negara kita 

Indonesia tercinta ini.. 

 

B. Pembahasan 
 
1.Fungsi Musik Etnik 
 
 Musik etnik sampai saat ini banyak yang tidak memiliki budaya tulis, 

kalaupun ada biasanya penulisannya masih sederhana, belum bisa menotasikan secara 

detil antara bunyi-bunyi dan notasinya, selain notasi sederhana biasanya juga 

memiliki tradisi budaya lisan . Sebagian budaya (termasuk musik) yang diteruskan 

sacara kolektif dan turun temurun secara lisan, contoh-conto dan alat bantu pengingat 

ini masuk dalam kajian ilmu folklore. Ilmu folklore menurut William R.Bascom 

memiliki empat fungsi yaitu: “ a. sebagai system proyeksi (projective system) , yakni 

sebagai angan-angan suatu kolektif; b.sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan 

lembaga-lembaga kebudayaan; c sebagai alat pendidikan anak-anak (paedagigical 

device); dan sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu 

dipatuhi oleh anggota kolektifnya” (Bascom, 1965: 20). 

2.Paradigma Referensialisme, Formalisme dan Ekspresionisme.  

 Dari uraian fungsi folklore tampak bahwa budaya seni etnik termasuk 

musiknya memiliki nilai-nilai pendidikan yang tinggi, namun nilai-nilai ini harus 

digali sehingga ditemukan keinginan masyarakat kolektifnya sebagai fungsi untuk apa. 

seni tersebut. 

 Oleh karena itu makna suatu karya seni, musik etnik tidak hanya dilihat secara 

badan wadag, wujudnya saja namun juga kandungan-kandungan nilai yang tersirat 

dari seni tersebut, sehingga harus dilihat dari apa yang tersurat dan apa yang tersirat.  
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Makna, arti  seni menurut Bennett.R. dapat dilihat sebagai paradigma  refernsialisme , 

formalisme. dan  Ekepresionisme. 

Sudut pandang referensialisme dijelaskan sebagai berikut:  

“ According to this view, the meaning and values of a work of art 
exist out side of the work it self. To find an art work’s meaning, you must 
go to the ideas, emotions, attitudes, events, which the art work refers you 
to the world out side the    art work. The functioan of the art work is to 
remain you of, or tell you about, or help you understand, or make you 
experience, samething which is extra-artistic, that is some thing which is 
out side the crated thing and the artistic qualities which make it a created 
thing….  Every work of art is inflenced by a variety of circumstances 
impinging on the choices the artist made in creating it. Some this stem of 
the artist-his or her personal or professional history, present life situation, 
characteristic interest, internalized influences, from ather atist and so on. 
Other circumstances stem from the culture within which the artist work, 
the general beliefe system about the arts, important past and present 
political events, the existing social structure within which the artist plays a 
part and so on” (Reimer, 1989: 17). 
 
Cara  melihat  referensialis dalam memaknai karya seni dengan melihat 

lingkungan dimana seni itu diciptakan, mempertimbangkan lingkungan budayanya, 

lingkungan religinya, kejadian saat karya itu diciptakan , melihat suasana politik 

saat pembuatan karya seni, melihat latar belakang senimannya, pergaulannya dan 

sebagainya sesuai dengan konteks lingkungan yang mempengaruhinya.   

Sudut pandang formalisme menyatakan bahwa seni ya hanya berarti bagi 

seni itu sendiri, nilai maknanya dilihat dari struktur musik itu sendiri.. The 

meaning in a work art ennet menuliskan pandangan Referensialisme sebagai 

berikut: “ 

The absolutist says that to find the meaning in a work of art, you 
must go to the work itself and attend to the internal qualities which make 
the work a created thing.In music, you would go to the sounds themselves-
melody, rhytme, harmpny, tone color, texture, dynamic, form and attend to 
what those sound do “ (Reimer, 1989: 16)  

 
Sudut pandang Ekspresionisme menyatakan sebagai berikut:  
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“Absolute expressionism insist that meaning and value are internal; they 
are functions of the artistic qualities them selves and how they are organized. But 
the artistic/cultural influences surrounding a work of art may indeed to be strongly 
involved in the experience the work gives , because they become part of the 
internal experience for those aware of these influences.” (Repmer, 1989: 27) 

 
Ekspresinisme memandang bahwa di dalam kesenian makna dan nilai-nilai 

itu bersifat internal tidak terpisahkan karena merupakan fungsi artistic dan kualitas 

itu sendiri dan bagaimana kesenian itu diorganisasikan, dibentuk.  

3.Nilai-nilai Intrinsik dan Ekstrinsik     

Dalam mengurai kembali dan meresapkan dan menanamkan nilai-nilai 

pendidikan pada anak ada dua hal yang penting untuk dikaji yaitu nilai-nilai karya 

musik etniknya itu sendiri dan kontekstual di dalamnya dimana karya itu dibuat.  

Nilai-nilai dalam karya musik etniknya sendiri atau saya sebut nilai 

intrinsik dapat kita kaji berupa struktur musik etniknya itu sendiri.  Dalam 

gamelan jawa misalnya, dapat digali struktur bunyi musik yang dihasilkan. Bunyi-

bunyi musikyang dihasilkan dapat diuraikan seluruh bunyi ricikan gamelan yang 

ada. Penotasian seluruh bunyi-bunyi musik ini akan memudahkan kita 

menganalisa tentang nilai-nilai keindahan dari bunyi musik itu sendiri. 

Nilai keindahan bunyi-bunyi musik itu bisa terungkap dalam terminologi  

istilah yang secara turun-temurun diteruskan melalui tradisi masyarakat 

pendukungnya. Keindahan bunyi gamelan bias terungkap mengenai konsep pathet, 

laras, manis, mipil, nibani, wiled, lombo, wiromo dobel, wiromo engkel, 

gembyang, sampak, ,  lungguh, seleh dan masih banyak lagi. Konsep-konsep 

bunyi keindahan itulah yang perlu diajarkan dan mengalami keindahan bunyi 

gamelan, merasakan apa yang disebut seleh dalam memainkan gong ,  merasakan 

dan mengalami letak keindahan yang disebut wiromo dobel, ini yang termasuk  

salah satu keindahan tersendiri dalam musik gamelan. Sewaktu para pengrawit 
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memainkan ricikan gamelan dengan tempo yang cepat sidennya/penyanyi bukan 

menyanyikan dengan tempo yang cepat juga tetapi malah sebaliknya, 

senden/penyanyinya malah harus menyanyi dengan tempo yang lebih lambat, 

namun justru inilah menjadi keindahan khas terseniri dan keduanya tetap menjadi 

harmonis. Paradigma keindahan dipelajari dengan bermain gamelan dan 

merasakan konsep-konsep keindahan itu. Nilai keindahan bukan diukur dari nilai-

nilai non tradisinya, tetapi berdasarkan rasa keindahan menurut masyarakatnya, 

masyarakat pendukungnya sudah memiliki criteria-kriteria sendiri tentang nilai-

nilai etis dan estetis dalam bermain gamelan. Dengan demikian teori tentang 

melodi, harmoni dan sebagainya bukan ditilik dari ukuran melodi dan harmoni 

dalam musik diatonic, sebab disana tidak akan ditemukan keindahan akor dengan 

istilah trinada mayor, trinada minor, dim, aug dan sebagainya  tetapi ditemukan 

nilai-nilai keindahan lain dengan konsep-konsep terminologi yang lain pula. 

Laras  merupakan suatu produk budaya sebagai salah satu alat berbicara 

pemiliknya . Slendro atau pelog merupakan salah satu contoh keluarga pentatonis, 

yang digunakan oleh keluarga musik gamelan yang terdapat di Indonesia maupun 

di Asia.Walaupun sama-sama slendro mereka memiliki perbedaan larasan 

(ambitus suara ) maupun embat (variasi interval )di tempat yang satu dengan 

tempat yang lain. Di Indonesia saja kita mengenal adanya selndro gender wayang 

(Bali), slendro angklung (Bali), slendro gandrung (Banyuwangi), slendro larasati  

(Jawa), slendro sundari (Jawa), slendro mataraman (Jogja), slendro topeng 

(Cirebon), slendro parwo (Cirebon), slendro kliningan (Sunda), dan sebagainya 

yang masing-masing memiliki karakter sendiri. (Supanggah, 1996: 24). 

Dalam musik kroncong kajian fungsi masing-masing permainan alatnya 

serta istilah-istilah dalam permainannya menjadikan nilai-nilai keindahan 
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tersendiri pula. Keindahan dalam vocal kroncong diwujudkan dengan istilah-

istilah: cengkok, gregel, mbat, nggandul. Kesemuanya konsep ini ada aturannya 

untuk teknik menyanyikannya, bila belum bisa untuk memberikan ekspresi 

dengan konsep-konsep tersebut belum dianggap bernyanyi untuk jenis kroncong.  

Nilai-nilai keindahan dengan terminologi musiknya sendiri ini tentu sangat 

menolong dan membantu anak didik dalam memperkaya nilai estetis budayanya 

sendiri yang pada gilirannya dapat berpengaruh pada penghalusan budi dan rasa 

karena pengaruh keindahan-keindahan bunyi yang memang bisa 

dinikmati ,dirasakan serta dimainkan.  

Nilai-nilai ekstrinsik yang saya maksudkan adalah nilai-nilai etis serta 

estetis yang harus dicari di luar teknis musiknya itu sendiri. Bukan dilihat dari 

wujud badan wadagnya, namun lebih dilihat dengan cara mempertanyakan, ada 

makna apa dibalik kandungan seni yang diciptakan tersebut ?  Dalam memaknai 

tentu lebih dikaitkan secara kontekstual saat karya musik etnik itu diciptakan, 

situasi sosial serta lingkup budaya masyarakat pendukungnya.  

Dalam lagu dolanan anak yang berjudul”Koning-koning” mengandung 

nilai kritik moral terhadap para raja , bangsawan serta kroninya. Syairnya adalah 

sebagai berikut: 

 Koning-koning kawula kae lara kae lara. Ngenteni si kodhok 
langking. Ndok siji kapipilan, ndok loro kacomberan. Doyak-doyak tawon 
goni, Ni cengkir cendono. Kiwo mbang cempoko, sisih mbang telasih. 
Sabuk wala cidrloka, kethalung mentiyung neblem. Lir guna lir byar. Tak 
gelung-gelung malang, tak gelung-gelung konde. Ambune walangku deder, 
assesonder andelewer.    

 
Tafsir pemaknaan lagu tersebut yang pernah diuraikan Rahayu Supanggah 

adalah sebagai berikut. 

“ Hai para raja atau bangsawan, lihatlah para rakyatmu yang pada 
menderita. Mereka itu hanya mengharapkan datangnya katak hitam, katak buruk 
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yang tidak ada manfaatnya dan ngak enak dimakan seperti layaknya kata hijao, 
namun apa hasilnya ? Anak yang semata wayangpun kamu ambil, dan telah 
banyak anak-anak kami lainnya yang kamu rusak, atau kamu lecehkan. Kamu 
dating ramai-ramai bagai lebah yang hanya ingin menghisap madu. Kepada 
keluarga kami kamu janjikan sebuah kedudukan dan kebahagiaan. Kamu janjikan 
dan berikan madu di tangan kirimu, sedangkan di tangan kananmu kau berikan 
racun. Sekali lagi kamu menjanjikan kedudukan atau kepangkatan. Tapi yang 
kamu inginkan sebenarnya hanyalah anak perempuan kami yang cantik. Kamu 
hanya ingin menikmati mereka yang cantik yang bersanggul dan berkonde dengan 
akal busukmu. Sedangkan bagi mereka, wanita-wanita itu hanya mendapatkan 
malu yang luar bisa, bagaikan bau busuknya walang sangit yang tersebar kemana-
mana. Sedangkan kamu para raja dan kronimu, hanya akan pesta dan terus 
bersenang-senang dengan menari-nari dan kemudian akan meninggalkan mereka, 
para wanita itu, para anak keluarga kami, tanpa disertai dengan rasa tanggung 
jawab.” (Supanggah, 1996: 9)     

 
Dari lagu dolanan anak tadi ternyata bahwa arti syair secara harafiah, 

leterlek, yang tersurat berbeda dengan makna ungkapan simbolis yang ingin 

diekspresikan oleh pembuat karya seni tembang ini. Keinginan yang diekspresikan 

adalah keinginan mengkritik para raja dan kroninya, namun bila diungkapkan 

secara terang-terangan, terbuka tentu akan takut kepada para penguasa yang 

dikritik pada saat itu, untuk kepentingan itu maka pembuat karya seni ini lebih 

memilih dengan bahasa simbol dan lambing-lambang. 

Ada sebuah lagu di pedalaman afrika yang bunyinya sebagai berikut: I 

Ijang bon lora, Ijang bon lora, Ijang bon lora ohe Osamalo Artinya adalah 

sebagai berikut: Jangan membeli baju, jangan membeli baju, membeli baju baru 

membeli kematian. Bila tidak kita lihat konteks budaya masyarakat pendukungnya 

saat itu maka kita akan menilai ini arti lagu yang bodoh; membeli baju baru 

dilarang, membeli baju baru = membeli kematian. Bila dikaitkan dengan konteks 

sosialnya saat itu baru kita mengerti bahwa pada saat lagu dibuat di masyarakat itu 

banyak rentenir  dan banyak kejadian ketika pembeli tidak bisa membayar 

angsuran maka oleh para rentenir dihajar bahkan sampai dengan meninggal. 

(Pradoko, 1995: 125) 
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  Musik etnik dan instrumennya sering dipergunakan untuk komnikasi dan 

sarana mengumpulkan masyarakat pendukungnya serta fungsi-fungsi lain yang 

kontekstual dengan masyarakat pemilik kebudayaan tersebut. Salah satu contoh 

yang dijabarkan oleh Rahayu Supanggah tentang pola ritme adalah sebagai 

berikut: 

“  … Pola ritme yang lebih kompleks dan bahkan sangat kompleks juga 
masih dan sering digunakan sebagai tanda komunikasi, memberi tahu kepada 
warga desa di suatu tempat tertentu seperti contoh pola tabuhan lesung  bahkan 
dengan nama “komposisi” nya seperti kupu tarung, pendaringan kebak dan 
sebagainya sebagai tanda atau undangan rewangan, (saling membantu kerepotan  
seseorang dengan tanpa mngharap adanya imbalan jasa) karena adanya kelahiran 
bayi, khitanan, pernikahan ,syukuran dan sebagainya. Hal semacam ini terjadi di 
hampir semua tempat di Indoesia yang memiliki budaya padi. ….. “ (Supanggah, 
1996: 27)  

 
Musik etnik bila dikaitkan dengan konteks budaya masyarakatnya sering 

memiliki makna-makna khusus sesuai dengan fungsi serta kebutuhan masyarakat 

tersebut. Makna-makna itu sering harus digali sebab berupa simbol-simbol dan 

lambang-lambang. Harus dicari apa makna sebenarnya dibalik ekspresi musik 

yang ada itu 

 
C. Kesimpulan. 
 
 Nilai-nilai pendidikan baik etis maupun estetis dalam musik etnik terdapat 

dalam musiknya itu sendiri yaitu yang saya sebut sebagai nilai-nilai intrinsik dan 

nilai-nilai pendidikan secara kontekstual di luar musik sesuai dengan masyarakat 

pendukungnya.   
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 Indonesia merupakan Negara dengan penduduk yang multi kultur, ada lebih 

dari 425 suku di Indonesia. Masing-masing suku memiliki budaya musiknya, 

sehingga kita memiliki kekayaan yang luar bisa dalam musik etnik. 

 Jaap Kunst, pada tahun 1949 menulis buku laporan penelitian tentang gamelan 

Jawa berjudul : “ Music in Java” , setelah penelitian di Jawa dia menyebarkan tulisan 

tentang gamelan jawa, sehingga gamelan menjadi dikenal di seantero Dunia. 

Kemudian “mungkin” menemukan inspirasi setelah penelitiannya di Indonesia ini 

sehingga pada tahun 1957 ia memunculkan istilah Ethnomusicology; dan ternyata 

istilah Jaap Kunst inilah akhirnya yang dipakai di seluruh dunia, dan menjadi ilmu 

tersendiri. 

 Muatan nilai-nilai pendidikan dalam musik etnik juga sangat banyak dan 

bahkan sesuai dengan konteks sosial dimana masyarakat , anak-anak berada 

karenanya sangat tepat bila anak-anak di Indonesia mendapatkan pendidikan musik 

etnik selain musik tradisi Barat. 

 Untuk itu kami salut dan menyambut baik gagasan Panitia untuk mengangkat 

tema Etnomusikologi bagi Pendidikan Anak Sekolah Dasar. Kami mengucapkan 

banyak terimakasih kepada  Tim Kecil Panitia Seminar serta seluruh teman-teman 

yang telah membantu kepanitiaan ini. 

 Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dekan, Prof.Dr.Suminto 

A Sayuti, dan Bapak/Ibu Pembantu Dekan, para mahasiswa, para peserta serta seluruh 

pendukung  yang telah mensukseskan acara seminar nasional ini. 

      Terima Kasih. 

      Yogyakarta, 28 April 2007 

 

      A.M.Susilo Pradoko, M.Si. 

      Ka. Jur.Pend. Seni Musik FBS UNY 

 

 


