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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia kaya akan ragam suku, sehingga dari keberagaman 

tersebut lahirlah banyak kesenian tradisi yang bersifat unik dan khas. Kesenian 

merupakan pencerminan dan identitas suatu suku bangsa, salah satunya adalah 

kesenian didong. Kesenian didong merupakan kesenian tradisional suku Gayo 

yang terdapat di Aceh yang berkembang di kabupaten Bener Meriah, Aceh 

Tengah dan Aceh Tenggara. 

Didong adalah suatu kesenian yang memadukan unsur gerak (tari), vokal, 

dan ritmik/musik yang berasal dari tepukan tangan dan bantal kecil dari para 

pemain didong. Kata didong berasal dari denang atau donang dalam bahasa Gayo, 

yang berarti menghibur dengan nyanyian sambil bekerja. Serta pendapat lain 

mengatakan didong berasal dari kata din yaitu agama dan dong yang berarti 

dakwah 

  Menurut Melalatoa (1981: 33), “Kesenian didong adalah kesenian yang 

memakai kata-kata indah dari seluruh alam, yang didendangkan oleh sekelompok 

orang/para seniman yang terdiri dari 30 orang”. “Didong merupakan suatu bentuk 

kesenian tradisional yang sangat populer dikalangan suku Gayo Aceh, yang 

dilaksanakan secara vokal oleh sejumlah (30-40) kaum pria dalam posisi duduk 

bersila dalam suatu lingkaran” (Ensiklopedia Musik Indonesia Seri A-E. 

1979/1980: 113). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Unsur
http://id.wikipedia.org/wiki/Tari
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Kesenian didong biasanya dimainkan oleh kelompok yang berjumlah 10 

sampai 40 orang laki-laki. Biasanya dalam satu kelompok didong ini terdiri dari 

ceh yaitu sebagai vokalis utama atau orang yang menyanyikan syair lagu. Ceh 

juga merupakan ketua kelompok dari kesenian didong. Ceh dibantu oleh seorang 

pemain lainnya yang disebut apit. Selain itu terdapat pemain yang bertugas 

mengatur ritmik yang disebut tingkah pumu atau tukang tingkah. Tingkah pumu 

memainkan ritmik menggunakan tepukan tangan. Kemudian terdapat pemain 

lainnya yaitu tingkah bantal, hampir sama dengan tukang tingkah namun 

menggunakan bantal kecil, tingkah bantal juga berfungsi memvariasikan ketukan 

tingkah pumu. Serta penepok atau penunung yaitu pemain yang sebagian 

menggunakan/menepuk bantal kecil atau hanya dengan tepukan tangan saja. 

Penunung berfungsi sebagai penjaga tempo agar tetap konstan. Pemain suling 

juga mengambil peranan pada sebagian grup kesenian didong. 

Pada awalnya didong digunakan sebagai bentuk protes serta sindiran pada 

masa penjajahan Jepang dan media dakwah agama Islam yang dilantunkan 

melalui media syair. Para ceh didong tidak semata-mata menyampaikan syair 

kepada penonton, melainkan bertujuan agar apesiator dapat memaknai hidup 

sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu pada saat kemunculannya, kesenian 

didong sering kali ditampilkan pada hari-hari besar Islam. 

Seiring perkembangan zaman, kesenian didong tidak hanya ditampilkan 

pada hari-hari besar Islam, melainkan juga dalam upacara-upacara adat atau 

syukuran seperti perkawinan, naik tahta, khitanan, mendirikan rumah, panen raya, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Agama
http://id.wikipedia.org/wiki/Islam
http://id.wikipedia.org/wiki/Syair
http://id.wikipedia.org/wiki/Islam
http://id.wikipedia.org/wiki/Adat
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penyambutan tamu dan sebagainya. Para pemain didong dalam mementaskannya 

biasanya memilih tema yang sesuai dengan upacara yang diselenggarakan.  

Pengaruh era globalisasi saat ini sangat kuat sehingga membuat banyak 

generasi lupa bahkan tidak peduli dengan warisan budaya leluhur. Kebanyakan 

dari mereka cenderung menyukai hal-hal yang bersifat kebarat-baratan baik dalam 

hal musik, pakaian dan lainnya. Mereka beranggapan bahwa kesenian tradisional 

itu kuno, ketinggalan zaman, tidak mengikuti trend sehingga berdampak buruk 

terhadap keberadaan kesenian tradisional yang semakin punah. Padahal dalam 

kesenian tradisional banyak terdapat nilai-nilai moral yang perlu ditanamkan pada 

generasi muda. Namun hingga saat ini, kesenian didong masih cukup berkembang 

dikalangan masyarakat serta remaja di Kabupaten Bener Meriah khususnya. 

Bahkan generasi muda di Bener Meriah bangga terhadap kesenian didong ini, 

kebanyakan dari mereka ingin tahu dan belajar menjadi ceh didong. Sehingga ada 

beberapa grup yang memiliki ceh yang masih muda yang disebut ceh kucak. 

Agar kesenian didong tetap dapat dikenal masyarakat luas serta 

masyarakat suku Gayo khususnya, maka sangat perlu adanya pengembangan dan  

pelestarian terhadap kesenian ini sebagai simbol untuk menghargai kebudayaan 

daerah sendiri. Penggunakan permainan tepukan tangan (body percussion) serta 

tepukan bantal sebagai musik pengiring ceh/vokalis pada saat bernyanyi menjadi 

daya tarik kesenian ini. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti kesenian 

didong yang berasal dari Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh yang berfokus 

pada masalah konsep dan struktur berlangsungnya pertunjukan didong terutama 

pada acara syukuran munik ni reje atau dalam bahasa Indonesia disebut naik tahta 
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di Desa Redelong kabupaten Bener Meriah. Sehingga didapatkan pengetahuan 

dan wawasan yang lebih aktual dan faktual dari kesenian didong tersebut. 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas 

peneliti dan pengalaman langsung dalam mengkaji, serta dapat dijadikan sebagai 

bahan acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan seni, 

terutama kesenian tradisional. Selain itu memiliki konstribusi bagi dunia 

pendidikan sebagai wahana guna memperkaya ilmu pengetahuan tentang seni 

tradisional.  

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini, dan agar fokus penelitian 

lebih jelas tidak melebar ke arah yang lain, maka judul yang diambil terbatas pada 

”Kesenian Didong grup Bayakku Pada Acara Syukuran Munik Ni Reje di 

Redelong Kabupaten Bener Meriah” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah “Bagaimana Kesenian Didong grup Bayakku Pada Acara 

Syukuran Munik Ni Reje di Redelong Kabupaten Bener Meriah?” 

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka dibuatlah pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep pertunjukan kesenian didong grup Bayakku pada acara 

syukuran munik Ni Reje di Redelong Kabupaten Bener Meriah? 

2. Bagaimana struktur pertunjukan kesenian didong grup Bayakku pada acara 

syukuran munik ni reje di Redelong Kabupaten Bener Meriah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui, menganalisis, menggambarkan, dan mendeskripsikan 

tentang kesenian didong Bayakku pada acara syukuran munik ni reje di 

Redelong Kabupaten Bener Meriah. 

2. Tujuan Khusus 

Secara operasional tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan 

menjawab pertanyaan penelitian tentang: 

a. Konsep pertunjukan kesenian didong grup Bayakku pada acara syukuran 

munik ni reje di Redelong Kabupaten Bener Meriah. 

b. Struktur pertunjukan Kesenian Didong Grup Bayakku  Pada Acara 

Syukuran Munik Ni Reje di Redelong Kabupaten Bener Meriah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Setelah dilakukan penelitian ini hasilnya diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi semua pihak yang terkait. Adapun pihak-pihak tersebut diantaranya: 

1. Peneliti 

a. Peneliti sendiri, dapat memperoleh informasi dan gambaran secara utuh 

tentang kesenian didong serta menambah pengalaman langsung dalam 

mengkaji, selain itu dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam 
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pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan seni, terutama kesenian 

tradisional. 

b. Peneliti berikutnya, dapat dijadikan bahan acuan atau referensi untuk 

memperkaya tulisan yang bekaitan dengan kesenian didong. 

2. Lembaga Akademik 

a. Jurusan Pendidikan Seni Musik FPBS UPI, penelitian ini diharapkan 

dapat menambah wacana seni dari salah satu kajian skripsi ilmu 

pengetahuan dan pengalaman tentang adanya kesenian didong. Selain itu 

juga dijadikan sebagai wahana guna memperkaya ilmu pengetahuan 

tentang seni tradisional bagi para akademik Jurusan Pendidikan Seni 

Musik FPBS UPI. 

b. Sekolah, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan bahan 

pembelajaran musik nusantara sebagai salah satu kesenian tradisional 

yang berasal dari Aceh.   

3. Masyarakat 

a. Pelaku (grup kesenian didong Bayakku), hasil penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan dan melestarikan 

kesenian didong. 

b. Penikmat kesenian didong/apresiator, dapat menambah wawasan dan 

informasi tentang kekayaan kesenian tradisional di Redelong Kabupaten 

Bener Meriah terutama kesenian didong. 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisannya disusun sesuai tahapan permasalahan berikut: 

BAB I PENDAHULUAN, meliputi:  

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian dan Struktur Organisasi Skripsi  

 

BAB II TINJAUAN TEORETIS, dengan ruang lingkup masalah: 

Kesenian Tradisional, Kesenian Didong, Asal Mula Kesenian Didong, Ceh 

Didong, Syair Didong, Peranan Didong, Seni Pertunjukan Di Daerah Aceh, dan 

Struktur Pertunjukan 

 

BAB III METODE PENELITIAN, yang meliputi bagian: 

Lokasi dan Subjek Penelitian, Metode Penelitian, Definisi Operasional, Instrumen 

Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, sebagai berikut: 

1. Hasil Penelitian, membahas tentang: 

a. Konsep Pertunjukan Kesenian Didong Grup Bayakku Pada Acara 

Syukuran Munik Ni Reje di Redelong Kabupaten Bener Meriah 

b. Struktur Pertunjukan Kesenian Didong Grup Bayakku Pada Acara 

Syukuran Munik Ni Reje di Redelong Kabupaten Bener Meriah 
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2. Pembahasan Hasil Penelitian 

a. Konsep Pertunjukan Kesenian Didong 

b. Struktur  Pertunjukan Kesenian Didong 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, menyimpulkan tentang: 

1. Konsep Pertunjukan Kesenian Didong 

2. Struktur  Pertunjukan Kesenian Didong 

 

 


