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Abstract: In the current industrial revolution 4.0 era, the existence of Indonesian literature has experienced a 
considerable development. It was marked by the presence of literary activists from young children. In 
addition, this development was also marked by the presence of new forms of literary works that employ 
more use of technology. However, the study of Indonesian literature is still general and conventional in 
nature. In addition, the study of Indonesian literature also often forgets study of local literature. Even though 
the learning of local literature is very important for students because it is to preserve local literature and 
culture. One form of overcoming these problems is to present and develop media that are interesting and 
close to students in this era of disruption. In this era of disruption, media that ar e interesting and close to 
students are digital media. One of them is E- Gamelan (virtual gamelan) media which is supported by 
Tembang Madura Macapat . The presence of this media in the study of literature aims to introduce 
Madurese literature and culture in a form that is closer to students. Not only introducing, this media also 
helps to preserve and develop Madura literature and culture. The introduction, preservation, and 
development of Madura liter ature and culture through E- Gamelan media w ith assistance is done to 
revitalize the cultural preservation school in Madura. 
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Abstrak: Di era revolusi industri 4.0 saat ini, keberadaan sastra Indonesia mengalami perkembangan yang 
cukup besar. Hal itu ditandai dengan hadirnya atau lahirnya pegiat-pegiat sastra dari anak-anak muda. Selain 
itu, perkembangan tersebut juga ditandai dengan hadirnya bentuk-bentuk karya sastra baru yang lebih 
memanfaatkan teknologi. Akan tetapi, pembelajaraan sastra Indonesia masih bersifat umum dan 
konvensional. Selain itu, pembelajaran sastra Indonesia juga sering melupakan pembelajaraan sastra lokal. 
Padahal pembelajaran sastra lokal tersebut sangat penting bagi peserta didik karena untuk melestarikan 
sastra dan budaya lokal. Salah satu bentuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu menghadirkan dan 
mengembangan media yang menarik dan dekat dengan peserta didik di era disrupsi ini. Di era disrupsi ini, 
media yang menarik dan dekat dengan peserta didik ialah media yang berbentuk digital. Salah satunya, yaitu 
media E- Gamelan (gamelan virtual) yang berbantukan tembang macapat Madura. Hadirnya media ini dalam 
pembelajaran sastra bertujuan untuk mengenalkan sastra dan budaya Madura dalam bentuk yang lebih 
dekat dengan peserta didik. Tidak hanya mengenalkan, media ini juga membantu untuk melestarikan dan 
mengembangan sastra dan budaya Madura. Pengenalan, pelestarian, dan pengembangan sastra dan budaya 
Madura melalui media E-Gamelan dengan berbantukan dilakukan untuk meristis sekolah cagar budaya di 
Madura. 
 

Kata Kunci: media e-gamelan madura, tembang macapat Madura, sekolah cagar budaya Madura 

LATAR BELAKANG 

Ilmu seni dan pegkajian seni terus berkembang sesuai dengan peradaban manusia. Seni adalah ilmu, 

seni adalah hasil budi dan pemikiran manusia. Seni sampai dewasa ini masih memebawa nilai-nilai bahkan 

bentuk masa lalu yang diciptakan para pemikir dan pelakunya terus dilestarikan. Sayangnya, seni masih terkotak 

pada bagian yang kesekian sebagai ilmu itu sendiri sehigga bentuk seni masih menjadi bagian kecil yang belum 

secara optimal menjadi bagian pertimbangan dan perhatian pemerintah didalamnya kementerian yang 

mendapat mandat bidang pendidikan dan institusi kelembagaan pendidikan. Perhatian peneliti tertuju pada 

kajian seni bidang seni  murni yaitu seni gamelan dan macapat.  

Sebagai karya sastra dan seni, tembang macapat  mengandung nilai historis, pengajaran, karakter, serta 

kearifan bagi manusia. Macapat sampai sekarang masih diajarkan mulai dari bangku sekolah, sekolah menengah 

pertama, dan sekolah menegah atas. Nilai-nilai kehidupan dan atau ajaran moral yang terkandung dalam 

tembang macapat seperti nilai kesetiaan, nilai keutamaan, nilai kejujuran, bagaimana menghormati orang lain, 
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bagaimana semestinya menjadi seorang pemimpin, dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tembang 

itu memuat nilai-nilai kehidupan yang wigati dan ajaran moral yang berlaku pada saat tembang itu disusun yang 

saat ini sebagian nilai-nilai itu masih relevan.  

Dalam memaknai hubungan antara macapat dengan karawitan, bahwa berbicara hubungan tembang 

dengan karawitan sangat penting. Tembang, baik tembang dolanan, tembang macapat, tembang tengahan, dan 

tembang gedhe dapat dijadikan bahan membuat gending.  Kecuali itu, ketiga tembang itu juga dapat dijadikan 

pembuka sebuah gending yang lazim disebut bawa. Jadi dapat dikatakan bahwa salah satu media yang 

adiluhung yang dijadikan pondasi manusia dalam memperhalus rasa untuk membentuk karakter bangsa adalah 

gamelan. Tidak hanya gamelan akan tetapi tembang macapat juga merupakan karya yang adiluhung sehingga 

sangat perlu untuk terus diuri-uri. Akan tetapi kondisi saat ini dengan banyaknya perubahan pola pikir generasi 

muda serta rumitnya untuk mempelajari sastra dan seni tembang macapat perlu ditemukan solusi untuk 

memecahkan permasalahan tersebut. 

 

METODE 

Penelitian ini adalah penelitian pengabdian dengan proses pengembangan. Model pengembangan yang 

dikembangkan mengadopsi dari teori Borg and Gall. Model pengembangan Boeg and Gall terdiri dari sepuluh 

langkah. Model Borg and Gall dipilih karena dapat digunakan dengan konsp produksi uji coba sampai dengan 

evaluasi, pengawasan, dan pemasaran (2008:27). Produk yang akan dikembangkan adalah media E-gamelan 

(Gamelan Virtual) dengan menggunakan tembang macapat madura. Media E-gamelan diharapkan dapat 

menghasilkan nilai budaya dan pendidikan di madura. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan Research & Development (R&D). Sugiyono 

(2014:297) menjelaskan bahwa Research & Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan digunakan untuk dipasarkan atau digunakan oleh masyarakat secara luas. 

Dalam penelitian ini khusus membahas pada tahap satu sampai dengan tiga. Sedangkan keseluruhan penelitiian 

ini terdapat sepuluh langkah penelitian. 

 Menurut Borg and Gall (dalam hasyim, 2016:87) menyatakan bahwa ada sepuluh langkah pelaksanaan 

teknik penelitian pengembangan, yaitu sebagai berikut: Reseach and information collecting (penelitian dan 

pengumpulan informasi), Planning (perencanaan) menyusun perencanaan, desain atau langkah penelitian, dan 

pengujian dalam lingkup terbatas, Preliminary field testing (uji coba lapangan awal) wawancara, pengamatan 

dan angket, Main product revision (merevisi hasil uji coba), Main field testing (uji coba lapangan lebih luas). 

Operational product revision (penyempurnaan produk hasil uji coba lapangan), Operational field testing (uji 

pelaksanaan lapangan), Dilaksanakan pada 10 sampai 30 sekolah melibatkan 40 sampai dengan 200 subjek, 

Final product revision (penyempurnaan produk akhir), Penyempurnaan didasarkan masukan dari uji pelaksanaan 

lapangan, Dissemination and implementation (diseminasi dan implementasi), Penerapan evaluasi, produksi, dan 

pemasaran secara luas. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

E-Gamelan sebagai Multimedia 

E gamelan atau yang lebih sering diketahui dengan gamelan elektronik kini telah hadir sebagai salah 

satu media yang dapat mempermudah dalam belajar gamelan. Di dalam perangkat E gamelan tentunya 

mempunyai unsur multimedia dalam proses aplikasinya. Berikut akan dipaparkan mengenai multimedia, serta E 

gamelan sebagai salah satu aspek untuk mempermudah siswa dalam belajar gamelan. 

 Menurut Turban dkk, (2002: 8) menjelaskan bahwa multimedia merupakan kombinasi dari paling 

sedikit dua media input atau output. Media ini dapat berupa audio (suara, musik), animasi, video, teks, grafik 

dan gambar. Multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda untuk 

menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk text, grafik, animasi, dan video. 

 Komputer multimedia mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan bentuk video atau gambar dua 

dimensi lainnya. Keunggulan komputer multimedia diantaranya adalah adanya pelibatan berbagai organ tubuh 

mulai telinga (audio), mata (visual), dan tangan (kinetik). Pelibatan berbagai organ ini membuat informasi lebih 

mudah dimengerti. De Porter mengungkapkan manusia dapat menyerap suatu materi sebanyak 50% dari apa 

yang didengar dan dilihat (audio visual), sedangkan dari yang dilihatnya hanya 30% dari yang didengarnya hanya 
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20% dan dari yang dibaca hanya 10%. Keunggulan lain multimedia adalah kemampuan layar komputer untuk 

menyajikan sebuah tampilan berupa teks nonsekuensial, nonlinier, dan multidimensional dengan percabangan 

tautan dan simpul secara interaktif. 

 E gamelan adalah gamelan elektronik yang bisa dimainkan kapanpun, dan dimanapun. Dewasa ini 

pengujian terhadap kemampuan transfer merupakan salah satu tujuan utama dalam pemanfaatan multimedia 

sebagai teknologi kognitif. E gamelan berkembang dengan pesat sesuai riset yang dikembangkan UDINUS 

Semarang, lewat E Gamelan ternyata mampu memudahkan untuk belajar gamelan. Akan tetapi permaslahan 

muncul yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana pengujian dan pemanfaatan E gamelan terhadap 

pendidikan.  

 Kemampuan transfer penting bagi setiap orang, kemampuan transfer diuji ketika seseorang 

dihadapkan pada masalah-masalah pada situasi yang baru. Kajian yang mendalam telah dipaparkan di atas, 

berkenaan dengan gamelan serta penciptaannya, pada penelitian ini ingin menguji dan memanfaatkan E 

gamelan sebagai media untuk peningkatan nembang macapat. Sehingga pemnfaatan media E gamelan benar-

benar diberikan terhadap dunia pendidikan. 

Dalam praktiknya desain gamelan diintegrasikan pada pembelajaran tembang naskah lagu lagu 

tradisional Ngapote, Pajer Lengghu, Ole Olang di dalamnya penggalian lagu madura dan penggunaan instrumen 

khas Madura. Penggunaan pertunjukan dengan panduan struktur notasi dalam sebuah tembang berupa serat 

dari ceritera struktur Dandhanggula dan Asmaradana. 

 

Desain Produk 

Desain produk merupakan proses pembuatan media E-gamelan mulai dari pembuatan perangkat lunak, 

perekaman, uji coba, penyiapan perangkat secara masal, dan pembuatan materi dalam sebuah pembelajaran 

dan pertunjukan. 

 

Desain komponen E-gamelan, Visualisasi instrumen kendang, dan Visualisasi instrumen peking 
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Instrumen yang dikembangkan dalam E-Gamelan (gamelan Virtual) adalah instrumen gamelan Madura 

yang memiliki ciri khusus persebaran jenis gamelan yang memiliki campuran dan khas daerah Madura, 

didalamnya ada daul dan saronen. Spesifikasi instrumen yang akan dikemmbangan yaitu: Bonang besar, Bonang 

salukat (ricik), Cecrek/kecrek, Gendang besar, Gendang kecil, Gong besar, Gong kecil, Kempul, Kenong, Kenong 

besar, Peking lendro, Saronen, Tuk—tuk. 

 Lokasi pengambilan sumber informasi dan perekaman Gamelan Madura berasal dari sanggar budaya 

Mitro Budoyo Bangkalan dan Sanggar Seni Semut Ireng Pamekasan. Sedangkan alat rekam yang digunakan 

adalah alat rekam digital dan pengolahan data dengan desain unity dan makromedia flas. 

 

Penggalian Macapat Madura 

Tembang macapat Madura dalam praktiknya karena disesuaikan dengan kondisi sosiokultural dan 

bahasa macapat yang sedianya berjumlah sebelas (11) yang kesemuanyan berbahasa Jawa berbeda dengan 

nama macapat yang ada di Madura. Asmaradana dalam istilah tembang Jawa dialih-istilahkan dalam bahasa 

Madura menjadi kasmaran; sinom disebut sènom; kinanti disebut selangèt; pangkur disebut pangkor; 

dhandhanggula disebut artatè, dan lainnya. Dalam hal guru atau huruf vokal akhir pada tiap larik tembang 

Madura memiliki ketentuan yang sama dengan tembang Jawa. Guru wilangan dan jumlah suku kata pada tiap 

larik tembang Madura tetap mengikuti ketentuan dalam tembang Jawa. Cuma dalam praktik penembangannya 

saja tidak mengikuti aturan-atauran tersebut karena tokang tegghes menembangkannya dengan bahasa 

Madura dengan gaya kebebasannya.  

 

Pembelajaran Macapat dengan Media Gamelan 

 Setelah dilakukan penelitian dan pengamatan mengenai gamelan serta laras dalam gemalen maka 

dapat dikatakan bahwa, dalam pembelajaran gamelan hanya diambil beberapa instrumen saja diantaranya 

saron dan kendang, saronen padahal dalam pembelajaran gamelan terdapat instrunen lengkap. Kemudian 

sepertinya peran gamelan instrumen asli tidak sepenuhnya dapat diperankan oleh pembelajaran macapat dan 

gamelan, temuan ini sesuai dengan opini yang disampaikan Aris Setiawan dalam kolom opini Jawa Pos terbitan 

Minggu 28 Juli 2013, bahwa gamelan bukanlah sebuah kebenaran tunggal sebab mereka menganggap bahwa 

ukuran nada gamelan sama pitch serta interval nada dianggap sama, padahal disetiap tempat dan daerah 

ukuran nada gamelan berbeda-beda, pemahaman inilah yang perlu disampaikan. Dapat disimpulkan dari hasil 

penelitian pembelajaran Macapat dengan media gamelan hanya didasarkan pada pengenalan semata tentang 

gamelan, nama-nama gamelan dan lagu-lagu nasional dan daerah. kemudian untuk menunjang penelitian, 

peneliti menggunakan gamelan dengan rekaman gamelan dan pembelajaran bahasa sehingga dapat menunjang 

penelitian. 

 Pelaksanaan pembelajaran Macapat dengan menggunakan gamelan Jawa Timur diantaranya kendhang, 

gong, pelog, saronen, kethuk dan kempyang. Kemudian nada yang digunakan adalah pelog dengan lagu nasional 

serta konsep colongan dalam gamelan dan lagu pajer lengghu Madura. Pada proses pembelajaran bagian-

bagian pembelajaran macapat Madura, tokang tegghes tidak melakukan interpretasi yang terlalu jauh. 

Interpretasi sebatas kata yang terkandung dalam larik serat macapat yang ditembangkan. sebelum Tokang 

teghes didahului oleh seorang artate’ (yang menembangkan macapat) kemudian tokang teghes mengartikan 

sesuai dengan tembnag atau tema tembang yang ditembangkan biasanya isi serat macapat itu menyangkut 

persoalan Tuhan, tokang tegghes diharapkan tidak menambahi atau mengurangi penjelasan yang dapat 
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menyebabkan makna menjadi ambigu. Hasil dari pembelajaran macapat Madura berupa dokumentasi macapat 

Madura, dokumentasi tersebut berupa modul dan CD (tembang macapat). Modul tersebut bisa dimanfaatkan 

sebagai sumber bahan ajar sastra macapat Madura. 

 

Penerapan Pembelajaran E Gamelan berbantukan Macapat Madura dan Perancangan Sekolah Cagar Budaya 

Sekolah cagar budaya adalah bentuk dari konservasi terhadap budaya yang ada di masyarakat dengan 

melibatkan sekolah. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendevinisikan “cagar”, sebagai daerah perlindungan 

untuk melarikan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan sebagainya. Pencagaran adalah perlindungan terhadap 

tumbuhan, binatang, dan sebagainya yang diperkirakan akan punah. Sehingga, hewan dan tumbuhan yang 

hampir punah perlu diberi pencagaran. Sedangkan budaya menurut KBBI merupakan hasil akal budi manusia. 

Dengan demikian cagar budaya adalah benda hasil akal budi manusia yang perlu diberikan pencagaran, karena 

jika tidak dilindungi dikhawatirkan akan mengalami kerusakan dan kepunahan. 

Pengertian benda cagar budaya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 

Pasal 1 (ayat 1) adalah “warisan budaya yang bersifat kebendaan, berupa benda cagar budaya, bangunan cagar 

budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya baik di darat dan /atau di air yang perlu dilestarikan 

keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan /atau 

kebudayaan melalui proses penetapan.” 

Benda cagar budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa 

kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima 

puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) 

tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; dan benda 

alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan (UU No. 5/1992 

Pasal 1). 

Pengembangan cagar budaya di sekolah akan masuk ke dalam kurikulum yang terintegrasi dengan 

sumber belajar dan media ajar. Salah satu sumber dan media ajar yang akan dikembangkan adalah media E-

Gamelan (gamelan Virtual). Melalaui macapat sebagai warisan budaya Madura maka siswa akan mengeksplorasi 

segala macam kegiatan yang bersifat keilmuan yang ada di lingkungan siswa. Macapat madura memiliki 

kekhasan dari segi pendidikan, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Melalui E-gamelan maka siswa akan bisa 

belajar dan menginternalisasi potensi budaya lokal. 

Penerapannya dalam pembelajaran tembang macapat siswa akan mengalami pengalaman belajar yang 

lebih bervariatif, yaitu akan dikombinasikan dengan pendekatan serta media E Gamelan. Pembelajaran macapat 

akan disampaikan secara individu ataupun berkelompok sehingga komponen yang ada dalam pendekatan 

kontekstual benar-benar dapat dilalaui siswa. 

Dibawah ini akan dipaparkan deskripsi pembelajaran macapat dengan menggunakan media E Gamelan 

dalam desain seperti pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Deskripsi pembelajaran 
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Keterangan:  
        *tiga saron fungsinya: (1) menentukan tinggi rendahnya nada. (2) supaya siswa dapat merasakan 

susunan nada di dalam gembyang (oktav dalam musik barat) dalam bahasa musik dinamakan sceal. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam memaknai hubungan antara macapat dengan karawitan, bahwa berbicara hubungan tembang 

dengan karawitan sangat penting. Tembang, baik tembang dolanan, tembang macapat, tembang tengahan, dan 

tembang gedhe dapat dijadikan bahan membuat gending.  Kecuali itu, ketiga tembang itu juga dapat dijadikan 

pembuka sebuah gending yang lazim disebut bawa. Jadi dapat dikatakan bahwa salah satu media yang 

adiluhung yang dijadikan pondasi manusia dalam memperhalus rasa untuk membentuk karakter bangsa adalah 

gamelan. Tidak hanya gamelan akan tetapi tembang macapat juga merupakan karya yang adiluhung sehingga 

sangat perlu untuk terus diuri-uri. Akan tetapi kondisi saat ini dengan banyaknya perubahan pola pikir generasi 

muda serta rumitnya untuk mempelajari sastra dan seni tembang macapat perlu ditemukan solusi, untuk 

memecahkan permasalahan tersebut yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi untuk kebermanfaatan 

pelestarian dan pengembangan macapat dan gamelan Madura. 
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