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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Transkrip Wawancara 

Narasumber 1 

P :  Dari mana anda pertama kali tau da dengar tembang Kidung Wahyu 

Kolosebo? 

N : pertama kali mendengar pada dasarnya kita hidup ditanah jawa yang pasti 

tembang-          tembang jawa kaya gitu pasti pernah dengar tapi paling 

sering dengar kalau ada acara hajat terlebih kalau ada acara hiburan reog 

,itu tembang yang kayak gitu yang sering di dengarkan 

P : oke berarti itu, terus pertanyaan yang kedua, perasaan apa yang timbul 

saat anda mendegarkan temabng Kidung Wahyu Kolosebo ? 

N : Perasaane ya normal kayak orang orang biasa Cuma sepegetahuan saya 

ada temen yang ngikut-ngikut paguyupan ngikut-ngikut silat ngikut karate 

itu ada jiwa-jiwa yang tumbuh katanya ada perasaan yang lain. Kalau 

perasaan saya sendiri ya gak ada apa-apa biasa. 

P : langusng ke pertanyaan nomer tiga, sudah berapa lama anda 

mendengarkan tembang Kidung Wahyu Kolosebo? 

N : kalau dengar di media dengar di youtube kurang lebih satu tahunanlah. 

P : Aktivitas apa yang anda lakukan saat mendegar tembang Kidung Wahyu 

Kolosebo? 

N : aktivitase yang selama mendengar lagunya yawis biasa gak ada aktivitas 

apa apa Cuma kadang yo sempet niru niru apa ya, lagunya lagu sakral lah 

gk boleh ditiru lah sebener e takut salah. 

P : Apakah anda suka dengan Tembang Kidung Wahyu Kolosebo? 

N :  kalau suka pasti suka. 

P : Karena apa sukanya? 

N :  ya karena lagunya yapa ya, perasaan kalau dengar tembang wahyu 

kolosebo perasaane tu lain pokok e lain gk bisa di nganu pokoknya lain. 
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P : apa yang anda rasakan saat  orang atau lingkungan sekitar anda memutar 

tembang Kidung Wahyu Kolosebo? 

N : seneng!!! 

P : karena itu salah satu bagian dari budaya jawa ya? 

N : He e!!! 

P : apakah anda percaya tembang Kidung Wahyu Kolosebo mengandung 

Unsur mistis? 

N :  percaya pasti percaya!!! 

P : Karena apa? 

N : karena aku hidup di lingkungan tanah jawa intinya ya ya itu tadi kalau 

kamu percaya ya pasti terjadi 

P :  ceritakan sedikit pengalaman anda saat mendengar tembang Kidung 

Wahyu Kolosebo? 

N : semua aktivitas semua pekerjaan kalau di lakukan dengan yang sebener-

benre pasti bener tapi kalau ada unsur dibuat-buat yo pasti ada kesalahan 

sedikit lah tapi pokoknya intine tembang-tembang kayak gitu kan, apalagi 

kalau di daerah lain gk di derahnya kita itu kan lagu sakral, pokoknya gk 

boleh di main-mainin  

P : terus pertanyaan yang kesembilan, apa benar menurut anda tembang 

Kidung Wahyu Kolosebon merupakan tembang yang bisa dikatakan bisa 

mengundang mahluk yang tak kasat mata apabila kita memutarnya di jam-

jam tertentu? 

N : percaya. Ya wes pokok e percaya 

P : menurut anda apakah tembang khususnya tembang Kidung Wahyu 

Kolosebo mampu merubah cara pandang terhadap lingungan sekitar? 

N : gak ada efek, ya wes pokokne samean percaya ya percaya enggak ya 

enggak. 

P : berarti tergantung pribadinya masing-masing 

N : tergantung pribadinya masing-masing 

P : terimakasih ya!!! 
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N : sama-sama. 

Narasumber 2 

P : Oke langsung ke pertanyaan yang pertama! Dari mana anda pertama kali 

mendengar tembang Kidung Wahyu Kolosebo? 

N : pertama kali mendengarkan tembang Kidung Wahyu Kolosebo saat lihat 

acaranya cak nun maiyah itu lalu mendegar banyak versi-versinya di 

Youtube itu mas 

P : perasaan apa yang anda rasakan saat mendengar temabng Kidung Wahyu 

Kolosebo? 

N : perasaan yang muncul dari diri saya 

P : iya dari dalam hati 

N : nyaman hening dan meresapi lagu-lagunya, tembang-tembangnya 

P : Sudah berapa lama anda mendengarkan tembang Kidung Wahyu 

Kolosebo? 

N : dulu sering sekarang jarang mendegarkan soalnya sudah banyak yang  

mengcover-cover feelnya itu udah gak dapat lagi  

P : Berapa Lama 

N : kira-kira dua bualanan mas 

P : Aktivitas apa yang anda lakukan saat mendengar tembang Kidung Wahyu 

Kolosebo? 

N : aktivitas ya gabut-gabut di youtube gak sengaja lihat di youtube lalu nge-

play tembang itu mas, cocok buat renungan mas 

P : Apakah anda suka dengan tembang Kidung Wahyu Kolosebo? 

N : sebenarnya saya suka mas tembang-tembang gitu, tembang-tembang jawa 

tembang tembang biar gak lupa jawanya. 

P : Apa yang anda rasakan saat orang atau lingungan sekitar anda memutar 

tembang Kidung Wahyu Kolosebo? 

N : sekitar,  

P : lingkungan sektar atau teman-teman saat memutar apa yang anda rasakan 
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N :bagus sih mas bagus yang saya rasakan ya banyak yang tau tembang ini 

mas gak saya doank ternyata sudah menyelurh 

P : Bangga berarti 

N : Bangga!!! 

P : Apakah anda percaya tembang Kidung Wahyu Kolosebo mengandung 

unsur mistis? 

N : percaya gak percaya mas soalnya belum pernah membuktikan kalau itu 

tembang mistis. 

P : Berarti antara percaya gak percaya 

N : Percaya gak percaya 

P : Ceritakan sedikit pengalaman anda saat mendengarkan temabang Kidung 

Wahyu Kolosebo? Pengalaman, pengalaman entah itu saat mendegar 

tembang kidung wahyu kolosbeo anda itu terjadi apa atau gimana? 

N : pengalaman mendengarkan tembang Kidung Wahyu Kolosebo secara 

langsung pas acara maiyahan itu mas tiba-tiba pikiran saya itu gak sadar itu 

mas kayak melamun, entah itu terpengaruh oleh musiknya atau tembang 

itu mas. Pokonya gak sadar gitu mas 

P : Oke selanjutnya, Apakah benar menurut anda tembang Kidung Wahyu 

Kolosebo merupakan tembang yang bisa dikatakan bisa mengundang 

mahluk yang tak kasat mata apabila kita memutarnya di jam-jam tertentu? 

N : waahh itu belum saya coba mas. 

P : oke pertanyaa terakhir, Menurut anda apakah tembang khususnya Kidung 

Wahyu Kolosebo mampu merubah cara pandang terhadap lingkungan 

sekitar? 

N : cara  pandang, tergantung orang ya mendengarkan itu mas terus 

persepsinya gimana, tergantung individunya 

P : berarti itu bisa gak merubah cara pandang seorang individu? 

N : cara pandang hehehe ya bisa mas. 

P : terimakasih 

N : oke oke 
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Narasumber 3 

P : Oke langsung ke pertanyaan yang pertama! Dari mana anda pertama kali 

mendengar tembang Kidung Wahyu Kolosebo? 

N : pertama kali mendengar dan tau tembang kidung kolosebo di waktu saya 

berjalan mengendari sepeda motor disitu ada apa, akayak suar audio sound 

system kok kebetulan itu tembang wahyu kolosebo dan saya sempat 

mendegarkan tembang tersebut 

P : perasaan apa yang anda rasakan saat mendengar temabng Kidung Wahyu 

Kolosebo? 

N : ya sangat terenyuh sekali di hati terutama lirik dan syair lagu tembang 

tersebut  

P : Sudah berapa lama anda mendengarkan tembang Kidung Wahyu 

Kolosebo? 

N : sudah berapa lama ya gak begitu lama sih, Cuma sepintas saya dengarkan 

awal hingga akhir 

P : Aktivitas apa yang anda lakukan saat mendengar tembang Kidung Wahyu 

Kolosebo? 

N : aktivitas, ya di sawah dan saya iu membawa hp, sekali aku mendengar 

tersebut aku menjadi senang dan akhirnya saya simpan di memori hp dan 

dengarkan waktu beraktivitas di sawah 

P : Apakah anda suka dengan tembang Kidung Wahyu Kolosebo? 

N : suka secara pribadi saya suka sekali sangat menyukai diantar tembang 

kidung wahyu kolosebo tersebut 

P : Apa yang anda rasakan saat orang atau lingungan sekitar anda memutar 

tembang Kidung Wahyu Kolosebo? 

N : yang saya rasakan ya, suatu ada sesuatu yang bermakna dihati saya mulai 

dari lirik, syair serta maka lagu tersbut dan saya sangat menyukai tembang 

wahyu kolosebo  

P : Apakah anda percaya tembang Kidung Wahyu Kolosebo mengandung 

unsur mistis? 
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N : kalau di bilang tembang wahyu kolosebo tersbut ada unsur mistis saya 

rasa tidak ada 

P : Ceritakan sedikit pengalaman anda saat mendengarkan temabang Kidung 

Wahyu Kolosebo? 

N : kalau yang saya rasakan dan saya maknai lagu atau tembang tersebut ada 

suatu apa ya? Katakanlah masukan namanya juga judulnya wahyu 

kolosebo, iya wahyu itu adalah pemberian yang maha kuasa dan makna, 

menurut saya makna dari tembang tersebut it adalah suatu rangkain 

kehidupan, dimana kehidupan itu selain ada yang nyata dikehidupan itu 

ada yang ghaib, ada yang secara ghaib, nyata ya kia bekerja sehari-hari kita 

berhubungan dengn sesama tapi ada yan ghaib disitu apa yang ghaib disitu 

hubungan ya kita sama yang khalik yang menciptakan alam semesta ini 

kita harus berbuat baik kepada sesama mahluk hidup, bahkan lebih-lebih 

lagi kepada manusia dan kita akan tau akhir dari kehidupan ini kita 

kembalinya kemana, lahh maka dari itu tarik ulur dari tembang tersebut 

adalah kita harus pandai-pandai bahwa hidup ini Cuma sementara, setelah 

kehidupan ini ada kehidupan lagi, kita itu perlu bekal yang cukup untuk 

kehidupan yang dikemudian hari itu adalah hal yang ghaib yang perlu kita 

alami 

P : Apa benar menurut anda tembang Kidung Wahyu Kolosebo merupakan 

tembang yang bisa dikatakan bisa mengundang mahluk yang tak kasat 

mata apabila kita memutarnya di jam-jam tertentu? 

N : ohh sangat tidak sebab mengundang hal yang istilah e mengundang roh 

mengundang apa itu ya perlu dengan ritual, tembang itu buka ritual, 

tembang itu nek kalau menurut saya itu wahyu kolosebo itu bukan ritual, 

itu suatu syair, syair dalam arti tatanan kehidupan dimana kita berprilaku 

dalam kehidupan sehari-hari, dalam hidup dan setelah hidup itu saja, gak 

ada yang dapat mengundang terus hal yang mahluk-mahluk halus gak sama 

sekali. 

P : berarti tembang itu gak ada kaitanya dengan seperti itu? 

N : gak ada, gak ada sama sekali 

P :menurut anda apakah tembang Khususnya Kidung Wahyu Kolosebo 

mampu merubah cara pandang terhadap lingkungan sekitar? 
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N : mampu sedikit banyak mampu tergantung seseorang yang mendegarkan 

dan memahami tembang tersebut, kalau dia mendegarkan Cuma buat 

hiburan untuk mengisi kekosongan ya, yang dia dapatakan ya itu aja, beda 

kalau orang itu mendengar dan memahami tembang tersebut dia akan tau 

maknanya, jadi sesuatu itu harus kadang-kadang kita harus didengarkan 

dimaknai dan di praktekan dalam kehidupan sehari-hari, kalau yang baik 

ya di ambil kalau yang krang baik atau tidak baik ya jangan dipakai. 

P : baik, terimaksih atas waktunya 

N :  enggeh terimakasih sama-sama, sak wangusle 

Narasumber 4 

P : Oke langsung ke pertanyaan yang pertama! Dari mana anda pertama kali 

mendengar tembang Kidung Wahyu Kolosebo? 

N : pertama kali dari youtube 

P : perasaan apa yang anda rasakan saat mendengar temabng Kidung Wahyu 

Kolosebo? 

N : perasaan, gimana senenng lah 

P : seneng karena apa? 

N : nada e 

P : Sudah berapa lama anda mendengarkan tembang Kidung Wahyu 

Kolosebo? 

N : sejak SMP kelas 3. 

P : sampai sekarang 

N : iya 

P : tapi ini gak range waktunya sering atau udah jarang-jarang 

N : jarang sih 

P : berarti masih mendengarkan 

N : masih mendengarkan 

P : Aktivitas apa yang anda lakukan saat mendengar tembang Kidung Wahyu 

Kolosebo? 
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N : waktu luang sama mau tidur 

P : cocok ya buat untuk tidur ya 

N : cocok 

P : Apakah anda suka dengan tembang Kidung Wahyu Kolosebo? 

N : suka sekali 

P : suka karena? 

N : suka nadanya, lirik-liriknya  

P : Apa yang anda rasakan saat orang atau lingungan sekitar anda memutar 

tembang Kidung Wahyu Kolosebo? 

N : senang 

P : Apakah anda percaya tembang Kidung Wahyu Kolosebo mengandung 

unsur mistis? 

N : emmmhh percaya sih. 

P : percaya karena apa? 

N : lirinya itu sangat kejawen 

P : Ceritakan sedikit pengalaman anda saat mendengarkan temabang Kidung 

Wahyu Kolosebo? 

N : gak pernah, Cuma senang aja 

P : Apa benar menurut anda tembang Kidung Wahyu Kolosebo merupakan 

tembang yang bisa dikatakan bisa mengundang mahluk yang tak kasat 

mata apabila kita memutarnya di jam-jam tertentu? 

N : gak percaya 

P : menurut anda apakah tembang Khususnya Kidung Wahyu Kolosebo 

mampu merubah cara pandang terhadap lingkungan sekitar? 

N : emmhhh cara pandang. Bisa. 

P : bisanya karena apa? 

N : lirinya itu 
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P : bisa merubah cara pandang disekitar 

N : iya 

P : oke, terimaksih atas waktunya 

N : iya sama-sama 

Narasumber 5 

P : Oke langsung ke pertanyaan yang pertama! Dari mana anda pertama kali 

mendengar tembang Kidung Wahyu Kolosebo? 

N : kalau kidung wahyu kolosebo pertama kali dengar itu dari youtube 

P : dari youtube 

N : Jujur dari youtube 

P : perasaan apa yang anda rasakan saat mendengar temabng Kidung Wahyu 

Kolosebo? 

N : wahyu kolosebo itu kalau saya pribadi ehh rasanya belum anu, belum apa, 

belum terlalu menjiwai karena maknanya belum sepenuhny paham 

P : Sudah berapa lama anda mendengarkan tembang Kidung Wahyu 

Kolosebo? 

N : sekitar dua tahun yang lalu, sampe sekarang jujur belum hafal 

P : Aktivitas apa yang anda lakukan saat mendengar tembang Kidung Wahyu 

Kolosebo? 

N : kalau dengar lagu tembang kidung kolosebo pertama kali itu 11 malam 

posisi pas grimis di warung hanya berdua sama teman diperkanalkan sama 

tembang itu 

P : Apakah anda suka dengan tembang Kidung Wahyu Kolosebo? 

N : sangat suka, Cuma jujur belum hafal 

P : Apa yang anda rasakan saat orang atau lingungan sekitar anda memutar 

tembang Kidung Wahyu Kolosebo? 

N : kalau saya pribadi, orang lain gak tau ya, kalau saya pribadi yo wahyu 

kolosebo itu kan wahyu menceritakan ketika suasan hening kesendirian 

jadi ya ehhh berasa penuh do’a curahan hati, semacam itu. 
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P : ehh yang di rasakan? 

N : kalau saya sendiri kalau orang lain gak tau. 

P : kalau pribadi? 

N : ya lumayan 

P : lumayan apa? Hehehehe 

N : lumayan itu nada-nadanya spiritualnya lumayan berasa 

P : Apakah anda percaya tembang Kidung Wahyu Kolosebo mengandung 

unsur mistis? 

N : misitis itu bukan dari, ya kalau syair-syairnya itu iya, Cuma mistis dan 

tidak itu tergantung yang memaknai jadi kalau dibuat plesetan, cengegesan 

ya to seperti kalau sudah nuansanya dibikin semacam dangdutan hilang 

makna mistisnya, semacam itu. 

P : Ceritakan sedikit pengalaman anda saat mendengarkan temabang Kidung 

Wahyu Kolosebo? 

N : kalau pengalam apa ya, pengalaman di... ya seperti ada rasa seperti ya 

semacam mendengar lagu-lagu tembang-tembang jawa, maksudnya 

tembang-tembang jawa yang ciptaan ya semacam empuh lah bukan lagu 

jawa kekinian, kalau yang macam, yang model sekarang ada Nickkeri ada 

apa sak piturute endak lain dari itu lain, yang jelas ehhh berasa seperti pada 

suasana yang lain, ya diantara siang dan malam itu sulit dibedakan 

semacam itu 

P : Apa benar menurut anda tembang Kidung Wahyu Kolosebo merupakan 

tembang yang bisa dikatakan bisa mengundang mahluk yang tak kasat 

mata apabila kita memutarnya di jam-jam tertentu? 

N : endak, endak percaya 

P : menurut anda apakah tembang Khususnya Kidung Wahyu Kolosebo 

mampu merubah cara pandang terhadap lingkungan sekitar? 

N : kalau untuk mampu merubah cara pandan terhadap lingkungan sekitar 

saya yakin iya, tapi cara pandang masing-masing manusia pribadi itu labil 

namanya manusia jadi berubah-ubah. Terus untuk pertanyaan yang tadi 

lupa saya 
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P : ini yang bisa mengundang mahluk yang tak kasat mata apabila kita 

memutar di jam-jam tertentu 

N : mengundang tak kasat mata itu bukan tujuan dari sebuah tembang apalagi 

Wahyu Kolosebo, kalau mengundang mahluk tak kasat, mahluk itu kan 

juga macamnya banyak, mahluk apa yang tidak kasat mata itu, yaa.. ada 

kecoak dibalik tembok ya tak kasat mata, sederhana saja 

P : baik pertanyaan sudah habis, terimakasih atas waktunya, dan semoga 

dilancarkan rejekinya 

N : ammiinnn maturnuwun 
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