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ABSTRAK 

Tembang is a cultural heritage passed on by previous ancestors in Java, especially in the East Java 

region. Song is a literary arrangement of supplication to God Almighty. This study seeks to examine 

how the public's perception of the Song Tembang Wahyu Kolosebo. This study uses Edmund Husserl's 

Phenomenology method and Symbolic Interaction theory to determine how the public's perception of 

the Song Song Wahyu Kolosebo. The results of this study indicate that the community's perception of 

the song Song Tembang Wahyu Kolosebo is that the perception will affect human views, the type of 

message conveyed is only analyzed in half or incompletely, thus giving rise to a different meaning 

betweenperception of one another.an interesting study to conclude that in fact the theme of "Song of 

Wahyu Kolosebo" is a spiritual dimension that emphasizes the relationship between fellow living 

beings and the relationship between living things and God Almighty. 

Keywords: Persespi Song Song Wahyu Kolosebo, Phenomenology Study and Symbolic Interaction 

Theory. 

ABSTRAK 

Tembang merupakan suatu warisan budaya yang diwariskan oleh para leluhur terdahulu di tanah 

Jawa, khususnya wilayah Jawa Timur. Kidung merupakan susunan sastra permohonan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. Penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana Persepsi Masyarakat Tentang Tembang 

Kidung Wahyu Kolosebo. Penelitian ini menggunakan metode Fenomenologi Edmund Husserl dan 

teori Interaksi Simbolik untuk mengetahui bagaimana Persepsi Masyarakat Tentang Tembang Kidung 

Wahyu Kolosebo. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Persepsi Masyarakat Tentang Tembang 

Kidung Wahyu Kolosebo adalah persepsi akan mempengaruhi pandangan manusia, jenis pesan yang 

disampaikan hanya ditelaah secara setengah-setengah atau tidak utuh, sehingga memunculkan suatu 

makna yang berbeda antar persepsi satu dengan yang lain. Sebuah kajian yang menarik untuk 

disimpulkan bahwa sebenarnya temabang “Kidung Wahyu Kolosebo” adalah suatu dimensi spiritual 

yang mengedapankan dalam hubungan antara sesama mahluk hidup dan hubungan mahluk hidup 

dengan Tuhan Yang Maha Esa 

Kata kunci: Persespi Tembang Kidung Wahyu Kolosebo, Studi Fenomenologi, dan teori Interaksi 

Simbolik 
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PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG 

 Banyak cara dalam 

menyampaikan pesan, salah satunya yaitu 

melalui seni musik. Seni merupakan satu 

media yang sangat komprehensif untuk 

memberikan suatu pemahaman terhadap 

masyarakat luas tentang pesan yang akan 

disampaikan.  Seperti yang diketahui 

masyarakat luas bahwasanya masyarakat jawa 

khususnya masyarakat Lamongan lebih 

memahami sebuah pesan melalui media 

tertentu seperti wayang, tembang (macapat) 

dan syair adalah suatu media yang dirasa 

sangat pas untuk menyampaikan pesan, 

maksud dan tujuan. Musik sebagai media 

sangat berperan dalam mengkomunikasikan 

suatu peristiwa atau pesan-pesan yang 

terkandung dalam sebuah komposisi musik itu 

sendiri. salah satunya yaitu melalui tembang, 

yang digunakan oleh masyarakat jawa untuk 

berkomunikasi melalui tembang yang sampai 

sekrang masih digunakan oleh masyarakat 

jawa dan  warisan budaya. 

Budaya merupakan sebuah media 

yang menjadi sarana berkomunikasi oleh antar 

bangsa, rakyat, ataupun organisasi tertentu, 

karena melalui budaya masyarakat dapat 

menjelaskan jenis dan bentuk komunikasi 

yang terdapat didalamnya. Komunikasi dalam 

berbudaya sendiri melahirkan suatu entitas 

tersendiri untuk melihat jendela dunia. 

Komunikasi yang terdapat dalam budaya jawa 

memiliki arti dan pemahaman tersendiri serta 

banyak pesan-pesan yang tersembunyi dibalik 

budaya dan mayarakat  khususnya masyarakat 

jawa. Kebudayaan masyarakat jawa yang 

adipeni adalah cerminan perilaku masyarakat 

dan cerminan itu diwujudkan dalam bentuk 

interaksi sosial. Masyarakat jawa juga tidak 

bisa lepas dari persepsi, perilaku, dan cara 

pandangnya tentang hal yang berbau 

supranatural atau klenik. Seperti yang 

diketahui bahwa suku jawa merupakan suku 

terbesar di Indonesia.  

Seiring dengan berkembangnya zaman 

dan masuknya pengaruh budaya modernisasi 

dan westernisasi membuat komunikasi 

semakin berkembang dan itu otomatis 

mempengaruhi semuanya. teknologi diduga 

menjadi sebab munculnya deformasi dalam 

berbudaya dan berkomunikasi. Perubahan 

terbesar bentuk komunikasi adalah dengan 

hadirnya teknologi yang semakin hari semakin 

merajai masyarakat, sehingga masyarakat 

dengan gampang terpengaruh oleh sesuatu 

yang terdapat dalam media internet. Tidak 

berhenti sampai disitu, media sosial yang ada 

saat ini mampu menggiring opini dan persepsi 

masyarakat dengan gampang, sehingga banyak 

kasus atau isu-isu yang tidak bertanggung 

jawab bermunculan dan masyarakat sendiri 

tidak mampu memahami dan memilah apa 

yang ditulis atau tertulis didalam media sosial 

itu sendiri.  

Hal ini menjadi pekerjaan rumah besar 

untuk membenahi, meluruskan, dan 

memberikan pemahaman yang baik tentang 

isu-isu yang tersebar di masyarakat. Hal ini 

terbukti dengan semakin tingginya persepsi 

negatif tentang media sebagai penyampai 

pesan, sehingga sering di jumpai di media 

mainstream  banyaknya tontonan yang sering 

kali memuculkan persepsi negatif, salah satu 

contohnya yaitu tembang Kidung Wahyu 

Kolosebo, yang menjadi lagu pengisi di suatu 

acara-acara yang bertemakan supranatural, 

bahkan tidak hanya di acara yang bertemakan 

supranatural saja, sering dengan 

berkembangnya zaman Tembang Kidung 

Wahyu Kolosebo banyak bermunculan 

menjadi Instastory di kalangan pengguna 

media baru apabila ada suatu kejadian diluar 

nalar. 

Tembang Kidung Wahyu Kolosebo 
merupakan tembang yang sejatinya digunakan 

orang-orang sebagai media untuk 

mendekatkan diri pada Tuhan. pada saat dulu 

di Indonesia khusunya di wilayah Jawa Timur. 

Kidung merupakan bagian dari seni dan 

budaya Indonesia yang lahir di pulau Jawa, 

pada awalnya sebelum jaman walisongo 

kidung sudah ada di Jawa, Kidung merupakan 

susunan sastra yang ditembangkan oleh orang-

orang yang bertaraf khusus (sakti mandra 

guna) sebagai wasilah (perantara) permohonan 

kepada Sanghyang Taya merupakan sembahan 

yang utama. Dalam Kapitayan Sanghyang 

Taya bermakna hampa atau kosong (Suwung, 

atau Awang-Awung). Taya bermakna yang 

Absolut, yang tidak dapat dipikirkan dan 

dibayangkan, orang jawa mendefinisikannya 

dalam satu kalimat “Tan kena kinaya Ngapa” 

alias tidak bisa diapa-apakan keberadaan-Nya. 



Kata Awang-Awung bermakna ada tapi tidak 

ada, tidak ada tetapi ada.  

Persepsi yang berkembang di 

masyarakat tentang tembang Kidung Wahyu 

Kolosebo sudah merujuk kepada hal-hal yang 

dinilai negatif, yaitu sebagai sarana untuk 

memanggil roh. Stigma demikian sangat tidak 

bersumber dan tidak bisa lansung dipercaya 

begitu saja, Persepsi seperti ini sudah sangat 

melekat pada masyarakat pada umumnya, 

sehingga memberikan satu pemahaman minor 

terhadap tembang Kidung Wahyu Kolosebo. 

Meskipun tembang Kidung Wahyu Kolosebo 

sudah menjadi suatu tembang untuk 

memanggil roh.  Pandangan masyarakat luas 

tentang tembang Kidung Wahyu Kolosebo ini 

perlu diluruskan. Perlu adanya pembenahan 

secara masif tentang persepsi ini karena jika 

tidak diluruskan di khawatirkan tembang. 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan konteks penelitian diatas, 

maka dapat dirumuskan bahwa dalam 

peneitian ini adalah bagaimana persepsi 

masyarakat Dusun Kalibogo tentang tembang 

Kidung Wahyu Kolosebo? 

TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan fokus penelitian diatas, 

tujuan dari peneltian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana persepsi masyarakat 

tentang tembang Kidung Wahyu Kolosebo 

yang di persepsikan masyarakat menjadi 

sebuah tembang pemanggil roh. 

PENDEKATAN PENELITIAN 

FENOMENOLOGI 

Isitilah fenomenon  pada dasarnya 

sama dengan akar kata fantasi, fantom, fosfor, 

dan foto, yang berarti sinar atau cahaya. Dari 

akar kata tersebut dibentuk kata kerja yang 

antara lain, berarti tampak, terlihat karena 

bercahaya atau bersinar. Dari kata-kata itu 

tersalurlah kata fenomenon, artinya sesuatu 

yang tampak, yang terlihat karena bersinar 

atau bercahaya. Yang disebut gejala. Jadi 

fenomenologi bisa diartikan sebagai uraian, 

percakapan, atau limu tentang fenomenon atau 

sesuatu yang sedang menampakan diri. Dalam 

bahasa filsafat, dapat juga dikatakan bahwa 

fenomenologi ialah percakapan dengan 

fenomenon, atau sesuatu yang sedang 

mengejala (Sobur, 2001:34;  Driyarkara, 

1989:17). 

Studi fenomenologi adalah usaha 

untuk menemukan realitas yang tampak 

dengan melibatkan pengujian yang teliti dan 

seksama pada kesadaran pengalaman manusia. 

Konsep utama dalam studi fenomenologi 

adalah makan yang muncul dari pengalaman 

kesadaran setiap individu dengan 

mengidentifikasi kualitas essensial dari 

pengalaman kesadaran dengan cara melakukan 

penelitian yag mendalam. 

Banyak pandangan filsuf yang 

diarahkan kepada “mahluk” bernama 

fenomenologi ini. Kant, misalnya, menamakan 

begian keempat dari karyanya yang berjudul 

Metalphsical Principles Sciece sebagai 

phenomenology. Kant menguraikan gerak dan 

diam sebagai karakteristik umum yang 

menandai setiap gejala.  

Arti yang lebih luas lagi, kata 

fenomenologi” mencakup aneka macam cara 

populer untuk membicarakan fenomena-

fenomena atau hal-hal yang tampak. Istilah 

tidak lagi dipatoki secara jelas dan kritis. 

Seperti dikatakan Wahana (2004:31), 

fenomenologi merupakan istilah yang 

digunakan secara luas dalam berbagai 

pengertian dalam filsafat modern, yang 

memiliki pokok persoalan “fenomena”. 

 Kidung Wahyu Kolosebo akan 

mengakar menjadi stigma negatif bagi 

generasi ke generasi. Meluruskan persepsi 

tidaklah mudah terlebih lagi persepsi ini sudah 

mengakar dikalangan masyarakat, karena apa 

yang menyebabkan pikiran dan pemikiran ini 

berkembang tidak lepas dari peran masyarakat 

yang meng-konfirmitas-kan Kidung Wahyu 

Kolosebo sebagai tembang untuk memanggil 

roh. 

Masyarakat perlu diberikan satu 

pemahaman yang rill, kerangka berpikir yang 

nyata dan konkrit, sehingga pada akhirnya 

masyarakat melihat satu sisi positif dari suatu 

pesan yang terkandung dibalik tembang 

Kidung Wahyu Kolosebo. Bisa dikatakan ini 

sebuah harapan besar, bahwa cara yang 

berhasil menghasilkan persepsi merupakan 

sesuatu yang perlu diawasi bersama sehingga 

tidak menimbulkan keraguan dan 



kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. 

Dalam penelitian ini peneliti ingin membahas  

Psikologis Gestalt. Alhasil muncul 

fenomenologi persepsi yang hemat.Istilah 

fenomenologi menunjuk pada suatu teori 

spekulatif tentang penampilan pengalaman dan 

penggunaan awal, pengertian fenomenologi 

dikaitkan dengan kotomi phenomenon-

noumenon suatu perbedaan antara yang 

tampak (pehonomenon) dan yang tidak tampak 

(noumenon).  

fenomenologi menurut Husserl 

memberi pengetahuan yang perlu dan esensial 

mengenai apa yang ada. Dalam berbagai tahap 

penelitiannya, ia menemukan objek-objek 

yang membentuk dunia yang kita alami. 

Dengan demikian, fenomenologi dapat 

dijelaskan sebagai metode ‘kembali ke benda 

itu sendiri’, ini disebabkan karena benda itu 

sendiri merupakan objek kesadaran langung 

dalam bentuk murni. Aspek fenomenologi 

Husserl yang berusaha menggali perangkat 

hukum  kesadaran manusiawi yang esensial 

juga kait-mengait disebut feomenologi 

transdental. Kembali kepada sumber menuntut 

pengarahan langsung diri kita pada bendanya 

sendiri, tanpa perantara apapun dan bahkan 

harus bebas dari segala prasangka, maka dari 

itu perlunya menjalankan langkah-langkah 

metodis, yang oleh Husserl disebut reduksi. 

Pengamatan Husserl mengenai struktur 

intensionalitas kesadaran, merumuskan adanya 

empat aktivitas yang inheren dalam kesadaran 

yaitu.  

fenomena dan persepsi yang terjadi 

secara mendalam tentang tembang Kidung 

Wahyu Kolosebo, peneliti memilih masyarakat 

Dusun Kalibogo sebagai responden untuk 

penelitian ini, karena masyarakat Dusun 

Kalibogo masih mempunyai kepercayaan 

budaya-budaya jawa yang sampai sekarang 

masih dipercaya oleh masyarakat Dusun 

Kalibogo. 

Teori Interaksi Simbolik 

Interaksi simbolik ada karena ide-ide 

dasar dalam membentuk makna yang berasal 

dari pikiran manusia (Mind) mengenai diri 

sendiri (Self) dan hubungannya diantara tengah 

interaksi sosial dengan tujuan akhir untuk 

memediasi, serta menginterpretasi makna di 

tengah masyarakat (Society) dimana individu 

menetap. Menurut Douglas (1970) dalam 

Ardianto (2007: 136), makna itu berasal dari 

interaksi, dan tidak ada cara lain untuk 

membentuk makna, selain membangun 

hubungan dengan individu lain melalui 

interaks. 

Definisi singkat dari ke tiga ide dasar 

interkasi simbolik antara lain: 

1. Pikiran (Mind) adalah kemampuan 

untuk menggunakan simbol yang 

mempunyai makna sosial yang 

sama, dimana tiap individu harus 

mengembangkan pikiran mereka 

melalu interaksi dengan individu 

yang lain. 

2. Diri (Self) adalah kemampuan 

dalam mereflesikan diri pada tiap 

individu melalui penilaian sudut 

pandang orang lain, sehingga teori 

interaksionisme simbolis adalah 

salah satu teori yang masuk dalam 

sosiologi yang menjabarkan 

tentang diri sendiri (The-Self) dan 

dunia luarnya. 

3. Masyarakat (Society) adalah 

hubungan sosial yang diciptakan, 

dibangun, dan dikonstruksikan 

oleh individu ditengah 

masyarakat, dari tiap individu 

tersebut terlibat dalam perilaku 

yang pilih secara aktif dan 

sukarela, yang pada akhirnya 

mengantarkan manusia meuju 

proses pengambilan peran 

ditengah masyarakat. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif. Metode kualitatif digunakan 

bertujuan untuk mendapatkan data yang 

mendalam, suatu data yang mengandung suatu 

makna. Makna adalah data yang sebenarnya, 

data yang pasti data yang merupakan suatu 

nilai yang tampak. oleh karena itu dalam 

penelitian kualitatif tidak menekan pada 

generalisasi akan tetapi lebih menekankan 

pada makna. Metode penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 

(sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci. 



Metode kualitatif digunakan untuk 

mendapatkan data yang mendalam, suatu data 

yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik 

data yang tampak. 

 Sumber data dari penelitian ini terdiri 

dari Data  Primer dan Data Sekunder Sumber 

data primer merupakan data yang diambil 

langsung oleh peneliti dari sumber tanpa ada 

perantara, dengan cara menggali sumber asli 

secara langsung melalui informan. Data 

diperoleh melalui wawancara atau pengamatan 

langsung dilapangan. Sumber primer dari 

penelitian ini adalah lima masyarakat Dusun 

Kalibogo yang dijadikan informan. Sumber 

data sekunder adalah data yang digunakan 

untuk mendukung data primer. Sumber data 

sekunder ini diperoleh melalui dokumentasi 

dan studi kepustakaan dari buku-buku, media 

cetak, dan internet.  

pengumpulan data pada penelitian ini 

dilakukan oleh penulis dengan cara 

wawancara, Observasi, Dan Studi Pustaka. 

Dalam melakukan wawancara penulis 

mengambil 5 partisipan dari remaja hingga 

dewasa yang mendapatkan pengalam 

mengenai tembang Kidung Wahyu Kolosebo. 

Setelah melakukan wawancara penulis 

melakukan observasi kepada 5 partisipan yang 

telah diwawancarai. Kemudian terakhir 

peneliti melakukan studi pustaka dimana 

penulis mencari referensi yang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan. 

 Setelah pengumpulan data penulis 

melakukan analisis data. Langkah pertama 

yang dilakukan adalah melakukan penelitian 

menggunakan peneitian dengan pendekatan 

metode Fenomenologi Edmund Husserl. 

Fenomenologi Edmund Husserl memiliki 

empat point  struktur Intensionalitas kesadaran 

sebagai berikut : 

a. Objektifikasi. Mengarahkan data (yang 

merupakan integral dari aliran kesadaran), 

terhadap objek-objek intensional. Fungsi 

dari intensional sendiri adalah 

menghubungkan data yang sudah terdapat 

dalam aliran kesadaran.  

b. Identifikasi. Yakni suatu intensional yang 

mengarahkan berbagai data dan suatu 

peristiwa dan kemudian pada objek hasil 

objektifikasi. Karena banyak dipengaruhi 

oleh aspek diri dalam, seperti motivasi, 

minat, keterlibatan emosional, maupun 

intelektual.  

c. Korelasi ialah menghubungkan setiap 

aspek dan objek lain yang menjadi 

horisonnya. Bagian depan sebuah objek 

menunjukan pada bagian samping, muka 

bawah dan belakang.  

d. Konstitusi Melihat bahwa aktivitas-

aktivitas intensional yang berfungsi 

mengkonstitusikan objek-objek 

intensional. Objek intensional tidak 

dipandang.  Penyelidikan Husserl 

kemudian berhasil menemukan adanya 

dunia yang dihayati. Berbagai strukturnya 

dapat diamati dengan cara melepaskan 

diri dari prasangka-prasangka teoritis 

yang berasal dari latar belakang keilmuan 

yang telah dimiliki sebelumnya. Setiap 

subjek transendtal mengkonstitusikan 

pada perspektif dunianya sendiri yang 

unik dan khas. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Mind (Pikiran) 

Pada dasarnya tembang berfungsi 

sebagai lagu yang dulunya digunkan oleh 

leluhur untu memberikan nasihat kepada 

semua orang dan salah alat yang digunakan 

oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk 

menyebarkan agama Islam pada saat itu. 

Tembang juga digunakan oleh Empuh 

(Pembuat Keris) dalam membuat keris, 

dalam pembuatan keris, Empuh selalu 

melantunkan sebuah tembang dan itu 

nantinya akan berpengaruh pada bentuk keris 

yang dibuat. Tembang kini mengalami 

perubahan demi tuntutan kebutuhan pasar 

hingga masyarakat luas hanya menganggap 

tembang hanya sebagai sarana hiburan 

semata. 

Masyarakat Dusun Kalibogo 

sebenarnya sangat menyukai tembang-

tembang jawa baik itu tua atau pun muda. 

Masyarakat beranggapan bahwa dengan 

adanya banyak masyarakat yang menyukai 

tembang mampu membawa dampak positif 

untuk masyarakat. Mengenai tembang yang 

hadir di tengah-tengah masyarakat, masing-

masing individu mempunyai penafsiran yang 

berbeda-beda, dalam kaitan ini bergantung 

pada kondisi dan latar belakang masing-

masing individu tembang Kidung Wahyu 

Kolosebo. Seperti yang sudah dijelaskna 



sebelumnya, bahwasanya masyarakat 

mengembangkan pikiran melalui interaksi 

dengan orang lain. Dalam ha ini interaksi 

yang terjadi yaitu antara masyarakat dengan 

tembang Kidung Wahyu Kolosebo 

“ 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. “ (Wawancara 

dengan Suyono 31 Desember 2020) 

Tembang sejatinya budaya yang 

diwariskan oleh nenek moyang pada jaman 

dahulu dan diwariskan ke anak cucunya dan 

bertahan hingga sekarang dengan tujuan 

sebagai alat untuk tutunan dalam hidup, karena 

dalam tembang jawa dengan lirik-lirik 

mengandung makna yang dalam sehingga 

tembang bisa bertahan sampai sekarang dan 

menjadi budaya yang tidak bisa dilepaskan 

dengan orang-orang Jawa. Banyak orang yang 

mengatakan bahwa sebuah tembang 

mengandung unsur mistis karena dari lirik dan 

alunan musik serta unsur jawa yang sangat 

kental menjadikan orang menghubung-

hubungkan dengan sesuatu yang tidak masuk 

akal, Padahal mengandung banyak nilai-niai 

moral yang bisa kita gunakan dalam 

kehidupan, akan tetapi banyak orang yang 

tidak mengetahui itu, orang lebih tertarik 

dengan asumsi dan persepsi yang sementara. 

Dalam sebuah lagu atau tembang 

banyak dijumpai lirik-lirik atau syair yang 

mampu membawa para pendengar larut dalam 

alunan aransemen yang dibuat, salah satunya 

dari informan yang diwawancarai peneliti 

merasakan syair dalam tembang Kidung 

Wahyu Kolosebo, dia merasakan syair dari 

Tembang Kidung Wahyu Kolosebo memiliki 

makna dalam kehidupan. Dari tembang dapat 

disimpulkan bahwasanya tembang jawa 

khususnya tembang Kidung Wahyu Kolosebo 

dapat menjadi suatu pejalaran dalam 

berkehidupan karena dalam tembang Kidung 

Wahyu Kolosbeo banya memilik arti yang 

luas, terutama dalam berkehidupan apa bila 

kita menggali lebih dalam lagi makna dalam 

tembang Kidung Wahyu Kolosebo. 

b. Self (Diri) 

Peneliti melakukan analisis pada 

informan yang sudah diwawancarai, ketika 

memposisikan sebagai “I” (subjek) atau diri 

yang bertindak. Para informan banyak yang 

belum paha sepenuhnya makna dari tembang 

Kidung Wahyu Kolosebo, namun para 

informan tidak mengedepankan makna dari 

tembang akan tetapi informan lebih fokus 

pada hiburan dalam tembang tersebut. 

Mead mendefinisikan Kemampuan 

untuk merefleksikan diri sendiri dari 

perspektif orang lain. Ketika Mead berteori 

mengenai diri, ia mengamati bahwa manusia 

mempunyai kemampuan untuk menjadi 

subjek dan objek bagi dirinya sendiri. Mead 

menyebut subjek yang bertindak sebagai “I” 

sedangkan objek atau diri yang mengamati 

adalah “Me”. Dalam hal ini informan  

berperan sebagai “Me” dimana meraka 

seperti masyarakat biasa, yang beraktfitas 

seperti biasa dan dapat hidup berdampingan 

dan bisa mengikuti kegiatan kemasyarakata. 

Peneliti berpendapat bahwa nilai-

nilai yang terkandung dalam tembang 

Kidung Wahyu Kolosebo mempunyai unsur-

unsur kesenian dan sastra yang mendalam 

dan banyak nilai-nilai positif yang nanti akan 

berpengaruh besar dalam membentuk pikiran 

anak-anak dan pemuda-pemudi di Dusun 

Kalibogo. Dari obeservasi yang peneliti 

lakukan, anak-anak dan pemuda-pemudi di 

Dusun Kalibogo sangat menghormati orang 

yang lebih tua dan bersikap sopan kepada 

semua orang tidak hanya itu banyak juga 

yang mulai sedikit religius. 

“ 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 “ (Wawancara dengan 

Sulianto 29 Desember 2020) 

Menurut informan yang sudah peneliti 

wawancarai bahwasannya tembang Kidung 

Wahyu Kolosebo bukan tembang yang 

mengandung unsur mistis, karena informan 

berasumsi mistis itu tergantung pada individu 

yang memaknai tembang Kidung Wahyu 

Kolosebo, dan dijaman sekarang banyak 

tembang yang dicover oleh banyak orang, 

salah satunya Orkes Melayu yang mengubah 

dari segi aransemen dan instrumen sehingga 

informan mengatakan makna mistisnya 

hilang. 

 

c. Society (Masyarakat) 

Masyarakat (Society) merupakan 

jejaring hubungan sosial yang diciptakan, 

dibangun, dan dikonstrusikan oleh tiap 

individu di tengah-tengah masyarakat, dan 

tiap individu terlibat dalam perilaku yang 

mereka pilih secara aktif dan sukarela. 

Hubungan antara tembang Kidung Wahyu 

Kolosebo dan masyarakat sebagai satu ruang 

interaksi. Dalam hal ini interaksi tersebut 

berupa masyarakat yang mempreentasikan 

serangkain respon yang terorganisir yang. 

Tembang pada jaman sekarang sangat 

berbeda dengan tembang pada jaman dulu, 

jaman sekarang tembang banyak diplesetkan 

dan di gubah dari segi aransemen oleh 

banyak masyarakat, sehingga rasa dari 

tembang tersebut mulai hilang sehingga tidak 

bisa dirasakan pesan dalam setiap lirik dan 

alunan dari musinya. 

Kembali kepada asal-usul tembang. 

Dalam kesenian tradisional khususnya 

tembang, sejatinya tembang adalah tatanan 

musik awal penciptaanya pada jaman duu 

bertujuan untuk mengajak masyarakat 

berbuat baik dalam kehidupan, karena dalam 

lirik tembang Kidung Wahyu Kolosebo 

sendiri berisikan bagaimana hidup di dunia 

menjadi manusia yang baik. 

“ 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 “ 

(Wawancara Dengan Sulianto 29 

Desember 2020) 

Tembang jawa sering dikaitkan 

dengan hal-hal yang ganjil dan tidak masuk 

dilogika salah satu contoh tembang jawa yang 

dipercaya masyarakat yang percaya dengan 

kemistisan suatu tembang, yaitu Lingser 

Wengi, tembang ini dipercaya masyarakat luas 

mengandung unsur mistis karena dari segi 

aransemen dan suara dari penyanyi yang 

mampu membuat merinding bagi siapa saja 

yang mendegarkannya. Karena sering 

dikonotasikan dengan hal-hal yang mistis 

seperti mampu menggundang roh atau mahluk 

yang tak kasat, maka banyak orang yang 

mengasumsikan bahwa tembang Kidung 

Wahyu Kolosebo mempunyai sesuatu yang 

dianggap magis. Hal ini yang membuat 

tembang Kidung Wahyu Kolosebo menjadi 

tembang yang secara sepihak diklaim sebagai 

tembang yang mengandung unsur mistis, 

karena mereka khususnya pendengar tidak 

berusaha mencari makna dalam tembang 

tersebut. 

Dari beberapa individu yang spesial, 

tembang menjadi sebuah alat komunikasi yang 

efektif sebagai cara bagi individu bagaimana 

kita hidup untuk menghormati satu sama lain  

dan bagaimana kita menjaga etika dalam 

kehidupan. Karena dalam lirik tembang 

banyak makna yang tertulis yang dapat 

diterapkan di kehidupan. Dunia tidak dipahami 

sebagai dunia objektif dalam pengertian fisik 

material. Akan tetapi dunia sebagaimana 

dihayati oleh subjek sebagai pribadi. Dengan 

demikian dalam pandangan fenomenologi. 

dunia itu subjektif dan relatif, dalam  hal ini 

peneliti ingin memamparkan hal-hal tersebut 

dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat 

yang menjadi informan saat ini. Dimana 

informan memanfaatkan tembang sebagai 

media media pembelajaran. Menurut Husserl 

dengan fenomenologi kita bisa mempelajari 

banyak bentuk-bentuk pengalaman dari sudut 



pandang orang yang mengalamninya secara 

langsung. Diambil dari beberapa wawancara 

dengan informan, dapat dilihat bahwa niatan 

dari infroman merupakan suatu kebutuhan 

pertama, seperti halnya tembang Kidung 

Wahyu Kolosebo sebagai sarana untuk 

bagaimana kita hidup didunia bisa saling 

menghormati, dan menjadikan tembang 

sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada  

Tuhan Yang Maha Esa. 

PERSEPSI MASYARAKAT DUSUN 

KALIBOGO TENTANG TEMBANG 

KIDUNG WAHYU KOLOSEBO 

 Dalam pembahasan diatas, merujuk 

pada bahwa persepsi dipengaruhi oleh bebrapa 

hal yang terdapat bebrapa faktor yaitu faktor 

Internal dan faktor Eksternal, kemudian 

tembang Kidung Wahyu Kolosebo juga 

mengandung berbagai  macam unsur. 

Sehingga jika itu disatukan lalu dikaitkan 

dengan persepsi masyarakat Dusun Kalibogo, 

maka akan mengarah pada satu persepsi bahwa 

Tembang Kidung Wahyu Kolosebo ini 

mengandung makna yang positif. Ini 

berdasarkan hasil wawancara dengan lima 

narasumber yang terbagi menjadi dua kelas, 

yaitu kelas atas dan kelas bawah. 

Dari satu narasumber yang peneliti 

wawancarai dua diantaranya berpendapat lain 

tentang Tembang Kidung Wahyu Kolosebo, 

pendapat tersebut mengarah pada unsur mistis 

yang terdapat dibalik tembang Kidung Wahyu 

Kolosebo. Empat narasumber mengatakan dan 

menjelaskna bahwa tembang Kidung Wahyu 

Kolosebo merupakan sebuah Do’a, sebuah 

syair tentang tatanan kehidupan, percaya tidak 

percaya, dan sedikit percaya. Ini mengarah ke 

kekecenderungan pesan yang positif dibalik 

tembang Kidung Wahyu Kolosebo. 

mengatakan bahwa tembang Kidung 

Wahyu Kolosebo merupakan tembang yang 

mengandung unsur mistis, akan tetapi kelima 

narasumber berpendapat lain, empat 

narasumber berpendapat bahwasanya tembang 

Kidung Wahyu Kolosebo merupakan tembang 

yang mengandung unsur mistis dan satu 

narasumber percaya akan mitos dari tembang 

Kidung Wahyu Kolosebo yang mengandung 

unsur mistis, alasanya sederhana saja karena 

lirik dari tembang dan nada yang seram. 

Alasan yang kedua adalah informasi yang 

tersebar dan menyebar tentang tembang ini 

ialah negatif, karena narasumber hanya 

mendengar saja tanpa mencari makna yang 

terkandung dalam tembang sehingga banyak 

yang mempresepsikan sesuai dengan apa yang 

dipikirkan. Sehingga informasi yang diterima 

mempengaruhi pikiran. Kemudain peneliti 

menanyakan percaya karena apa kalau 

tembang Kidung Wahyu Kolosebo 

Mengandung unsur mistis? Berbagai jawaban 

yang disampaikan narasumber kepada peneliti, 

ada yang mengatakan karena liriknya terlalu 

kejawen, lirik yang mendekati fakta. Peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa persepsi yang 

dibangun masyarakat Dusun Kalibogo 

dipengaruhi oleh informasi yang tidak utuh 

dan hanya bersifat apriori saja tanpa adanya 

pembuktian secara empiris. 

Dari pembahasan diatas, dapat ditarik 

sebuah hipotesis bahwa persepsi akan 

mempengaruhi pandangan manusia, jenis 

pesan yang disampaikan hanya ditelaah secara 

setengah-setengah atau tidak utuh, sehingga 

memunculkan suatu makna yang berbeda antar 

persepsi satu dengan yang lain. Sebuah kajian 

yang menarik untuk disimpulkan bahwa 

sebenarnya temabang “Kidung Wahyu 

Kolosebo” adalah suatu dimensi spiritual yang 

mengedapankan dalam hubungan antara 

sesama mahluk hidup dan hubungan mahluk 

hidup dengan Tuhan Yang Maha Esa. 

 Dimensi yang dimilik manusia 

menuntun hasil penelitian ini kepada satu 

jawaban sementara yaitu tembang Kidung 

Wahyu Kolosebo merupakan suatu dakwah 

yang bertujuan untuk menginggatkan semua 

mahluk hidup. Salah satu dimensi yang 

digunakan oleh pencipta tembang Kidung 

Wahyu Kolosebo yang digunakan oleh Sri 

Narendra Kalaseba dalam mendakwahkan 

tembang ini ialah dengan spiritual, yaitu 

memberikan pengertian dan sifat persuasif 

kepada masyarakat untuk mendekatkan diri 

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

memperdalam ajaran Islam dengan baik dan 

benar. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari beberapa individu yang spesial, 

tembang menjadi sebuah alat komunikasi yang 

efektif sebagai cara bagi individu bagaimana 

kita hidup untuk menghormati satu sama lain  

dan bagaimana kita menjaga etika dalam 

kehidupan. Karena dalam lirik tembang 



banyak makna yang tertulis yang dapat 

diterapkan di kehidupan. informan 

memanfaatkan tembang sebagai media media 

pembelajaran.  

Diambil dari beberapa wawancara 

dengan informan, dapat dilihat bahwa niatan 

dari infroman merupakan suatu kebutuhan 

pertama, seperti halnya tembang Kidung 

Wahyu Kolosebo sebagai sarana untuk 

bagaimana kita hidup didunia bisa saling 

menghormati, dan menjadikan tembang 

sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada  

Tuhan Yang Maha Esa. Peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa persepsi yang dibangun 

masyarakat Dusun Kalibogo dipengaruhi oleh 

informasi yang tidak utuh dan hanya bersifat 

apriori saja tanpa adanya pembuktian secara 

empiris. 

 Dalam hal ini tembang tidak hanya 

dikhususkan  untuk orang jawa saja akan tetapi 

selain orang jawa juga bisa mendengarkan 

tembang ini. Meskipun banyak yang 

mengatakan bahwa tembang Kidung Wahyu 

Kolosebo mengandung unsur mistis, 

diharapkan dengan adanya penelitian ini 

mampu membantu masyarakat luas untuk 

memberikan pengetahuan tentang suatu 

temban khususnya tembang Kidung Wahyu 

Kolosebo, dan diharapkan juga dengan adanya 

penelitian ini peneliti berharap akan ada 

penelitian yang mengangkat budaya-budaya 

jawa sehingga tidak memunculkan persepsi 

yang kurang tepat ditengah masyarakat. 
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