
vi 

 

ABSTRAK 

 

Musik keroncong merupakan salah satu kesenian tradisional yang kurang 

diminati oleh generasi muda pada era modern saat ini. Budaya-budaya modern 

memiliki tekanan yang besar terhadap budaya lokal di Indonesia dan mampu 

menarik minat dari generasi muda sehingga keberadaan kesenian tradisional 

semakin tergeser eksistensinya. Untuk terus melestarikan musik keroncong 

sebagai kesenian tradisional perlu adanya sebuah transformasi yang dilakukan 

khususnya oleh generasi muda yang memiliki peranan penting dalam menjaga 

budaya bangsa ini. Menarik kembali minat masyarakat terhadap musik keroncong 

dengan menciptakan sebuah kreatifitas untuk menjadikan musik keroncong lebih 

segar dan modern untuk mampu meningkatkan kembali eksistensi dari musik 

keroncong. Atas dasar realitas itulah, penelitian ini mengkaji bagaimana proses 

yang terjadi dalam membentuk musik keroncong sebagai identitas kelompok pada 

grup musik Keroncong Liwet.   

Penelitian ini menggunakan berbagai uraian teoritis mengenai identitas 

sosial dengan menganalisa proses pembentukan identitas kelompok melalui salah 

satu teori identitas yang dipaparkan oleh Phinney bahwa pembentukan identitas 

seseorang maupun kelompok dapat dilihat melalui tiga tahap yakni tahap identitas 

tidak diketahui, tahap pencarian identitas, dan tahap pencapaian identitas. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan 

berperspektif konstruktivisme. Metode penentuan informan adalah metode 

purposive dengan jumlah informan sebanyak sebelas informan yang terdiri dari 

tujuh informan subjek dan empat informan non-subjek. 

Hasil penelitian ini adalah proses yang dilakukan oleh grup musik 

Keroncong Liwet dalam membentuk musik keroncong sebagai identitas kelompok 

adalah dengan menciptakan musik keroncong menjadi musik keroncong yang 

modern yang mereka sebut dengan keroncong progresif. Musik keroncong dengan 

tempo yang cepat serta kombinasi dengan genre musik lain seperti Jazz, Rock, 

Pop, Latin, Dangdut dan alat-alat musik modern yang juga digunakan seperti 

pianika, saxophone, flute. Musik keroncong progresif tersebut ditujukan kepada 

masyarakat khususnya generasi muda untuk berminat terhadap musik keroncong 

supaya generasi muda dapat tergerak untuk peduli dan ikut melesatarikan musik 

keroncong sebagai kesenian tradisional yang kita miliki.  

 

Kata kunci: Musik Keroncong, identitas sosial, generasi muda, grup musik 

Keroncong Liwet 
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