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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.  
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PENDAHULUAN 

 Eksistensi dari kesenian musik 

keroncong sebagai musik tradisional  di kota 

Surabaya semakin surut. Perkembangan 

musik terus berjalan dan terus mengalami 

perubahan, banyak genre musik baru yang 

terus muncul seiring berjalannya waktu. 

Pengaruh dari perkembangan teknologi dan 

juga ilmu pengetahuan tidak bisa dipungkiri 

ikut berperan di dalam munculnya musik – 

musik modern. Tanpa disadari, 

perkembangan yang terus terjadi menjadikan 

musik modern atau musik-musik baru yang 

bermunculan lebih mendominasi musik yang 

dikonsumsi oleh masyarakat saat ini, 

sehingga secara perlahan menggeser 

eksistensi musik tradisional. Ketika musik 

modern disandingkan dengan musik 

tradisional memang terlihat memiliki 

kesenjangan yang sangat jauh. Musik 

modern lebih diminati oleh masyarakat saat 

ini dari pada musik tradisional, terutama 

oleh generasi muda. 

Menurut hasil penelitian yang pernah 

dilakukan oleh mahasiswa Ilmu 

Komunikasi,UPI pada November 2014 

menyatakan 78% responden (baik laki-laki 

maupun perempuan) menyetujui atas 

berkembangnya budaya modern yang lebih 

cepat dibandingkan dengan budaya 

tradisional. Disamping itu, selain budaya 

modern yang menggeser kebudayaan 

tradisional, ada pula budaya tradisonal yang 

sedikit demi sedikit bertrasnformasi menjadi 

lebih modern tanpa menghilangkan ciri 

khasnya. Dalam penelitian tersebut melihat 

salah satu faktor dari media massa yang 

mendorong perubahan sebuah budaya terjadi 

sangat cepat. Media massa lebih banyak 

mengekspos hal-hal yang berkaitan dengan 

budaya modern saja, sehingga secara tidak 

langsung masyarakat akan lebih cepat 

memiliki rasa ketertarikan dengan budaya 

modern, dengan kurangnya referensi 



pandangan lain mengenai budaya 

tradisional1.  

Generasi muda saat ini mayoritas 

lebih berminat pada musik Pop, Dangdut, 

Rock, Jazz dan Hip Hop, yang memang 

sedang menjadi tren di kalangan masyarakat 

saat ini, yang musiknya lebih terdengar 

modern dan gaul, sehingga mereka lebih 

memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi 

apabila dibandingkan dengan mereka yang 

meminati musik – musik tradisional salah 

satunya yakni musik keroncong. Generasi 

muda yang kurang memiliki dorongan untuk 

mengenal musik keroncong yang notabene 

musik keroncong adalah kesenian tradisional 

dari Indonesia, serta motif sosial lingkungan 

remaja yang tidak bermain musik 

keroncong, dan faktor emosional remaja 

yang kurang suka dengan musik keroncong, 

karena tidak adanya kecocokan dengan 

                                                           
1 Miyanti. 2014, Budaya Modern Lebih Cepat 

Berkembang Dibanding Budaya Tradisional, 

BeritaUPI [diakses 9 Maret 2017]  

http://berita.upi.edu 

karakterirsik mereka sebagai generasi muda 

dan juga dominasi kehidupan modern saat 

ini berpengaruh terhadap minat generasi 

muda terhadap musik keroncong yang 

rendah. Generasi muda menganggap musik 

keroncong adalah musik lawas yang 

mendayu-dayu, sehingga lebih cocok 

penikmatnya hanya diperuntukkan untuk 

orang tua. Tak sedikit pula generasi muda 

yang mudah merasa bosan ketika mendengar 

musik keroncong, sehingga musik 

keroncong semakin lama semakin pudar 

eksistensinya. Generasi muda yang memiliki 

peran penting terhadap bertahannya 

eksistensi budaya kesenian di Indonesia 

diharapkan mampu untuk menunjukkan 

perannya, sehingga budaya kesenian di 

Indonesia meregenerasi dengan baik.  

Menjadi hal yang seolah sudah 

menjadi biasa apabila kita melihat fenomena 

seperti itu di kota besar seperti di Surabaya. 

Minat generasi muda lebih disalurkan 

kedalam modernitas, apapun yang berbau 



modern telah menjadi konsumsi yang lebih 

layak bagi generasi muda. Sedangkan minat 

untuk mempertahankan seseuatu hal yang 

beraromakan tradisional nampak minim 

sekali berada di dalam pemikiran generasi 

muda Kota Surabaya. Perkembangan budaya 

kesenian musik keroncong di Kota Surabaya 

memang cenderung kurang mendapatkan 

ruang, khususnya dikalangan generasi muda. 

Pada generasi tua pun sudah tidak lagi 

seperti dulu yang jaya pada jamannya, 

sehingga semakin lama semakin tergantikan 

oleh sesuatu yang baru.  

Muncul sebuah fenomena dibalik 

adanya dinamika yang terjadi pada musik 

keroncong yakni, adanya sekelompok anak 

muda yang memiliki kesadaran dan 

kepedulian terhadap kondisi musik 

keroncong. Mereka berusaha untuk 

membawakan dan menyuguhkan musik 

keroncong dengan sentuhan dan gaya yang 

lebih modern. Para pemuda yang 

membentuk kelompok atau grup musik 

keroncong memang telah menggeluti seni 

musik dalam kehidupan sehari-harinya. 

Mereka memiliki semangat untuk mencoba 

membangun kembali minat masyarakat 

terhadap musik keroncong dengan 

membentuk sebuah grup musik Keroncong 

Liwet. Kehadiran mereka tidak hanya 

mencoba untuk menyuguhkan musik 

keroncong seperti pada umumnya. Namun, 

kelompok tersebut mencoba untuk 

menunjukkan kreatifitas dan inovasi mereka 

serta berusaha untuk mengubah pandangan 

atau stigma masyarakat terhadap musik 

keroncong yang masih dianggap “lama” atau 

hanya bisa diterima oleh kelompok-

kelompok tertentu saja seperti kalangan 

orang tua. 

Upaya pemuda yang membentuk 

grup musik Keroncong Liwet dengan 

memberikan sentuhan kreatifitas dan invoasi 

itulah yang membuat peneliti tertarik untuk 

melakukan sebuah penelitian dengan judul 

“Pembentukan Identitas Kelompok Pada 



Grup Musik Keroncong Liwet di Kota 

Surabaya”. Peneliti tertarik untuk 

mengetahui bagaimana aktualisasi yang 

coba dilakukan oleh grup musik Keroncong 

Liwet sebagai generasi muda yang berusaha 

untuk menjadikan musik keroncong sebagai 

identitas kelompok. Dan bagaimana grup 

musik Keroncong Liwet mampu menjadikan 

musik keroncong sebagai identitas dalam 

sebuah grup musik yang mereka bentuk. 

Selain itu sisi menarik dalam penelitian ini 

ialah masih terdapat sekelompok anak muda 

yang masih mau untuk menyuarakan musik 

keroncong mengingat eksistensi musik 

keroncong yang mulai luntur di kota-kota 

besar khususnya di Kota Surabaya. 

KAJIAN TEORI DAN METODE 

PENELITIAN 

Teori Identitas Sosial 

Menurut Identitas menurut Chris 

Barker dapat diartikan sebagai suatu hal 

yang ada dan melekat pada diri seseorang, 

suatu hal tersebutlah yang membedakan 

seseorang dengan orang lain. Menurut 

Barker bahwa identitas adalah soal 

kesamaan dan perbedaan, tentang aspek 

personal dan sosial, tentang kesamaan 

seseorang dengan sejumlah orang dan apa 

yang membedakannya seseorang dengan 

orang lain. Identitas merupakan tanda (sign) 

yang membedakan sesorang dengan orang 

lain. Identitas adalah esensi yang bisa 

ditandakan (signified) dengan tanda-tanda 

selera, keyakinan, sikap dan gaya hidup2. 

Phinney (Samovar, 2010:195) 

memaparkan bahwa pembentukan identitas 

seseorang maupun kelompok dapat dilihat 

melaui beberapa tahap yakni sebagai 

berikut3: 

Tahap pertama, adalah dimana 

identitas yang tidak diketahui. Tahap ini 

ditandai dengan kurangnya eksplorasi 

                                                           
2 Barker, Chris. 2008, Cultural Studies. Yogyakarta: 

Kreasi Wacana, hal. 175-218 

3 Samovar, Larry A, 2010. Komunikasi Lintas 

Budaya: Communication Between Culture Edisi 7, 

Jakarta: Salemba Humanika 



seseorang terhadap budayanya. Selama 

tahap ini seseorang tidak tertarik untuk 

mengeksplorasi dan menampilkan identitas 

pribadinya. 

Tahap kedua, pencarian sebuah 

identitas dimulai saat sesorang mulai tertarik 

untuk memperlajari dan memahami identitas 

budaya mereka sendiri. Pergerakan dari satu 

tahap ke tahap yang lain dapat dipengaruhi 

berbagai stimulasi. Pendiskriminasian dapat 

menggerakan anggota dari kelompok 

minoritas untuk menunjukkan budaya 

mereka sendiri. 

Tahap terakhir adalah tahap 

pencapaian identitas. Pada tahap ini, 

diperoleh ketika seseorang memiliki 

pemahaman yang jelas dan pasti mengenai 

sebuah identitas budayanya sendiri. Bagi 

anggota minoritas, hal ini biasanya datang 

dengan kemampuan untuk berhubungan 

dengan diskriminasi dan stereotip negatif. 

Pencapaian identitas juga dapat memberikan 

rasa percaya diri dan penghargaan terhadap 

diri sendiri. 

Identitas meliputi atribut fisik 

keanggotaan dalam suatu komunitas, 

keyakinan, tujuan, harapan, dan prinsip 

moral dan gaya sosial4. Identitas 

membangun bentuk dari sebuah kelompok. 

Dengan segala atribut ataupun simbol – 

simbol yang dimiliki oleh sebuah kelompol, 

makan ia akan dikenali oleh kelompok lain 

dan juga masyarakat luas. Identitas 

kelompok tidak terbentuk sendiri, namun 

dipengaruhi oleh faktor – faktor yang 

merujuk kepada terbentuknya sebuah 

identitas kelompok. Faktor – faktor 

pembentukan identitas kelompok adalah 

sebagai berikut: 

(1) Kreativitas 

Dengan kreativitas maka orang 

menunjukkan ke eksklusifan dalam 

                                                           
4 Kellner, Douglas. 2010, Budaya Media: Cultural 

Studies, Identitas dan Politik: Antara Modern dan 

Postmodern. Jalasutra, hlm.317 



pembentukan di dalam dirinya maupun 

kelompoknya, sehingga mereka tampak 

berbeda dan diaggap berbeda pula. 

Berkaitan dengan subjek penelitian ini 

sebuah kreativitas dalam grup musik 

Keroncong Liwet dapat mereka tunjukan 

dengan sebuah invoasi yang ciptakan 

untuk mengemas musik keroncong 

supaya lebih diminati dari berbagai 

kalangan.  

(2) Ideologi Kelompok 

Ideologi kelompok merupakan faktor 

pendorong terbentuknya identitas 

berdasarkan tekanan kelompok atau 

dapat digunakan untuk 

mengelompokkan individu dengan 

identitas tertentu. Kehidupan 

berkelompok menawarkan kenyamanan 

dalam individu untuk berinteraksi 

dengan individu lainnya. Kenyamanan 

berinteraksi antar individu dalam sebuah 

kelompok mendorong terbentuknya 

identitas karena dengan berinteraksi 

dalam suatu kelompok dapat 

memunculkan suatu hal yang mampu 

mempengaruhi antar individu di dalam 

kelompok tersebut. 

(3) Status Sosial  

Analisis mengenai sebuah identitas 

dan gaya hidup yang selalu dikaitkan 

dengan sebuah status sosial. Latar 

belakang seseorang dalam sebuah 

kehidupannya. Dalam hal ini status 

sosial bukan menjadi salah satu kategori 

utama dari grup Keroncong Liwet untuk 

menentukan personil ataupun penikmat. 

Berbagai macam status sosial tanpa 

diberi batasan memiliki hak yang sama 

untuk dapat menikmati musik 

keroncong. Pada dasarnya siapapun dari 

individu yang mampu merasakan 

kenyaman dalam memainkan atau 

mendengarkan musik keroncong saling 

berintegrasi untuk terus membangun 

musik keroncong agar selalu bisa 

dinikmati.  



(4) Media Massa 

Media massa dalam pembetukan 

identitas membantu dalam membentuk 

sebuah kerangka pemikiran individu 

dalam menentukan selera. Media massa 

menawarkan berbagai bentuk keelokan 

dan keindahan yang mampu 

mempengaruhi kondisi psiko-sosial 

dalam mengikuti hal yang ditampilkan 

media massa. Sehingga grup Keroncong 

Liwet ini juga memanfaatkan fungsi 

media massa sebagai sarana 

pembentukan identitas dari grup 

Keroncong Liwet ini dan juga 

mempopulerkan kembali musik 

keroncong dengan invoasi yang 

diciptakan oleh grup Keroncong Liwet 

ini. 

(5) Kesenangan  

Unsur kesenangan ini dipakai untuk 

menjelaskan dan memahami kelompok yang 

mengadopsi, mengkonsumsi dan 

mengkombinasi berbagai macam gaya 

dalam membentuk suatu identitas yang 

tunjukkan5. Bagaimana setiap personil dari 

grup Keroncong Liwet ini telah terbentuk 

ikatan emosional terhadap musik keroncong, 

sehingga mereka sebagai pemain musik 

keroncong dapat memainkan musik 

keroncong dengan memperoleh kesenangan 

dalam dirinya. Sehingga dapat 

memunculkan makna-makna baru dari 

penampilannya. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe 

penelitian deskriptif adalah suatu metode 

penelitian yang menggambarkan semua data 

atau keadaan subjek/objek penelitian 

(seseorang, komunitas, dan lain-lain) 

kemudian dianalisis dan dibandingkan 

berdasarkan kenyataan yang sedang 

berlangsung pada saat ini dan selanjutnya 

                                                           
5 Masivaditya, Hanif, 2014.  Pembentukan Identitas 

Kelompok Pada Band Indie Socikoclogy, Universitas 

Brawijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Jurusan Ilmu Komunikasi 



mencoba untuk memberikan pemecahan 

masalahnya. Penelitian deskriptif dilakukan 

dengan tujuan untuk mendiskripsikan atau 

menggambarakan fakta-fakta mengenai 

populasi secara sistematis, dan akurat 

mengenai proses pembentukan identitas 

kelompok pada grup musik Keroncong 

Liwet di kota Surabaya. 

Lokasi penelitian ini berada di kota 

Surabaya dengan mengikuti perjalanan 

aktivitas grup musik Keroncong Liwet 

sebagai grup keroncong generasi muda Kota 

Surabaya yang  membawakan kesenian 

musik keroncong dengan 

mengkombinasikan karakteristik mereka 

sebagai generasi muda, tanpa harus 

menghilangkan karakteristik kesenian musik 

keroncong yang sesungguhnya. 

Metode penentuan subjek penelitian 

menggunakan Purposive yakni secara 

sengaja menentukan informan dengan 

persyaratan yang diperlukan oleh peneliti, 

sehingga informan yang dipilih diharapkan 

dapat lebih relevan dengan desain penelitian 

yang diinginkan peneliti. Subjek penelitian 

tersebut adalah grup musik Keroncong 

Liwet. 

Metode pengumpulan data 

menggunakan wawancara mendalam, 

observasi dan dokumentasi. Hasil 

pengumpulan data kemudian direduksi dan 

memilah hal-hal pokok yang sesuai dengan 

fokus penelitian untuk menggambarkan 

proses pembentukan identitas kelompok 

pada grup musik Keroncong Liwet. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses pembentukan identitas 

kelompok dari grup musik Keroncong Liwet 

telah melalui berbagai perjalanan, mulai dari 

bagaimana setiap individu personil pada 

awalnya mengenal musik keroncong, hingga 

mayoritas dari mereka di pertemukan dalam 

suatu mata kuliah musik keroncong dan 

memulai mencoba untuk memainkan dan 

memahami musik keroncong. Berawal dari 

hal tersebut para pendiri grup musik 



Keroncong Liwet merasakan adanya 

keinginan untuk mengembangkan musik 

keroncong karena mereka menganggap 

musik keroncong belum mampu diterima 

oleh berbagai kalangan masyarakat dan juga 

eksistensinya yang semakin hari semakin 

menurun. Sehingga mereka membentuk 

grup musik yang dinamakan grup musik 

Keroncong Liwet untuk mengembangkan 

musik keroncong dan kembali meningkatkan 

eksistensi dari musik keroncong dengan ciri 

khas yang dibentuknya supaya musik  

keroncong dapat diterima oleh berbagai 

kalangan. 

Meminjam pemikiran dari Phinney 

yang menjelaskan ada 3 tahap dalam 

pembentukan identitas. Tahapan tersebut 

difokuskan pada identitas etnis diantara anak 

remaja dan juga digunakan untuk 

memperoleh dan melihat pertumbuhan 

identitas kelompok dan budaya. Adapun 3 

tahap tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Tahap indentitas yang tidak 

diketahui  

Pada tahap ini ditandai dengan tidak 

tertariknya seseorang untuk 

mengeksplorasi dan menampilkan 

identitas pribadinya. Anggota dari 

minoritas, ketidaktertarikan ini dapat 

berasal dari keinginannya untuk 

mengidentifikasi budaya yang lebih 

mayoritas. Pada dasarnya seseorang 

belum mengetahui tentang suatu 

kebudayaan sehingga belum muncul 

pula niatan dari seseorang untuk 

mengeksplorasi suatu kebudayaan. 

Dalam hal ini sebagaimana awal 

mula anggota dari grup Keroncong 

Liwet sebagian besar dari mereka kurang 

tertarik dengan budaya mereka sendiri 

yakni musik keroncong dan lebih tertarik 

terhadap musik – musik yang lebih 

mayoritas seperti Rock, Jazz, Pop dan 

genre musik modern yang 

merepresentasikan dirinya sebagai 



generasi muda. Meskipun dalam 

keseharian mereka berada dalam  

lingkungan seni musik dan sedikit 

mengetahui tentang musik keroncong, 

akan tetapi belum ada ketertarikan untuk 

mengeksplorasi musik keroncong.  

Sebagian besar dari anggota grup 

Keroncong Liwet memulai untuk 

mengeksplorasi musik keroncong 

berawal dari sebuah mata kuliah yang 

mengajarkan musik keroncong di 

kampusnya. Awalnya hanya untuk 

menyelesaikan tugas kuliah yakni 

dengan membentuk sebuah grup musik 

keroncong yang ditampilkan untuk 

menentukan nilai dalam mata kuliah 

tersebut. Ada juga yang mengenal musik 

keroncong melalui keluarganya yang 

secara kebetulan sebagai penikmat 

musik keroncong.  Beberapa orang 

diantara mereka barulah memiliki 

keinginan untuk mengeksplorasi musik 

keroncong setelah selesainya mata 

kuliah tersebut. Eric dan Nafi memiliki 

keinginan terlebih dahulu untuk 

mengeksplorasi musik keroncong, 

karena pada waktu itu mereka menyadari 

akan keunikan dan berharganya musik 

keroncong sebagai budaya Indonesia. 

Mereka juga melihat kondisi musik 

keroncong di Surabaya membutuhkan 

sebuah gebrakan baru karena 

peminatnya dinilai semakin berkurang 

dan belum menemui grup musik 

keroncong dengan formasi pemainnya 

adalah generasi muda, sehingga mereka 

menilai sangat cocok sebagai sarana 

untuk mengangkat kembali minat 

masyarakat terhadap musik keroncong. 

b. Tahap Pencarian Identitas 

Tahap pencarian identitas dimulai 

ketika seseorang mulai tertarik untuk 

mempelajari dan memahami identitas 

budaya mereka sendiri. Pada tahap ini, 

mereka memulai untuk membentuk 

sebuah identitas setelah terbentuknya 



grup Keroncong Liwet. Pertama-tama 

mereka memulainnya dengan sebuah 

latihan rutin yang dilakukan dengan 

tujuan untuk menampilkan musik 

keroncong yang sudah dieksplor oleh 

mereka pada sebuah acara pentas seni 

dikampusnya. 

 Mereka mengakui bahwa 

penampilan awal mereka belum berada 

dalam tahap yang matang untuk 

mengeksplorasi musik keroncong. Akan 

tetapi hal tersebutlah yang mampu 

memacu mereka untuk lebih memahami 

lebih dalam lagi tentang musik 

keroncong. Setelah penampilan awalnya 

tersebut berjalan dengan baik, masing-

masing dari mereka semakin penasaran 

dan tertantang untuk memahami musik 

keroncong. Seolah mendapatkan sebuah 

dorongan semangat untuk lebih 

memahami musik keroncong.  

Setelah itu mereka lebih giat lagi 

dalam mempelajari dan memahami 

musik keroncong dan mulai menemukan 

ritme-ritme yang cocok dalam 

mengaransemen sebuah lagu menjadi 

musik keroncong. Awalnya dengan 

mulai mengaransemen dari lagu 

keroncong sendiri yang sudah popular, 

seperti halnya Bengawan Solo dan 

Jembatan Merah. Lalu barulah mereka 

berinovasi mencoba lagu-lagu bergenre 

musik lain atau lagu yang sedang 

popular dikalangan masyarakat saat itu 

yang di keroncongkan. Beberapa hal 

tersebut adalah hasil pembelajaran dari 

setiap individu personil grup Keroncong 

Liwet yang mulai mampu menemukan 

ide-ide kreatifnya. Berbekal kemampuan 

yang terus diasah dalam setiap 

latihannya mereka mencoba lebih 

mengeksplor musik keroncong dalam 

lingkup yang sedikit lebih besar 

dibanding sebelumnya, yakni dengan 

mereka mengikuti sebuah ajang 

perlombaan yang diadakan oleh Radio 



Republik Indonesia (RRI) Surabaya. 

Semakin lama pembelajaran yang 

didapatkan semakin banyak pula hingga 

pada suatu waktu mereka menyadari 

tentang sebuah identitas dari grup 

keroncong mereka. 

c. Tahap Pencapaian Identitas 

Tahap ini merupakan  tahap dimana 

seseorang telah meyakini dan memiliki 

pemahaman yang jelas mengenai 

identitasnya sendiri, sehingga seseorang 

akan lebih mudah mengekplorasi dan 

menunjukkan identitasnya ketika sudah 

berada pada tahap ini.  

Dalam tahap ini grup Keroncong 

Liwet telah menyadari mengenai 

identitas kelompok mereka sebagai grup 

keroncong pemuda progresif yang 

berarti grup yang membawakan musik 

keroncong dengan tempo yang cepat dan 

mengombinasikan lagu dengan berbagai 

genre musik dengan musik keroncong. 

Tidak hanya itu, kehadirannya sebagai 

grup keroncong dengan para pemainnya 

yang merupakan generasi muda adalah 

bagian dari identitas yang mereka miliki, 

sehingga mereka mengkomparasikan 

bagaimana mereka sebagai generasi 

muda yang energik dan progresive 

dalam memainkan musik keroncong.  

Keroncong progresif inilah yang 

menjadi pembeda grup musik 

Keroncong Liwet dengan grup 

keroncong lainnya. Identik sekali dalam 

setiap penampilannya selalu 

membawakan musik keroncong yang 

modern dan berirama cepat seperti 

halnya sebuah band – band masa kini 

yang musiknya lebih banyak diminati 

oleh masyarakat. Mereka mampu 

mengembangkan musik keroncong 

untuk membentuk sebuah identitas 

dalam grup musik keroncongnya. 

Keroncong Liwet tidak hanya 

menguasai lagu-lagu popular saja, 

mereka juga menguasai lagu-lagu 



keroncong untuk dibawakan dalam 

penampilannya, sehingga penonton yang 

melihat penampilannya terkadang heran 

tentang pemahaman mereka sebagai 

generasi muda yang mampu memahami 

musik keroncong dengan baik, sehingga 

identitas kuat dari grup Keroncong 

Liwet ini menjadi pondasi utama dalam 

perjalananan karirnya. Identitas mereka 

sebagai grup keroncong yang progresif, 

nakal dan aneh-aneh sudah melekat 

dalam grup Keroncong Liwet ini. Hal 

tersebutlah yang membuat mereka 

dikenal tidak hanya di Surabaya saja, 

tetapi dalam skala nasional maupun 

internasional. Disisi lain, mereka masih 

menganggap minat masyarakat 

Indonesia terhadap musik keroncong 

masih perlu ditingkatkan untuk terus 

menjaga kelestarian musik keroncong 

sendiri. 

Identitas yang melekat dalam grup 

musik Keroncong Liwet ini tidak 

terbentuk dengan sendirinya, akan tetapi 

tidak terlepas dari beberapa faktor- 

faktor yang mempengaruhi terbentuknya 

identitas tersebut. Faktor-faktor 

pembentuk identitas tersebut antara 

lain6. 

a) Kreativitas 

Kreativitas yang mampu ditunjukkan 

oleh grup Keroncong Liwet ini merupakan 

salah satu faktor penting dalam 

pembentukan identitasnya. Dalam hal ini, 

kreativitas yang dimiliki oleh grup 

Keroncong Liwet ini adalah kepekaan 

terhadap sebuah musik yang dimiliki setiap 

personil. Basic musik setiap personil dalam 

Keroncong Liwet adalah berbeda-beda. Ada 

yang suka musik Rock, Jazz, Dangdut dan 

Latin, dari ketidaksamaan itulah yang justru 

malah membuahkan hasil. Pemahaman 

setiap personil terhadap masing-masing 

                                                           
6 Masivaditya, Hanif, 2014.  Pembentukan Identitas 

Kelompok Pada Band Indie Socikoclogy, Universitas 

Brawijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Jurusan Ilmu Komunikasi 



genre musik yang berbeda- beda ini didalam 

grup Keroncong Liwet dikumpulkan 

menjadi satu lalu dikombinasikan dengan 

musik keroncong. Maka dari situlah muncul 

sebuah identitas yang ada dalam grup 

Keroncong Liwet yakni sebagai Keroncong 

Progresif. 

b) Ideologi kelompok 

Ideologi kelompok merupakan faktor 

pendorong terbentukanya identitas 

berdasarkan tekanan kelompok atau dapat 

digunakan untuk mengelompokkan individu 

dengan identitas tertentu. Dalam hal ini 

sama halnya  dengan grup musik Keroncong 

Liwet yang memiliki sebuah ideologi di 

dalam grupnya sebagai landasan mereka 

membentuk grup musiik keroncong, 

sehingga ideologi tersebut mampu menjadi 

salah satu pondasi berdirinya grup musik 

Keroncong Liwet ini. Pada dasarnya mereka 

sebagai anggota dari grup musik Keroncong 

Liwet memiliki kegelisahan yang sebagian 

besar hampir sama terhadap musik 

keroncong. Musik keroncong semakin 

berkurang peminatnya, musik keroncong 

semakin kalah dengan musik-musik modern 

yang popular saat ini, musik keroncong 

membutuhkan sebuah inovasi untuk mampu 

bersaing kembali dengan musik lain dan 

tetap berkumandang sampai kapanpun. 

Berawal dari sebuah kegelisahan tersebut, 

mereka sebagai personil dari grup musik 

Keroncong Liwet ini terbentuk sebuah cara 

pandang yang sama terhadap musik 

keroncong yakni musik keroncong sebagai 

budaya bangsa Indonesia harus tetap 

dilestarikan dan juga musik keroncong harus 

berinovasi untuk mampu bersaing dengan 

musik-musik modern saat ini dan dapat 

diterima oleh banyak kalangan. 

  c) Status Sosial 

Sebagian besar dari mereka 

terbentuk karena status mereka sebagai 

mahasiswa jurusuan Seni Drama Tari 

Musik. Mengenai musik keroncong, 

sebagian besar dari mereka memahami 



musik keroncong melalui sebuah mata 

kuliah yang khusus membahas musik 

keroncong dalam perkuliahannya. 

Selebihnya, mereka mampu mengeksplore 

musik keroncong karena, pembelajarannya 

dalam realitas kehidupan mereka sehari-hari 

yang tergabung dalam grup musik 

Keroncong Liwet ini.  

d) Media Massa 

Grup musik Keroncong Liwet 

menggunakan fungsi dari media massa 

sendiri untuk menunjukkan kepada seluruh 

masyarakat tentang sebuah inovasi terhadap 

musik keroncong, dengan harapan supaya 

masyarakat lebih banyak mengetahui 

tentang musik keroncong dan juga minat 

masyarakat terhadap musik keroncong 

semakin bertambah ketika masyarakat tahu 

bahwa musik keroncong mampu berinovasi 

sedemikian rupa untuk dapat dinikmati oleh 

banyak kalangan.  

Disisi lain, mereka juga membentuk 

eksistensi grup Keroncong Liwet ini supaya 

lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan 

menggunakan media massa. Dalam 

keseharian mereka, media massa yang 

menjadi opsi paling relevan untuk 

digunakan adalah melalui media sosial 

karena, media sosial dimiliki setiap anggota 

grup musik Keroncong Liwet ini dan dapat 

dengan mudah untuk berbagi sebuah 

informasi. Melalui media sosial yang 

mereka miliki seperti Facebook, Instagram 

dan Website, mereka selalu memposting 

foto dan video untuk memberikan informasi 

terbaru kepada masyarakat mengenai 

penampilan mereka saat membawakan 

musik keroncong dalam kegiatan-kegiatan 

yang mereka ikuti. Selain itu, juga mengajak 

masyarakat untuk kembali menikmati musik 

keroncong dengan nuansa baru, sehingga 

minat masyarakat terhadap musik keroncong 

dapat kembali terbentuk. Selain media 

sosial, mereka seringkali membentuk 

popularitasnya melalui media elektronik 

seperti halnya televisi, dalam hal ini televisi 



menjadi salah satu media massa yang 

memiliki skala lebih besar untuk menyebar 

luaskan sebuah informasi kepada 

masyarakat luas. 

e) Kesenangan  

Dalam kehidupan mereka sehari-hari 

anggota grup musik Keroncong Liwet ini 

tidak jauh dengan musik, hanya dengan 

sekedar memainkan ataupun menyanyikan 

musik sudah menjadi aktivitas 

kesehariannya. Mereka sebagai anggota 

grup musik Keroncong Liwet menganggap 

musik keroncong sebagai sarana mereka 

untuk mendapatkan sebuah kesenangan 

dalam bermain musik. Mereka menganggap 

musik keroncong adalah musik yang unik 

dan berkarakter, sehingga ketika mereka 

memainkannya mereka merasakan 

kenyamanan dan juga sedikit tantangan 

ketika mereka telah mampu mengeksplore 

musik keroncong pada titik tertentu. Atas 

dasar kesenangan terhadap musik keroncong 

inilah grup musik Keroncong Liwet ini bisa 

terbentuk. Selebihnya ketika dalam setiap 

acara yang mereka ikuti dapat menarik 

antusias penonton yang melihat 

penampilannya mereka merasa kenyamanan 

dan mendapat semangat tersendiri dalam 

memainkan musik keroncong. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Musik keroncong sebagai kesenian 

tradisional bangsa Indonesia membutuhkan 

sebuah transformasi untuk mampu bertahan 

pada era modern saat ini. Penelitian ini 

bertujuan untuk melihat proses yang 

dilakukan oleh anggota grup musik 

Keroncong Liwet dalam membentuk sebuah 

identitasnya. Maka dari itu terbentuklah 

penelitian empiris yang menguraikan secara 

jelas mengenai proses yang dilakukan oleh 

anggota grup musik Keroncong Liwet untuk 

membentuk musik keroncong menjadi 

identitas kelompoknya. 



Studi ini menggunakan berbagai 

uraian teroitis tentang teori identitas sosial 

untuk menganalisa proses yang dilakukan 

oleh anggota grup musik Keroncong Liwet 

dalam membentuk musik keroncong sebagai 

identitas dari grup musik keroncongnya. 

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa grup musik 

Keroncong Liwet adalah sebagai wadah bagi 

para anggotanya dalam mengembangkan 

musik keroncong untuk menarik kembali 

minat masyarakat khususnya generasi muda 

terhadap musik keroncong. Hal tersebut 

dilakukan grup musik Keroncong Liwet 

dengan cara memodernkan musik keroncong 

bersama aransemen progersifnya yang telah 

menjadi karakternya, sehingga terbentuklah 

sebuah identitas grup musik Keroncong 

Liwet sebagai keroncong progresif. 

Latar belakang pembentukan grup 

musik Keroncong Liwet adalah adanya 

keinginan  dari anggota grup untuk 

mengembangkan musik keroncong supaya 

masyarakat dapat kembali berminat untuk 

menikmati musik keroncong. Keinginan 

tersebut terbentuk karena mereka merasakan 

kegelisahan terhadap musik keroncong yang 

semakin lama semakin tergeser oleh budaya 

modern yang saat ini berkembang sangat 

cepat. Hal ini mendorong mereka sebagai 

generasi muda dalam menciptakan formula 

yang cocok untuk mengajak generasi muda 

lainnya agar peduli terhadap sebuah 

kesenian tradisional. 

Proses pembentukan identitas dalam 

grup musik Keroncong Liwet dapat 

dianalisis dengan prespektif Phinney 

(Samovar: 2010) yakni pada tahap pertama 

mayoritas dari anggota grup musik 

Keroncong Liwet lebih berminat untuk 

memainkan musik lain seperti 

Jazz,Rock,Dangdut,Pop dibandingkan musik 

keroncong.  Tahap kedua adalah pencarian 

identitas yang dimulai dengan terbentuknya 

grup musik Keroncong Liwet sebagai wadah 

mereka karena sedikit ketertarikannya 



dengan musik keroncong. Melalui grup 

inilah anggota mulai mengembangkan musik 

keroncong berdasarkan kemampuan dan 

kecintaan masing-masing anggota terhadap 

sebuah genre musik yang berbeda-beda. 

Karena sebelum mereka tergabung dalam 

grup musik Keroncong Liwet dan fokus 

memainkan musik keroncong, masing-

masing terlebih dahulu memainkan musik 

dari beberapa genre yang berbeda-beda. 

Pada akhirnya grup musik Keroncong Liwet 

menyatukan kemampuan masing-masing 

anggota dalam memainkan beberapa genre 

musik yakni Pop, Rock, Dangdut,Jazz 

menjadi aransemen musik keroncong yang 

dibawakan. Sehingga terbentuklah identitas 

grup Keroncong Liwet sebagai keroncong 

progresif yang berarti musik keroncong 

yang dibawakan dalam tempo cepat dengan 

kombinasi dengan alat musik modern. Tahap 

ketiga pencapaian identitas adalah saat grup 

musik Keroncong Liwet mengikuti ajang 

pencarian bakat IMB (Indonesia Mencari 

Bakat) yang disiarkan oleh Trans TV 

sehingga masyarakat mengenalnya sebagai 

grup keroncong generasi muda dengan 

karakter keroncong progresifnya. 

Identitas grup musik Keroncong 

Liwet terbentuk karena beberapa faktor, 

yaitu kreatitivitas yang ditunjukkan dengan 

memadukan genre musik Jazz, Rock, Latin, 

Dangdut, Pop dengan musik keroncong, 

dengan tujuan untuk mengembangkan musik 

keroncong dan dapat kembali menarik minat 

masyarakat terhadap musik keroncong. Hal 

tersebutlah yang menjadi ideologi dari grup 

musik Keroncong Liwet yang membawanya 

untuk terus berkarya, media massa yang 

digunakan oleh anggota untuk 

mempublikasikan dan menyebarluaskan 

musik keroncong dengan model yang lebih 

segar yang dibawakan grup musik 

Keroncong Liwet. 

Grup musik Keroncong Liwet 

mempertegas identitasnya menggunakan 

simbol-simbol tertentu yakni dalam aksi 



panggunnya cenderung meriah seperti 

halnya konsep sebuah band. Penggunaan 

aransemen keroncong progresif yang 

menjadi karakter dari grup musik 

Keroncong Liwet dan penguasaan lagu 

modern yang dibawakan dengan musik 

keroncong dan aransemen keroncong 

progresifnya.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Artikel, Jurnal, Skripsi dan Tesis: 

Bing, Agus. Marco Marnadi: Pioner 

Keroncong Inovatif, dalam Gong, Edisi 

105/IX/2008. 

Ganap, Victor, Musik Keroncong Hanya 

Ada di Indonesia, Gong, Edisi 

105/IX/2008. 

Kresno dalam Paramita dan Kristiana, 2013, 

Teknik Focus Group Discussion Dalam 

Penelitan Kualitatif. 

Masivaditya, Hanif, 2014.  Pembentukan 

Identitas Kelompok Pada Band Indie 

Socikoclogy, Universitas Brawijaya, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Jurusan Ilmu Komunikasi. 

Nastiti, Aulia Dwi, 2012. Identitas 

Kelompok Disabilitas dalam Media 

Komunitas Online, Universitas 

Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Politik, Jurusan Ilmu Komuikasi. 

Rakhmawati, Lisnia Yulia, 2011. Hip Hop 

Jawa sebagai Pembentuk Identitas 

Kelompok Jogja Hip Hop Foundation, 

Universitas Negeri Yogyakarta, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Jurusan Pendidikan Sejarah. 

Sari, Dani Ratna. 2015, Perkembangan 

Musik Keroncong Di Surakarta Tahun 

1960-1990. 

Zandra, Rully Aprillia, Sejarah Musik 

Keroncong di Surabaya. 

 

Buku: 

Abdurachman, Paramita R. 2008, Bunga 

Angin Portugis di Nusantara: Jejak – 

jejak Kebudayaan Portugis di 

Indonesia, Jakarta: LIPI Press. 

Any, Andjar. 1983, Musik Keroncong Musik 

Nusantara. 

Barker, Chris. 2008, Cultural Studies. 

Yogyakarta: Kreasi Wacana. 

Creswell, John W. 2010, Research Design: 

Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan 

Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Guritno & Mintosih, 1997, 

Pengetahuan,Sikap, Kepercayaan dan 

Perilaku Budaya Tradisional Pada 

Generasi Muda Kota Surabaya, Jakarta: 

Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan RI. 

Hardjanah, Suka. 2004, Esai & Kritik Musik. 

PT. Galangpress Media Utama. 

Kellner, Douglas. 2010, Budaya Media: 

Cultural Studies, Identitas dan Politik: 

Antara Modern dan Postmodern. 

Jalasutra. 

Lindsay, Jenifer. 1991, Klasik, kitsch, 

Kontemporer: Sebuah Studi tentang 



Seni Pertunjukan Jawa. Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press. 

Samovar, Larry A, 2010. Komunikasi Lintas 

Budaya: Communication Between 

Culture Edisi 7, Jakarta: Salemba 

Humanika. 

Saringendyanti, Etty. 2010, “Kampung 

Tugu: Komunitas Keturunan Portugis di 

Pinngiran Jakarta”, dalam Bunga 

Rampai Tahun Emas, Fakultas Sastra, 

Jatinangor: Sastra Unpad Press. 

Soeharto, A.H., 1996, Serba – Serbi 

Keroncong, Jakarta: Musika. 

Wijayadi, Agus Sri. 2007, Mendayung di 

Antara Tradisi dan Modernitas: Sebuah 

Penjelajahan Ekpresi Budaya terhadap 

Musik Keroncong, Yogyakarta: 

Hanggar Kreator. 

 

Website: 

Basundoro, Purnawan. 2012, Kesenian 

Tradisional Di Tengah Arus 

Modernisasi, [Diakses  10 Januari 2017] 

http://basundoro-

fib.web.unair.ac.id/artikel_detail-67666-

Sejarah-

KESENIAN%20TRADISIONAL%20D

I%20TENGAH%20ARUS%20MODER

NISASI.html 

Imkidding15, 2010, Sejarah Musik Di 

Indonesia, Februari 2010, [Diakses 19 

Maret 2017] Web : 

https://imkidding15.wordpress.com/201

3/02/10/sejarah-musik-di-indonesia/ 

Miyanti. 2014, Budaya Modern Lebih Cepat 

Berkembang Dibangding Budaya 

Tradisional, BeritaUPI [diakses 9 Maret 

2017]  http://berita.upi.edu 

Parmin. 2014, Walikota Berharap Generasi 

Muda Lestarikan Budaya, Surabaya 

Tribunnews 02 April 2014, [Diakses 20 

Februari 2017 pukul 19.02 WIB] 

http://surabaya.tribunnews.com/2014/04

/02/wali-kota-berharap-generasi-muda-

lestarikan-budaya 

Wikipedia. Keroncong [diakses 10 April 

2017] 

https://id.wikipedia.org/wiki/Keroncong

 


