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ABSTRAK

Kesenian diwariskan secara turun-temurun kepada generasi selanjutnya
dengan harapan nilai-nilai yang terkandung di dalam kesenian tersebut tetap
terpelihara. Seperti halnya kesenian Hadrah, seiring dengan berkembangnya
zaman kesenian ini  kurang diminati oleh generasi muda karena kurangnya
pengetahuan akan makna yang terkandung didalamnya. Kesenian hadrah
merupakan sebuah pertunjukan seni yang sarat akan nilai religi. Dalam setiap
gerakan dan pujian yang dilantunkan bertujuan untuk memuji kepada Allah dan
Rosul-Nya dengan harapan akan diberikan keberkahan yang melimpah. Pemain
hadrah terdiri dari seorang pimpinan, seorang perowi, enam orang penabuh
rebana, dan puluhan hingga ratusan penari (rodad/drek). Alat musik yang
digunakan berupa rebana.

Masalah penelitian ini adalah tentang makna gerakan kesenian Hadrah
sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW dan pujian terhadap Allah
SWT. Untuk mengetahuinya, penulis melakukan interpretasi terhadap kesenian
Hadrah yang diselenggarakan di masjid Assalafiyah, Rungkut, Surabaya dan
didukung oleh para anggota ISHARI yang berasal dari Kabupaten Pasuruan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan teknik
pengumpulan data dengan observasi partisipasi dan wawancara yang dilakukan
secara berkala kepada informan seperti anggota Majelis Hadi, pimpinan Hadrah,
perowi, penabuh rebana dan penari (rodad/drek) dan masyarakat sebagai
penikmat seni. Keseluruhan nilai-nilai simbol dalam Hadrah yang didapatkan dari
wawancara tersebut dianalisa secara kualitatif menggunakan teori dari Geertz
melalui pendekatan interpretatif dengan menekankan pada pemahaman makna
gerakan Hadrah dari pencipta dan pelaku Hadrah yang berguna untuk mengetahui
makna gerakan Hadrah secara umum.

Hasil dari penelitian ini yaitu penulis menemukan bahwa kesenian
Hadrah terdiri dari pembacaan kitab Al Barzanji yang berisi tentang doa-doa,
puji-pujian dan penciteraan riwayat Nabi Muhammad SAW yang dilafalkan
dengan suatu irama atau nada serta disertai dengan gerakan-gerakan yang disebut
Joss dan Yahoom yang dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Hadrah
bertujuan untuk bersholawat kepada Rosulullah dan memuji keagungan Allah
SWT demi mengharapkan keberkahan. Gerakan dalam Hadrah terdiri dari Joss
dan Yahoom memiliki gerakan mendekapkan tangan di dada dan bergandengan,
membungkukkan badan, menggelengkan kepala, tepuk tangan, dan lambaian
tangan. Beda antar gerakan satu dengan yang lain hanya terletak pada temponya.
Tiap-tiap gerakan Hadrah memiliki makna dan nilai keagamaan yang mendalam.
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