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PENGEMBANGAN ORGANOLOGI KITOKA
SEBAGAI MEDIA PENGAJARAN MUSIK TRADISIONAL

DALAM KONTEKS PENDIDIKAN FORMAL

Oleh: Andi Ihsan

Dosen Fakultas Seni dan Desain LINM

ABSTRAK

Kecapi merupakan salah-satu alat musik tradisional yang cukup dikenal hampir

di seluruh kawasan yang ada di Sulawesi Selatan. Berdasarkan sejarah munculnya

terinspirasi dari bentuk perahu sebagai simbol masyarakat pelaut yang kemudian masuk

dan berfungsi sebagai hiburan dalam aktifitas-aktifitas keseharian masyarakat di Sulawesi

Selatan. Awal mula digunakannya hanyalah sebagai penghibur dikala sepi sambil

menjaga sawah, atau unfuk menghilangkan kesumpekan setelah seharian bekerja. Lama

kelamaan disajikan pada acara-acara resmi sampai menjadi sajian music yang lebih

kompleks.Masuknya ke dalam dunia pendidikan formal menyebabkan munculnya

kendala-kendala khususnya pada aspek musikalnya. Untuk mengantisipasi kendala-

kendala yang terkait dengan konteks pendidikan musik secara formal, maka upaya

pengembangan organologi melalui Kitoka dilakukan sehingga kecapi sebagai media

pengajaran musik khususnya musik tradisional mampu menjadi pendorong bagi siswa

untuk mempertahankan musik tradisional serta mengembangkan kreatifitas siswa dalatn

rnengolah prusikalitas rnelalui alat musik kecapi tersebut tanpa adanya pertentangan

dalamn sistenr pengajaran

Kata Kunci: pengembangan organotogi, Kitoka, Media Pengajaran, Musik Tradisional,

P-enclitl dikan Formal

ABSTRACT

Lute is one-on-one traditional musical instruments are well known in almost all

regiotts in South Sulawesi. Based on the history of the emergence inspired by the shape of

the boat as a symbol of sailors who then entered the communily and serves as

entertainmenf in people's daily activities in South Sulawesi. Beginning of use only as an

entertainer dikala deserted while keeping the fields, or to eliminate kesumpekan after a

long day of work. Eventuallv served at formal occasions to be a more complex dish lute

music ittto the world offormal educatton led to the emergence of obstacles, especially in

the rtttsical aspect. In antictpation of the constraints associated with the context of music

education formally, then efforts to develop organological through Kitoka done so lute as

a mediunt of teaching music, especially rraditional music is able to be a driving force for
studeris to maintain traditional music as well as developing students' creativity in the

process of ntusicality lhrough a stringed instrument the absence of conflicl within the

teaching q)stem.

Keyrvords: Developurent organological' Kitoka, Media Teaching, Traditional Music'

Fonnal Education
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kecapi tnerupakan salah-satu alat music tradisional yang sangat populer di
hampir seluruh daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Alat music ini dimainkan dihampir
seluruh kegiatan masyarakat baik pada kegiatan rutinitas keseharian, maupun kegiatan-
kegiatan yang sifatnya acara ataupun Llpacara dalam masyarakat. Berdasarkan data yang
diperoleh mengatakan bahwa kecapi di Sulawesi Selatan menurut sejarahnya berasal dari
masyarakat pelaut yang dalam perjalanannya rindu akan sanak keluarga, sehingga tanpa
sadar memetik tali layar dari perahu sehingga menimbulkan bunyi, dan inilah yang
menjadi inspirasi dibuatnya kecapi tersebut ketika mereka berada di daratan.

Seiring perjalanan waktu, kecapi telah mengalami perkembangan mulai dari
fungsinya sampai pada bentuk penyajiannya. Kecapi yang dulunya hanya digunakan pada
saat-saat senggang atau pada saat menjaga sawah atau ladang dan dimainkan hanya satu
orang, berkembang digunakan pada upacara- upacara di dalam masyarakat seperti
Llpacara perkawinan, kelahiran anak, dimana pada upacara tersebut biasanya dimainkan
lebih dari satu orang pemain sehingga fungsinyapun sudah berkembang pada flingsi
ekonomi. Perkembangan terus berlanjut dengan digabungkannya kecapi dengan alat
music tradisional lainnya dan dijadikan sebagai music iringan tari dan disajikan pada
acara atau kegiatart kegiatan resmi baik kegiatan pada pertunjukan kesenian, pariwisata
maupun kegiatan-kegiatan resmi pemerintahan.

Pada masa pemerintahan A. Sapada (Bupati pertama di kabupaten Sidrap), kecapi
mulai dikembattgkan oleh istri beliau A. Nani Sapada, kecapi dimainkan dalan-r bentuk
Sirnponi yaitu penggabungatr beberapa alat rnusik tradisional lainnya, seperti : Kecapi
ditnainkan dengan seruling, gendang, dan sebagainya, dimainkan oleh beberapa orang ,
laki-laki dan perempuan. Pada masa pemerintahan Bupati ke 3 (tiga) Yunus Bandu tahun
1988/1989, kecapi lebih dikembangkan lagi. Setiap Sekolah Dasar (SD) cliwajibkan
memiliki minimal l0 buah, untuk dipelajari oleh para murid baik laki-laki maupun
pereurpuan, dan yang lebih dorninan adalah murid perempuan.

Masuknya kecapi tradisional ke dalam dunia pendidikan di sekolah-sekolair
merullakan salah-satu bentuk usaha pelestarian kesenian tradisional, namun disisi lain
menimbulkan beberapa masalah khususnya dalam hal ketepatan nada ataf pitch dari
kecapi tersebut. Kecapi tradisional memiliki pitch yang kurang tepat seperti pacla alat
music modern yang menlang dalam proses peurbuatannya melalui p.oi., yang
statrdarisasi ttadanya terukur, sedangkan kecapi tradisional dibuat secara manual dan
standarisasi nada antara kecapi yang satu dengan yang lainnya tidaklali sama.Hal ini
tentutrya akan memberi dampak pada pengembangan musical siswa, baik kemampual
mendengar atau menangkap bunyi/nada music.

Di sisi lain kecapi tradisional memiliki keterbatasan nada-nada (pentatonic) dal
diajarkan secara oral, menyebabkan siswa hanya sebatas menghafal apa yang diberikan
oleh guru, sehingga biasanya lagu yang dimainkan bersifat monoton dan terkesan itu-itu
saja- Masalah lain yang muncul adalah ketika kecapi tersebut dimainkan bersama-sama
dengan insttument lainnya, baik sesama kecapi ataupun dcngan alat music yang lain
termasuk alat tnusic modern. Kesamaan pitch antara kecapi yang satr.r dengan lainnyi atau
dengan instrument lainnya tentu kurang tepat.

Dalam dunia pendidikan tentunya haruslalt se-ialan antara teori yang disanpaikan
dcngatt aplikasi yang didapatkan. Di dalani pcndidikan rnusik. nada rnerupakan bahasa
untuk nlenyantpaikan ide gagasan, sedangkan nada nremiliki tingkat getaian fi.ekuensi
yang tenrkur sesuai dengan tinggi rendah nada-nada terscbut.
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Dari latar belakang di atas, maka dikembangkanlah sebuah kecapi yang dikenal
dengan kitoka untuk memenuhi kebutuhan pengajaran di sekolah-sekolah dengan melihat
beberapa kelemahan dari kecapi yang ada sebelumnya. Tentunya pengembangan kecapi
tersebut tanpa melepas nilai-nilai ketradisian yang ada sebelumnya, sehingga kecapi
mampu menjadisalah-satu media pengajaran musik tradisi tanpa harus bertentangan
dengan teori dan standarisasi musik bsecara umum sekaligus melestarikan salah-satu
kesenian tradisional yang cukup populer di masyarakat Sulawesi-Selatan.

2. Rumusan Masalah.
Dari pemaparan di atas, selanjutnya dicoba dirumuskan suatu masalah yaitu

bagaimana pengembangan organologi kecapi sebagai media pengajaran musik tradisional
dalam konteks pendidikan formal.

B. PEMBAHASAN

1. Pengembangan Organologi Kecapi Sebagai Media Pengajaran
Kitoka merupakan salah-satu kecapi dari hasil perkembangan yang mengalami
diversifikasi kecapi tradisional Bugis sebagai salah:satu jenis kecapi tradisional yang ada

di Sulawesi Selatan, dimana setelah melalui beberapa tahap perkembangan akibat dari

kebutuhan baik dari segi bentuk penyajian sampai pada unsur musikal dari kecapi
tersebut sehingga dianggap perlu adanya sebuah pengembangan untuk mengikuti
perkembangan musik yang ada pada saat ini agar kecapi tradisional Bugis bisa

beradaptasi untuk masuk ke lembaga-lembaga pendidikan formal khususnya di sekolah.

Benda seni adalah titik pertemuan komunikasi antara seniman dan publiknya. Benda seni

adalah sesuatu yang mewujud, dan dengan demikian dapat dilihat atau didengar atau

dilihat dan didengar sekaligus oleh penikmat seni. Benda seni harus inderawi, harus dapat

diindera oleh publik seni, dan benda seni hanya dapat menampung kerja indera pelihat

(visual) serta pendengar (audio).
Menurut Koendaraningrat (2002 :256),lnovasi adalah : Inovasi . adalah suattt

proses pembaruan dari penggunaan sumber-sumber alatn, energi, dan modal, pengaturan

Laru dari tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru yang sernua akan menyebabkan

aclanya sistem produksi, dan dibuatnya produk-produk yang barr"r. Dengan demikian

inovasi itu mengenai pembaruan kebudayaan yang khusus mengenai unsur teknologi dan

ekonomi.
Adapun faktor-faktor yang nienjadi pendorong bagi individu dalam suatu

masyarakat untuk memulai dan mengembangkan penemuan-penemuan baru menurut

Koeirtjaraningrat adalah (l) kesadaran para individu akan kekurangan dalam kebudayaan,

(2) mutu dari keahlian dalam suatu kebudayaan, (3) sistem perangsang bagi aktifitas

mencipta dalam masyarakat. Munculnya kitoka merupakan sebuah bentuk inovasi yang

dilakukan dalam rangka menjawab tantangan-tantangan dari nada-nada musik yang

dianggap baru yang tidak dapat dijangkau oleh kecapi tradisional sebelumnya, artinya

bahwa kondisi masyarakat pada waktu itu telah banyak yang tidak faktual lagi yang perlu

mendapatkan kreaiifitas dari individu atau masyarakat yang merasa perlu adanya

pembaharuan yang tentunya tetap mengacu pada seni tradisional sebelumnya, dan tujuan

dari pembaharuan atau inovasi tersebut bukan semata-mata untuk mematikan musik

tradislonal yang telah ada, akan tetapi menambah alternatif alat niusik kecapi yang

memang sengaja dibuat untuk hal'hal yang sifatnya populer.Terlebih lagi ketika musik

tradisional telah dibawa ke dalam ranah pendidikan khr.tsusnya pendidikan formal,

tentunya banyak hal yang harus menjadi perhatian dan dilakukan beberapa

pengembangan-pengembangan sehingga kecapi sebagai nedia pelgajaran dalarn konteks
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pendidikan formal tetap sejalan dan memiliki tolak ukur atau standarisasi yang terkait
dengan musik secara umum.

I.-s- I

Ls.2

Ls. 3

L)inding
Belakang

uda-kuda (Pusat)

Garnbar l. Benfuk dan Kerangka Kitoka

Bukti inovasi yang dilakukan terkait dengan pengernbangan kecapi sebagai
rnedia pengajaran musik tradisional adalah dengan ditemukannya apa yang disebut
dengan chida. Chida merupakan alat yang mampu mengkondisikan tangga nada yang
sebelutnnya tidak dimiliki oleh kecapi sebelurnnya. Chida menghasilkan dua tangga nada
yaitu pentatonis dan diatonis. Dengan chida tersebut, kecapi nrampu dimainkan secara
bersama-sama dengan alat musik modern manapun. Selain itu dengan adanya clua tangga
nada, menycbabkan kecapi kitoka bisa mengeksplorasi melodi jauh lebih luas
dibandingkan dengan kecapi sebelumnya, sehingga kreatifitas dari siswa dapat lebih
dirnaksismalkan. Inovasi lain yang terdapat di dalam kecapi kitoka adalah sistem
penadaan yang sudah menggunakan pengukuran yang modern dengan menggunakan alat
pengukur, sehingga antara kecapi kitoka yang satu dengan yang lainnyu rn.*iliki getaran
frekuensi yang sama. Ini merupakan hal yang sangat penting ketika kita beibicara
masalah pendidikan formal.Kesamaan standarisasi bunyi merupik^n persyaratan mutlak
ketika kita membawa musik ke dalam ranah pendidikan formal, dan ini tidak dimiliki
oleh kecapi sebelumnya. Bukti bahwa kitoka tetap mempertahankan sifat
tradisinya adalah tanpa nlenghilangkan nada-nada pentatonis yang memang dari dulu
digunakan pada kecapi sebelurnnya kemuclian dikembangkan dengan ,iada-1ada diatonis
sebagai pelengkap untuk dapat sejalan dengan instrunrcn yan-e jangkauan nadanya lebih
kompleks.

Mentrut Dadang Supardan (2008:205) dalartr buku pengantar ilmu sosial
sebuah "kajian pendekatan struktural" sif-at irrovasi clari suatu tebudayaan yang dialggap
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baru itu harus benar-benar memiliki tingkat keunggulan yang dapat diandalkan."
Haruslah dapat dipelajari baik dari sisi kemampuan penerima budaya baru, tingkat
kecanggihan, kemudahan untuk dipelajari, dan sebagainya.

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa kitoka adalah sebuah produk budaya
dari hasil pemikiran manusia untuk pembaharuan kesenian tradisional yang dirasakan
sudah mulai tertinggal oleh zaman. Dari hasil pemikiran tersebut maka diciptakanlah
sebuah teknologi yang dinamakan dengan cida. Cida adalah sejenis kayu kecil yang
dipasang diujung/pangkal kecapi sehingga penadaan dalam kecapi menjadi lebih luas.
Kecapi yang tadinya hanya memiliki tangga nada pentatonis sehingga jangkauan
melodisnya terbatas, dengan adanya cida dapat berkembang sampai padatangga nada
diatonis.Tingkat keunggulan inilah yang membuat kecapi kitoka mampu beiadaptasi
dengan kondisi sekarang baik ketika masuk dalam tataran musik tradisi, maupun ketika
masuk pada wilayah kekinian khususnya pendidikan formal.

Dalam kesenian, kreatifitas dapat ditujukan pada kenyataan faktual yang
diungkapkan karya seni lewat aspek ekstrinsiknya (moral, sosial, politik, ekonomi,
teknologi, kejiwaan, dan lain-lain) dan juga pada tradisi estetik seni itu sendiri. Sejalan
dengan pernyataan tersebut di atas, maka kitoka lahir sebagai tuntutan kenyataan faktual
bahwa semakin derasnya arus modemisasi dari segala aspek kehidupan termasuk di
dalamnya adalah seni yang secara obyektif kita bisa katakan telah dikuasai oleh seni
popular.

Kitoka hadir sebagai salah-satu bentuk usaha dalam melestarikan kesenian
tradisional melalui pendekatan pendidikan di sekolah-sekolah. Hal ini dilakukan tentunya
agar generasi muda khususnya para pelajar tidak terjebak dbngan arus informasi akibat
dari globalisasi yang larnbat-laun akan menyebabkan terkikisnya rasa memiliki terhadap
budaya-budaya tradisi dan tentunya berimbas pada dekadensi dan hilangnya identitas
lokal yang dulunya sangat kuat melekat pada rnasyarakat khususnya di Sulawesi Selatan.
Intinya bahwa kitoka merupakan hasil perkembangan kecapi tradisional bugis untuk
menyesuaikan diri dengan kondisi musik tradisional yang faktual. Tidak dapat kita
pungkiri bahwa kecapi merupakan salah satu hasil budaya tradisi masyarakat khususnya
suku Bugis yang telah terkristalisasi rnenjadi salah-satu kekayaan musik tradisi yang ada
di Sulawesi Selatan, namun kita juga harus ingat bahwa kecapi tradisional sejak dahulu
hanyalah merupakan alat niusik yang fungsinya sebagai hiburan belaka.

Jika kita kaitkan dengan apa yang diungkapkan oleh Edi Sedyawaty dalam
bukunya yang berjudul Budaya Indonesia kajian arkeologi, Seni dan Sejarah (2007 :132)
bahwa Kriteria dasar yang dapat digunakan untuk rnembedakan antara seni dan hiburan
adalah : "seni" yang sering disebut sebagai seni yang adiluhung adalah jenis ungkapan
seni yang mempunyai implikasi kepada perenungan, didukung oleh teknik yang cukup
rumit, ada perangkat konsep yang mendasarinya, sedangkan '.'hiburan" sifatnya langsung
merangsang panca-indra atau juga tubuh untuk mengikuti dengan gerak, mementingkan
sifat glaniour dan sensasional, disini jelas terlihat bahwa ketika kita melihat kecapi
sebagai sebuah produk, maka dia akan berada pada tataran pertama, namun jika kita
memandang kecapi pada tataran penyajiannya, maka kecapi masuk dalam kategori yang
kedua.

Di sisi lain, kitoka hadir sebagai perangsang bagi generasi muda yang memang
secara nyata telah banyak yang lupa bahkan melupakan kesenian tradisinya. Kita bisa
rnelihat bahwa kesenian tradisional dewasa ini hanya diminati oleh masyarakat
"pinggiran" saja. Hampir sebahagian besar generasi muda enggan atau bahkan gengsi

memainkan alat nrusik kecapi tradisional, ini akibat dari pola pikir masyarakat
pendukungrlya yang selalu mengacu pada aturan-aturan berdasarkan mereka sendiri,
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tanpa acla dasar yang kuat sehingga mengakibatkan kecapi tradisional mendapatkan

pencitraan yang kurang positif dari berbagai pihak.

2. Kitoka Sebagai Media Pengajaran Musik Tradisional Dalam Konteks Pendidikan

Formal
Pen{idikan forrnal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat

dimglai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan yang setara dengannya termasrtk

didalamnya adalah kegiatan studi yang berorientasi akademis dau utnutn, program

spesialisasi, clan latihan profesional yarlg dilaksanakan dalam wakttt yang terus

mener.us. Penclitlikan formal aclalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang

yalg terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi (Undang

Undang No 20 taliun 2003 Pasal I Ayat (11) dan Ayat (13).

Ketika kita menyinggutlg kecapi dalam konteks di luar pendidikan. rnaka

tentunya segala sesuatu yang terkait dengan kecapi baik dari aspek musikalnya mattputl

aspek non musikalnya meniadi sesuatu yang u,ajar dan sah-sah saja.Namun kctika kita

berbicara tentang kecapi dalam konteks pendidikan fonnal, maka ada beberapa hal yang

harus disesuaikan terkait clengan kurikulum atau bahan ajar dalam proses pengajarannya.

Terkait dengan kualitas bunyi, jika kita memposisikan kecapi tradisional sebagai

instrumen yang dimainkan masyarakat secara Llrrum sebagai alat musik tradisional wajar
saja karena pada dasarnya kecapi tradisi dirnainkan oleh individu-individu, sehin$ga

masing-rnasing orang memiliki persepsi warna bunyi masing-masing kecapi yang mereka

rniliki. Namun jika kita memposisikan kecapi tradisional sebagai instrumen yang

dimainkan di dalam lembaga pendidikan khususnya musik tentunya ada hal yang perlu
mendapat perhatian lebih serius karena di dalam susunan nada- nada kecapi tradisional
terdapat nada yang tidak sesuai antara apa yang diajarkan dengan brrnyi yang dihasilkan.

Dalan-r dunia pendidikan tentunya haruslah sejalan antara teori yang disampaikan
dengan aplikasi yang didapatkan. Di dalam pendidikan musik, nada merupakan bahasa

untuk menyampaikan ide gagasan, sedangkan nada memiliki tingkat getaran frekuensi
yang terukur sesuai dengan tinggi rendah nada-nada tersebut. Kecapi kitoka dibuat dalam
rangka untuk pengajaran pendidikan rnusik khususnya musik tradisional petik, sehingga
perlu standarisasi mulai dari keseragaman bahan, pitch atau ketepatan nada sampai pada
warrra bunyi yang dihasilkan.

Mcnumt Hugh M. Miller (dalam Triyono Bramantyo PS) rnendefenisikan nada
sebagai bahan baku dari segala musik. Nada sebagaimana dibedakan dari bunyi pada
unlumnya, adalah suatu bunyi yang dihasilkan oleh getaran-getaran udara yang teratur.
Semua nada musikal terdiri atas empat unsur yakni tinggi rendah nada, panjang pendek
nada, keras len-rah bunyi nada, dan warna suara. Tinggi rendah nada menunjukkan
tingkatan ketinggian atau kerendahan dari sebuah bunyi nada, dimana setiap nada telah
rnemiliki tingkat frekwensi getar yang tetap dan stabil ( I9 : 1995).

Dari keterangan di atas jelas bahwa ketepatan nada (pitch) sangat diperlukan
dalam dunia pendidikan khususnya musik karena esensi dari musik adalah bunyi. Kita
akan mengajarkan kepada siswa bagaimana daya tangkap (hiring) siswa-siswi tentang
tinggi rendah sebuah nada, dan itu sangatlah mustahil diajarkan bila instrumen yang
digunakan sendiri ketepatan nadanya tidak stabil, malah akan berefek sebaliknya yakni
akan metusak daya tangkap siswa yang berefek pada kurangnya feel (rasa) mereka dalarr
memainkan musik nantinya.

Ketepatan nada dari sebuah instrumen kecapi juga sangat diperlukan ketika kita
rnengajarkan siswa-siswi berrnain rnusik secara ensambel khususnya jika dimainkan
dengan alat musik modern. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Pra
Budidharma baltwa hannoni sebagai sebuah r-'lenren yang lebih mapan dibanding riture
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dan melodi. Harmoni adalah elemen musikal yang didasarkan atas penggabungan secara
simultan dari nada-nada, sebagaimana dibedakan dari rangkaian nada-nada dari melodi.
Jika melodi adalah sebuah konsep horisontal, harmoni adaiah konsep vertikal. Dalam hal
ini melodi "horisontal" di dalam paranada atas diiringi oleh kelompok-kelompok nada
"vertikal" dari paranada bawah.

Harmoni yang dihasilkan akan menjadi buruk apabila ada sebuah instrumen
memainkan nada-nada yang kurang tepat yang tidak sesuai dengan notasi yang dituliskan,
dan ini akan berlanjut pada rusaknya daya tangkap harmoni bagi siswa-siiwi,lrtinya kita
tidak mengajartan ke arah yang lebih baik, malah sebaliknya akan merusak musikalitas
siswa-siswi tersebut.

Salah-satu bentuk pewarisan nilai budaya kepada generasi muda adalah melalui
pendidikan di sekolah-sekolah. Pewarisan seni tradisional khususnya musik tradisional
yang merupakan bagian dari budaya sangatlah penting, mengingat semakin derasnya
budaya-budaya asing yang tidak dapat kita pungkiri telah memarginalkan seni tradisi kita
yang seharusnya menjadi mayoritas di negeri sendiri.

Manusia dalam usahanya menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta
berusaha mencari keseimbangan dan keselarasan dalam hidupnya, senantiasa akan
mengahadapi berbagai masalah dan tantangatr. Untuk menjawab segala tantangan dan
memecahkan betmacam masalah, manusia dituntut berpikir. Jika dalam memecahkan
masalah orang menciptakan atau menemukan sesuatu yang baru yang tidak terpikir oleh
orang lain, maka telah melakukan berpikir kreatif.

Renzulli dan kawan-kawan dalam Widia Pekerti (2007) mengatakan Creativity is
the ability to set aside establishes conventions and procedures yang berarti bahwa orang
yang keatif itu biasanya sering menemukan hal baru, yang tidak terpikirkan oleh orang
lain, dapat memecahkan masalah dengan kemungkinan berbagai cara (divergen) tidak
hanya satu cara.

Menurut Jhzulli dalam Widia Pekerti (2007) bahwa pada dasarnya perilaku seni
yang kleatif merupakan kegiatan mencipta baru, rnemberi interpretasi (tafsiran) pada
bentuk seni lama dan mengadakan pembaharuan dan penemuan baru sesuai tunfutan
jaman.

Ciri orang yang berpikir kreatif (Widia Pekerti 2007:18) antara lain:
a. Peka pada lingkungannya.
b. Tanggap terhadap rangsangan sensoris.

c. Teliti dalam mengamati sesuatu.
d. Sadar dan penuh rasa ingin tahu.
e. Bersikap tegas pada yang disukai maupun tidak.
f. Bersifat terbuka dan peka pada sesuatu yang menalik.
g. Senantiasa ingin mencoba sesuatu yang baru dan mengutaurakan keaslian.
h. Bersikap bebas dalam mengamati, menganalisisfuerpikir dan berlindak.
i. Memiliki kamauan dan kemampuan merespon yang tinggi.
j Hasil karyanya bersifat unik. Hasil tersebut sangat dipengaruhi hal-hal yang internal

(dari dalam diri) maupun eksternal (dari luar diri).

Dari konsep pemikiran di atas dapatlah dikatakan bahwa kitoka mampu membuat

cara berpikir lebih kreatif tentunya dengan modal musikalitas yang mampu mengolah

keturggulan yang dimiliki oleh kecapi kitoka sehingga dapat menghasilkan ide-ide atau

karya-karya yang jauh lebih kreatif.
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C. PENUTUP

1. Kesimpulan
Kecapi tradisional Sulawesi Selatan sejak dahulu telah mengalami berbagai

perkembangan baik dari aspek organologi maupun dari aspek pertunjukannya. Proses

perkembangan tersebut merupakan usaha yang dilakukan sebagaijawaban dari kondisi-

kondisi yang sudah tidak faktual dengan masanya. Begitupula ketika kecapi masuk pada

lembaga-lembaga pendidikan, merupakan usaha yang dilakukan bagaimana pelestarian

kesenian tradisional melalui pendidikan bisa bertahan. Dalam proses perjalanannya,

kecapi sebagai media pengajaran di lembaga-lembaga pendidikan formal menemukan

beberapa kendala terkait dengan aspek pengembangan kreatifitas dan aspek musikal yang

kurang sejalan dengan standarisasi musikal secara umum. Kondisi ini menyebabkan

dilakukan suatu pembaharuan atau inovasi baik dari unsur organologi maupun unsur

sistem penadaan yang menghasilkan sebuah kecapi kitoka. Di dalam kecapi kitoka ini
terdapat beberapa inovasi yang dilakukan dalam rangka mengkondisikan kecapi dalam

fungsinya sebagai media pengajaran khususnya pada pendidikan formal. Dengan adanya
kecapi kitoka tersebut diharapkan mampu menjadi media pengajaran musik tradisional
yang berujung pada meningkatnya minat generasi muda untuk tetap mencintai produk
budaya sendiri, sekaligus mampu menciptakan karya-karya melalui musik tradisional
mereka sendiri.

2. Saran
a. Perlu ada campur tangan dari pemerintah terkait untuk tenrs mendukung upaya

pelestarian rnusik tradisional khususnya kecapi.
b. Inovasi yang dilakukan oleh masyarakat hendaknya tidak dianggap sebagai sesuatu

yang bisa rnenghilangkan nilai ketradisiannya, uamun sebagai sebuah upaya
bagaimana musik tradisional Sulawesi Selatan bisa tetap ada.

c. Diperlukan suatu pengetahuan baik pengalaman maupun teori yang mendukung bagi
generasi tnuda sebagai pewaris guna nrenuju sasaran utama yang diinginkan demi
pengembangan kecapi tradisional tersebut
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