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ABSTRAK 

Menurunnya minat terhadap musik jazz membuat beberapa penggemar musik jazz 

di berbagai daerah membentuk sebuah komunitas untuk meningkatkan kembali 

apresiasi terhadap musik jazz. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh beberapa 

musisi jazz yang berada di kota Sidoarjo dan membentuk sebuah komunitas 

bernama Darjezz. Alasan peneliti memilih komunitas Darjezz sebagai penelitian, 

dikarenakan komunitas tersebut salah satu komunitas musik jazz pertama yang 

berada di kota Sidoarjo. Komunitas Darjezz telah berdiri sejak tahun 2013, dan 

hingga saat ini komunitas tersebut masih aktif. Metode dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode kualitatif. Metode tersebut didukung dengan 

pengumpulan data observasi serta wawancara mendalam dengan informan seperti, 

pendiri komunitas, ketua komunitas, pengurus komunitas, serta anggota 

komunitas. Hasil dari penelitian dianalisis menggunakan teori fungsional 

Bronislaw Malinowski, yang bertujuan untuk mengetahui fungsi dari bentuk 

apresiasi anggota yang dan fungsi komunitas Darjezz bagi para anggotanya. Hasil 

dari penelitian ini, peneliti mengetahui bentuk apresiasi anggota komunitas yang 

diwujudkan dalam bentuk kegiatan seperti jamming, sharing, coaching clinic, 

performance band, membuat band, charity, dan quiz yang memiliki fungsi untuk 

meningkatkan rasa menghargai dan kecintaan terhadap musik jazz. Disamping itu, 

komunitas Darjezz juga memiliki fungsi bagi anggotanya sebagai wadah untuk 

melestarikan dan meningkatkan apresiasi terhadap musik jazz, menunjukkan 

identitas diri, menambah relasi, berbagi ilmu dan informasi mengenai musik jazz 

dan sebagai sarana hiburan dari rutinitas sehari-hari. 

Kata Kunci: Apresiasi, Fungsi, Komunitas, Musik Jazz. 

ABSTRACT 

Declining interest in the jazz music made some fans of jazz music in various 

regions to form a community to improve the re-appreciation of jazz music. One 

example of this is done by some jazz musicians from Sidoarjo city and formed a 

community called Darjezz. This community is chosen as the subject of this study 

because it is one of the first jazz community in the Sidoarjo city. Darjezz 
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Community has been established since 2013, and until now the community is still 

active. The method used in this research is qualitative methods. The method is 

supported by collecting observational data and in-depth interviews with 

informants such as community founder, chairman of the community, community 

administrators, and community members. The results from the study then 

analyzed using functional theory of Bronislaw Malinowski, which aims to 

determine the function of members’ appreciation and the community of Darjezz 

itself towards their members. As a results of this study, researchers know that the 

form of appreciation of each members in the form of activities such as jamming, 

sharing, coaching clinic, band performance, forming a band, charity, and a quiz 

has a function to improve the respect and love towards jazz music. In addition, 

Darjezz community also has a function for its members as a forum to preserve and 

increase appreciation towards jazz music, self-identification, adding relationships, 

sharing knowledges and informations about Jazz, and a form of entertainment 

from daily routinity. 

Keywords: Appreciation, Community, Function, Jazz Music. 

 

Pendahuluan 

 Indonesia merupakan salah 

satu negara yang memiliki banyak 

keistimewaan mulai dari 

masyarakatnya, keindahan alam, 

agama, bahasa, etnis, ras, 

kebudayaan, adat-istiadat, dan 

kesenian. Keanekaragaman budaya 

itu menjadikan fokus bagi bidang 

Antropologi dalam mengkaji 

manusia dan kebudayaannya. 

Kebudayaan ialah hasil dari 

keseluruhan ide atau sistem gagasan, 

tindakan yang berasal dari kehidupan 

sehari-hari dan karya manusia yang 

ditujukan sebagai milik manusia itu 

sendiri dengan proses belajar, tidak 

didapat secara langsung ketika lahir 

(Koentjaraningrat, 2009:144). 

 Kebudayaan yang dimiliki 

oleh manusia tidak didapatkan 

semata-mata, tetapi melalui proses 

belajar yang cukup lama ketika ia 

berada di lingkungan masyarakatnya. 

Setiap daerah memiliki bentuk 

kebudayaan yang berbeda-

beda.Didalam suatu kebudayaan itu 

memiliki unsur-unsur atau yang 

disebut dengan “cultural universal” 

yaitu bahasa, ilmu pengetahuan, 

organisasi sosial, teknologi, mata 

pencaharian, religi, dan kesenian 

(Koentjaraningrat, 2009:165). Tujuh 
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unsur kebudayan tersebut selalu ada 

dalam masyarakat tetapi, 

perwujudannya selalu berbeda di tiap 

daerahnya. 

 Salah satu unsur budaya yang 

unik dalam sebuah daerah adalah 

kesenian. Wajah kesenian yang 

dimiliki Indonesia masih bersifat 

tradisional, hal itu dikarenakan 

adanya sifat kedekatan dengan 

masyarakat pertanian (Kayam, 

1981:25). Seni bisa memacu diri kita 

untuk berekspresi, belajar, dan 

menghargai. Kesenian ialah salah 

satu wujud kreatif dari manusia yang 

memiliki banyak fungsi baik secara 

umum bahkan pribadi yang 

berkembang dan tidaknya tergantung 

pada kehendak masyarakat itu 

sendiri. 

 Kesenian terbagi dalam 

berbagai macam bentuk seperti seni 

tari, rias tubuh, lukis, patung, drama 

dan salah satunya adalah musik. 

Musik ialah hasil karya seniman atau 

manusia yang mempunyai nilai dan 

menyampaikan berbagai ide dan 

perasaan. Musik merupakan produk 

manusia yang dipercayai sebagai 

salah satu unsur yang kuat dalam 

sebuah kebudayaan meskipun 

berbagai budaya dan situasi sosial 

yang beragam mempengaruhi 

tingkatannya. Musik dan masyarakat 

adalah dua hal yang tidak bisa 

dipisahkan. Dengan musik, kita bisa 

mengungkapkan berbagai ekepresi 

mulai dari sedih, senang, tenang 

bahkan bisa menyampaikan pesan 

yang efektif. 

 Jenis musik sangat beragam, 

mulai dari Pop, Dangdut, Rock, 

Reagge, Jazz,Punk dan masih banyak 

lagi. Setiap individu berhak memilih 

mana jenis musik yang mereka sukai. 

Dari banyaknya jenis musik yang 

ada, jazz merupakan salah satu jenis 

musik yang masih eksis sejak dulu 

hingga sekarang.Musik jazz lahir 

dari bawah bintang ras, dan sangat 

tidak mungkin jika kita 

melepaskannya dari sejarah 

masyarakat Afro-Amerika, yang 

merupakan cikal bakal Amerika, dan 

bagian dari kehidupan orang 

Amerika (Szwed, 2008:6). 

 Meluasnya musik jazz di 

berbagai kalangan dan berbagai 

daerah, berdampak pula pada 

masyarakat yang awalnya hanya 
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sebatas menyukai saja hingga pada 

akhirnya memberikan suatu apresiasi 

bagi musik jazz tersebut. Apresiasi 

ialah salah satu unsur dari kegiatan 

kesenian, setiap individu bisa 

berapresiasi dan setiap individunya 

memiliki perbedaan dalam 

mengapresiasi. 

 Apresiasi seni bisa 

dituangkan pada musik, khususnya 

pada musik jazz. Kecintaan 

masyarakat dan musisi Sidoarjo pada 

musik jazz tersebut, membuat 

mereka membentuk sebuah wadah 

yang berbentuk komunitas. 

Komunitas tersebut dinamakan 

dengan “Darjezz” yang berarti 

Sidoarjo Jazz. 

 Adapun fokus pada penelitian 

ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana bentuk apresiasi yang 

dilakukan oleh sebuah komunitas 

yang bernama Darjezz terhadap 

perkembangan musik jazz di 

Sidoarjo. Ketertarikan peneliti untuk 

meneliti hal tersebut dikarenakan 

musik jazz merupakan salah satu 

musik yang kalangannya sangat 

terbatas, tidak semua masyarakat 

memahami musik jazz selain itu 

komunitas ini merupakan komunitas 

musik pertama yang ada di Sidoarjo 

dan bisa berkembang dengan cepat. 

 Komunitas Darjezz dibentuk 

di Sidoarjo guna mengumpulkan 

masyarakat yang memiliki kesukaan 

terhadap musik jazz maupun yang 

belum paham dengan musik jazz, dan 

bersama-sama meningkatkan 

kembali apresiasi terhadap musik 

jazz. Apresiasi merupakan bentuk 

penghargaan yang luar biasa di 

bidang seni. Tanpa adanya apresiasi, 

seni tidak akan bisa bertahan dan 

berkembang. 

Metode 

 Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan 

metode penelitian kualitatif dengan 

tipe penelitian deskriptif. Metode 

kualitatif ialah penelitian yang 

memiliki tujuan untuk memahami 

sebuah fenomena mengenai apa yang 

dialami subyek penelitian misalnya 

tindakan, perilaku, deskripsi, dan 

lainnya secara holistik serta melalui 

cara pendeskripsian dalam bentuk 

bahasa dan kata-kata pada suatu 

konteks yang khusus yang alamiah 
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dan dengan menggunakan berbagai 

metode ilmiah (Moleong, 1998:4) 

 Dalam  hal memperoleh data, 

penelitian ini dilakukan dengan cara 

wawancara mendalam danobservasi. 

Observasi ialah suatu upaya atau 

kegiatan yang dilakukan oleh peneliti 

guna mendapatkan gambaran dan 

pola perilaku budaya yang 

dibutuhkan tanpa mengeluarkan 

sepatah katapun (Ihromi, 

2000:51).Observasi yang dilakukan 

adalah secara langsung terhadap 

objek yang akan diteliti yaitu 

komunitas Darjezz dalam 

mengapresiasi musik jazz dimana 

peneliti berpartisipasi secara 

langsung dalam melihat penampilan 

komunitas tersebut dan kegiatan 

yang dilakukan oleh anggota 

komunitas Darjezz di Cafe Kopi 

Bolodewe. 

 Wawancara dilakukan dengan 

cara indepth interview atau 

wawancara mendalam supaya 

mendapatkan informasi yang detail 

dan lengkap.Wawancara dilakukan 

ketika komunitas sedang 

mengadakan acara dan diluar acara 

komunitas.Informan dipilih oleh 

peneliti secara sengaja tetapi dengan 

ketentuan bahwa yang dipilih sebagai 

informan merupakan orang yang 

paham mengenai objek penelitian ini. 

Peneliti menetapkan informan dalam 

penelitian ini yaitu, salah satu pendiri 

komunitas Darjezz, ketua komunitas, 

pengurus komunitas, serta anggota 

komunitas. 

 Pada bagian analisa data 

digunakan untuk mengolah data atau 

menganalisa yang telah di dapatkan 

dari hasil penelitian di lapangan 

mengenai apresiasi anggota 

komunitas Darjezz Sidoarjo terhadap 

musik jazz. Hasil penelitian yang 

dianalisa merupakan data dari hasil 

observasi, wawancara mendalam, 

serta studi literartur dari berbagai 

sumber ilmiah. Metode-metode 

pengumpulan data tersebut 

merupakan metode yang digunakan 

dalam penelitian kualitatif. 

Dari hasil penelitian tersebut akan 

dijabarkan melalui hasil analisa 

berupa tulisan deskriptif, supaya 

semua hasil informasi atau data yang 

diperoleh dapat tersampaikan secara 

jelas dan detail. Selain itu teori 

fungsional dari Malinowski. Dengan 
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menggunakan fungsionalisme 

seseorang peneliti bisa menjelaskan 

dan menganalisis permasalahan 

kebudayaan manusia dan kehidupan 

suatu masyarakat (Koentjaraningrat, 

1987:171). Dengan begitu teori 

tersebut digunakan untuk mengetahui 

bahwa apresiasi yang dilakukan 

anggota komunitas tersebut dapat 

berfungsi meningkatkan apresiasi 

terhadap musik jazz dan fungsi 

komunitas bagi anggotanya. 

HasilPenelitian 

 Berapresiasi adalah 

memberikan penilaian terhadap suatu 

seni supaya seni tersebut dapat lebih 

berkembang. Bentuk apresiasi yang 

kreatif tersebut dilaksanakan oleh 

komunitas Darjezz dengan membuat 

kegiatan-kegiatan yang bisa 

memberikan informasi menyeluruh 

sehingga menambah penghargaan 

terhadap musik jazz. Terdapat tujuh 

cara anggota komunitas 

mengapresiasi musik jazz yang 

dikemas dalam sebuah kegiatan. 

 Bentuk apresiasi pertama 

terhadap musik jazz yang dilakukan 

oleh komunitas Darjezz adalah 

dengan kegiatan yang bernama 

jamming.Jamming sendiri berasal 

dari kata “jam” yang artinya 

improvisasi secara spontan. Bentuk 

mengapresiasi yang diungkapkan 

anggota komunitas dalam jamming 

ini adalah dengan bersama-sama 

bermain musik jazz tanpa ada 

persiapan sebelumnya, dengan 

formasi instrumen apapun, kemudian 

secara bergantian mereka melakukan 

permainan musik dan jamming dapat 

dilakukan oleh siapa saja ketika 

komunitas sedang mengadakan 

jamming. 

 Bentuk apresiasi terhadap 

musik jazz yang kedua adalah 

dengan kegiatan sharing.Sharing 

sendiri memiliki arti berbagi. 

kegiatan mengapresiasi yang 

dilakukan oleh anggota komunitas 

dari aktivitas sharing tersebut 

dilakukan dengan cara berbagi 

informasi mengenai segala hal dari 

musik jazz supaya anggota 

komunitas mendapatkan ilmu yang 

banyak tentang musik jazz. 

 Kegiatan ketiga yang 

dilakukan oleh anggota komunitas 

Darjezz dalam mengapresiasi musik 
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jazz adalah dengan membuat band. 

Bentuk mengapresiasi dari kegiatan 

membuat band adalah dengan terus 

berlatih musik jazz supaya ketika 

band komunitas mendapat undangan 

bisa menyajikan musik jazz serta 

menuangkan segala ekspresi kedalam 

sebuah musik jazz. 

 Bentuk apresiasi terhadap 

musik jazz yang dilakukan oleh 

komunitas Darjezz yang keempat 

adalah charity. Charity sendiri 

memiliki arti amal atau beramal. 

Cara mengapresiasi yang dilakukan 

oleh anggota komunitas dari kegiatan 

charity ini dengan terjun membantu 

pada masyarakat yang memerlukan 

bantuan sekaligus dapat 

memperkenalkan komunitas ke 

masyarakat supaya anggota merasa 

termotivasi untuk terus 

mengembangkan musik jazz. 

 Bentuk apresiasi terhadap 

musik jazz kelima yang dilakukan 

oleh anggota komunitas Darjezz 

adalah dengan bentuk kegiatan 

coaching clinic. Kegiatan coaching 

clinic dalam bermusik adalah 

memberikan sebuah pembinaan atau 

pembelajaran pada suatu instrumen 

musik.cara mengapresiasi yang 

dilakukan oleh anggota komunitas 

dari kegiatan coaching clinic adalah 

dengan memberikan materi 

penguasaan dari instrumen musik, 

permainan contoh lagu yang 

diberikan juga musik jazz supaya 

anggota maupun masyarakat lain 

lebih memahami bagaimana 

permainan musik jazz yang tepat. 

 Bentuk apresiasi keenam 

terhadap musik jazz yang dilakukan 

oleh anggota komunitas Darjezz 

Sidoarjo adalah dengan mengadakan 

performance band. Performance 

band berarti penampilan band dalam 

sebuah acara. Cara mengapresiasi 

dari kegiatan performance band yang 

dilakukan oleh anggota komunitas 

adalah dengan mengekpresikannya 

kedalam bentuk penampilan musik 

jazz yang dibawakan oleh band dari 

komunitas maupun dari luar 

komunitas untuk menghibur para 

penonton yang hadir. 

 Bentuk apresiasi terakhir 

terhadap musik jazz yang dilakukan 

oleh anggota komunitas Darjezz 

adalah dengan kegiatan quiz. Quiz 

adalah bentuk pikiran atau permainan 
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baik secara kelompok ataupun 

individu dengan mencari cara untuk 

menjawab pertanyaan dan biasanya 

diakhir permainan akan ada hadiah 

yang diberikan pada peserta.Cara 

mengapresiasi dari kegiatan quiz ini 

dilakukan dengan cara yaitu anggota 

komunitas memberikan hadiah bagi 

penonton yang hadir dan dapat 

menjawab pertanyaan maupun 

permainan saat komunitas sedang 

mengadakan acara. 

 Dalam upaya 

mengembangkan serta meningkatkan 

apresiasi terhadap musik jazz 

terdapat kendala yang dihadapi oleh 

anggota komunitas Darjezz 

Sidoarjo.Adapun kendala yang 

dialami komunitas dalam upaya 

meningkatkan apresiasi terhadap 

musik jazz yaitu kendala dari internal 

(dalam komunitas) dan eksternal 

(luar komunitas). Hambatan yang 

dihadapi oleh anggota komunitas 

Darjezzyang terjadi dari dalam 

komunitas sendiri. Adapun beberapa 

halangan tersebut seperti sumber 

daya manusia nya (SDM), dana yang 

masih minim, tempat yang kurang 

memadai serta peralatan untuk 

mendukung acara. 

 Kendala yang dialami oleh 

anggota komunitas Darjezzjuga 

terjadi dari eksternal atau dari luar 

komunitas. Yang dimaksud dengan 

kendala dari luar komunitas ini 

adalah mengenai masyarakatnya. 

Masih adanya masyarakat yang 

belum memahami bagaimana musik 

jazz sebenarnya. Kendala dari 

masyarakat tersebut dijadikan sebuah 

tantangan bagi seluruh anggota 

komunitas Darjezz supaya lebih giat 

dalam memperkenalkan musik jazz 

di Sidoarjo. 

Pembahasan 

 Selain anggota komunitas 

melakukan apresiasi terhadap musik 

jazz, komunitas Darjezz sendiri 

memiliki fungsi bagi para 

anggotanya yang dapat 

meningkatkan semangat untuk terus 

mengembangkan musik jazz. Pada 

dasarnya sebuah komunitas dibentuk 

karena memiliki tujuan tertentu. 

Anggota yang bergabung dalam 

sebuah komunitas juga memiliki 
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tujuan alasan tersendiri mengapa 

mereka bergabung. 

 Fungsi yang pertama sebagai 

sebuah wadah untuk 

mengembangkan musik jazz dan 

tetap melestarikan keberadaan musik 

jazz. Anggota komunitas melihat 

perkembangan musik jazz dan 

pemahaman masyarakat terhadap 

musik jazz juga sangat kurang. 

Dengan komunitas Darjezz, 

komunitas memberikan sebuah 

wadah untuk bermain serta 

menyajikan musik jazz kapanpun, 

dimanapun, dan melestarikan dengan 

terus mendukung idola dengan 

mendownload lagu-lagunya supaya 

referensi musik jazz jadi bertambah. 

Fungsi yang kedua adalah untuk 

menunjukkan identitas diri. Anggota 

yang masuk dalam komunitas 

Darjezz akan mendapatkan ID Card 

serta baju komunitas yang digunakan 

untuk membedakan mereka dengan 

komunitas yang lain. Anggota 

komunitas dapat menampilkan 

dirinya ke masyarakat bahwa ia 

adalah bagian dari komunitas 

Darjezz. Dengan menggunakan 

atribut-atribut tersebut dia akan 

terlihat berbeda dengan yang lainnya. 

Suatu kebanggan bagi dirinya bisa 

masuk dalam bagian anggota 

Darjezz, karena komunitas tersebut 

memberikan dampak positif bagi 

dirinya. 

 Fungsi yang ketiga adalah 

untuk menambah relasi atau teman. 

Dari banyaknya anggota komunitas, 

tidak dapat dipungkiri  bahwa akan 

banyak latar belakang orang untuk 

dikenali. Rutinnya acara yang 

diselenggarakan oleh komunitas, 

anggota komunitas mempunyai lebih 

banyak teman yang telah dianggap 

layaknya saudara sendiri. Mereka 

bisa mencari teman untuk menonton 

konser jazz bersama, mendapat relasi 

untuk bekerjasama maupun 

berbisnis, mendapatkan tawaran 

untuk bermain di sebuah acara yang 

tentunya dapat menguntungkan 

anggota komunitas. 

 Fungsi yang keempat adalah 

sebagai wadah untuk saling bertukar 

informasi dan berbagi ilmu dengan 

anggota-anggotanya. Mengingat dari 

jumlah keseluruhan anggota 

komunitas Darjezz ini tidak 

semuanya memiliki dasar kecintaan 
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pada musik jazz. Ada pula beberapa 

anggota yang dasarnya tidak tahu 

tentang musik jazz kemudian masuk 

ke komunitas dengan tujuan belajar. 

 Bagi anggota yang memang 

sudah sejak awal cinta dengan musik 

jazz pun tidak selalu tahu informasi-

informasi terkait musik jazz. Menjadi 

bagian dari anggota komunitas 

Darjezz merupakan salah satu upaya 

yang mereka lakukan supaya lebih 

cepat medapatkan informasi terbaru 

dan lebih mudah mendapatkan 

pengetahuan musik jazz. Dengan 

begitu mereka bisa belajar, bisa 

saling sharing mengenai info terbaru 

dari musik jazz ketika diadakannya 

event, unggahan di media sosial 

komunitas dan ketika mereka 

melaksanakan rapat. 

Fungsi yang terakhir adalah sebagai 

sebuah sarana bagi anggota 

komunitas untuk mendapatkan 

hiburan. Setiap individu pasti 

memilii aktivitas masing-masing 

dalam kehidupannya. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa kejenuhan yang 

tiap individu alami itu memerlukan 

sebuah hiburan untuk 

menghilangkannya. Beragamnya 

aktivitas yang dilakukan oleh 

anggota komunitas 

Darjezzmenjadikan mereka mencari 

sebuah solusi untuk menghilangkan 

rasa penat yang ada dalam pikiran 

mereka. Salah satu cara tersebut 

adalah dengan bergabung di 

komunitas Darjezz Sidoarjo. 

 Cara yang dilakukan untuk 

menghibur tersebut adalah dengan 

bertemu, berkumpul bersama 

anggota komunitas Darjezz, 

mendengarkan musik jazz, bernyanyi 

bersama itu sebuah jalan untuk kabur 

sejenak dari rutinitas sehari-hari. 

Ditambah dengan sifat humoris yang 

dimiliki oleh anggota komunitas 

yang dapat mencairkan suasana jika 

bertemu. Dengan begitu, komunitas 

Darjezz Sidoarjo memiliki fungsi 

sebagai sebuah wadah untuk 

memperoleh hiburan dari tekanan 

hidup dan rutinitas mereka sehari-

hari dengan cara berkumpul bersama 

anggota, mengikuti kegaiatan 

komunitas, bermain musik jazz 

hingga sharing sesama anggota. 

Kesimpulan 
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 Komunitas Darjezz terbentuk 

di kota Sidoarjo dan menjadi salah 

satu komunitas musik jazz pertama 

di Sidoarjo. Tujuan dari terbentuknya 

komunitas Darjezz adalah untuk 

meningkatkan apresiasi terhadap 

musik jazz. Apresiasi adalah salah 

satu kegiatan dalam seni. Apresiasi 

sendiri memiliki arti tentang 

memberikan penghargaan terhadap 

suatu karya seni. Kegiatan 

mengapresiasi tersebut dilakukan 

oleh anggota komunitas Darjezz 

Sidoarjo. 

 Bentuk apresiasi yang 

dilakukan oleh anggota komunitas 

Darjezz mempunyai ciri khusus yang 

membedakannya dengan komunitas-

komunitas musik lainnya. Bentuk 

apresiasi tersebut diperoleh dari 

seringnya mereka berinteraksi, 

bermain musik bersama, dan 

berkomunikasi satu sama lain. Untuk 

mengapresiasi musik jazz, anggota 

komunitas Darjezz melakukan 

beberapa kegiatan, diantaranya 

seperti jamming, sharing, coaching 

clinic, performance band, charity, 

quiz, serta membentuk band. Dari 

berbagai bentuk kegiatan tersebut, 

mereka mengekspresikan 

apresiasinya dengan cara memutar 

musik jazz, bermain musik jazz, 

membagikan informasi serta ilmu 

dalam musik jazz dan sebagainya. 

Kegiatan mengapresiasi tersebut 

diadakan oleh komunitas Darjezz 

untuk meningkatkan apresiasi 

terhadap musik jazz. 

 Pada proses berlangsungnya 

kegiatan tersebut, tidak dapat 

dipungkiri bahwa komunitas Darjezz 

mengalami beberapa kendala baik 

secara eksternal maupun internal. 

Kendala yang dialami komunitas 

Darjezz tersebut membuat para 

anggota komunitas semakin 

bersemangat untuk terus 

meningkatkan apresiasi dan 

mengembangkan musik jazz. Selain 

mengapresiasi musik jazz, komunitas 

Darjezz juga memiliki fungsi bagi 

para anggotanya yaitu sebagai tempat 

untuk melestarikan dan 

meningkatkan apresiasi terhadap 

musik jazz, menambah relasi, 

menunjukkan identitas diri, tempat 

berbagi ilmu dan informasi mengenai 

musik jazz, serta sebagai sarana 
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hiburan dari rutinitas mereka sehari-

hari. 

 Dengan demikian kesimpulan 

dari hasil penelitian ini adalah rasa 

kecintaan anggota komunitas 

terhadap musik jazz tersebut 

diapresiasikan dalam bentuk 

kegiatan-kegiatan dimana masing-

masing kegiatan tersebut memiliki 

cara untuk mengekspresikan 

apresiasinya yang diselenggarakan 

oleh komunitas Darjezz dan dapat 

berfungsi untuk meningkatkan 

apresiasi terhadap musik jazz. 
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