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SARI 

Nixon, 2015 . “ Bentuk Dan Fungsi Musik Gondang Sabangunan Batak Toba 
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Kata kunci: bentuk; fungsi; struktur; gondang; 

 Horas Rapolo Musik merupakan salah satu grup musik Batak Toba yang 

berada di Semarang. Dalam pertunjukan yang dilaksanakan selalu menggunakan 

taganing sebagai ciri khas dari musik Batak. Dalam musik Batak, Gondang 

Sabangunan memiliki beberapa fungsi dan keunikan, menjadikan Gondang 

Sabangunan  tersebut menarik untuk diteliti. Selain dari fungsi, bentuk dari 

Gondang Sabangunan juga penting untuk diteliti. Oleh karena itu, rumusan 

masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah bentuk 

musik Gondang Sabangunan  pada grup Horas Rapolo Musik, (2) bagaimanakah 

fungsi Gondang Sabangunan pada grup Horas Rapolo Musik? 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Sasaran penelitian ini adalah bentuk dan fungsi ansambel Gondang Sabangunan 

Horas Rapolo Musik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, 

studi dokumen dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: (1) Pengumpulan Data, (2) Reduksi Data, (3) Penyajian 

Data, (4) Penarikan Kesimpulan. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk susunan dari ansambel 

Gondang Sabangunan Horas Rapolo musik  sudah tidak sama lagi dengan bentuk 

susunan yang ada di Tapanuli. Dalam ansambel Gondang Sabangunan pada Horas 

Rapolo Musik memiliki beberapa fungsi, yaitu (1) fungsi pengungkapan 

emosional, (2) fungsi penghayatan etnis, (3) fungsi hiburan, (4) fungsi 

komunikasi, (5) fungsi perlambangan, (6) fungsi raksi dan jasmani, (7) fungsi 

yang berkaitan dengan norma sosial, (8) fungsi pengesahan lembaga sosial dan 

upacara agama, (9) fungsi kesinambungan kebudayaan dan (10) fungsi 

penginteraksian masyarakat. 
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 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bentuk musik pada 

ansambel Gondang Sabangunan Horas Rapolo Musik sudah tidak  lagi sama 

dengan bentuk susunan instrument pada dahulu kala. Hal ini sesuai dengan 

perkembangan jaman,dimana sarune yang dulu nya selalu dipakai sebagai melodi 

pada Gondang Sabangunan, pada saat ini sudah sangat jarang sekali digunakan. 

Sebagaimana fungsi-fungsi yang telah dikemukakan dalam hasil penelitian pada 

ansambel Gondang Sabangunan Horas Rapolo musik terdapat 10 fungsi musik. 

 

DAFTAR ISI 

Halaman 

HALAMAN JUDUL  ..................................................................................  i 

LEMBAR PENGESAHAN  .......................................................................  ii 

PERNYATAAN ..........................................................................................  iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..............................................................  iv 

PRAKATA ..................................................................................................  v 

SARI ............................................................................................................  vii 

DAFTAR ISI ...............................................................................................  viii 

DAFTAR BAGAN .....................................................................................  xii 

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................  xiii 

DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................  xiv 

BAB 1 PENDAHULUAN ..........................................................................   1 

1.1 Latar Belakang Masalah ........................................................................   1 

1.2 Rumusan Masalah .................................................................................   6 

1.3 Tujuan Penelitian ..................................................................................   6 

1.4 Manfaat Penelitian ................................................................................   6 

1.5 Sistematika Skripsi ................................................................................   7 

BAB 2 LANDASAN TEORI ......................................................................   9 

2.1 Landasan Teori ......................................................................................   9 

2.1.1 Analisis ...............................................................................................   9 



 
 
 

 
 

ix 
 

2.1.2 Struktur Bentuk Musik .......................................................................     10 

2.1.3 Komponen Pembentuk Musik ............................................................     11 

2.1.3.1 Notasi ..............................................................................................     11 

2.1.3.2 Motif ................................................................................................     12 

2.1.3.3 Frase ................................................................................................    12 

2.1.3.4 Kalimat Musik .................................................................................    13 

2.1.3.5 Kadens .............................................................................................    14 

2.1.3.5.1 Kadens authentic ......................................................................    14 

2.1.3.5.2 Kadens Plagal ..........................................................................    15 

2.1.3.5.3 Deceptive Kadens .....................................................................    15 

2.1.3.5.4 Kadens Setengah ......................................................................    16 

2.1.3.6 Bentuk-Bentuk Lagu  ..................................................................    16 

2.1.3 Musik  ............................................................................................    16 

2.1.4.1 Musik Tradisi ..............................................................................    18 

2.1.4.2 Musik Hiburan ............................................................................    19 

2.1.4.3 Musik Serius ...............................................................................    20 

2.1.4 Konsep Fungsi Musik ....................................................................    21 

2.1.5 Teori Fungsi Musik ........................................................................     22 

2.1.6 Ansambel Gondang Masyarakat Batak Toba .................................    23 

2.1.7 Gondang .........................................................................................    24 

2.2 Analisis Musik ..................................................................................    25 

2.3 Bentuk Pertunjukan ...........................................................................    26 

BAB 3 PENDEKATAN PENELITIAN .................................................    29 

3.1 Pendekatan Penelitian .......................................................................    29 

3.2 Sasaran Penelitian .............................................................................    30 

3.3 Lokasi Penelitian ...............................................................................    31 

3.4 Teknik Pengumpulan Data ................................................................    31 



 
 
 

 
 

x 
 

3.4.1 Teknik Observasi ...........................................................................    31 

3.4.2 Wawancara .....................................................................................    33 

3.4.3 Dokumentasi ..................................................................................    33 

3.4.4 Pemeriksaan Keabsahan Data ........................................................    34 

3.4.5 Teknik Analisis Data ......................................................................    35 

3.4.5.1 Pengumpulan Data ......................................................................    35 

3.4.5.2 Reduksi Data ...............................................................................    36 

3.4.5.3 Penyajian Data ............................................................................    36 

3.4.5.4 Menarik Kesimpulan/ Verifikasi .................................................    36 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN...........................    38 

4.1 Profil Horas Rapolo Musik ...............................................................  38 

4.1.1 Sejarah Singkat Horas Rapolo Musik ............................................    38 

4.1.2 Keberadaan Gondang Sabangunan Batak Toba Di Semarang .......    40 

4.2 Bentuk Pertunjukan Gondang Sabangunan Pada Grup Horas  

Rapolo Musik di Semarang ..................................................................    42 

4.2.1 Istilah Gondang Sabangunan..........................................................    42 

4.2.2 Syarat-Syarat Pemain Gondang Sabangunan .................................    44 

4.2.3 Pemain Musik Gondang Sabangunan Pada Grup Horas Rapolo 

 Musik di Semarang ........................................................................    45 

4.2.4 Bentuk Susunan Gondang Sabangunan Pada Grup Horas Rapolo 

 Musik di Semarang ........................................................................    49 

4.2.5 Bentuk Musik Gondang Sabangunan Pada Grup Horas Rapolo 

 Musik di Semarang ........................................................................    54 

4.3 Fungsi Instrumen Musik Gondang Sabangunan Pada Grup Horas  

Rapolo Musik di Semarang ..............................................................   56 

4.3.1 Fungsi Taganing Dalam Tradisi Musik Gondang Sabangunan  

Pada Grup Horas Rapolo Musik di Semarang ...............................    56 



 
 
 

 
 

xi 
 

4.3.2 Fungsi Saxophone Pada Grup Horas Rapolo Musik  .....................    58 

4.3.3 Fungsi Sulim (Seruling) Pada Grup Horas Rapolo Musik ..............    59 

4.3.4 Fungsi Keyboard Pada Grup Horas Rapolo Musik ........................    60 

4.3.5 Fungsi Hasapi Pada Gondang Sabangunan ....................................    61 

4.4 Fungsi Musik  Gondang Sabangunan Batak Toba Pada Grup  

Horas   Rapolo Musik di Semarang ...................................................    62 

4.4.1 Fungsi Ekspresi Emosional ............................................................    63 

4.4.2 Fungsi Penikmatan Estetis .............................................................    64 

4.4.3 Fungsi Hiburan...............................................................................    65 

4.4.4 Fungsi Komunikasi ........................................................................    66 

4.4.5 Fungsi Representasi Simbolik ........................................................    67 

4.4.6 Fungsi Respon Sosial .....................................................................    67 

4.4.7 Fungsi Pendidikan Norma Sosial ...................................................    68 

4.4.8 Fungsi Pelestari Kebudayaan .........................................................    69 

4.4.9 Fungsi Pemersatu Bangsa ..............................................................    71 

4.4.10 Fungsi Promosi Dagang ...............................................................    72 

BAB 5 PENUTUP ..................................................................................    73 

5.1 Simpulan ...........................................................................................    73 

5.2 Saran  ..............................................................................................    74 

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................    75 

LAMPIRAN - LAMPIRAN....................................................................    77 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

xii 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR BAGAN 

 

Bagan 1 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data...................................  34 

Bagan 2 Komponen-komponen data model interaktif ............................  37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

xiii 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1 Kadens Authentic ...............................................................  15 

Gambar 2 Kadens Plagal .....................................................................  15 

Gambar 3 Deceptive Cadence .............................................................  15 

Gambar 4 Kadens Setengah ................................................................  16 

Gambar 5 Profil Personil Horas Rapolo Musik ......................................  46 

Gambar 6 Taganing Horas Rapolo Musik ..............................................  58 

Gambar 7 Penampilan pada saat acara pernikahan .................................  61 

Gambar 8 Hasapi .....................................................................................  62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

xiv 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Surat Keputusan Pembimbing .................................................................  78 

Surat Ijin Penelitian .................................................................................  79 

Surat Tugas Panitia .................................................................................  80 

Pedoman Observasi .................................................................................  81 

Pedoman Wawancara ..............................................................................  82 

Pedoman Dokumentasi ...........................................................................  85 

Transkip Wawancara ...............................................................................  86 

Foto - foto ................................................................................................  92 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

xv 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Indonesia terdiri dari beranekaragam suku bangsa, dan setiap suku 

memiliki nilai dan ciri khas dari kebudayaannya masing-masing. Semua suku di 

Indonesia pada umumnya memiliki perbedaan dalam berbudaya. Perbedaan yang 

dimaksud adalah bahasa, sastra, dan adat-istiadat. Hingga kini, perbedaan yang 

terdapat dalam semua suku bangsa tetap dijaga dan dipelihara demi kelestariannya 

di masa yang akan datang. 

Kebudayaan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, dimana 

kebudayaan dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, karena di dalam kehidupan 

manusia selalu mencipta dan menggunakan kebudayaan untuk memenuhi 

kebutuhan. Kebudayaan oleh para pakar diberi pengertian sebagai keseluruhan 

sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan di masyarakat 

dimana ia tinggal (Koentjaraningrat, dalam Pelly,1994:22). Sedangkan menurut 

Bastomi, (1985:3) kebudayaan merupakan unsur-unsur budi daya luhur yang 

indah, misalnya; kesenian, sopan santun, ilmu pengetahuan.Kebudayaan daerah 

terangkum di dalam kebudayaan nasional. Salah satu dari sekian banyak 

kebudayaan tersebut adalah kebudayaan suku Batak. 

Suku Batak terdiri atas enam sub suku yaitu Toba, Karo, Simalungun, 

Pakpak, Angkola dan Mandailing. Sebagian besar suku Batak masih memelihara 

kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang. Di antara keenam sub suku 

tersebut,  terdapat persamaan dan perbedaan bahasa dan budaya, misalnya dalam 
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hal dialek bahasa, tulisan, istilah-istilah dan beberapa adat kebiasaan. Struktur 

dan sistem hubungan sosial dari keenam sub suku tersebut pada dasarnya sama, 

yakni terdiri atas tiga unsur utama. Ketiga unsur sosial itu terdapat pada semua 

sub suku dengan istilah yang sedikit berbeda namun fungsi dari ketiga unsur 

tersebut adalah sama yaitu untuk mengatur tata hubungan sesama anggota 

masyarakat, baik yang merupakan kerabat dekat, kerabat luas, saudara semarga 

maupun beda marga serta masyarakat umum. Rithaony Hutajulu dan Irwansyah 

Harahap (2005). 

Dalam suku Batak Toba, unsur sosial tersebut dinamakan dalihan na 

tolu yang terdiri atas hula-hula (sumber istri), dongan tubu (saudara semarga) 

dan boru (penerima istri). Etnis Batak Toba memiliki budaya yang diwariskan 

turun-temurun oleh nenek moyang secara lisan. Salah satu warisan dari 

kebudayaan tersebut adalah kesenian. Kesenian pada etnis Batak Toba sangat 

banyak, di antaranya adalah seni tenun, seni tari, seni ukir, seni patung dan seni 

musik. Di sini yang akan dibahas hanya dipusatkan pada seni musik yang 

terdapat pada suku Batak Toba. Aktivitas musikal yang digunakan dalam setiap 

upacara adat dan ritual keagamaan di masyarakat Batak Toba dikenal dengan 

sebutan Gondang. Dalam bahasa Batak Toba, kata Gondang mengandung 

banyak pengertian, di antaranya adalah instrumen musikal, ansambel musik, 

judul sebuah komposisi musik, judul kolektif dari beberapa komposisi musik 

(repertoar), tempo pada komposisi, suatu rangkaian upacara, menunjukkan suatu 

kelompok misalnya kelompok kekerabatan atau pun tingkat usia, dan bisa juga 

berarti sebuah doa. 
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Bagi masyarakat Batak Toba, Gondang memiliki peranan yang sangat 

penting. Dapat dikatakan bahwa tidak ada sebuah bentuk upacara pun yang tidak 

melibatkan Gondang, baik itu upacara adat maupun ritual keagamaan. Hal ini 

dapat dilihat dalam sebuah falsafi tradisional masyarakat Batak Toba yang 

menyatakan bahwa Gondang merupakan “alat utama” untuk mencapai hubungan 

antara manusia dan sang pencipta segalanya (Tuhan pada suku Batak Toba) yang 

disebut ”Debata Mulajadi Na Bolon”. Konteks ini merupakan sebuah ritual 

keagamaan dimana Gondang digunakan sebagai sarana komunikasi antara 

manusia terhadap sang pencipta, sehingga setiap musik yang dihadirkan atau 

dimainkan memiliki makna sebagai persembahan, pujian dan doa.  

Taganing adalah salah satu instrumen pukul dari sekian banyak 

instrument pukul tradisional Batak Toba, dan merupakan salah satu instrumen 

yang ada dalam ansambel Gondang sabangunan. Taganing adalah sejenis alat 

musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan palu-palu 

(stick) dan tergolong pada kategori gendang “tak-bernada” (gendang yang 

dilaras dan disusun pada tiang mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar dan 

dari kiri hingga ke kanan). Taganing terdiri dari lima buah gendang yang 

terkadang dibuat berbentuk tabung melengkung (barrel) atau tabung lurus 

(cylindrical). Kelima gendang tersebut memiliki nama masing-masing yaitu: 

gendang yang paling besar disebut odap-odap, gendang kedua disebut paidua 

odap, gendang ketiga (di tengah) disebut painonga, gendang keempat disebut 

paidua ting-ting, gendang kelima (paling kecil) disebut ting-ting. Alat-alat musik 

yang terdapat pada Gondang sabangunan semuanya memiliki fungsi musikal 
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masing-masing. Sarune dan taganing memainkan melodi, ogung memainkan 

ritmis kolotomik (tanda), hesek memainkan ritmis konstan (tetap) dan taganing 

memainkan ritmis variabel (berubah-ubah). Sehingga dalam pertunjukan musik 

Gondang sabangunan, taganing memiliki peranan yang ganda dimana dalam 

sebuah komposisi Gondang, taganing dapat memainkan ritmis dan dapat juga 

memainkan melodi. Taganing dapat memainkan melodi, dikarenakan taganing 

yang terdiri dari lima buah gendang tersebut masing-masing memiliki nada. 

Menurut konsep yang ada di masyarakat Batak Toba, nada masing-masing 

gendang pada taganing “idealnya” mengacu pada nada yang terdapat pada 

sarune bolon. Oleh karena hal inilah maka dalam setiap pertunjukan Gondang 

sabangunan yang memainkan melodi tidak hanya sarune saja, namun bersama-

sama dengan taganing. Walaupun taganing memiliki fungsi musikal yang sama 

dengan sarune akan tetapi taganing tidak memainkan melodi secara utuh seperti 

halnya sarune, baik dalam hal memainkan notasi lagu secara keseluruhan dan 

dalam hal nada atau pitch. Rithaony Hutajulu dan Irwansyah Harahap (2005). 

Berdasarkan pengamatan penulis, kelompok musik Horas Rapolo Musik 

sudah tidak terpacu pada melodi sarune lagi, akan tetapi sudah lebih sering 

menggunakan seruling, bahkan tidak jarang menggunakan saxofon. Mereka sering 

menggunakan kolaborasi dengan iringan keyboard, agar musik yang dihasilkan 

lebih meriah lagi. Berbeda dengan musik Gondang Batak di kampung  (sumatera), 

dimana instrumen musik Gondang sabangunan masih menggunakan alat musik 

seperti; taganing, sarune, hasapi, ugung (gong). Hal inilah yang menjadikan 

instrumen  Horas Rapolo Musik sudah  berbeda dengan instrumen Gondang Batak 
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yang ada di Sumatera Utara. 

Di samping mengenalkan musik tradisional, keberadaan Horas Rapolo 

Musik merupakan ritual adat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama lain, 

yang mana Gondang berfungsi sebagai sarana upacara seperti dalam upacara adat, 

pesta pembangunan gereja, pesta muda-mudi, pesta marga-marga, pesta 

perkawinan, upacara orang tua meninggal dunia, dan dapat pula sebagai sarana 

untuk mengungkapkan rasa kegembiraan dan sebagai tontonan atau hiburan 

khususnya bagi suku Batak Toba yang sebagian besar memeluk agama Kristen. 

Selain itu grup Horas Rapolo Musik juga mengarensemen beberapa lagu-lagu 

Mars, Rohani, Pop Batak, untuk dipertunjukkan sebagai salah satu karya mereka. 

Di tengah situasi dimana keberadaan musik Gondang Batak mulai 

menurun dan meredup, namun grup Horas Rapolo Musik tetap menjaga eksistensi 

dan terus mengembangkan pertunjukannya supaya tetap dapat digemari oleh 

masyarakat Batak dan kaum muda khususnya.  

Adanya perbedaan fungsi instrumen taganing dengan instrumen lainnya 

yaitu, dari segi teknis memiliki tanggung jawab dalam penguasaan repertoar dan 

memainkan melodi bersama-sama dengan sarune. Walaupun tidak seluruh 

reportoar berfungsi sebagai pembawa melodi, namun pada setiap penyajian 

Gondang, taganing berfungsi sebagai “pengaba” atau “drigen” (pemain grup 

Gondang) dengan isyarat-isyarat ritme yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota 

ansambel dan pemberi semangat kepada pemain lainnya. Uraian di atas inilah 

yang melatarbelakangi penulis untuk mengetahui bagaimanakah fungsi dari 

ansambel Gondang Sabangunan pada grup Horas Rapolo Musik. Sehingga dalam 
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penelitian ini penulis ingin menunjukkannya melalui bentuk dan fungsi musik 

Gondang Sabangunan Batak Toba pada grup Horas Rapolo Musik. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas,masalah tersebut dapat  

dirumuskan sebagai berikut: 

1.2.1   Bagaimanakah bentuk musik Gondang sabangunan pada grup Horas 

Rapolo Musik? 

1.2.2   Bagaimana fungsi Gondang Sabangunan pada grup Horas Rapolo Musik? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan di atas,tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1.3.1   Untuk mengetahui dan mendeskripsikan struktur bentuk musik Gondang 

Sabangunan pada grup Horas Rapolo Musik. 

1.3.2  Untuk mengetahui dan mendeskripsikan fungsi musik Gondang 

Sabangunan pada grup Horas Rapolo Musik. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat penelitian,yaitu manfaat teoritis 

dan manfaat praktis. 

1.4.1  Manfaat Teoritis : 

1.4.1.1  Sebagai sumbangsih pemikiran kepada generasi muda dalam memperkaya 
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khasanah pendidikan di Indonesia melalui karya ini. 

1.4.1.2 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian 

berikutnya. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

1.4.2.1  Manfaat praktis bagi mahasiswa seni musik dalam penelitian ini yaitu 

untuk memperluas wawasan ,serta dapat memberikan ide lebih mendalam 

untuk meneliti tentang bentuk dan fungsi musik Gondang Sabangunan 

Batak Toba pada grup Horas Rapolo Musik di Semarang. 

1.4.2.2 Manfaat penelitian ini bagi peneliti sendiri yaitu untuk mengetahui 

bagaimanakah bentuk dan fungsi musik Gondang Sabangunan Batak 

Toba pada grup Horas Rapolo Musik di Semarang. 

 

1.5  SISTEMATIKA SKRIPSI 

Penyusunan skripsi ini terdiri dari tiga bagian,yaitu: bagian 

pendahuluan,bagian isi dan bagian akhir. 

1.5.1   Bagian pendahuluan,berisi: judul skripsi,halaman motto dan 

persembahan,kata pengantar,daftar isi,daftar lampiran,dan abstrak. 

1.5.2   Bagian isi,terdiri dari: 

BAB 1 Pendahuluan yang berisi : Latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB 2 Landasan teori, memuat pendapat – pendapat yang 

dikemukakan oleh para ahli yang dapat digunakan sebagai 

landasan dalam pelaksanaan dan penulisan laporan. 
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BAB 3 Metode penelitian,berisitentang pendekatan,sasaran,lokasi 

penelitian,teknik pengumpulan data,dan teknik analisis 

data 

BAB 4 Hasil penelitian dan pembahasan 

BAB 5 Penutup berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran 

1.5.3    Bagian akhir dari skripsi, terdiri atas:  

1.5.3.1 Daftar pustaka 

1.5.3.2 Lampiran-lampiran 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Analisis 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), analisis adalah proses  

pencarian jalan keluar (pemecahan Masalah) yang berangkat dari dugaan 

kebenarannya; penyelidikan terhadap suatu peristiwa, untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya. Analisis musik adalah suatu usaha atau tindakan 

dalam mengkaji sebuah musik guna meneliti struktur musik tersebut secara 

mendalam.  

Dalam kamus Inggris-Indonesia (Sivari, dkk, 1992 : 17), analsis berarti  

mengupas, mengurai, mengulas atau membahas, sedangkan menurut 

Tambajong (1992 : 11), analisis adalah suatu disiplin ilmiah antara ilmu jiwa, 

ilmu hitung dan filsafat, untuk menguraikan musik melalui rangkaian jalinan 

nada, irama dan harmoni dengan membahas unsur gejala sadar dan tak sadar 

pada kesatuan komposisi.  

Analysis (analisis) ialah proses mengurai kompleksitas suatu gejala 

rumit sampai pada pembahasan bagian-bagian paling elementer atau bagian-

bagian paling sederhana (Chaplin, 2000 : 25). Pendapat lain, Keraf (1981 : 60) 

analisis adalah suatu cara membagi bagi obyek penelitian kedalam komponen-

komponen yang membentuk satu bagian utuh. Secara umum dalam Ensiklopedi 

Nasional Indonesia (1988 : 19) dijelaskan bahwa analisis adalah memeriksa 

suatu masalah untuk menemukan semua unsur-unsur yang bersangkutan.  
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis dalam musik  

adalah cara mengurai sebuah karya musik melalui proses membagi-bagi obyek  

penelitian (karya musik) ke dalam komponen-komponen hingga sampai pada  

pembahasan bagian-bagian paling elementer untuk menemukan unsur-unsur  

musik yang tersusun dalam elemen-elemen musik sehingga membentuk satu  

bagian utuh.  

Dalam hal ini analisis karya musik merupakan salah satu upaya untuk 

membedakan unsur-unsur yang ada dalam karya musik agar bisa dipahami dan  

dimengerti. Kemampuan dalam menganalisis karya merupakan salah satu faktor 

yang harus dimiliki oleh seorang pelaku seni khususnya pelaku seni musik baik 

sebagai pengajar, composer, praktisi, pengamat musik maupun arranger. Selain 

untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan tentang perkembangan musik, 

analis musik juga dapat berfungsi untuk mendalami gramatika musik, teknik 

komposisi, struktur harmoni, gaya musik dan lain sebagainya.  

Untuk memperoleh pengetahuan gramatika musik, maka kita harus 

bertitik tolak dari beberapa karya yang mewakili zaman. Pemahaman itu dapat 

dilakukan melalui analisis sejarah, analisis karya, baik analisis auditif maupun 

partitur. Perkembangan teori musik pada saat ini juga berasal dari penelitian 

dan analisis karya sebelumnya. Seperti yang diungkapkan oleh Dieter Marck 

(1996 : 90) dalam bukunya “Pendidikan Antara Harapan & Realitas. 

2.1.2 Struktur Bentuk Musik 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1993: 860), struktur mempunyai 

arti cara bagaimana sesuatu dibangun/disusun. Bentuk lagu dan struktur lagu 
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adalah susunan serta hubungan antara unsur-unsur musik dalam suatu lagu 

sehingga menghasilkan komposisi atau lagu yang bermakna (Jamalus, 1988: 

35). Bentuk musik merupakan suatu gagasan/ide yang nampak dalam 

pengolahan/susunan semua unsur-unsur musik dalam sebuah komposisi 

(melodi, irama, harmoni, dan dinamika), (Prier, 2013: 2). Kata “struktur” 

mengandung arti bahwa di dalam karya seni terdapat suatu 

pengorganisasian,pengaturan,dan ada hubungan yang tertentu antara bagian-

bagian dari sesuatu. (Djelantik, 1990: 32). Dapat disimpulkan bahwa struktur 

bentuk musik merupakan suatu gagasan/ide yang tertuang dalam hubungan 

antara unsur-unsur musik di dalam suatu komposisi. 

2.1.3   Komponen Pembentuk Musik 

 Bahan-bahan bentuk musik meliputi not, motif, frase, kalimat musik dan 

hubungan antara frase atau bagian-bagian dalam lagu menjadi bentuk 

komposisi yang utuh atau lagu. Bentuk hubungan ini pada dasarnya ialah 

dengan macam-macam pengulangan (repetisi,variasi,sekuen) dan kontras 

(Jamalus, 1988: 35). 

2.1.3.1 Notasi 

 Notasi musik adalah tulisan ekspresi hati manusia yang berupa bunyi 

(Joseph 2006:6). Notasi musik adalah sistem penulisan karya musik. Dalam 

notasi musik, nada dilambangkan oleh not (walaupun kadang istilah nada dan 

not dipertukarkan penggunaannya) (Anonim, 2010: 2). 
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2.1.3.2 Motif  

Unsur yang terkecil dalam musik adalah nada, namun satu nada yang 

terdiri sendiri, belum merupakan musik. Analisis kali ini akan dimulai dan 

berpangkal pada kelompok nada yang merupakan satu kesatuan, yang biasa 

disebut  “motif” (Herwin, 1998: 66). Motif lagu adalah unsur yang terdiri atasn 

sejumlah nada yang dipersatukan dengan suatu gagasan atau ide pokok tertentu 

(Prier 1996: 3). Menurut Muttaqin (2008: 16) motif ialah sekelompok nada-

nada yang tidak terlalu panjang yang didesain atas dasar figure ritmis dan/atau 

melodis tertentu. 

 Sesuai dengan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa motif 

merupakan nada-nada atau sekelompok nada yang disatukan oleh suatu ide. 

2.1.3.3 Frase 

 Frase adalah bagian dari kalimat lagu, seperti bagian kalimat atau anak 

kalimat dalam bahasa. Dalam musik vokal frase ini dinyanyikan dalam satu 

pernafasan. Frase sederhana dapat terdiri atas dua atau empat birama, dan frase 

dapat diperpanjang. Prier (1996: 4) menyatakan bahwa frasering 

(pengalimatan) merupakan usaha untuk memperlihatkan struktur kalimat, (a) 

struktur makro pada masing-masing anak kalimat atau frase, (b) struktur mikro 

pada masing-masing motif. Menurut Muttaqin (2008: 116), frase suatu melodi 

tersusun dari motif-motif atau figur-figur dan kadens. Menurut Herwin (1988: 

3), frase dapat diartikan sebagai suatu kesatuan (unit) yang secara konvensional 

terdiri atas empat birama panjangnya dan ditandai dengan sebuah kadens. Frase 

secara umum merupakan dasar struktur dari bentuk homoponi dan igunakan 
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pada beberapa struktur poliphoni. Sebuah frase mengandung sebuah ide 

musikal yang penuh (lengkap). Frase di golongkan menjadi dua jenis yaitu frase 

antaseden dan frase konsekwen. Frase anaseden adalah frase tanya atau frase 

depan dalam suatu kalimat lagu yang merupakan pembuka kalimat dan 

biasanya diakhiri dengan kadens setengah,sedangkan frase konsekwen adalah 

frase jawab atau atau frase belakang dalam suatu kalimat lagu yang meupakan 

penutup kalimat dan biasanya diakhiri dengan sebuah kadens sempurna. 

2.1.3.4 Kalimat Musik 

 Kalimat musik merupakan suatu kesatuan yang utuh, dimana pada frase 

depan (frase anteseden) nada melodi masuk pada akor dominan (kadens 

setengah) sedang pada akhir kalimat (frase konsekwen) biasanya diakhiri 

dengan salah satu nada tonika atau ditentukan dengan kadens yang bersifat 

konklusif/penyelesaian (Herwin,1988: 7). 

 Menurut Prier (1992: 2) kalimat musik adalah sejumlah ruang birama 

yang tekun dalam satu kesatuan (biasanya 8 atau 16 birama). Kesatuan ini 

nampak pada: (1) akhir kalimat yang menimbulkan kesan selesai yang 

ditunjukkan melalui melodi yang mengakhiri perjalanannya dalam salah satu 

nada akor tonika (1-3-5). Pada umumnya jatuh pada ketukan berat (pengakhiran 

jantan). (2) urutan akor tertentu yang menciptakan dan memberikan kekhasan 

terutama pada akhir kalimat musik. 

 Kalimat musik biasanya terdiri atas dua kalimat yaitu kalimat 

pertanyaan (antisiden) dan kalimat jawaban (konsekuen) sehingga makna yang 

terkandung dalam sebuah karya musik menjadi jelas. Sebuah karya musik tentu 
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kelihatan aneh apabila hanya bertanya terus tanpa ada jawaban atau menjawab 

tanpa ada pertanyaan. Kalimat pertanyaan/kalimat depan (frase antaseden) 

terdapat pada awal lagu atau sejumlah birama (biasanya birama 1-4 atau 1-8) 

biasanya berhenti dengan dengan nada mengambang, atau berhenti dengan 

koma. Umumnya di sini memakai akor dominan,dominan 7 atau akor 17, untuk 

beralih ke akor IV. Kesannya di sini lagu belum selesai dan akan dilanjutkan. 

 Kalimat jawaban/kalimat belakang (frase konsekuen) terdapat pada 

bagian kedua (biasanya birama 5-8 atau 9-16),melanjutkan pertanyaan dari 

kalimat depan dan berhenti dengan titik atau akor tonika. 

2.1.3.5 Kadens 

 Menurut Herwin (1998:6), Kadens berasal dari bahasa latin “cadere” 

yang artinya jatuh. Di dalam musik kadens merupakan sejenis fungtuasi dan 

untuk mencapai efeknya menggunakan rangkaian akor-akor tertentu pada 

tempat tertentu dalam struktur musik.  

Kadens biasanya (tempatnya) ditandai dengan tanda istirahat (pause), 

nada panjang atau nada-nada tinggi pada titik kadens tersebut. 

Kadens terdiri dari 4 macam,yaitu : 

2.1.3.5.1 Kadens authentic, yaitu kadens dengan rangkaian Dominan-Tonika 

(V-I). Kadens Authentic memiliki kharakteristik yang tegas yang 

tidak hanya berfungsi mengakhiri suatu kalimat,bagian atau seksi,tapi 

juga mengakhiri keseluruhan komposisi (muttaqin, 2008: 132). 
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Gambar 1. Kadens Authentic 

(Sumber: Seni Musik Klasik Jilid 1) 

 

2.1.3.5.2 Kadens Plagal, yaitu kadens dengan rangkaian Subdominan-Tonika 

(IV-1). Menurut Muttaqin (2008: 133) pergerakan plagal sering 

digunakan sebagai kadens final (menutup keseluruhan karya). 

 

Gambar 2. Kadens Plagal 

(Sumber: Seni Musik Klasik Jilid 1) 

 

2.1.3.5.3 Deceptive Kadens, yaitu kadens dengan rangkaian Dominan-

Subdominan (IV) yang menjadi akhir rangkaian. 

 

Gambar 3. Deceptive Cadence 

(Sumber: Seni Musik Klasik Jilid 1) 
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2.1.3.5.4 Kadens Setengah, yaitu kadens dengan akor dominan (V) atau 

subdominan (IV) yang menjadi akhir rangkaian. Akor-akor pada 

kadens setengah biasanya bergerak dari akor apa saja menuju akor V 

(Muttaqin, 2008: 134). 

 

Gambar 4. Kadens Setengah 

(Sumber: Seni Musik Klasik Jilid 1) 

 

Kadens adalah rangkaian dua akor yang terletak antara frase (kalimat) 

tanya atau jawab dalam melodi lagu, yang ditandai dengan pergerakan akor 

(2003: 10). 

2.1.3 Musik   

Musik adalah nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga 

mengandung irama, lagu dan keharmonisan (kamus besar bergambar Bahasa 

Indonesia 2007 : 476). Dalam lingkungan masyarakat seni, musik merupakan 

salah satu media ungkapan kesenian, yang mencerminkan kebudayaan 

masyarakat pendukungnya. Disadari atau tidak, dalam kehidupan kita sehari 

hari banyak melibatkan musik karena definisi paling mendasar dari musik itu 

sendiri adalah merupakan bunyi yang teratur. Musik sendiri mempunyai banyak 

kegunaan dalam kehidupan kita sehari - hari. Mulai dari janin masih di dalam 



 
 
 

 
 

17 
 

perut sampai saat kita menjadi dewasa dan tua bisa memanfaatkan musik 

tersebut. Sehingga tidak heran bila dunia musik selalu berkembang seiring 

dengan kebutuhan umat manusia.  

Kata lain musik adalah suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu  

atau komposisi musik, yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya  

melalui unsure-unsur musik yaitu: irama. Melodi, harmoni, bentuk atau struktur  

lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan (Jamalus, 1988 : 1). Istilah musik 

berasal dari bahasa Yunani “Mousai atau Musai”, yang artinya Sembilan dewi 

Yunani yang menguasai seni dan ilmu pengetahuan ( Ensiklopedia Musik 

Indonesia, I, 1992 : 53).   

Musik merupakan salah satu cabang dari kesenian yang 

pengungkapanya melalui suara atau bunyi-bunyian. Musik yang dihasilkan oleh 

alat musik disebut instrumental, sebagai contohnya adalah sonata, simphoni dan 

lain sebagainya. Sedangkan musik yang dihasilkan oleh suara manusia disebut 

musik vokal, contohnya adalah opera, motet, lagu dan sebagainya.   

Berikut ini adalah pengertian dan definisi musik dari berbagai kalangan :  

1. Philip Sheppard  

Musik adalah sistem yang unik untuk mengomunikasikan ide dan emosi  

2. Masduki  

Musik adalah produk kebudayaan manusia. Keterkaitan antara musik 

dan manusia selalu menjadi fokus kajian karena kebudayaan musik adalah 

produk konseptual (cognitive) dan perilaku (behavior) masyarakat  

3. David Ewen  



 
 
 

 
 

18 
 

Musik adalah ilmu pengetahuan dan seni tentang kombinasi ritmik dari 

nada nada, baik vokal maupun instrumental, yang meliputi melodi dan harmoni 

sebagai ekspresi dari segala sesuatu yang ingin diungkapkan terutama aspek 

emosional  

4. Suhastjarja  

Musik ialah ungkapan rasa indah manusia dalam bentuk suatu konsep 

pemikiran yang bulat, dalam wujud nada-nada atau bunyi lainnya yang 

mengandung ritme dan harmoni, serta mempunyai suatu bentuk dalam ruang 

waktu yang dikenal oleh diri sendiri dan  manusia lain dalam lingkungan  

5. Adjie Esa Poetra  

Musik merupakan bunyi yang teratur, bukan saja bersifat moral 

normatif, melainkan juga diakui selaras berdasarkan penghitungan para ahli 

ilmu fisika. Jenis–jenis musik yang ada di seluruh dunia dapat dikelompokkan 

dengan berbagai cara, di antaranya dapat dikelompokkan berdasarkan 

kemiripan ciri–ciri umumnya (genre), fungsinya maupun geografi. Secara 

geografi, musik dapat dibagi menjadi musik Barat yang mengacu pada negara–

negara Eropa dan musik Timur di wilayah Asia dan Timur Tengah yang 

memiliki varian yang sangat banyak. Dari berbagai pengelompokan musik yang 

ada, maka secara umum musik yang ada di dunia dapat dikelompokkan pada 3 

jenis yaitu: 

2.1.4.1 Musik Tradisi 

Salah satu bagian dari kesenian adalah musik tradisi. Secara umum 

musik tradisi merupakan musik yang kemudian menjadi milik mereka sendiri 
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dan biasanya dipertontonkan pada acara tertentu yang berhubungan dengan adat 

kebiasaan daerah tersebut. 

 Menurut Akwan, musik tradisional merupakan musik instrumental dan 

vokal yang dimiliki oleh etnik tertentu,dimana penggunaannya berkaitan 

dengan struktur Masyarakat tertentu (1981: 047). 

 Dengan demikian dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan musik 

tradisional adalah seni pengungkapan gagasan melalui bunyi yang mengandung 

melodi,irama dan harmoni berdasarkan adat kebiasaan yang diwariskan secara 

turun-temurun. 

2.1.4.2 Musik Hiburan  

Musik Hiburan adalah musik yang sangat populer di kalangan 

masyarakat modern saat ini. Secara umum, kreatifitas dan popularitas musik 

Hiburan sangat dibatasi oleh selera masyarakat selaku konsumen musik 

Hiburan. Adapun pandangan mengenai musik Populer dan Hiburan, menurut 

Dieter Mack sebagai berikut :  

“....umumnya setiap genre musik mengandung unsur seni dan unsur 

komersial pada saat yang sama, dan yang komersil pun tidak otomatis 

kurang bersifat seni. Masalah ini cukup rumit.” (Dieter Mack)  

Melalui pernyataan Dieter Mack ini dapat dipahami, bahwa setiap genre 

musik yang populer pada suatu masa, pada dasarnya memiliki nilai komersial 

yang sama pada saat itu, yang mana berkenaan dengan selera pasar dan industri 

musik. Musik Klasik memiliki nilai seni dan nilai komersial pada masanya, 

demikian musik era Romantik memiliki nilai seni dan nilai komersial pada 
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masanya. Hal ini pun berlaku untuk setiap genre atau aliran-aliran musik pada 

waktu dan masanya sendiri.  

Dari segi ekonomi, musik Hiburan merupakan salah satu bentuk 

industri. Keberhasilan pertunjukan musik Hiburan ditentukan oleh promosi 

penjualan dan distribusi pemasarannya. Guna mencapai sukses, para manager 

musik Hiburan perlu memahami selera pasar yang sedang berlaku, atau sedang 

diminati pada industri musik saat ini. Karakteristik musik Hiburan mengacu 

pada sistem diatonik musik Barat, sementara ciri–ciri lokal umumnya 

didominasi oleh aspek bahasa. Walaupun demikian, dalam lingkungan 

masyarakat tradisional, juga terdapat musik Hiburan yang mengacu pada 

idiom–idiom musik Tradisi.  

Pada umumnya, musik Hiburan didominasi oleh musik Vokal, dan 

sedikit musik Instrumental. Di antara beberapa jenis musik Hiburan ada pula 

yang memperhatikan aspek kreatifitas, tidak tergantung dari musik Vokal, serta 

tidak sepenuhnya mengikuti selera masyarakat pasar. Jenis musik hiburan 

tersebut salah satunya adalah musik Pop Ballad  yang mengutamakan aspek 

kreatifitas dan improvisasi bagi pemain instrumen termasuk penyanyinya. 

Walaupun demikian, kebebasan mereka tetap berada dalam rambu–rambu 

tonalitas yang berlaku dalam musik diatonis.  

2.1.4.3 Musik Serius 

Musik Serius, yang pada sebagian orang disebut musik Klasik, berbeda 

dengan musik Tradisi dan musik Hiburan, kreatifitas musik Klasik pada 

masyarakat modern sama sekali tidak dibatasi oleh tradisi, maupun 
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kecenderungan yang berkembang di masyarakat. Dengan kata lain, musik 

Serius memiliki kebebasan artistik yang jauh lebih luas dibandingkan dengan 

musik Hiburan. Namun sebaliknya, di samping kreatifitas yang berkembang 

secara bebas, dalam beberapa kasus, musik Klasik justru memanfaatkan idiom–

idiom berbagai musik Populer, musik Rakyat, bahkan tradisi berbagai 

kebudayaan guna memperkaya karyanya. 

 

2.1.4 Konsep Fungsi Musik 

 Untuk membicarakan fungsi dan kegunaan musik tradisional dalam 

masyarakat Batak Toba, penulis menggunakan teori “Used and Function” 

seperti dikemukakan oleh Merriam yang menawarkan 10 fungsi musik dalam 

kebudayaan masyarakat, yaitu : (1) fungsi pengungkapan emosional, (2) fungsi 

penghayatan etnis, (3) fungsi hiburan, (4) fungsi komunikasi, (5) fungsi 

perlambangan, (6) fungsi raksi dan jasmani, (7) fungsi yang berkaitan dengan 

norma sosial, (8) fungsi pengesahan lembaga sosial dan upacara agama, (9) 

fungsi kesinambungan kebudayaan dan (10) fungsi penginteraksian masyarakat 

(1964: 119-222). Dalam fungsi komunikasi,sabangunan berperan sebagai 

medium perantara antara partisipan (pelaksana upacara) terhadap dewa 

Mulajadi na Bolon (Dewa Pencipta). Dewa Bantara Guru,roh para leluhur dan 

berbagai kekuatan lain nya. Dalam kehidupan sehari-hari pada masa pra kristen 

ada diwujudkan dalam bentuk praktik seperti upacara memelet (pemujaan roh 

nenek moyang), pesta bius (upacara korban oleh komunitas desa) dan mengokol 

holi (upacara penggalian tengkorak). Praktik ini diwariskan secara turun 
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temurun dari generasi ke generasi berikutnya sebagai bagian dari adat. Hal ini 

merupakan realisasi dari agama kesukuan (hasipeleguan) pada etnik Batak 

Toba. 

 Melalui Gondang sabangunan seluruh permohonan dapat disampaikan 

kepada Dewa pencipta (Dewa Mulajadi na Bolon) ,Dewa Bantara guru,roh para 

leluhur dan berbagai kekuatan lainnya. Dengan demikian dalam konteks agama 

kesukuan Gondang sabangunan dipandang sebagai musik sakral. Setelah 

sebagian besar masyarakat etnik Batak Toba memeluk agama Kristen yang 

dibawa oleh misionaris Kristen pada paruh abad 19, terutama sejak intervensi 

agama Kristen (tahun 1960 an) hingga sekarang, tradisi Gondang sabagunan 

mengalami pergeseran fungsi.  

Menurut Purba, proses penyesuaian yang dalam hal ini 

diimplementasikan oleh gereja melalui penerbit kebijakan adalah suatu strategi 

untuk mengatur suatu sistem pengetahuan atau kepercayaan setelah terlebih 

dahulu sistem itu dilepaskan dari asalnya (kebudayaan) pada tujuan atau situasi 

baru (2003: 1). 

2.1.5  Teori Fungsi Musik 

Muttaqin mengatakan apabila ditinjau dari perspektif filsafat, musik 

diartikan sebagai bahasa nurani yang menghubungkan pemahaman dan 

pengertian antar manusia pada sudut-sudut ruang dan waktu,dimanapun kita 

berada. Dalam kenyataannya musik memang memiliki fungsi atau peran yang 

sangat penting,sehingga tidak satupun manusia yang lepas dari keberadaan 

musik. Adapun manfaat dari musik antara lain adalah: (1) musik sebagai 
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hiburan, (2) musik sebagai terapi kesehatan, (3) musik sebagai unsur kecerdasn, 

(4) musik sebagai kepribadian (2008: 5). Sebagai bagian dari kesenian yang 

merupakan salah satu dari tujuh unsur kebudayaan universal, musik memiliki 

fungsi sosial yang secara universal umumnya dapat ditemukan disetiap 

kebudayaan suku bangsa maupun diseluruh dunia. 

 

2.1.6 Ansambel Gondang Masyarakat Batak Toba 

Berawal dari kebutuhan Gondang pada masyarakat Batak Toba yang 

begitu tinggi, sehingga untuk memenuhi semua kebutuhan musik tersebut 

masyarakat menggunakan dua buah ansambel Gondang yaitu: Gondang 

Sabangunan dan Gondang Hasapi. Gondang sabangunan dan Gondang hasapi 

adalah ansambel musik instrumental. Ciri khas dari kedua ansambel Gondang 

ini adalah keseluruhan komposisinya merupakan komposisi musik instrumental. 

Secara umum fungsi dari kedua jenis ansambel ini adalah sama. 

Keduanya berfungsi sebagai pembuat musik dalam mengiringi tari-tarian 

(tortor) pada setiap upacara-upacara yang berkaitan dengan religi maupun adat. 

Namun bila diteliti lebih lanjut akan ditemukan perbedaan yang cukup 

mendasar. Pada kedua ansambel musik di atas masing-masing memiliki alat 

musik yang berbeda, kecuali alat musik hesek. Alat-alat musik yang terdapat 

pada Gondang hasapi tidak dimainkan pada Gondang sabangunan, demikian 

juga sebaliknya. Rithaony Hutajulu dan Irwansyah Harahap (2005). Dalam 

penelitian ini yang menjadi studi kasus adalah Bentuk dan Fungsi Gondang 

Sabangunan Batak Toba Horas Rapolo Musik di Semarang. 
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2.1.7 Gondang  

Rithaony Hutajulu dan Irwansyah Harahap (2005) dalam buku Gondang 

Batak Toba memberikan contoh variasi penggunaan kata Gondang beserta 

konteks pengertiannya, misalnya: 

1. Gondang; sering digunakan sebagai pengganti panggilan untuk 

instrument taganing. 

2. Gondang sabangunan; sebuah ansambel musik yang terdiri dari 

gabungan beberapa alat musik instrumental tradisional Batak Toba. 

3. Gondang mula-mula; Gondang yang merupakan sebuah komposisi 

musik instrumental yang berada pada bagian awal dari suatu susunan 

musik (Si Pitu Gondang) dalam acara adat untuk mengawali sambutan 

dari pembicara yang bersangkutan dalam ada yaitu menurut Bungaran 

Antonius Simanjuntak, Konflik Status Dan Kekuasaan Orang Batak 

Toba, (2009). 

4. Gondang debata; Gondang yang merupakan sebuah repertoar yang 

berisikan tiga buah komposisi lagu yaitu: Debata Guru, Bane Bulan, dan 

Debata Sori. 

5. Gondang simonang-monang; kata simonang-monang memiliki arti 

pemenang yang tidak pernah kalah, sehingga Gondang dalam konteks ini 

bisa dikatakan sebuah komposisi tapi bisa juga disebutkan untuk sebuah 

tempo musik yang bersemangat. 

6. Gondang mangaliat; Gondang mangaliat adalah suatu rangkaian upacara 

adat    dimana ketika Gondang ini dimainkan, masyarakat Batak Toba 
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akan menari (manortor) bersama sambil berkeliling hingga lagu yang 

dimainkan selesai. 

7. Gondang naposo; Gondang naposo bermakna untuk menyatakan giliran 

kepada muda-mudi untuk manortor (menari) bersama dalam sebuah 

upacara adat. 

8. Gondang parsahadatan; bagian dari ritual hari pertama pada upacara. 

 

2.2   Analisis Musik 

SJ Prier (1996 : 2) ilmu analisis musik adalah sama: „memotong‟ dan 

memperhatikan detil sambil melupakan keseluruhan dari sebuah karya musik. 

Keseluruhan berarti: memandang awal dan akhir dari sebuah lagu serta beberapa 

perhentian sementara ditengahnya; gelombang-gelombang naik turun dan tempat 

puncaknya; dengan kata lain: dari segi struktur. Pandangan ini mirip dengan 

seorang yang memandang sebuah berlian sebagai Kristal yang tersusun dari sudut 

sudut yang teratur dan mengkilat-kilatkan sinar secara melimpah.  

Diperkuat oleh Soekarno (2009: 1) yang berpendapat analisis musik adalah 

bagaimana sudut pandang dari ilmu bentuk dan analisis musik juga kurang lebih 

sama yaitu memotong dan memperhatikan sebuah detil sambil melupakan 

keseluruhan dari sebuah karya musik. Keseluruhan disini berarti memandang awal 

dan akhir sebuah lagu serta beberapa perhentian ditengah gelombang dinamika  

yang naik turun serta puncak lagu (titik klimaks dari lagu) dengan kata lain 

melihat lagu dari segi strukturnya. Hanya dengan cara seperti inilah kita dapat  
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menemukan unsur seni dalam sebuah karya musik, sehingga musik bukanlah 

sekedar nada-nada yang hanya dibaca dan dibunyikan satu persatu.  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis musik adalah cara  

mengurai sebuah karya musik melalui proses membagi-bagi objek penelitian 

(karya musik) ke dalam komponen-komponen hingga sampai pada pembahasan  

bagian paling akhir untuk menemukan unsur-unsur musik yang tersusun dalam  

elemen-elemen musik yang membentuk satu bagian utuh. 

 

2.3  Bentuk Pertunjukan. 

Kata  “Bentuk“  adalah  wujud  yang  di tampilkan,  menurut  Kamus 

Besar  Bahasa  Indonesia  (2003: 135).  Sedangkan  menurut  Sal  Murgianto 

(1992: 36) mengatakan “Bentuk“ adalah segala kaitannya berarti pengaturan. 

Dalam tari bentuk sebagai bagian dari yang teramati saja atau yang terdiri 

atas gerakan – gerakan fisikal. 

Kata “Bentuk” menurut Smith (dalam Siluh Made Astini, 2007: 173) 

didefinisikan   sebagai   hasil   pernyataan   berbagai   macam   elemen   yang 

didapatkan melalui vitalitas estetis, sehingga hanya dalam pengertian itulah 

elemen-elemen  tersebut  dihayati.  Proses pernyataan  dimana bentuk dicapai 

disebut dengan komposisi. 

Menurut Djelantik (2001: 18) untuk mempermudah pengertian bentuk 

dalam seni rupa yang paling sederhana adalah titik. Titik tersendiri tidak 

mempunyai  ukuran  atau  dimensi.  Titik  tersendiri  belum  mempunyai  arti 

tertentu.  Kumpulan  dari beberapa  titik  yang  ditempatkan  di arena  tertentu 
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akan mempunyai arti. Titik-titik berkumpul dekat sekali dalam suatu lintasan titik  

itu  akan  membentuk  garis,  beberapa  garis  bersama  bisa  membentuk bidang, 

beberapa bidang bersama bisa membentuk ruang. Titik, garis, bidang dan ruang 

merupakan  bentuk-bentuk  yang mendasar bagi seni rupa. Dalam seni musik 

dan karawitan bentuk dasar kita jumpai not,nada, bait, kempul, ketukan dan 

sebagainya. Dalam seni tari bentuk kita jumpai tapak, paileh, pas (langkah), 

agem, seledet, tetuwek dan sebagainya. 

Pengertian  bentuk dalam kesenian ada dua macam, pertama bentuk 

yang tidak terlihat, bentuk batin, gagasan atau bentuk yang merupakan hasil 

pengaturan unsur–unsur pemikiran sebagai isi tarian. Kedua, bentuk luar yang 

merupakan  hasil pengaturan dan pelaksanaan  elemen–elemen  motorik yang 

teramati. 

Menurut Prihatini (2008: 195) bentuk dalam seni adalah wadah untuk 

menuangkan   isi   yang   ingin   di   sampaikan   oleh   seniman.   Dalam   seni 

pertunjukan rakyat, bentuk dapat dilihat dan didengar oleh indera kita. Bentuk 

dalam  seni  pertunjukan  tersusun  atas  unsur-unsur  seperti  gerak,  suara  dan 

rupa.  Bentuk  seni  pertunjukan   sebagai  karya  seniman,   terlahir  sebagai 

ungkapan lewat unsur-unsur seperti yang telah disebutkan. Pada seni pertunjukan 

rakyat, wujud yang dapat terlihat oleh gerak penari. Wujud yang lain adalah suara 

yang berupa musik dapat didengar oleh indera telinga dan wujud rupa berupa 

busana dan rias yang dapat dilihat oleh indera penglihatan. 

Demikian  pula  dalam  tari,  suatu  tarian  akan  menemukan  bentuk 

seninya apabila pengalaman batin pencipta atau penari dapat menyatu dengan 
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pengalaman lahirnya. Sehingga tarian yang dipertunjukan atau disajikan bisa 

menggetarkan perasaan penontonnya. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Metode pendekatan penelitian secara antropologi dikenal metode 

penelitian observasi partisipasi, yang apabila disederhanakan akan menjadi dua 

buah kalimat, yaitu observasi yang berasal dari kata observer yang berarti 

pengamatan secara tekun sedangkan partisipasi berarti sebagai suatu proses usaha 

ikut serta atau mengikutkan diri dalam suatu kegiatan, dari dua telaah linguis yang 

disebutkan tersebut dapat dikatakan bahwa metode observasi partisipasi adalah 

metode yang menekankan bagi diri peneliti untuk melakukan pengamatan secara 

tekun dimana peneliti melibatkan atau meleburkan diri pada permasalahan 

penelitian yang dilakukan. Metode penelitian ini adalah cara-cara pendekatan 

yang dilakukan oleh seorang peneliti, untuk dapat memahami, mengkaji, dan 

membedah sebuah obyek penelitian, yang merupakan salah satu bagian yang 

terpenting untuk diketahui dan dilakukan oleh seorang peneliti. Penelitian 

merupakan suatu rangkaian kegiatan manusia untuk menemukan jawaban atau 

pemecahan masalah atau suatu yang dipermasalahkan yang dihadapi berdasarkan 

ketentuan ilmiah, dengan kata lain bahwa penelitian merupakan suatu cara untuk 

memperoleh kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah yang dimaksud adalah 

memenuhi kriteria logis, obyektif, sistematis dan empiris (Jazuli, 2001: 7-8). 

 Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu 

kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 
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dari orang-orang atau pelaku yang diamati ( Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 

1989:3). 

 Model pendekatan secara deskriptif kualitatif adalah suatu model 

pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mengungkapkan 

ataupun memecahkan masalah dengan melakukan pengukuran kualitas ataupun 

mutu daripada obyek penelitian tersebut, secara sistematis, faktual dan akurat. 

Produk daripada model pendekatan ini pada umumnya berupa kata-kata dan 

gambar, yang tidak mementingkan nilai berupa angka-angka. Penulis meyakini 

bahwa model pendekatan semacam ini dapat secara tepat dan efektif untuk 

menganalisis bentuk dan fungsi musik Gondang Sabangunan Batak Toba pada 

grup Horas Rapolo Musik di Semarang. 

 Dengan menggunakan model pendekatan secara deskriptif kualitatif ini, 

penulis dapat mengarahkan seluruh rangkaian proses penelitian untuk berfokus 

menganalisis secara kualitatif terhadap seluruh data dan materi yang telah 

didapatnya dari serangkaian proses penelitian, yang telah dilakukan. 

3.2 Sasaran Penelitian 

 Sasaran utama dalam penelitian ini adalah : 

3.2.1 Bentuk musik  Gondang Sabangunan Batak Toba pada grup Horas Rapolo 

Musik di Semarang. 

3.2.2 Fungsi musik Gondang Sabangunan Batak Toba pada grup Horas Rapolo 

Musik di Semarang. 
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3.3 Lokasi penelitian 

 Penelitian ini,penulis mengambil lokasi di Semarang Utara tepat nya di jalan 

kesehatan 1, Daerah tanah mas. Dimana terdapat sebuah grup musik Gondang 

Sabangunan Batak Toba yang masih konsisten melestarikan budaya musik Batak. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Seluruh rangkaian proses penelitian ini, penulis menggunakan beberapa 

teknik untuk mengumpulkan beranekaragam data dalam berbagai bentuk, antara 

lain sebagai berikut: (1) observasi, (2) wawancara, (3) dokumentasi. Di bawah ini 

penulis akan menguraikan mengenai teknik-teknik yang telah digunakan di dalam 

seluruh rangkaian proses penelitian ini. 

3.4.1 Teknik Observasi 

 Teknik pertama yang digunakan oleh penulis dalam rangka 

mengumpulkan beranekaragam data dalam berbagai bentu adalah teknik 

observasi. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan pemusatan perhatian 

terhadap suatu obyek yang menggunakan seluruh alat indra yang dapat dilakukan 

melalui indra penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap 

(Arikunto, 1998: 146). 

 Pengamatan menurut Bogdan dan Taylor dalam (Sumaryanto, 2007: 101) 

pengamatan atau observasi dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara 

berperan serta dan tidak berperan serta. Pada pengamatan dengan cara berperan 

serta peneliti harus terjun langsung dalam setiap rangkaian acara yang dilakukan 

dalam penelitian. Sedangkan melalui cara tidak berperan serta artinya peneliti 

tidak terlihat secara langsung pada situasi yang sedang diamati, dengan kata lain 
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peneliti tidak berinteraksi atau mempengaruhi objek yang diamati. 

Pengamatan menurut Moleong dalam (Sumaryanto, 2007:101) dapat pula 

dibagi kedalam pengamatan terbuka dan pengamatan tertutup. Pengamatan 

terbuka diketahui oleh subjek sehingga subjek dengan sukarela memberikan 

kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi dan mereka 

menyadari bahwa ada orang lain yang sedang mengamati mereka. Sebaliknya 

pada pengamatan tertutup pengamat beroperasi tanpa diketahui oleh para 

subjeknya. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis observasi partisipan, 

yaitu dalam hal ini peneliti terlibat langsung dan ikut serta dalam kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diamati. Peneliti seolah-olah 

merupakan bagian dari mereka (www.id.shvoong.com). Peneliti mengikuti 

beberapa pertunjukan Gondang Sabangunan seperti: upacara adat, pesta 

pembangunan gereja, pesta muda-mudi, pesta marga-marga, pesta perkawinan, 

upacara orang tua meninggal dunia dari awal sampai selesai. Pada observasi ini 

peneliti mengamati tentang bentuk dan fungsi dari Gondang Sabangunan Batak 

Toba pada grup Horas Rapolo Musik 

3.4.2 Wawancara 

 Wawancara adalah satu bentuk komunikasi verbal jadi semacam 

percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi (Nasution 2000: 133). 

Wawancara merupakan suatu proses interaksi komunikasi. Dalam proses ini, hasil 

wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi 

arus informasi. Faktor tersebut adalah pewawancara, responden,topik penelitian, 

http://www.id.shvoong.com/
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yang tertuang dalam pertanyaan dan situasi wawancara (Effendi 1995: 192). 

 Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara terstuktur. 

Wawancara terstuktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan 

sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan (Moleong, 2009: 

190). 

 Wawancara ini dipergunakan untuk mendapatkan keterangan umum 

tentang bentuk dan fungsi Gondang Sabangunan Batak Toba pada grup Horas 

Rapolo Musik di Semarang. Wawancara ini ditujukan kepada pemilik Gondang 

Sabangunan untuk mengetahui pelaksanaan permainan Gondang Sabangunan di 

acara Batak yang ada di Semarang. Wawancara juga ditujukan kepada seluruh 

personil dari Gondang Sabangunan tersebut untuk mengetahui mengapa mereka 

bergabung pada grup Horas Rapolo musik. 

3.4.3 Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa, 

transkip,buku, etnopuitika, surat kabar, dan lain sebagainya (Arikunto, 1986). 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

biasanya berbebtuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang (Sugiyono, 2009: 240). 

 Menurut Sumaryanto (2007: 100) foto dapat menghasilkan data 

deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi 

subyektif dan hasilnya seringkali dianalisis secara induktif. Sedangkan 

Moleong dalam, (Sumaryanto 2007: 100) mengkategorikan foto/dokumentasi 

yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif menjadi dua kategori, yaitu 
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foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan peneliti sendiri. 

 Teknik dokumentasi sebagai salah satu cara yang dapat menangkap 

momen secara utuh dan langsung, tentu saja hasilnya amatlah berbeda apabila 

dibandingkan dengan sekedar sebuah deskripsi dengan menggunakan kalimat. 

Oleh sebab itulah, dalam banyak hal dokumentasi sebagai salah satu sumber 

data dapat dimanfaatkan guna menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan 

daripada hasil kajian dan pembedahan di dalam sebuah rangkaian proses 

penelitian (Moleong, 2001: 161). 

3.4.4 Pemeriksaan Keabsahan Data 

 Teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data adalah dengan 

derajat kepercayaan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2009: 

330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Triangulasi digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data ( Moleong 2009: 330) 

 

Berdasarkan gambar triangulasi di atas dapat diartikan peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda antara lain: observasi 

langsung, studi dokumentasi, dan wawancara untuk mendapatkan data dari 

Observasi Langsung 

Studi Dokumentasi 

Wawancara 

Sumber 

Data 

sama 
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sumber yang sama. 

3.4.5 Teknik Analisis Data 

 Menurut Sumaryanto, (2007: 100) teknik analisis data adalah sebuah 

upaya untuk menata secara sistematik beragam catatan hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi, untuk menigkatkan dan membangun pemahaman 

dalam sebuah rangkaian proses penelitian tentang suatu kasus yang sedang diteliti, 

dan pada gilirannya menyajikannya sebagai sebuah temuan bagi orang lain. 

Sehubungan dengan teknik analisis data kualitatif, data yang muncul dari 

penelitian kualitatif berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data tersebut 

telah dikumpulkan dengan beraneka macam cara seperti: observasi, wawancara, 

dokumentasi, pengetikan, dan penyutingan, tetapi analisisnya tetap menggunakan 

kata-kata yang disusun kedalam teks yang diperluas. 

 Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Menurut Mils dan 

Huberman, (dalam Sumaryanto, 2007: 106) membagi analisis data tersebut 

kedalam empat tahap, yaitu: 

3.4.5.1 Pengumpulan Data 

 Mekanisme kerja dalam pengumpulan data yaitu dengan cara mengatur 

dan mengorganisir sehingga data dapat dibaca, harus menyediakan waktu untuk 

berada didaerah penelitian, harus mempelajari cara berpikir subyek, kehadiran 

peneliti harus bisa diterima, harus terbuka, jujur dengan apa yang dikerjakan. 
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3.4.5.2 Reduksi Data 

 Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, 

dan mengorganisasi data, dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-

kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

3.4.5.3 Penyajian Data 

 Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tahap 

penyajian data berisi tentang uraian data yang telah dipilih sesuai dengan sasaran 

penelitian, yang disajikan lengkap dan sistematis. Data yang disajikan merupakan 

data yang telah dipilih pada tahap reduksi data perlu dipertimbangkan efisiensi 

dan efektifitasnya. 

 

3.4.5.4 Menarik Kesimpulan/ Verifikasi 

 Penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu peneliti melakukan tinjauan 

ulang terhadap catatan data lapangan yang sudah ada. Dari permulaan data, 

seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat 

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur 

sebab akibat serta preposisi.  

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut Mils dan Huberman dalam 

(Sumaryanto, 2007: 108) rincian proses analisis data dapat digambarkan dalam 
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bagan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.2. Komponen-komponen data model interaktif (Sumaryanto,2007: 108) 
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Kesimpulan-Kesimpulan : 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bentuk musik pada 

ansambel Gondang Sabangunan pada grup Horas Rapolo Musik sudah tidak  lagi 

sama dengan bentuk susunan instrument pada dahulu kala. Hal ini dapat dilihat 

dari instrument Gondang Sabangunan yang dipakai pada grup ini, seperti 

Taganing yang ditambahi dengan remo, sarune diganti dengan 

saxophone/seruling. Aalat musik seperti: gordang, ogling ihutan, ogling oloan, 

ogling panggora, ogung doal dan hesek tanpa odap pada Gondang Sabangunan 

sudah tidak ada lagi pada grup Horas Rapolo Musik. Mereka menggunakan 

keyboard sebagai pengganti dari suara alat musik tersebut. Dengan bergantinya 

musik pengiring dalam Gondang Sabagunan pada grup Horas Rapolo Musik 

sehingga berpengaruh juga terhadap bentuk musik yang dihasilkan. 

Selain perubahan bentuk musik pada grup Horas Rapolo Musik dalam 

ansambel Gondang Sabangunan yang ada di Semarang, fungsi musik pada grup 

Horas Rapolo musik juga mengalami perubahan. Hal ini dapat dilihat pada jaman 

dahulu, dimana pada setiap pertunjukan musik Gondang Sabangunan selalu 

bersifat sakral. Seiring perkembangan jaman, fungsi musik dari sifat 

kesakralannya mulai berkurang karena adanya akulturasi dari setiap budaya. Pada 

grup Horas Rapolo Musik, terdapat 10 fungsi musik dalam Gondang Sabangunan 

Batak Toba yaitu (1) fungsi pengungkapan emosional, (2) fungsi penghayatan 

etnis, (3) fungsi hiburan, (4) fungsi komunikasi, (5) fungsi perlambangan, (6) 
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fungsi raksi dan jasmani, (7) fungsi yang berkaitan dengan norma sosial, (8) 

fungsi pengesahan lembaga sosial dan upacara agama, (9) fungsi 

kesinambungan kebudayaan dan (10) fungsi penginteraksian masyarakat. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Bentuk  Dan Fungsi Musik 

Gondang Sabangunan Batak Toba Pada Grup Horas Rapolo Musik Di Semarang”, 

maka penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi pemimpin dan juga pemain “grup Horas Rapolo Musik” agar terus 

berkarya melalui gondang Batak, dan terus melestarikan alat-alat musik 

yang berasal dari Bona pasogit (daerah asal) kita. Sehingga setiap orang 

Batak yang ada di Semarang tidak lupa  dan selalu ingin mendengarkan 

musik-musik tradisional mereka. Penulis juga berharap kepada pemimpin 

grup musik gondang Batak yang ada di Semarang supaya membuka 

tempat belajar alat musik gondang batak ini, agar regenerasi terus berlanjut 

dan tidak kekurangan personil. 

2. Bagi peneliti yang akan meneliti grup musik Batak Horas Rapolo musik, 

agar lebih dalam lagi dalam meneliti tentang Gondang Sabangunan, 

sehingga akan semakin menambah pengetahuan tentang bentuk dan fungsi 

Gondang Sabangunan Batak Toba. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 
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PEDOMAN OBSERVASI 

1. Letak lokasi penelian 

2. Kondisi lokasi dilihat dari lingkungan alam 

3. Kondisi penduduk sekitar 

4. Sarana dan prasarana  

5. Situasi dan kondisi pada saat latihan 

6. Lagu-lagu yang digunakan pada saat permainan gondang 

sabangunan 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1.   Daftar pertanyaan untuk pemimpin sekaligus pendiri gondang sabangunan 

semarang: 

1. Bagaimanakah riwayat berdirinya  gondang sabangunan 

semarang? 

2. Berapakah jumlah personil nya? 

3. Taganing itu seperti apa? 

4. Alat musik apa yang dijadikan melodi dalam instrumen musik 

gondang sabangunan semarang ? 

5. Apakah sarune masih pernah digunakan dalam permainan 

musik gondang sabangunan semarang? 

6. Lagu Sinaggar Tuloitu seperti apa? 

7. Bagaimana ciri-ciri musik gondang sabangunan dalam lagu 

gondang hata sopisik? 

8. Apa fungsi taganing dalam tradisi musik gondang sabangunan? 

9. Apa sajakah faktor pendukung grup musik gondang 

sabangunan semarang? 

10. Apa sajakah faktor penghambat atau kendala yang dialami grup 

musik gondang sabangunan semrang? 
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2.   Pertanyaan kepada personil gondang sabangunan 

1. Sejak kapan bergabung dalam grup musik gondang batak semarang? 

2. Mengapa memilih bergabung dengan grup musik gondang batak ini? 

3. Taganing itu seperti apa? 

4. Lagu Sinaggar Tuloitu seperti apa? 

5. Apa saja instrumen yang digunakan dalam mengiringi lagu-lagu grup musik 

gondang sabangunan semarang? 

6. Apakah kesulitan yang dialami dalam mengiringi lagu-lagu batak? 

7. Berapakah jumlah penyanyi dalam permainan grup musik gondang 

sabangunan semarang? 

8. Bagaimana cara penyanyi menarik perhatian dari penonton? 

9. Bagaimana ciri-ciri musik gondang sabangunan dalam lagu Sinanggar Tulo? 

10. Apa fungsi taganing dalam tradisi musik gondang sabangunan? 

11. Apa ciri-ciri dari lagu Sinanggar Tulo? 
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3.   Pertanyaan kepada Masyarakat pengguna jasa atau yang pernah menanggap 

grup musik gondang sabangunan 

1. Mengapa Anda memilih untuk menanggap grup musik gondang 

sabangunan semarang? 

2. Untuk keperluan apa anda menanggap grup musik gondang 

sabangunan semarang? 

3. Berapa kali anda menanggap grup musik Gondang sabangunan 

semarang? 

4. Apa yang Anda sukai dari pertunjukan grup musik gondang 

sabangunan semarang? 

5. Bagaimana perasaan Anda setelah menyaksikan grup musik 

gondang sabangunan semarang? 

6. Lagu apa saja yang biasanya digunakan dalam acara 

pernikahan? 

7. Lagu apa saja yang biasanya digunakan dalam acara gereja? 

8. Apa fungsi taganing dalam gondang sabangunan? 

9. Apa yang membedakan antara taganing dengan instrumen 

musik yang lain dalam gondang sabangunan? 
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PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Foto pada saat pertunjukan gondang sabangunan di semarang 

2. Foto gondang sabangunan 

3. Foto personil gondang sabangunan 

4. Foto masyarakat saat menyaksikan pertunjukan gondang 

sabangunan 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Nama Responden : Hotben Naibaho (Pemilik sekaligus pemain Horas 

  Rapolo Musik) 

Tempat  : Ruang latihan Horas Rapolo Musik 

Waktu   : - Minggu, 22 Februari 2015  

    - 08.30 WIB – 11.00 WIB 

1. Bagaimanakah riwayat berdirinya  gondang sabangunan Semarang? 

Jawab : Grup musik Horas Rapolo Musik dibentuk pada tahun 2003. Hal 

ini untuk memenuhi kebutuhan musik dan juga untuk melestarikan budaya 

musik Batak Toba di  Semarang. 

2. Berapakah jumlah personil nya? 

Jawab : 6 orang 

3. Taganing itu seperti apa? 

Jawab : Taganing adalah salah satu instrumen musik batak yang disusun 

secara berurut dari nomor satu sampai enam. Masing masing dari 

gondang/gendang tersebut memiliki nama dan kegunaan tersendiri. 

Taganing digunakan dalam susunan gondang sabangunan dan gondang 

hasapi. 

4. Alat musik apa yang dijadikan melodi dalam instrumen musik gondang      

sabangunan Semarang ? 

Jawab : Saxofon, seruling juga dibantu dengan keyboard. 



 
 

87 
 

 

5.    Apakah sarune masih pernah digunakan dalam permainan musik gondang     

sabangunan Semarang? 

Jawab : Tidak 

6.        Lagu gondang Sinaggar Tulo itu seperti apa? 

Jawab : Lagu Sinanggar Tulo biasanya dinyanyikan dengan tempo yang 

cepat dan biasanya digunakan untuk mengiringi tor-tor/tarian. 

7.  Bagaimana ciri-ciri musik gondang sabangunan dalam lagu Sinaggar  

Tulo? 

Jawab : Musik nya lincah 

8. Apa fungsi taganing dalam tradisi musik gondang sabangunan? 

Jawab : Sebagai pembawa melodi bersamaan dengan Sarune 

Bolon/saxofon dan  sebagai ritem variabel pada repertoar-repertoar 

tertentu. 

11. Apa sajakah faktor pendukung grup musik gondang sabangunan 

Semarang? 

Jawab : Bakat yang ada dalam diri setiap personil 

12. Apa sajakah faktor penghambat atau kendala yang dialami grup musik 

gondang sabangunan Semarang? 

Jawab : Orang-orang yang bisa bermain dalam instrumen taganing sudah 

semakin berkurang, bahkan hampir tidak ada. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Nama Responden : Humala Pardede (pemimpin sekaligus personil Horas 

  Rapolo Musik 

Tempat   : Ruang Latihan Horas Rapolo Musik 

Waktu   : - Minggu, 22 Februari 2015  

  -11.30 WIB – 13.00 WIB 

 

1. Sejak kapan bergabung dalam grup musik gondang batak semarang? 

Jawab : Sejak tahun 2006. 

2. Mengapa memilih bergabung dengan grup musik gondang batak ini? 

Jawab : Masih saudara dekat dengan pemilik grup Horas Rapolo Musik. 

3. Taganing itu seperti apa? 

Jawab : Alat musik yang sangat populer di masyarakat Batak Toba,dan cara 

memainkan nya harus lincah. 

4. Lagu gondang Sinaggar Tulo itu seperti apa? 

Jawab : Lagu yang sering digunakan sebagai pengiring tortor/tarian adat 

Batak Toba pada acara pernikahan dan syukuran. 

5. Apa saja instrumen yang digunakan dalam mengiringi lagu-lagu grup musik 

gondang sabangunan semarang? 

Jawab :Keyboard,seruling.saxofon,taganing 

6. Apakah kesulitan yang dialami dalam mengiringi lagu-lagu batak? 

Jawab :Menghafal notasi lagu-lagu Batak atau akord nya. 
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7. Berapakah jumlah penyanyi dalam permainan grup musik gondang 

sabangunan semarang? 

Jawab : 3 orang 

8. Bagaimana cara penyanyi menarik perhatian dari penonton? 

Jawab : Membagi setiap bagian-bagian lagu dan biasanya setiap penyanyi 

bernyanyi dengan pecah suara. 

9. Bagaimana musik gondang sabangunan dalam lagu Sinaggar Tulo? 

Jawab : Musik nya di ulang-ulang terus,dan progresi akord nya mudah. 

10. Apa fungsi taganing dalam tradisi musik gondang sabangunan? 

Jawab : Sebagai awal sebelum musik dimainkan (fell) 

11. Apa ciri-ciri dari lagu Sinaggar Tulo? 

Jawab : Tempo nya cepat dan mudah di hafal 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Nama Responden : Adriel Marbun ( pengguna jasa Horas Rapolo Musik) 

Tempat   : Gedung wanita (acara pernikahan) 

Waktu   : - Sabtu 28 februari 2015  

  -09.00 – 10.30 

 

1. Mengapa Anda memilih untuk menanggap grup musik gondang 

sabangunan semarang? 

Jawab : Sudah nyaman dengan Grup Horas Rapolo Musik 

2. Untuk keperluan apa anda menanggap grup musik gondang sabangunan 

semarang? 

Jawab : Untuk acara syukuran, pernikahan 

3. Berapa kali anda menanggap grup musik Gondang sabangunan semarang? 

Jawab : Tiga kali 

4. Apa yang Anda sukai dari pertunjukan grup musik gondang sabangunan 

semarang? 

Jawab : Permainan Taganing dan penyanyi Trio nya bagus 

5. Bagaimana perasaan Anda setelah menyaksikan grup musik gondang 

sabangunan semarang? 

Jawab : Sangat puas 

6. Lagu apa saja yang biasanya digunakan dalam acara pernikahan? 

Jawab : Sinanggar Tulo, Sahat ni Solu, Hata sopisik, Somba ma Jahowa 

dan masih banyak lagi. 
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7. Lagu apa saja yang biasanya digunakan dalam acara gereja? 

Jawab : Somba ma jahowa, Yesus kekasih jiwaku, Kasih Nya seperti 

sungai dan sebagai nya. 

8. Apa fungsi taganing dalam gondang sabangunan? 

Jawab : Dengan adanya Taganing,maka suasana dalam suatu acara 

kedengaran lebih meriah dan lebih hidup. 

9. Apa yang membedakan antara taganing dengan instrumen musik yang lain 

dalam gondang sabangunan? 

Jawab : Pada Grup Horas Rapolo Musik, hanya instrumen taganing lah 

yang menandakan bahwa grup tersebut merupakan grup musik Batak. 

Kalau alat musik yang lain sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat. 
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Foto Personil dari Horas Rapolo Musik 
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Foto pada saat Horas Rapolo Musik tampil di acara pernikahan 
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