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ABSTRAK 

Andari, Imelda Tri. 2019. Bentuk Dan Fungsi Pertunjukan Kesenian Gitar 
Tunggal Batang Hari Sembilan Dalam Kegiatan Sedekah Bumi Di Dusun 

Batu Urip Kelurahan Batu Urip Taba Kota Lubuklinggau Sumatera 
Selatan. Skripsi, Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing :Drs.Suharto, S.Pd,M.Hum.  
 

Kata Kunci : Bentuk, Fungsi, Gitar Tunggal Batang Hari Sembilan 
 

 

Kebudayaan merupakan suatu sistem pengetahuan yang meliputi sistem 

ide dan makna historis yang diwujudkan dalam bentuk simbolik. Dalam budaya 
Melayu, ungkapan memegang peran penting yaitu berbentuk pantun. Pada 

Kesenian Gitar Tunggal Batang Hari Sembilan merupakan kesenian tradisional 
berupa pantun yang di nyanyikan dan diringi menggunakan alat musik gitar 

akustik. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan Bentuk dan Fungsi pertunjukan 
kesenian Gitar Tunggal Batang Hari Sembilan di dusun Batu Urip Kelurahan 

Batu Urip Taba Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif. Teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik analisis dan interaktif 

dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka penelitian ini 

memperoleh hasil sebagai berikut: (1) Gitar Tunggal Batang Hari Sembilan 
merupakan irama petikan gitar yang berisikan pantun. Pantun merupakan jati diri 

dan sangat berperan dikehidupan masyarakat. (2) Bentuk pertunjukan kesenian 
Gitar Tunggal Batang Hari Sembilan dalam kegiatan Sedekah Bumi ditampilkan 

oleh 2-3 orang. Lirik pantun yang dinyanyikan diciptakan secara spontan dan di 
persiapkan terlebih dahulu. Bentuk lagu dalam kesenian ini pada umumnya 

memiliki bentuk A B. Struktur iringan permainan gitar dalam ini memiliki nada 
dasar yang tidak berubah yang  sudah ditetapkan menjadi acuan bagi masyarakat 

yaitu nada F, dalam kesenian Gitar Tunggal Batang Hari Sembilan ini permainan 
gitar menggunakan unsur nada pentatonis. (3) Fungsi pantun pada pertunjukan 

kesenian Gitar Tunggal Batang Hari Sembilan yang awalnya di gunakan sebagai 
fungsi komunikasi pada saat ini mengalami perkembangan yaitu sebagai fungsi 

ritual, fungsi melestarikan budaya, fungsi hiburan, fungsi kesinambungan 
kebudayaan,  fungsi sarana komunikasi dan fungsi pengungkapan emosional. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti mengajukan saran-saran pada 
Kesenian Tradisional Gitar Tunggal Batang Hari Sembilan yang merupakan salah 

satu aset budaya di Kota Lubuklinggau, meningkatkan kemampuan dalam olah 
musik khususnya untuk bisa berkolaborasi dengan alat musik modern tetapi tidak 

meninggalkan jati diri sebagai seni rakyat seni tradisional itu sendiri. Pada penyaji 
dalam kesenian ini perlu kaderisasi terhadap generasi muda untuk dibina sebagai 

generasi penerus sebab beberapa personil sudah tua mengingat di dalam kesenian 
ini terdapat sastra melayu berupa pantun harus di lestarikan.  
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ABSTRACT 

Andari, Imelda Tri. 2019. Forms and Functions of Art Performances in Gitar 
Tunggal Batang Hari Sembilan art exhibition in Batu Urip village, Batu 

Urip Taba, Lubuklinggau City, South Sumatra. Thesis, Department of 
Sendratasik, Faculty of languages and the arts, State University of 

Semarang. Supervisor: Drs. Suharto, S. Pd, M. Hum.  

Keywords: Form, Function, Gitar Tunggal Batang Hari Sembilan 

Culture is a system of knowledge which includes systems of ideas and 
historical meanings that are manifested in symbolic form. In Malay culture, 

expressions play an important role, namely in the form of pantun. Gitar Tunggal 
Batang Hari Sembilan art is an art in the form of rhymes which are sung and 

played using an acoustic guitar. This study aims to describe the Form and 
Function of Pantun in Gitar Tunggal Batang Hari Sembilan art exhibition in Batu 

Urip village, Batu Urip Taba, Lubuklinggau City, South Sumatra.  
This study used a descriptive qualitative approach. Data collection 

techniques used are observation, interviews, and documentation. The collected 
data is then analyzed by analysis and interactive techniques with the stages of data 

reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data yang terkumpul 
kemudian dianalisis dengan teknik analisis dan interaktif dengan tahapan reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Based on the discussions that have been conducted, this study obtained the 

following results: (1) Gitar Tunggal Batang Hari Sembilan is the rhythm of guitar 
passages containing rhyme. Pantun is identity and plays a role in Malay people's 

lives. (2) The form of Gitar Tunggal Batang Hari Sembilanexhibition in the Alms 
Earth activities is shown by 2-3 people. The lyrics of the pantun sung are created 

spontaneously and are prepared in advance. The form of song in this art generally 
has the form of A B. The structure of the accompaniment of guitar playing in 

basic tone that has been determined for the community groups is the tone F, in the 
art of the Gitar Tunggal Batang Hari Sembilan of these guitar games use non-

pentatonic tones. (3) The function of the rhyme in the show of the Gitar Tunggal 
Batang Hari Sembilan , the cultural preservation function, the entertainment 

function, the economic continuity function, communication function and 
activation communication function. Data yang terkumpul kemudian dianalisis 

dengan teknik analisis dan interaktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. 

Based on the results of research, the researchers proposed suggestions on 
the Gitar Tunggal Batang Hari Sembilan, which enhances the ability to play music 

specifically to be able to collaborate with modern musical instruments but not 
leave identity as folk art traditional art itself. In this group, regeneration of the 

younger generation needs to be defined as the next generation because some 
personnel are old, considering that in this art there is Malay literature in the form 

of Rhyme that must be preserved. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebudayaan adalah suatu sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide 

atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, yang diwujudkan berupa 

perilaku dan benda. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, 

dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan sosial masyarakat yang 

dijadikan milik diri manusia melalui belajar (Koenjtaraningrat, 1990). 

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. 

Hal tersebut dapat berfungsi bagi masyarakat dan anggotanya untuk menghadapi 

bermacam kekuatan yang datang dari kebudayaan luar yang tidak selalu baik 

baginya. Selain itu, manusia dan masyarakat memerlukan kepuasan, baik di 

bidang spiritual maupun materil menurut (Istian, Hudiyono, and Alfian, 2017). 

Indonesia memiliki berbagai macam budaya yang memiliki nilai-nilai inti budaya 

yang sama, salah satunya yaitu kebudayaan Melayu.Budaya adalah hasil cipta, 

rasa, dan karsa manusia. Dalam hal ini budaya Melayu dapat diartikan segala hasil 

cipta, rasa, dan karsa manusia Melayu.Melayu sendiri, sebagai sebuah entitas 

tentu juga memiliki konsepsi kebudayaannya dan kesenian yang sangat khas 

dalam kacamata orang luar Melayu.  

Seni budaya Melayu pada asasnya mempunyai dua perkara penting, yaitu 

elemen teras sebagai tiang seng jati diri bangsa Melayu dan elemen luaran yang 

terpancar melalui pertuturan, tingkah laku, budaya-benda seperti kraf, 

kesusasteraan serta bentuk-bentuk seni persembahan atau seumpamanya.Melayu 
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merupakan sebuah identitas budaya yang dikaji secara keilmuan dan kebudayaan 

Melayu merupakan “buah” dari hasil pertemuan antara Melayu dengan 

kebudayaan lain yang mendatangi kawasan Melayu (Shafii, 2010). Dalam budaya 

Melayu, ungkapan memegang peranan penting karena bentuk sastra ini lazim 

mengandung nilai dan tunjuk ajar yang kental dan bernas. seni budaya melayu 

biasanya dijalin dengan bahasa dalam seni dan dijalin dengan bahasa yang indah 

dan sarat dengan makna serta simbol. Ungkapan-ungkapan tersebut dapat 

dituangkan dalam salah satunya berbentuk pantun. 

Akmal (2015) mengungkapkanbahwa di kalangan masyarakat Melayu, 

pantun sejak ratusan tahun silam mendapatkan tempat yang khas sebagai bagian 

dari bahan komunikasi.Pantun merupakan bentuk puisi dalam kesusastraan 

Melayu yang paling luas dikenal. Pada masa lalu pantun digunakan untuk 

melengkapi pembicaraan sehari-hari. Sekarang pun sebagian besar masyarakat 

Melayu di pedesaan masih menggunakannya (Andriani, 2012). Pantun dipakai 

oleh para pemuka adat dan tokoh masyarakat dalam pidato, oleh para pedagang, 

orang yang ditimpa kemalangan, dan oleh orang yang ingin menyatakan 

kebahagiaan. Banyak hal yang tidak dapat dikemukakan dengan kalimat 

sederhana, dapat digantikan dengan penyampaian pantun. Pemakaian bahasa 

sebagai sarana berkomunikasi, terasa lebih luwes dengan menyertakan pantun 

sebagai bagiannya. Tenas Effendy mengungkapkan di dalam jurnal risalah Akmal 

(2015) bahwa Budayawan Melayu terkemuka mengibaratkan kehidupan orang 

Melayu tanpa pantun, bagaikan kota yang ramai terasa sunyi. Oleh karena itu 

masyarakat melayu tidak bisa lepas dari pantun karena pantun merupakan bagian 
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dari panggilan jiwa masyarakat melayu.Pantun merupakan lisan Melayu 

tradisional yang terdiri dari empat baris yang mandiri dengan skema rima abab. 

Dua baris pertama merupakan sampiran, sedangkan dua baris berikutnya 

mengandung isi. Selain bentuk empat baris, pantun juga bisa terdiri dua baris, 

enam baris, delapan baris, dan bentuk berkait ungkap (Andriani,2012). Lirik 

pantun memainkan peran besar dalam kehidupan manusia. Lirik yang di ucapkan 

tentu saja secara tidak langsung menembus perapian dan memiliki kesan untuk 

penonton. Lirik pantunini tidak hanya dapat berkontribusi terhadap pembentukan 

pikiran masyarakat, tetapi juga menjadi dokumentasi sejarah sosio-budaya suatu 

bangsa karena pantun berpotensi sebagai penggugah rasa baik empati, emosi, 

religi, maupun suasana romantis (Anwar,2011). 

Pantun untuk masyarakat Melayu telah digunakan dari semua sisi 

kehidupan, misalnya, lagu-lagu daerah berdasarkan pantun. Keindahan sebuah 

lagu ditentukan oleh elemen-elemen yang saling terkait antara melodi lagu dan 

lirik. Lirik adalah bagian dari lagu yang memberikan dimensi baru pada 

komposisi musik yang membuat bahasa seperti pantun, puisi terasa lebih indah 

didengar (Suharto dan Subroto,2014). Pantun yang digunakan untuk lirik lagu 

akan memberikan keindahan lagu dalam dua aspek, keindahan musik dan 

keindahan sastra. Keindahan dari persamaan suara dalam sajak adalah pada 

akhirnya dari garis, menurut puisi itu adalah a-b-a-b. Dalam persoalan 

kebudayaan, ketika kesenian merupakan salah satu bagian di dalamnya, 

kebanyakan masyarakat menempatkan seni tradisional sebagai simbol kedaerahan. 
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Kesenian tradisional adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup 

masyarakat dalam suatu bangsa tertentu yang diwariskan secara turun menurun 

yang memiliki simbol fungsi sebagai identitas budaya suatu daerah. Kesenian 

tradisional adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup masyarakat yang 

diwariskan secara turun menurun dari zaman nenek moyang terdahulu. Salah satu 

kesenian tradisional berada di Indonesia yaitu Kesenian Gitar Tunggal Batang 

Hari Sembilan. Kesenian Gitar Tunggal Batanghari Sembilan merupakan kesenian 

yang tumbuh dan berkembang di daerah Sumatera Selatan ungkap 

(Firmansyah,2015). Setiap pelaksanaan upacara sedekah bumi, masyarakat dusun 

menampilkan suatu kesenian yang mereka miliki sebagai perwujudan dan luapan 

kegembiraan dan rasa syukur. Menurut Widayati (2012) kesenian rakyat yang 

hidup dalam masyarakat merupakan suatu bagian dari kehidupan masyarakat itu 

sendiri. Kegiatan-kegiatan ritual yang masih dilaksanakan oleh masyarakat dusun 

batu urip  misalnya, Upacara Sedekah bumi, khitanan, pernikahan, kegiatan 

keagamaan dan sebagainya. 

Pada Kesenian Gitar Tunggal Batang Hari Sembilan merupakan salah satu 

bentuk kesenian tradisional berupa vokal lirik pantun yang di nyanyikan dan 

diringi menggunakan alat musik gitar akustik, perbedaannya hanya terletak pada 

senar atau penyetelan senarnya, yaitu senar 6 (enam) dan senar 4 (empat) disistem 

pada lagu-lagu Batang Hari Sembilan tertentu. Tembang Batang Hari Sembilan 

berupa pantun yang berciri khas bahasa daerah yang terkadang nasehat-nasehat 

keagamaan, nilai-nilai dan norma-norma dalam adat istiadat serta dapat juga 

terkadang pantun-pantun lucu maupun pantun-pantun belinjangan (pacaran) 
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terhadap lawan jenis (Sariasih,2016). Kesenian Gitar Tunggal Batang hari 

Sembilan merupakan kesenian musik yang terdiri dari sajian instrumen gitar 

tunggal dan vokal yang menyajikan lagu khas daerahnya, yang berisikan pantun-

pantun nasihat, ungkapan bahagia, yang menggunakan bahasa daerah dengan tema 

yang bervariasi, serta dinyanyikan sesuai dialek atau logat masing-masing daerah 

di Sumatera Selatan. Kesenian ini tumbuh dan berkembang khususnya di daerah 

Provinsi Sumatera Selatan. Kesenian yang sudah ada dari zaman nenek 

moyangterdahulu dan di wariskan secara turun- menurun. 

Peran kesenian ini di masyarakat seperti sebagai hiburan, sarana 

perekonomian, sebagai media memberi nasihat, serta sebagai syarat dalam 

pelaksanaan sedekah bumi. Sebagai sarana untuk mengekspresikan kreativitas 

bagi pelaku seni dan masyarakat. Hal ini dapat terlihat ketika masyarakat 

bersama-sama menyaksikan kesenian Gitar Tunggal Batang Hari Sembilan akan 

terjadi interaksi antar satu dengan yang lain setelah mendengar lirik-lirik pantun 

yang di nyanyikan tersebut.Oleh karena Dengan seringnya interaksi yang terjadi 

maka muncullah fungsi pantun dalam kesenian ini di antara masyarakat. 

Ritawati(2018) mengungkapkan bahwa pantun merupakan jiwa bagi orang-orang 

melayu dan tidak dapat di pisahkan lagi. Kesenian Gitar Tunggal Batang Hari 

Sembilan ialah termasuk kategori potensi Sumber Daya Budaya Tak Benda yang 

dapat dilindungi oleh Hukum KI meliputi ekspresi verbal tekstual (Ayu,  2017). 

Melihat peran Pantun dalam Kesenian Gitar Tunggal Batang Hari Sembilan di 

kehidupan masyarakat di dusun Batu Urip, maka di butuhkan nya penelitian yang 

khusus guna mengungkap bentuk dan fungsi pada pertunjukan kesenian tersebut 
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serta guna mengungkap bagaimana peranan pantun dalam Kehidupan Orang 

Melayu di dusun Batu Urip. Hal yang lebih menarik menjadi alasan untuk 

melakukan penelitian karena mengapa kehidupan orang Melayu yang tak dapat 

dilepaskan dari pantun dan pantun menjadi bagian jiwa bagi orang melayu.Selain 

itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap betuk dan fungsi pantun 

pada pertunjukan kesenian Gitar Tunggal Batang Hari Sembilan karena kesenian 

ini belum pernah diteliti sebelumnya. Masalah yang juga ingin diketahui oleh 

peneliti adalah bagaimana hubungan sosial antara pelaku seni dengan masyarakat 

sekitar, sehingga kesenian kesenian Gitar Tunggal Batang Hari Sembilan dapat 

hidup dan bertahan di tengah era globalisasi. 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Adapun rumusan masalah 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana bentuk pertunjukan kesenian Gitar Tunggal Batang Hari 

Sembilan dalam kegiatan Sedekah Bumi di Dusun Batu Urip Kelurahan 

Batu Urip Taba Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan. 

1.2.2  Apakah fungsi pertunjukan kesenian Gitar Tunggal Batang Hari Sembilan 

dalam kegiatan Sedekah Bumi di Dusun Batu Urip Kelurahan Batu Urip 

Taba Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan pada saat ini. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk dan fungsi 
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yang terdapat pada kesenian Gitar Tunggal Batang Hari Sembilan dalam kegiatan 

sedekah bumi dan peran kesenian Gitar Tunggal Batang Hari Sembilan dalam 

kegiatan sedekah bumi di dusun Batu Urip Kelurahan Batu Urip Taba Kota 

Lubuklinggau Sumatera Selatan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk meningkatkan 

apresiasi dan menambah wawasan tentang seni tradisional kerakyatan khususnya 

kesenian Gitar Tunggal Batang Hari Sembilan. Hal itu bertujuan agar keberadaan 

kesenian Gitar Tunggal Batang Hari Sembilan  dapat diketahui secara luas oleh 

masyarakat dan menambah wawasan apresiasi daerah. Selain itu, juga sebagai 

usaha pendokumentasian bentuk dan fungsi fungsi nilai seni budaya daerah dalam 

rangka pelestarian dan pengembangan budaya nasional. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis  

1.4.2.1 Bagi masyarakat dusun batu urip, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan masyarakat di Dusun Batu Urip Kota 

Lubuklinggau Sumatera Selatan tentang kesenian dan menghargai 

kesenian Gitar Tunggal Batang Hari Sembilan sebagai warisan leluhur 

yang layak diberdayakan.  
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1.4.2.2 Bagi Jurusan Sendratasik prodi pendidikan seni musik FBSUniversitas 

Negeri Semarang, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam upaya 

peningkatan apresiasi mahasiswa.  

1.4.2.3 Bagi Dinas Pariwisata Kota Lubuklinggau, penelitian ini diharapkan 

bermanfaat sebagai tambahan perbendaharaan tentang kajian kesenian, 

khususnya kesenian tradisional.  

1.4.2.4 Bagi tokoh kesenian di dusun Batu Urip Kelurahan Batu Urip Taba 

Kecamatan Lubuklinggau Timur I  Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera 

Selatan, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan dan 

pertimbangan peneliti berikutnya. 

1.5 Sistematika Skripsi 

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan isi dari 

Skripsi ini, Penulis mencoba merangkum dalam suatu sistematika sebagai berikut: 

Bagian Awal, terdiri dari: Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Halaman 

Pernyataan Penulis, Motto atau Semboyan, Lembar Persembahan Penulis, Lembar 

Intisari, Halaman Kata Pengantar, Halaman Daftar isi, Lembar Daftar Gambar, 

Lembar Daftar Observasi di lapangan. 

Bagian Isi skripsi, terdiri dari: Bab 1 (Pendahuluan) Berisi tentang latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan skripsi; Bab 2 (Kajian Pustaka dan Landasan Teori) Berisi uraian 

tentang kajian pustaka dari penelitian yang relevan dan faktor-faktor pendukung 

dari fungsi dalam kesenian gitar tunggal batang hari sembilan dalam kegiatan 

sedekah bumi; Bab 3 (Metode Penelitian) Membahas tentang Metode Penelitian 
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yang digunakan oleh penulis, yang meliputi tentang: Pendekatan Penelitian, 

Sasaran penelitian, Lokasi Penelitian, Teknik atau Metode Pengumpulan Data, 

Teknik Analisis Data, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data yang diambil Penulis 

dengan menggunakan metode observasi dan wawancara serta mengenai langkah-

langkah Penelitian; Bab 4 (Hasil Penelitian dan Pembahasan).  

Pada bab ini memuat hasil yang diperoleh dari pengamatan dan 

penelitiandi lapangan sebagai hasil penelitian dan dibahasa secara deskriptif 

kualitatif; Bab 5 (Penutup) Bab ini berisi kesimpulan dan saran.Bagian Akhir 

Skripsi ini terdiri atas: daftar pustaka, lampiran-lampiran, antara lain: lampiran 

Surat Keputusan Pembimbing, lampiran foto hasil penelitian, lampiran proses 

pembelajaran seni musik, lampiran instrument penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Kajian Pustaka 

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-

penelitian sebelmnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan 

atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari 

buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada 

sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk 

memperoleh landasan teori ilmiah. Setelah peneliti melakukan telaah terhadap 

beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian 

yang peneliti lakukan. Pada artikel yang dimuat Jurnal HARMONIA (2010) yang 

di tulis oleh Ritawati dengan judul “Pantun in the text of Nyanyian Lagu Melayu 

Asli (NLMA)”. 

 Masalah yang di teliti dalam penulisan tersebut adalah Nyanyian Lagu 

Melayu Asli (NLMA) adalah tradisi nyanyian bunyi dengan irama tertentu. 

Ragam suara disesuaikan dengan makna yang akan disampaikan oleh lirik-lirik 

lagu. Seni sastra Pantun sebagai teks atau lirik NLMA merupakan bagian tak 

terpisahkan dari realisasi NLMA. Sebagai seni sastra Melayu, pantun juga 

memiliki nilai-nilai budaya dan simbol dan media komunikasi masyarakat 

Melayu. Studi ini telah menemukan hasil dari studi literatur pantun dalam teks 

NLMA pada realizati- on dan estetika NLMA. Pantun dikatakan sebagai "jiwa" 

NLMA dan memiliki peran penting seperti: 1) Pantun sebagai seni sastra, yang 

telah memenuhi kriteria sebagai salah satu puncak warisan Melayu. 2) Pantun 
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sebagai budaya Melayu. Sebagai bahan perbandingan dari artikel ini yaitu pada 

artikel ini belum membahas tentang bentuk lagu dan melodi lagu. 

Pada artikel yang dimuat di Jurnal Sosial Budaya (2012) yang di tulis oleh 

Andriani dengan judul “Pantun Dalam Kehidupan Melayu(Pendekatan historis 

dan antropologis)”. Masalah yang di teliti dalam penulisan ini adalah Pantun 

merupakan salah budaya masayarakat Melayu. Bahkan Pantun merupakan salah 

satu bentuk tunjuk ajar yang mengandung nasehat, ungkapan, sindiran dalan lain 

sebagainya. Selain itu pantun merupakan bentuk puisi dalam kesusastraan Melayu 

yang paling luas dikenal. Pada masa lalu pantun digunakan untuk melengkapi 

pembicaraan seharihari. Sekarang pun sebagian besar masyarakat Melayu di 

pedesaan masih menggunakannya. Pantun dipakai oleh para pemuka adat dan 

tokoh masyarakat dalam pidato, oleh para pedagang yang menjajakan 

dagangannya, oleh orang yang ditimpa kemalangan, dan oleh orang yang ingin 

menyatakan kebahagiaan. Pantun sebagai hasil kesusastraan Melayu dapat 

dipilah-pilah dalam lima jenis, yaitu pantun adat, pantun tua, pantun muda, pantun 

suka, dan pantun duka. Pantun sebagai Identitas Jati Diri Bangsa Melayu karena 

pantun merupakan karya sastra asli bangsa Melayu, pantun tidak terikat oleh 

batasan usia, jenis kelamin, stratafikasi sosial, dan hubungan darah.   

Pantun merupakan hasil karya sastra orang-orang Melayu yang hidup baik 

dalam ranah great tradision maupun litle tradition. Pantun sangat berperan dalan 

kehidupan masyarakat Melayu karena di dalam pantun banyak mengandung nilai-

nilai kehidupan sesuai dengan Islam berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah. Pantun 

sangat berperan bagi orang-orang Melayu karena melalui pantun, tunjuk ajar 
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disebar luaskan, diwariskan dan dikembangkan. Melaluipantun pula nilai-nilai 

luhur dikekalkan dan disampaikan kepada anggotamasyarakatnya. Setiap pantun 

Melayu pada hakekatnya mengandung nilai-nilai luhur, termasuk didalamnya 

pantun kelakar atau pantun sindirin. Sebagai bahan perbandingan pada artikel ini 

yaitu pada artikel ini belum membahas tentang lirik/teks pantun dalam bahasa 

melayu jika diterjemahkan dan diubah ke dalam bahasa lain maka pantun tersebut 

akan berkurang nilai-nilai keindahan nya akan berkurang dan kalimat pantun akan 

berubah tidak seperti saat menggunakan bahasa melayu serta sajak dari pantun 

tersebut akan berubah. 

Pada artikel yang dimuat di Jurnal Risalah (2015) yang di tulis oleh Akmal 

yang berjudul "Kebudayaan Melayu Riau (Pantun,Syair,Gurindam)”. Masalah 

yang di teliti dalam artikel ini adalah pantun sejak ratusan tahun silam 

mendapatkan tempat yang khas sebagai bagian dari bahan komunikasi. Banyak 

hal yang tidak dapat dikemukakan dengan kalimat-kalimat yang sederhana, dapat 

digantikan dengan penyampaian pantun. Pemakaian bahasa sebagai sarana 

berkomunikasi, terasa lebih luwes dengan menyertakan pantun sebagai bagiannya. 

Baik dalam percakapan, maupun dalam penyampaian sambutan pada berbagai 

acara-acara. Suasana yang tegang atau teramat serius dapat terasa menjadi longgar 

dan santai bila diselingin dengan pantun.  

 Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah pantun menyampaikan 

nilai-nilai luhur kepada masyarakat melalui caranya sendiri. Yang dimaksudkan 

dengan cara sendirinya, adalah denan menggunakan susunan kata-kata yang 

terpilih, teraut dengan halus, adakalanya dibungkus dengan kalar yang jenaka, 



13 
 

 
 

sehingga orang yang mendengarkan tidak merasa terbebani. syair dan pantun 

biasanya digunakan sewaktu ada acara pernikahan dan acara2 tertentu bagi 

masyarakat Riau, Gurindam, Syair dan pantun adalah symbol kebanggaan bagi 

kebudayaan Riau.  

Upacara pernikahan adat lainnya, upacara perkawinan adat Melayu juga 

memiliki tahapan-tahapan ritual khusus. Setiap tahapan ritual tersebut 

mengandung makna-makna tertentu. Mengingat kehidupan orang Melayu yang 

tak dapat dilepaskan dari pantun dan syair, maka tak mengherankan jika pada 

setiap tahapan ritual dalam upacara perkawinan Melayu pun sarat dengan 

pemakaian pantun dan syair. Setiap syair dan pantun mengungkapkan arti dan 

makna yang sangat mendalam, seperti tercermin dalam upacara berinai, 

berandam, mandi damai, dan sebagainya. Lebih dari itu kebanyakan pantun dan 

syair dalam upacara perkawinan adat Melayu berisi petuah, nasihat ataupun tunjuk 

ajar yang sangat berguna bagi kedua pengantin khususnya dan bagi masyarakat 

Melayu umumnya. Pada artikel ini belum membahas tentang Keindahan lirik/teks 

pantun jika di nyanyikan akan menjadi lebih indah lagi dan nilai keindahan nya 

akan bertambah jika lirik/ teks pantun yang sudah indah tersebut  di berikan 

melodi. 

Pada artikel yang dimuat di Jurnal HARMONIA (2009) yang di tulis oleh 

Putra yang berjudul “Fungsi dan Makna Kesenian Barongsai di masyarakat etnis 

China”. Masalah yang di teliti merupakan bagaimana fungsi dan makna barongsai 

di masyarakat etnis China. Kesenian Barongsai bagi masyarakat etnis China dapa 

di pahami teori yang di gunakan pada penelitian ini yaitu Teori structural 
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Fungsional imperative yang di kemukakan oleh Tarcot Parsons yang 

mengetengahkan konsep-konsep yakni, pertama sebagai system yang terikat dan 

terbatas, kedua sebagai suatu system yang mengatur dirinya yang sama dengan 

suatu organism, ketiga analisi sosiologis terhadap system yang mengatur dirinya 

sendiri terhadap semua kebutuhannya. 

Bentuk Pertunjukan barongsai pada dasarnya arak-arakan, tidak menutup 

kemungkinan pertunjukan barongsai berupa demonstrasi atraksi di suatu tempat. 

Pertunjukan barongsai di awali dengan penghormatan, permainan bendera, 

permainan barongsai, dan penutup. 

 Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan metode 

pendekatan. Hasil dari penelitian ini merupakan bahwa kesenian ini memiliki 

fungsi sebagai fungsi Ritual,hiburan, dan politik. Pada kesenian ini juga sangat 

kaya akan fungsi yaitu di tempat ritual menjadi kan kesenian barongsai ini tetap 

dilestarikan dan tidak punah hingga saat ini . Pada kesenian ini ternyata juga 

terdapat makna yakni makna simbolis dan makna strategis. Persamaan pada 

artikel ini bahwa terdapat bentuk dan fungsi dari suatu kesenian. Sebuah 

perbandingan dari artikel ini yaitu artikel ini tidak membahas tentang peran dan 

makna kesenian ini bagi masyarakat pribumi. 

Pada artikel yang dimuat di Jurnal Ekspresi Seni (2015) yang ditulis oleh 

Firmansyah yang berjudul “Bentuk dan struktur musik batang hari Sembilan”. 

Masalah yang di teliti yaitu bagaimana bentuk dan struktur musik Batang Hari 

Sembilan, Struktur karya musik dapat dilihat dari melodinya, sehingga melodi 

memiliki peranan penting dalam memahami bentuk musik. Metode yang di 
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gunakan dalam penelitian ini yaitu metode evaluasi.Hasil dari penelitian ini yaitu 

Kesenian ini menyajikan pantun-pantun yang ditembangkan dan sajian instrumen 

yang mengiringinya. Pantun-pantun tersebut ditembangkan dengan bahasa daerah 

yang ada di Sumatera Selatan, serta menggunakan dialek dan/atau logat masing-

masing daerah. Sajian instrumen yang ada yaitu, dengan format gitar tunggal atau 

format ansambel. Setelah dilakukan analisis bentuk dan struktur, untuk struktur 

lagu yang pertama, pantun-pantuntersebut ditembangkan dalam delapanfrase dan 

dua kalimat lagu dalam satu bait pantunnya. Struktur lagu tersebutdisajikan juga 

pada pantun bait berikutnya.  

Untuk struktur lagu kedua dan keempat, pantun-pantun tersebut disajikan 

dalam enam frase dan dua kalimat lagu. Hanya saja susunan frase pada kedua 

struktur tersebut berbeda.selanjutnya struktur yang paling sederhana terdapat pada 

struktur lau yang kedua, yaitu pantunpantun ditembangkan dalam empat frase dan 

dua kalimat lagu. Keempat struktur lagu tersebut memiliki kesamaan, yaitu 

menggunakan dua kalimat lagu dalam satu bagiannya, dan struktur lagu tersebut 

selalu diulang dalam menembangkan pantun pada bait berikutnya. Sebuah 

perbandingan dari artikel ini yaitu artikel ini belum membahas tentang lirik/teks 

pantun yang terkandung dalam kesenian gitar tunggal batanghari sembilan dan 

fungsi pantun dalam kesenian gitar tunggal batang hari sembilan. Berdasarkan 

dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

pantun merupakan bagian jiwa dari kehidupan masyarakat melayu serta 

penggunaan pantun dalam berkomunikasi oleh masyarakat melayu.  
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2.2 Landasan Teoretis 

Pada sub bab ini diuraikan teori-teori mengenai aspek-aspek yang diteliti 

berdasarkan pendapat dari para ahli. Sesuai dengan judul penelitian ini, aspek-

aspek yang akan dibahas meliputi Budaya melayu, dan fungsi kesenian. Secara 

rinci aspek-aspek tersebut diuraikan sebagai berikut: 

2.2.1 Kebudayaan 

Kebudayaan merupakan suatu cara untuk hidup yang berkembang, 

menjadi milik bersama sebuah kelompok manusia, serta diteruskan ke setiap 

generasi. Selain itu, kebudayaan  juga dapat menjadi pengatur manusia agar 

mampu hidup dengan baik, dari tindakan, perbuatan dan lisan. Menurut 

Koenjtaraningrat (2009) kata “kebudayaan” dan “culture” berasal dari bahasa 

sanskerta buddhayah, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berati budi atau akal. 

Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan bahwa hal-hal yang bersangkutan 

dengan akal. Leidner and Kayworth (2006) mengungkapkan bahwa kebudayaan 

merupakan sebagai wadah dalam berbagai hal sebagai ideologi, kumpulan dan 

keyakinan nilai-nilai kehendak yang kolektif. Kebudayaan dalam arti umum 

adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan 

mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang 

terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, 

kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah 

benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, 

berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, 
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bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang 

kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan (Kutha, 

2005).  

Jansa (2017) mengungkapkan bahwa kebudayaan adalah hal-hal yang 

menyangkut suatu identitas, stratifikasi sosial,keragaman, etnis, ras dan simbol-

simbol dalam berbagai konteks. Kebudayaan tidak bisa lepas dari masyarakat 

karena kebudayaan diciptakan oleh masyarakat tersebut. Kebudayaan merupakan 

suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan yang menjadi ritual,simbol,ikon dan 

sebagainya yang akhirnya memiliki struktural fungsionalisme di kehidupan 

masyarakat (Gill, 2013). Sedangkan Geertz (1971) mendefinisikan bahwa 

kebudayaan merupakan suatu sistem makna dan simbol yang disusun. Dalam 

pengertian di mana individu-individu mendefinisikan dunianya, menyatakan 

perasaannya serta memberikan penilaian-penilaiannya, suatu pola makna yang 

ditransmisikan secara historis diwujudkan di dalam bentuk-bentuk simbolik 

melalui sarana di mana orang-orang mengkomunikasikan, mengabadikannya, dan 

mengembangkan pengetahuan dan sikap-sikapnya ke arah kehidupan suatu 

kumpulan peralatan simbolik untuk mengatur perilaku, sumber informasi yang 

ekstrasomatik, karena kebudayaan merupakan suatu sistem simbolik, maka proses 

budaya haruslah dibaca, diterjemahkan, dan diinterpretasikan. Konsep 

kebudayaan simbolik yang dikemukakan oleh Geertz (1971) di atas merupakan 

suatu pendekatan yang sifatnya hermeneutik yaitu suatu pendekatan yang lazim 

dalam dunia semiotik. Pendekatan hermeunetik inilah yang akhirnya dapat 

menginspirasikan Geertz untuk melihat kebudayaan sebagai teks-teks yang harus 
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dibaca, ditransliterasikan, dan diinterpretasikan. Kebudayaan di kehidupan 

masyarakat dapat menimbulkan perwujudan simbolik yang akan menyebabkan 

interaksi simbolis yang memunculkan karaktersitik (Suryani, 2014). 

Manusia ialah makhluk yang menciptakan budaya. Kebudayaan adalah 

suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang 

dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur 

yang rumit, termasuk sistem agama dan politok, adat istiadat, bahasa, 

perkakas,pakaian,bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya 

merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang 

cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha 

berkomunikasi dengan orang-orang yang bebeda budaya dan bisa menyesuaikan 

perbedaan-perbedaanya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya 

merupakan suatu pola hidup menyeluruh budaya bersifat kompleks, abstrak , dan 

luas. Banyak aspek budaya menentukan perilaku komunikatif (Irdianto,2013). 

Kebudayaan adalah reka-cipta manusia dalam masyarakatnya. Kesadaran 

manusia terhadap pengalamannya mendorongnya menyusun rumusan, batasan, 

definisi, dan teori tentang kegiatan-kegiatan hidupnya yang kemudian disebut 

kebudayaan, ke dalam konsepsi tentang kebudayaan. Kesadaran demikian 

bermula dari karunia akal, perasaan dan naluri kemanusiaannya, yang tidak 

dimiliki oleh mahluk lain, seperti hewan atau binatang (Kistanto, 2017). Budaya 

adalah bentuk dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata 

budaya berasal dari bahasa Sansekerta budhayah yaitu bentuk jamak dari kata 

buddhi yang berarti budi atau akal.  
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2.2.1.1 Unsur Kebudayaan. 

Menurut Koenjtaraningrat (1985) kebudayaan memiliki 7 unsur. Unsur –

Unsur budaya sebagai isi pokok kebudayaan. Berikut unsur-unsur kebudayaan: 

2.2.1.1.1 Bahasa 

Bahasa merupakan suatu bentuk pengucapan yang indah dalam sebuah 

kebudayaan. Serta menjadi alat perantara utama manusia dalam melanjutkan atau 

mengadaptasikan sebuah kebudayaan.  

2.2.1.1.2 Sistem Pengetahuan 

Unsur selanjutnya adalah sistem pengetahuan yang berkisar pada 

pengetahuan mengenai kondisi alam sekililingnya, serta sifat peralatan yang 

dipakainya. R 

2.2.1.1.3 Sistem Kemasyarakatan atau Organisasi Sosial 

Organisasi sosial adalah sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa 

satu dengan  sesamanya . Sistem Kemasyarakatan atau Organisasi sosial yang 

meliputi : kekerabatan, asosiasi dan perkumpulan, sistem kenegaraan, sistem 

kesatuan hidup, perkumpulan. 

2.2.1.1.4 Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi 

Teknologi yang dimaksud disini adalah jumlah dari keseluruhan teknik 

yang dimiliki oleh para anggora dari suatu masyarakat. Didalamnya termasuk 

keseluruhan cara bertindak dan berbuat dalam hubungannya dengan bahan-bahan 

mentah.  
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2.2.1.1.5 Sistem Mata Pencaharian Hidup 

Sistem mata pencaharian hidup adalah segala usaha manusia untuk 

mendapatakn barang dan jasa yang menjadi kebutuhannya. Bisa juga disebut 

dengan sistem ekonomi karena memiliki kaitan erat denganmencukupi kebutuhan 

hidup. 

2.2.1.1.6 Sistem Religi 

Sistem religi adalah sebuah sistem yang terpadu antara kenyakinan dan 

perilaku keagamaan. Hal tersebut berhubungan dengan sesuatu yang suci dan akal 

tidak menjangkaunya. Sistem religi meliputi, sistem kepercayaan, nilai dan 

pandangan hidup, komunikasi dan upacara keagamaan.  

2.2.1.1.7 Kesenian 

Kesenian diartikan sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan. 

Sedangkan bentuk keindahan yang berenakaragam itu muncul dari imajinasi 

kreatif manusia. Selain itu, tentunya juga dapat memberikan kepuasan batin bagi 

manusia. 

2.2.2 Budaya Melayu 

Budaya adalah bentuk dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa, dan 

rasa. Kata budaya berasal dari bahasa Sansekerta budhayah yaitu bentuk jamak 

dari kata buddhi yang berarti budi atau akal.  Menurut Koenjtaraningrat (2009) 

kata kebudayaan dan “culture” berasal dari bahasa sanskerta buddhayah, yaitu 

bentuk jamak dari buddhi yang berati budi atau akal. Dengan demikian 

kebudayaan dapat diartikan bahwa hal-hal yang bersangkutan dengan akal.  
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Budaya dalam arti umum adalah hasil cipta, rasa, dan karsamanusia. Manusia 

adalah makhluk yang menciptakan budaya. Kebudayaan Melayu sebagai salahsatu 

dari berbagai macam kebudayaan haruslah mempelajari terlebih dulu terhadap apa 

itu arti dari suatu kebudayaan. 

Menurut ilmu antropologi kebudayaan adalah keseluruhan sistem 

gagasan,tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat 

yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Hal ini bahwa hampir seluruh 

tindakan manusia adalah kebudayaan karena hanya amat sedikit tindakan manusia 

dalam rangka kehidupan masyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar, 

yaitu hanya beberapa tindakan naluri beberapa refleks (Chalid, 2009). Dalam 

konteks ini maka, budaya Melayu adalah segala hasil cipta, rasa, karsa, manusia 

Melayu (Andriani, 2012). Namun begitu, tentu yang masih menjadi persoalan 

adalah siapa itu manusia Melayu. (Prayogi, 2013) mengungkapkan bahwa jejak 

arkeologis nenek moyang Melayu dapat ditelusuri melalui tinggalan-tinggalan 

fisik berupa kerangka tulang manusia serta hasil budayanya di masa silam.  

Menurut Husein (1984) kata Melayu  merupakan  istilah yang sangat 

meluas dan agak kabur. Istilah ini maknanya merangkumi suku bangsa serumpun 

di Nusantara yang pada zaman dahulu dikenali oleh orang-orang Eropa sebagai 

bahasa dan suku bangsa dalam perdagangan dan perniagaan. Masyarakat Melayu 

merupakan orang-orang yang terkenal dan mahir dalam ilmu pelayaran dan turut 

terlibat dalam aktivitas perdagangan dan pertukaran barang dan kesenian dari 

pelbagai wilayah dunia.  
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Melayu ialah istilah yang meluas dan agak kabur. Masyarakat Melayu 

adalah orang-orang yang terkenal dan mahir dalam ilmu pelayaran dan turut 

terlibat dalam aktivitas perdagangan dan pertukaran barang dan kesenian dari 

pelbagai wilayah dunia ungkap (Ismail, 1984). Dalam budaya Melayu, ungkapan 

memegang peranan penting karena bentuk sastra ini lazim mengandung nilai-nilai 

nasihat dan tunjuk ajar yang kental dan bernas. Ungkapan-ungkapan dalam seni 

budaya Melayu. Melayu dapat diartikan segala hasil cipta, rasa, dan karsa manusia 

Melayu. Manusia Melayu sendiri dikatakan merupakan manusia yang telah 

mendiami kawasan Melayu, baik sebagai manusia asli maupun pendatang, dengan 

segala diskursusnya yang memiliki unsur-unsur kebudayaannya sendiri. 

Kebudayaan Melayu ialah kebudayaan yang sudah ada sejak zaman nenek 

moyang terdahulu dan di wariskan secara turun-temurun dan dilakukan oleh 

masyarakat. Bagi masyarakat Melayu, konsep kebudayaan itu digunakan dalam 

istilah adat, yaitu adat berkahwin adat keluarga, adat berkamung, adat 

bermasyarakat (Shafii, 2010). 

Menurut (Akmal, 2015) Keahlian orang Melayu dalam merangkai 

ungkapan sudah lama dikagumi orang. Kehalusan budi pekerti, ketinggian akhlan 

dan sopan santun Melayu, serta nilai-nilai hakiki lainnya. Lazimnya dapat disimak 

dari ungkapan mereka yang mereka lainnya.  

2.2.2.1 Etnik Melayu 

Etnik Melayu adalah salah satu kelompok etnik yang terdapat di Provinsi 

Sumatera Selatan.Satu kebudayaan dengan etnik Melayu di berbagai kawasan, 

seperti di Riau, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, 
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Kalimantan, dan lainnya. Begitu juga orang Melayu di Semenanjung Malaysia, 

Sabah, Serawak, Pattani, Kamboja, Srilanka, Madagaskar, dan lain-lainnya 

(Fadlin, 1994). Orang Melayu memiliki ciri-ciri khas kebudayaan, seperti sistem 

kekerabatan yang menggunakan unsur impal, seni, dan lain-lainnya. Namun ada 

juga berbagai persamaan sosiobudaya dengan kawasan Melayu lain, seperti adat-

istiadat perkawinan, seni zapin, bahasa Melayu, upacara-upacara tradisional, dan 

lain-lainnya. 

Menurut  Eriswan (2012) dunia Melayu merupakan suatu istilah yang 

sudah lama digunakan dalam literatur asing untuk mengacu kepada kawasan yang 

lebih luas dari Nusantara bahkan hampir meliputi kawasan Asia Tenggara. Secara 

umum wilayah hunian masyarakat Melayu, meliputi wilayah Tamiang (Aceh 

Timur), sepanjang pantai timur Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Langkat, 

Deli Serdang, Asahan dan Labuhan Batu), Provinsi Riau dan Riau Kepulauan, 

Provinsi Kalimantan Barat, Malaysia Barat dan Pesisir Malaysia Timur, daerah 

selatan Muangthai, Brunai dan Singapura, mengindentikkan diri mereka sebagai 

orang Melayu. Luasnya hunian masyarakat Melayu juga mecakup penduduk 

Sumatera Barat yang menyatakan diri sebagai orang Minangkabau, penduduk 

Kalimantan Selatan yang menyatakan dirisebagai orang Banjar, dan penduduk 

Kalimantan Timur yang menyatakan diri sebagai orang Kutai (Yatim, 2004). 

2.2.2.2 Karakteristik Budaya Melayu 

Indonesia memiliki keragaman suku. Ada ratusan lebih suku yang ada di 

Indonesia, salah satunya adalah suku melayu. Setiap suku memiliki karakteristik 

yang berbeda. Karakteristik  suku melayu meliputi: 
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2.2.2.2.1 Identitas Budaya Melayu 

Melayu merupakan satu etnis yang memiliki keidentikan dengan agama 

islam. Identitas Islam yang melekat pada etmis melayu tidak bisa terlepaskan. 

Menurut (Eriswan, 2012) Masyarakat Melayu memiliki identitas yang Islami, 

antara Melayu dan Islam tidak dapat dipisahkan. Begitu terintegrasinya kedua 

indentitas tersebut dalam kehidupan masyarakat Melayu, muncul idiom cultural 

“Dunia Melayu- Dunia Islam“ dan Budaya Melayu- Budaya Islam. Goddard 

(1997) mengungkapkan bahwa kebudayaan yang melekat pada diri orang Melayu 

adalah budaya Melayu Islam. Ajaran Islam yang datang dengan membawa 

kehalusan karena Islam dalam berdakwah tidak pernah dengan kekerasan, islam 

mengajarkan kelembutan untuk umatnya. Sebelum Islam masuk. secara 

tradisional orang Melayu merupakan orang desa, mengandalkan memancing, 

berkebun di pasardan penanaman padi. Mereka telah lama menjadi Muslim, dan 

tradisi Melayu(adat) hidup berdampingan, kurang lebih nyaman, dengan Islam.  

Menurut Eriswan (2012) agama yang dianut diseluruh daerah ini adalah 

agama Hindu dan Budha yang dicampurkan dengan agama anak negeri, yang 

telah ada sebelum kedua agama tersebut tiba dikalangan orang Melayu Indonesia. 

Agama itu dianjurkan serta di pertahankan hanya oleh golongan raja-raja serta 

para bangsawan, sedangkan rakyat mengambil sikap tidak peduli terhadap ajaran 

agama itu, karena mereka para raja dan bangsawan hanya mementingkan perkara-

perkara yang berkaitan dengan tata upacara saja.  

Filsafat agama Hindu tidak mempengaruhi masyarakat Melayu Indonesia, 

mereka lebih cenderung agama yang dianut diseluruh daerah ini adalah agama 
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Hindu dan Budha yang dicampurkan dengan agama anak negeri, yang telah ada 

sebelum kedua agama tersebut tiba dikalangan orang Melayu Indonesia. Agama 

itu dianjurkan serta di pertahankan hanya oleh golongan raja-raja serta para 

bangsawan, sedangkan rakyat mengambil sikap tidak peduli terhadap ajaran 

agama itu, karena mereka para raja dan bangsawan hanya mementingkan perkara-

perkara yang berkaitan dengan tata upacara saja. Kedatangan agama Hindu itu 

tidak mengubah pandangan hidup masyarakat Melayu yang berdasarkan seni dan 

bukan filsafat. Begitu juga mengenai nasib agama Budha di kepulauan Melayu 

Indonesia. Sesungguhnya agama Budha tidak berhasil mempengaruhi masyarakat 

Melayu (Eriswan, 2012). 

Menurut Yatim (2004) Sebelum Islam masuk budaya Melayu berfikir 

secara mitos. Setelah Islam masuk orang Melayu mulai rasional dalam berfikir. 

Masyarakat melayu lebih bersifat longgar dan terbuka menerima unsur baru 

datang dari luar (Islam). Sehingga nilai-nilai Islami itu merasuk ke dalam jiwa dan 

teraktualisasi dalam tindakan sehari-hari sehingga melahirkan suatu akulturasi. 

Agama Islam mempunyai pengaruh yang utama dibandingkan adat istiadat. 

Agama merupakan supra system adat. Ketentuan-ketentuan dalam adat bisa saja 

gugur jika tidak mendapat dukungan dari agama. Jadi dapat dikatakan hubungan 

antara Islam dengan Melayu bagaikan dua muka mata yang tidak dapat dipisahkan 

(Isjoni, 2007). 

Sunandar & Husni (2018) mengungkapkan bahwa kedekatan Islam dan 

Melayu ibarat dua mata uang yang tak dapat dipisahkan, satu bagian tidak akan 

memiliki arti jika tidak ada bagian yang lain. Seseorang dikatakan sebagai Melayu 
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jika ia beragama Islam. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Islam merupakan 

pembeda antara Melayu dan non-Melayu. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari 

mereka mungkin kurang memperhatikan ajaran-ajaran Islam, atau bahkan 

mengabaikannya, Islam tetap menjadi jati diri mereka.  

2.2.2.2. Sastra Melayu 

Sastra membahas segala hal yang berhubungan dengan kemanusiaan. 

Karya sastra sebagai bentuk seni kelahirannya bersumber dari kehidupan yang 

bertata nilai kemanusian dan pada gilirannya sastra seharusnya memberikan 

sumbangan bagi terbentuknya tata nilai kemanusian (Burhanudin, 2013). Karya 

sastra selain menyajikan estetika bentuk juga menyajikan gagasan pengarang yang 

mengandung nilai kemanusiaan, sehingga sastra dan tata nilai kehidupan manusia 

merupakan dua fenomena sosial yang saling melengkapi untuk mewujudkan 

peradaban. Dalam Pengantar Teori Filologi di dalam (Sayekti, 2009) dijelaskan 

bahwa periode sastra Melayu Klasik ialah periode ketika pengaruh Eropa belum 

masuk secara intensif di wilayah Nusantara. 

Ragam karya sastra Indonesia menurut bentuknya, terdiri atas : prosa, 

puisi, prosa liris, dan drama. Sastra Kebudayaan Melayu tak dapat dilepaskan dari 

gurindam,pantun dan syair, maka tak mengherankan jika pada setiap tahapan 

ritual dalam upacara perkawinan Melayu pun sarat dengan pemakaian pantun dan 

syair. Setiap syair dan pantun mengungkapkan arti dan makna yang sangat 

mendalam, seperti tercermin dalam upacara berinai, berandam, mandi damai, dan 

sebagainya. Lebih dari itu kebanyakan pantun dan syair dalam upacara 

perkawinan adat Melayu berisi petuah, nasihat ataupun tunjuk ajar yang sangat 
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berguna bagi kedua pengantin khususnya dan bagi masyarakat Melayu umumnya 

(Akmal, 2015). Melayu lama dengan gambaran alam pikiran, adat istiadat, 

keadaansosial masyarakat, dan sistem nilai yang berlaku di dalam masyarakat 

padamasanya. Karena diciptakan dalam masyarakat yang masih dalam keadaan 

tradisional,sastra Melayu Klasik mencerminkan wajah masyarakat tradisional itu. 

Sayekti (2009) mengungkapkan bahwa Sastra sebagai karya seni bermanfaat bagi 

penikmatnya. Sastra secara halus mengungkapkan kehidupan dengan segala seluk-

beluknya, dan dengan itu ia memperkaya penikmatnya dengan pengalaman-

pengalaman batin yang berharga.  

Menurut Sayekti (2009)  Ciri khas sastra Melayu Klasik terlihat pada hal-

hal yang bersifat ekstrinsik serta yang bersifat intrinsik  Ciri-ciri itu tampak antara 

lain dalam penampilan pengarang tidak biasa mencantumkan namanya dalam 

karangannya. Mereka menganggap karya sastra itu bukan milik individu 

pengarangnya melainkan milik bersama, milik masyarakat. Semua orang ataupun 

pihak yang berhubungan dengan karya sastra berhak mengubahnya,mengurangi 

ataupun menambah bagian-bagian tertentu dari cerita sesuai dengan seleranya, 

termasuk mengubah gaya bahasa penyajiannya. Jika dalam teks ada nama yang 

tercantum pun, belum tentu itu nama pengarang aslinya.  

Kemudian penyajian dalam karangan, pengarang menghadirkan 

keindahan. Selanjutnya Tokoh dan Penokohan karena sastra klasik umumnya 

bersifat didaktis, tokoh-tokoh sentral nya ditampilkan sebagai tokoh datar, 

sehingga jelas benar tokoh mana dan sifat bagaimana yang perlu diteladani (tokoh 

putih) dan mana tokoh durjana (hitam) dengan sifat-sifat yang tidak terpuji.  
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Ciri-ciri tersebut merupakan gambaran sosok masyarakat lama, yang 

komunal, yang sifat tiap orangnya tenggelam dalam kebersamaan, menghormati 

aturan dan menaatinya secara ketat konvensi yang berlaku (Djamaris, 1990).  

2.2.2.3.1 Pantun 

Satu di antara puisi lama yang merupakan karya sastra Indonesia murni 

adalah pantun. Pantun yaitu jenis puisi yang tiap baitnya terdiri atas empat baris. 

Barispertama dan kedua pada pantun disebut sampiran sedangkan baris ketiga dan 

keempatnya merupakan isi pantun. Pantun sendiri berfungsi sebagai sarana 

hiburan. Selain itu, pantun juga dituturkan sebagai alat untuk menyampaiakan 

suatu amanat, perasaan, sindiran, maupun kritikkan dari seorang penutur kepada 

pendengarnya (Yudistira, 2014). Dalam konteks budaya Melayu, pantun jelas 

menjadi salah satu pendukung jati diri orang Melayu yang sangat kuat. Pantun 

digunakan oleh masyarakat Melayu dari strata kelas bawah, menengah, maupun 

atas. Pantun dipergunakan dalam berbagai kegiatan kebudayaan, seperti untuk: 

merisik, meminang, istiadat perkawinan, khitanan, penabalan nama anak, akikah, 

bahkan upacara-upacara penobatan raja, hari besar nasional, dan lain-lain.  

Menurut Erwina (2011) Pantun merupakan salah satu jenis puisi Melayu 

lama, yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Yang paling 

umum, pantun biasanya terdiri atas empat larik (atau empat baris bila dituliskan). 

Yang juga dikenali sebagai stanza dalam teori sastra. Bersajak akhir setiap 

barisnya dengan pola a-b-a-b dan a-a-a-a. Pantun merupakan bentuk puisi dalam 

kesusastraan Melayu yang paling luas dikenal. Pada masa lalu pantun digunakan 

untuk melengkapi pembicaraan sehari-hari . Pantun yaitu jenis puisi yang tiap 
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baitnya terdiri atas empat baris. Baris pertama dan kedua pada pantun disebut 

sampiran sedangkan baris ketiga dan keempatnya merupakan isi pantun. Pantun 

sendiri berfungsi sebagai sarana hiburan. Selain itu, pantun juga dituturkan 

sebagai alat untuk menyampaiakan suatu amanat, perasaan, sindiran, maupun 

kritikkan dari seorang penutur kepada pendengarnya (Yudistira, 2014).  

Menurut Andriani (2012) Pantun merupakan khazanah lisan Melayu 

tradisional yang terdiri dari empat baris yang mandiri dengan skema rima abab. 

Dua baris pertama merupakan pembayang atau sampiran, sedangkan dua baris 

berikutnya mengandungi isi. Biasanya bagian pembayang merupakan unsur-unsur 

alam, sementara bagian isi merujuk kepada dunia manusia yang meliputi 

perasaan, pemikiran, dan perbuatan manusia. Selain bentuk empat baris, pantun 

juga bisa terdiri dua baris, enam baris, delapan baris, dan bentuk berkait yang 

dikenal sebagai pantun berkait. 4 Namun ada juga yang mengangap bahwa pantun 

Melayu sekedar hasil dari kreativitas orang-orang melayu dalam mempermainkan 

katakata.Pantun di Indonesia lebih dikenal masyarakat luas melalui kesusastraan 

dan budaya Melayu. 

 Menurut Al Mudra (2012) definisi pantun secaraverbal akan sangat sulit, 

karena dapat menyebabkan pantun ”terbatas” ke dalam ranah sempit. Oleh karena 

itu untuk dapat memberikan definisi pantun harus mempertimbangkan lima hal, 

yaitu: (1) aspek fisik, (2) nilai yang dikandung, (3) fungsiatau kegunaannya, (4) 

keluasan penggunaannya, dan (5) konteks sosial budayanya. Dengan 

mempertimbangkan kelima hal tersebut dalam memberikan definisi pantun, maka 

kita akan terhindar dari pereduksian pantun. Definisi pantun sebagai karya sastra 
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yang terdiri dari empat baris dan berirama abab tentu saja penting untuk 

mengidentifikasi pantun secara fisik, tetapi tidak cukup memunculkan kesadaran 

bahwa pantun merupakan hasil dari tradisi yang mengandung nilai-nilai luhur. 

Di kalangan masyarakat Melayu, pantun sejak ratusan tahun silam 

mendapatkan tempat yang khas sebagai bagian dari bahan komunikasi. Banyak 

hal yang tidak dapat dikemukakan dengan kalimat-kalimat yang sederhana, dapat 

digantikan dengan penyampaian pantun (Akmal, 2015). Menurut Nursisto (2000) 

berdasarkan isinya pantun dibagi atas pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun 

tua. Pantun anak berupa pantun bersuka cita dan berduka cita, sedangkan pantun 

muda berupa pantun nasib atau pantun dagang, pantun perhubungan, pantun 

jenaka dan pantun teka-teki dan yang kemudian pantun tua yang berupa pantun 

adat, agama dan nasehat. 

Menurut Erwina (2011) Ciri-ciri pantun Melayu dapat dibicarakan dari dua 

aspek penting, yaitu eksternal dan internal. Aspek eksternal adalah dari segi 

struktur dan seluruh ciri-ciri visual yang dapat dilihat dan didengar, yang 

termasuk hal-hal yang Terdiri dari rangkap-rangkap yang berasingan. Setiap 

rangkap terdiri dari baris-baris yang sejajar dan berpasangan, 2, 4, 6, 8, 10 dan 

seterusnya, tetapi yang paling umum adalah empat baris (kuatrin) dan setiap baris 

mengandung empat kata dasar. Oleh karena kata dalam bahasa Melayu umumnya 

dwisuku kata, bila termasuk imbuhan, penanda dan kata-kata fungsional, maka 

menjadikan jumlah suku kata pada setiap baris berjumlah antra 8-10. Setiap stanza 

terbagi kepada dua unit yaitu pembayang (sampiran) dan maksud (isi); karena itu 

sebuah kuatrin mempunyai dua kuplet: satukuplet pembayang dan satu kuplet 
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maksud. Kemudian adanya skema rima yang tetap, yaitu rima akhir a-b-a-b, 

dengan sedikit variasi a-a-a- a. Mungkin juga terdapat rima internal, atau rima 

pada perkataan-perkataan yang sejajar, tetapi tidak sebagai ciri penting. Selain 

rima, asonansi juga merupakan aspek yang dominan dalam pembentukan pantun.  

Selanjutnya, Setiap stanza pantun, apakah itu dua, empat, enam, dan 

seterusnya, mengandung satu pikiran yang bulat dan lengkap. Sebuah stanza 

dipandang sebagai satu kesatuan. Menurut Firmansyah (2015) kata-kata yang 

sering munculdalam sampiran pantun melayu adalah nama tumbuhan, nama buah, 

nama daerah, sungai, nama hewan, bentukan alam (gunung, bukit, sungai, 

tebing,), kegiatan sehari-hari(ke kebun,menyeberang sungai, menanak nasi), 

pakaian khas daerah, dan adat istiadat. Seniman mengunakan fenomena alam dan 

tradisi daerahnya sebagai materi sampiran pantun, seperti contoh pantun berikut. 

Ke Muare due ke Martepure    Ke Muara Dua ke Martapura 

La laju pule ke Baturaje    Jadilah kita ke Baturaja 

Adat kite adat Semende    Adat kita adat Semende 

Tunggu Tubangnye anak betine   Tunggu Tubangnya anak wanita 

 

 (Sumber : Firmansyah 2015) 

2.2.2.3.2.Fungsi Pantun 

Eksistensi kesenian dalam suatu komunitas mempunyai dua fungsi, yaitu 

fungsi aktif dan fungsi pasif. Fungsi pasif adalah bahwa seni hanyalah hasiil karya 

manusia yang di lihat sebagai benda saja, sedangkan fungsi aktif merupakan 

bahwa seni mempunyai kekuatan yang aktif untuk memberikan respon terhadap 

manusia, baik secara individu maupun kelompok (Sinaga, 2006). Fungsi kesenian 

itu mencakup fungsi ritual hiburan dan politik yang mempunyai makna simbolik 
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dan makna strategis (Putra, 2009). Menurut Bronislaw Malinowski dalam (Istian, 

2017), yang dimaksud fungsi itu intinya adalah bahwa segala aktivitas budaya itu 

sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah keinginan 

naluri yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya. Kesenian sebagai contoh 

dari salah satu unsur kebudayaan, terjadi karena mula-mula manusia ingin 

memuaskan keinginan nalurinya terhadap keindahan. 

Menurut Akmal (2015) Pantun tidak hanya sesuai untuk menyampaikan 

hal yang sifatnya menghibur, tetapi juga dapat mengemukakan wacana serius. 

Pada tingkat yang paling tinggi, pantun menyampaikan nilai-nilai luhur kepada 

masyarakat melalui caranya sendiri. Yang dimaksudkan dengan cara sendirinya, 

adalah dengan menggunakan susunan kata-kata yang terpilih, teraut dengan halus. 

Sedangkan menurut Soedarsono (1995) yang melihat fungsi seni, terutama dari 

hubungan praktis dan integratifnya, mereduksi tiga fungsi utama seni, yaitu: (1) 

untuk kepentingan sosial atau sarana upacara; (2) sebagai ungkapan perasaan 

peribadi yang dapat menghibur diri dan (3) sebagai penyajian estetika.  

Selaras dengan pendapat Soedarsono pantun Melayu mempunyai fungsi 

sosial menurut Erwina (2011)  fungsi pantun sebagai sarana upacara merupakan 

salah satu fungsi pantun adalah sarana untuk upacara-upacara dalam kebudayaan 

Melayu. Dalam konteks adat, upacara ini biasanya dikategorikan sebagai adat 

istiadat, yaitu termasuk ke dalam salah satu strata adat. Upacara-upacara. 

Upacara-upacara dalam kebudayaan Melayu, mencakup keseluruhan daur hidup 

manusia Melayu, yaitu mulai dari alam kandungan, lahir, besar, akil baligh, 

pernikahan, sampai kematian, dan lain-lainnya. Fungsi pantun untuk melestarikan 
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budaya melayu yaitu berfungsi memberikan sumbangan untuk kelestariandan 

stabilitas kebudayaan Melayu melalui pantun Melayu bisa dipelajari perilaku-

perilaku yang dipandang benar dan salah oleh masyarakat pendukungnya. Di 

dalam pantun Melayu terkandung nilai-nilai moral. Kemudian fungsi pantun 

sebagai ekspresi hiburan dan estetika pantun dimana fungsi utamanya dalam 

konteks ini adalah menghibur pengunjung. Bentuk hiburan ini di antaranya adalah 

pengunjung menanyi atau menari secara berpasangan. Adapun Biasanya pihak 

penyelenggara mengemukakan bahwa tujuan diselenggarakannya persembahan 

seni musik dan tari Melayu ini, bukan tujuan perniagaan tetapi adalah untuk 

melestarikan salah satu warisan tradisi Melayu. Namun demikian, mengikut 

penulis, faktor ekonomi adalah menjadi alasan utama dalam konteks ini, karena 

dengan membayar tiket, membeli minuman dan makanan, penyelenggara 

memperoleh keuntungan ekonomi. Fungsi pantun Melayu lainnya ialah sebagai 

sebagai hiburan. Istilah hiburan di sini,bukanlah bermakna hiburan yang terlepas 

dari ajaran Islam.  

2.2.3 Kesenian Tradisional 

Kesenian mengacu pada nilai keindahan (estetika) yang berasal dari 

ekspresi hasrat manusia terhadap keindahan yang dinikmati dengan mata ataupun 

telinga. Sebagai makhluk yang mempunyai cita rasa tinggi, manusia menghasilkan 

berbagai corak kesenian mulai dari yang sederhana hingga perwujudan kesenian 

yang kompleks  (Sulasman dan Setia Gumilar, 2013). Tradisional merupakan 

istilah yang berasal dari kata tradisi, sedangkan kata tradisi berasal dari bahasa 

latin “traditio” artinya mewariskan. Untuk memberi tekanan sebagai batasan awal 
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dari yang disebut kesenian tradisional adalah, kesenian yang sudah cukup lama 

berkembang sampai saat ini sebagai warisan budaya yang turun temurun dari 

leluhurnya (Abdurachman, 1979). Sementara menurutWidayati (2012) Tradisional 

merupakan cara berfikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma 

dan adat istiadat yang ada secara turun temurun.  

Kesenian tradisional biasanya terkait dengan adat istiadat yang berbeda 

dengan antar kelompok satu dengan kelompok lainnya (Rohidi , 2000). Kesenian 

tradisional adalah kesenian yang diciptakan oleh masyarakat banyak yang 

mengandung unsur keindahan yang hasilnya menjadi milik bersama (Alwi, 2003). 

Hampir setiap daerah di wilayah nusantara ini memiliki kesenian 

tradisional menurut kebudayaan dan adat istiadat setempat. Kesenian tradisional 

daerah dengan ciri khas masing-masing mengungkapkan alam pikiran dan 

kehidupan daerah yang bersangkutan, serta merupakan produk dari suatu etnik 

yang penciptaannya adalah masyarakat. Jadi kesenian tradisional adalah suatu 

karya cipta manusia yang mempunyai nilai keindahan dan sudah tinggal lama 

dalam masyarakat sebagai warisan turun-temurun. Menurut (Novita, 2014). 

Kesenian tradisional sebagai bagian dari tradisi masyarakat senantiasa hidup baik 

sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok dalam masyarakat. 

Oleh karena itu, kesenian lahir dari masyarakat dan tumbuh berkembang selaras 

dengan kepentingan masyarakat.  

Uraian berbagai macam teori tentang kesenian tradisional di atas 

digunakan peneliti sebagai pisau untuk mendeskripsikan bentuk penyajian serta 

fungsi pada pertunjukan kesenian Gitar Tunggal Batang Hari Sembilan dalam 
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kegiatan sedekah bumi di dusun Batu Urip Kelurahan Batu Urip Taba Kecamatan 

Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan. 

2.2.4  Bentuk Musik 

 Prier (1996) mengungkapkan bahwa bentuk musik merupakan suatu 

sistem ide untuk menyusun suatu komposisi (irama, melodi, harmani, dan 

dinamik). Pada masyarakat primitif, seni hampir segala–galanya. Ketika sebuah 

masyarakat mengalami perubahan kehidupan tata politiknya menjadi negara yang 

merdeka dan demokratis, akan lahir pula seni yang sangat menonjolkan kebebasan 

serta mementingkan individu Pada era inilah kita selalu mendengar bahwa lukisan 

ini adalah karya pelukis ini; musik itu adalah karya komponis itu; dan tari yang 

begitu adalah karya koreografer itu (Fatkhurrohman dan Suharto, 2017). Seorang 

anak mengatakan sesuatu, yang sedikit tidak berbentuk sulit di pahami, mencoba 

masuk akal itu, mengulanginya kembali kepada mereka. Anak-anak 

mempertahankan inisiatif, pembuatan musik dimulai istilah mereka sendiri, tetapi 

mereka mengalami bermain, bernyanyi atau bergerak selaras dengan orang lain. 

(Young, 2003: 114 dalam (Pitts, 2016)).  Dari ungkapan tersebut Young 

menunjukkan bahwa hubungan yang erat antara kenikmatan musik, kepuasan, dan 

pengembangan keterampilan - yang semuanya perlu mendukung pengembangan. 

Bentuk musik merupakan suatu gagasan/ ide yang nampak dalam 

pengolahan / susunan semua unsur musik dalam sebuah komposisi(Prier, 1996). 

Pengertian bentuk dan struktur lagu yang berhubungan dengan musik menurut 

(Jamalus 1988) di artikan sebagai susunan serta hubungan antara unsur-unsur 

musik dalam suatu lagu, sehingga menghasilkan komposisi atau lagu yang 
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bermakna. Sebagaimana dalam karya sastra bahasa, musik juga memiliki frase, 

kalimat, anak kalimat dan sebagainuya. Pada dasarnya musik terdiri dari melodi, 

ritme, harmoni yang merupakan kesatuan yang membentuk komposisi musik.  

2.2.4.1 Bentuk Lagu (Liedform) 

Prier (1996) mengungkapkan bahwa dalam musik terdapat istilah dasar 

yaitu kalimat/ Periode. Kalimat atau periode merupakan sejumlah ruang birama 

biasanya 8 atau 16 birama yang merupakan satu kesatuan. Pada akhir kalimat 

terdapat kesan ‘selesailah sesuatu’, karena melodi masuk dalam salah satu nada 

akor Tonika namun lagunya juga dapat bermodulasi ke akor lain ( misalnya ke 

Dominan). Pada urutan akor tertentu yang memberikan kekhasan terutama pada 

akhir kalimat musik. Untuk memperlihatkan struktur musik, maka ilmu bentuk 

memakai sejumlah kode. Untuk kalimat/ periode umumnya dipakai huruf besar 

(A,B,C dsb). Bila sebuah kalimat periode diulang dengan disertai perubahan, 

maka huruf besar disertai tanda aksen A B A’.  

Sebuah kalimat musik terdiri dari dua anak kalimat/ frase yaitu kalimat 

pertanyaan dan kalimat jawaban. Kalimat pertanyaan merupakan awal kalimat 

atau sejumlah birama yang biasanya terdiri dari 1-4 atau 1-8 birama disebut 

pertanyaan atau kalimat pembuka. Kalimat ini biasanya berhenti di nada yang 

mengambang atau berhenti di ‘koma’. Sedangkan kalimat jawaban merupakan 

bagian kedua dari kalimat yang biasanya terdiri dari 5-9 atau 9-16 birama 

disebutjawaban. Karena kalimat ini melanjutkan kalimat ‘pertanyaan’ dan 

berhenti dengan titik atau Tonika. 
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Menurut Prier (1996) kalimat-kalimat musik dapat disusun dengan 

memakai bermacam-macam bentuk. Bentuk yang paling sering digunakan yaitu 

bentuk lagu/ bentuk bait (Liedform). Menurut jumlah kalimat bentuk lagu di 

bedakan menjadi tiga yaitu bentuk lagu satu bagian : dengan kalimat saja, bentuk 

lagu dua bagian : dengan kalimat berlainan, dan bentuk lagu tiga bagian : dengan 

kalimat yang berlainan. Berikut bentuk lagu/ bentuk bait dibedakan : 

2.2.4.1.1 Bentuk lagu satu bagian 

Bentuk lagu satu bagian adalah lagu dengan satu kalimat atau periode 

(Prier, 1996). Contoh lagu dengan bentuk satu bagian adalah “Bagimu Negeri” 

ciptaan Kusbini. Lagu “Bagimu Negeri’ dapat dituliskan dengan A (a a’), yang 

berarti bahwa lagu tersebut terdiri atas 1 kalimat saja (diberi kode A), dan 

pertanyaan (diberi kode a), serta jawaban yang hampir sama (diberikan kode a’). 

Bentuk lagu “Bagimu Negeri” merupakan bentuk lagu yang terdiri dari kalimat 

dengan ‘koma’ dan ‘titik’. 

2.2.4.1.2 Bentuk lagu dua bagian 

Menurut Prier (1996) Bentuk lagu dua bagian adalah lagu dengan dua 

kalimat/ periode yang berlainan. Bentuk ini merupakan bentuk lagu yang paling 

banyak dipakai dalam musik sehari-hari, seperti lagu anak, lagu daerah, lagu pop, 

lagu instrumental untuk iringan tari, dan sebagainya. Menurut Prier (1996) 

kalimat musik memiliki perbedaan dalam motif, irama, melodi, dan harmoni. 

Meskipun berbeda, terdapat unsur yang sama dalam penyusunan kalimat-kalimat 

tersebut. Dalam ilmu bentuk musik, kode yang dipakai untuk menunjukkan 
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istilah-istilah yang perlu diketahui dalam menyusun kalimat untuk bentuk lagu 

dua bagian, antara lain: 

a = pertanyaan kalimat A 

x = jawaban kalimat A 

b = pertanyaan kalimat B 

y = jawaban kalimat B 

Kode-kode tersebut dipakai apabila dari a, x, b dan y memiliki perbedaan 

yang sangat mencolok (motif, irama, melodi dan harmoninya). Apabila terdapat 

variasi tetapi masih memiliki kesamaan dalam pengulangan sebuah potongan atau 

motif kalimat, maka kode yang dipakai adalah tanda aksen ( ’ ). 

2.2.4.3 Bentuk lagu tiga bagian 

Bentuk lagu tiga bagian yakni lagu dengan tiga kalimat atau periode yang 

berlainan (Prier, 1996). Lagu berbentuk tiga bagian lebih panjang (24 atau 32 

birama) dibandingkan bentuk lagu dua bagian (16 atau 24 birama). Lagu dengan 

bentuk tiga bagian memiliki lebih banyak variasi dan kontras dibandingkan 

dengan bentuk lagu dua bagian. Dilain sisi, semakin banyak kekayaan variasi 

tersebut, semakin kabur pula persatuan lagu. Kebanyakan lagu yang berbentuk 

tiga bagian, kalimat pertama (A) diulang kembali dengan atau tanpa variasi 

sesudah kalimat kedua (B). Hanya sedikit lagu yang memakai tiga kalimat yang 

berlainan/ kontras (A B C).   

Seperti pada lagu berbentuk dua bagian, dalam susunan kalimat lagu 

berbentuk tiga bagian, ada beberapa kode yang harus diketahui, antara lain: 

a = pertanyaan kalimat A 
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x = jawaban kalimat A 

b = pertanyaan kalimat B 

y = jawaban kalimat B 

c = pertanyaan kalimat C 

z = jawaban kalimat C 

’ = pengulangan dengan variasi 

2.2.4.2 Analisis Motif 

 Menurut Prier (1996) Motif merupakan sepotongan lagu atau sekelompok 

nada yang merupakan suatu kesatuan dengan memuat arti dalam dirinya sendiri. 

Dasar untuk sebuah komposisi adalah persatuan/ keutuhan lagu. Hal ini antara lain 

dicapai melalui ulangan motif pada saat dan dengan cara tertentu. Dalam musik 

persatuan/ ulangan harus diimbangi dengan pokok kedua yakni dengan pola 

variasi. Cara pengolahan sendiri juga dapat menciptakan kontras. Terdapat tujuh 

cara pengolahan motif: 

2.2.4.2.1 Ulangan Harariah 

Pengulangan harariah berarti pengulangan tanpa variasi. Pengulangan 

secara harariah dapat terjadi secara langsung (berurutan) dan dapat pula terjadi 

secara tidak langsung pada saat lain di dalam lagu yang sama. Maksud dari 

pengulangan harariah yakni untuk mengintensipkan suatu kesan, menegaskan 

suatu pesan dan bersifat mengingatkan kembali. Motif langsung diulang secara 

harariah menjadi motif yang sama atau tanpa variasi. Maksud dari pengulangan 

harariah adalah untuk meningkatkan perhatian. 
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2.2.4.2.2  Ulangan pada tingkat lain (= Sekuens) 

Ulangan pada tingkat lain atau Sekuens merupakan suatu pengulangan 

dengan variasi yang mudah. Dua macam Sekuens yang terdapat pada sebuah 

pengulangan di dalam lagu, yakni Sekuens naik (motif dapat diulang pada tingkat 

nada yang lebih tinggi) dan Sekuens turun (motif dapat diulang pada tingkat nada 

yang lebih rendah). 

Sekuens naik adalah pengulangan motif dengan tingkat nada yang lebih 

tinggi dari motif sebelumnya, namun kedudukan nada harus sesuai dengan tangga 

nada dan harmoni lagu. Motif dengan tingkat nada yang lebih tinggi merupakan 

suatu peningkatan atau ulangan dari motif sebelumnya pada tingkat kuart atas. 

Sekuens naik sering terdapat pada kalimat pertanyaan. 

Sekuens turun adalah pengulangan motif dengan tingkat nada yang lebih 

rendah dari motif sebelumnya, namun kedudukan nada harus sesuai dengan 

tangga nada dan harmoni lagu. 

2.2.4.2.3 Pemerbesaran Interval ( augmentation of the ambitus) 

Prier (1996) mengungkapkan sebuah motif terdiri dari beberapa nada, 

dengan demikian terbentuklah pula beberapa interval berturut-turut. Salah satu 

interval dapat diperbesar dalam pengulangannya. Kesan yang ingin ditunjukkan 

oleh pengarang kepada pendengar adalah menciptakan suatu peningkatan 

ketegangan, membangun ‘busur’ kalimat. Kalimat pengolahan semacam ini 

biasanya dapat dijumpai di bagian kalimat pertanyaan atau juga pada pengulangan 

kalimat bagian A’ dalam lagu dengan bentuk urutan A B A’. Apabila terdapat 

motif yang cukup panjang dalam sebuah lagu, teknik pemerbesaran interval sering 
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dicampur dengan teknik sekuens naik. Meskipun terdapat interval yang menjadi 

lebih kecil (terts menjadi sekon), namun interval terakhir dalam setiap motif 

secara konsekuen diperbesar (terts -kuart - kuint). 

2.2.4.2.4 Pemerkecilan interval (diminuation of the ambitus) 

 Sebaliknya dari pemerbesaran adalah pemerkecilan. Interval motif dapat 

diperkecil. Namun karena pengolahan ini mengurangi ketegangan atau 

memperkecil ‘busur’ kalimat, maka tempatnya adalah terutama dalam kalimat 

jawaban. Interval dapat diperkecilkan sampai menjadi ‘nol’ (prim) hingga 

melodinya malah menghilang dan tinggal unsur irama saja (Prier, 1996).   

 Berbeda dengan pembesaran interval, biasanya pemerkecilan interval tidak 

terjadi berulang-ulang ( satu kali sudah cukup ). Hal ini biasanya tidak terjadi 

dalam satu kalimat, tetapi dengan jarak yang tertentu. 

2.2.4.2.5 Pembalikan (inversion) 

Pada dasarnya setiap interval naik dijadikan interval turun dan setiap 

interval yang dalam motif asli menuju kebawah, dalam pembalikannya di arahkan 

ke atas.Jika pembalikan bebas maka besarnya interval tidak dipertahankan, tetapi 

di sesuaikan dengan harmoni lagu, asal arah melodi tetap terbalik dengan arah 

melodi dalam motif asli (Prier, 1996). 

2.2.4.2.6 Pemerbesaran nilai nada ( augmentation of the value ) 

 Pada butir ketiga telah dijelaskan bahwa pembesaran interval 

(augmentation of the ambitus) yaitu suatu pengolahan melodis, kini irama motif 

dirubah, masing-masing nilai nada digandakan, sedangkan tempo di percepat, 
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namun hitungannya ( angka M.M.) tetap sama. Nada-nada motif pada melodi akan 

tetap sama, akan tetapi di perlebar dan tempo diperlambat. Dengan demikian 

motifnya di intensipkan (Prier, 1996). 

2.2.4.2.7 Pemerkecilan nilai nada ( diminuation of the value ) 

 Menuert (Prier, 1996) sama dengan pemerbesaran nilai nada terdapat pula 

teknik sebaliknya yaitu pemerkecilan nilai nada. Pemerkecilan nilai nada 

merupakan nada-nada melodi akan tetap sama tetapi iramanya tersebut akan 

berubah, sehingga nilai nada di bagi dua dan tempo nya tersebut di percepat, 

sedangkan hitungan ketukannya akan tetap sama. 

2.2.5  Bentuk Penyajian 

Menurut (Susetyo, 2007)bentuk penyajian suatu pertunjukan musik meliputi 

urutan penyajian, tata panggung, tata rias, tata busana, tata suara, dan  tata lampu. 

Oleh karena itu sebuah pertunjukan tari atau musik dapat berjalan dengan baik 

harus didukung oleh unsur-unsur dari bentuk penyajian tersebut. 

2.2.5.1 Urutan Penyajian 

Bentuk seni pertunjukan, baik musik maupun tari mempunyai urutan-urutan 

penyajian yang merupakan bagian dari keseluruhan pementasannya, namun ada 

juga yang tidak. Untuk bentuk seni pertunjukan yang mempunyai urutan sajian, 

dapat diamati apakah ada bagian pembuka. 

2.2.5.2 Tata Panggung  

Sebuah pertunjukan apapun bentuknya selalu memerlukan tempat dan 

ruangan guna menyelenggarakan pertunjukan tersebut. Tempat pertunjukan 
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tersebut biasa dikenal dengan panggung. Secara umum panggung terbagi menjadi 

dua, yaitu panggung terbuka dan panggung tertutup. Panggung terbuka adalah 

panggung yang terbuat di lapangan terbuka dan luas. Sedangkan panggung 

tertutup panggung yang dibuat dalam ruang tertutup, seperti di dalam sebuah 

gedung. Panggung tertutup dapat pula disebut panggung proscenium, yaitu 

panggung konvensional yang memiliki ruang proscenium atau suatu bingkai 

dimana penonton menyaksikan pertunjukan Lathief dalam(Wijanarko, 2013). 

2.2.5.3 Tata Rias 

Tata rias atau fungsi rias menurut (Jazuli, 1994)adalah mengubah karakter 

pribadi menjadi karakter tokoh yang sedang dibawakan untuk memperkuat 

ekspresi dan untuk menambah daya tarik penampilan misalnya rias tentang 

keindahan, kecantikan untuk penampilan penyajian seni yang berhubungan 

dengan keindahan, namun ada pula tat arias yang berhubungan dengan adegan 

yang bersifat jenaka atau lawakan dan bias juga tat arias yang berhubungan 

dengan hal-hal yang seram dan menakutkan. Riasan yang digunakan biasanya 

adalah riasan panggung untuk arena terbuka, yaitu pemakaian rias tidak terlalu 

tebal dan lebih utama harus nampak halus dan rapi. 

2.2.5.4 Tata Busana 

Menurut (Poerwadarminta, 1976)busana mengandung pengertian pakaian 

atau perhiasan yang indah dipakai oleh seorang pemain musik pada saat di atas 

panggung atau pertunjukan. Busana merupakan segala sesuatu yang dipakai mulai 

dari rambut sampai kaki, ini berarti bahwa bagian-bagian busana hendaknya 

melengkapi satu sama lain sehingga menjadi satuan penampilan busana yang utuh. 
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Rias busana adalah ketrampilan untuk mengubah, melengkapi atau membentuk 

sesuatu yang dipakai mulai rambut sampai ujung kaki (Lestari, 1993 : l6).  

2.2.5.5 Tata Suara (Sound system) 

Tata suara (sound system) rnerupakan sarana penyambung dari suara yang 

berfungsi sebagai pengeras suara baik dari vocal atau iringan alat musik. Kualitas 

suara (Sound System) pada sebuah pertunjukan sangat dipengaruhi oleh kualitas 

alat dan penataana suaranya. Penataan suara, dapat dikatakan berhasil apabila 

dapat menjadi jembatan komunikasi antara pertunjukan dengan penontonnya, 

artinya penonton dapat mendengar dengan baik dan jelas tanpa gangguan apapun 

sehingga terasa nyaman (Jazuli, 1994:25).  

2.2.5.6 Tata Cahaya (Lampu) 

Tata lampu merupakan segala perlengkapan perlampuan baik tradisional 

maupun modem yang digunakan untuk keperluan penerangan dan penyinaran 

dalam pertunjukan. Penataan lampu bukanlah sebagai penerang semata, 

melainkan iuga berfungsi untuk menciptakan suasana atau efek dramatik dan 

memberi daya hidup pada sebuah pertunjukan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung (Jazuli, 1994). Menurut Bastomi (1985) hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam menempatkan lampu antaara lain : (l) jangan menyilaukan penonton, (2) 

jangan menyilaukan pemain, (3) lampu cukup terang agar suasana panggung tidak 

kelihatan sedih, kecuali pada jenis lagu tertentu, (4) sumber cahaya tidak salah 

satu sudut saja agar tidak membuat bayangan pemain yang terlalu tajam, (5) 

lampu ditempatkan dibagian samping kanan-kiri panggung, bagian depan dan 

bawah panggung. 
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2.2.6 Teori Fungsi   

Kegunaan atau fungsi musik merupakan masalah yang sangat penting 

dalam etnomusikologi, karena hal ini menyangkut makna musik, tidak hanya 

fakta-fakta mengenai musik, namun lebih dari itu dalam etnomusikologi kita 

selalu berusaha untuk mengumpulkan fakta mengenai musik (P.Merriam, 1965). 

Menurut Merriam, para etnomusikologi sering-sering memakai istilah ‘kegunaan’ 

dan ‘fungsi’ secara rancu, bahkan para antropolog kadang kala berbuat demikian. 

Namun, kedua gagasan tersebut harus dibedakan satu sama lainnya. Para 

etnomusikolog memperhatikan dan mencatat kegunaan-kegunaan musik untuk 

memperkaya pengetahuan mereka mengenai fakta-fakta musik, sedangkan 

merekamemperkirakan fungsi-fungsi musik untuk bias mencapai suatu pengertian 

yang lebih mendalam tentang arti musik (dalam masyarakatnya). Fungsi seni 

dalam masyarakat tradisional dalam pemahaman umum sering diartikan hanya 

untuk hiburan. Lebih kompleks dapat dijelaskan bahwa seni merupakan sarana 

legitimasi, ketika seni itu berada di dalam istana (keraton). Kesenian memiliki 

beberapa fungsi yaitu : (1) seni untuk tujuan ritual (2) seni untuk tujuan presentasi 

estetis (3) seni sebagai hiburan pribadi (Soedarsono, 1999 : 1-2 dalam 

(Fatkhurrohman & Suharto, 2017).  

Kegunaan-kegunaan musik dalam suatu masyarakat sering disadari dan 

diakui oleh para pewaris budaya music itu sendiri, tetapi fungsi-fungsi musik itu 

tidak selalu diakui oleh mereka. Dapat terjadi bahwa fungsi-fungsi music dalam 

sebuah masyarakat tidak bias dimengerti oleh anggota masyarakat itu, tetapi harus 

diungkapkan oleh peneliti dari luar. Para etnomusikologi memperhatikan dan 
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mencatat kegunaan-kegunaan musik untuk memperkaya pengetahuan mereka 

mengenai fakta-fakta musik, sedangkan mereka memperkirakan fungsi-fungsi 

music untuk bias mencapai suatu pengertian yang lebih mendalam tentang arti 

music (dalam masyarakatnya). Kegunaan-kegunaan musik dalam suatu 

masyarakat sering disadari dan diakui oleh para pewaris budaya musik itu sendiri, 

tetapi fungsi-fungsi musik itu tidak selalu diakui oleh mereka (P. Merriam,1964). 

Fungsi Ritual Seni Pertunjukan menurut soedarsono (1993 : 60) fungsi 

ritual seni pertunjukan di Indonesia banyak berkembang di kalangan masyarakat 

yang dalam tata kehidupannya masih mengacu pada nilai-nilai budaya agraris, 

serta masyarakat yang merneluk agama yang dalam kegiatan-kegiatan ibadahnya 

sangat melibatkan seni pertunjukan. Secara garis seni pertunjukan ritual memiliki 

ciri-ciri khas yaitu Diperlukan tempat pertunjukan yang terpilih yang kadang-

kadang dianggapsakral, diperlukan pemilihan hari serta waktu yang terpilih yang 

biasanya jugadianggap sakral, diperlukan pemain yang terpilih, biasanya mereka 

yang dianggap suci atauyang telah membersihkan diri secara spiritual, diperlukan 

seperangkat sesaji yang kadang-kadang sangat banyak jenis dan macamnya, 

tujuan lebih dipentingkan dari pada penampilan estetisnya, dan diperlukan busana 

yang khas.  

Menurut P. Merriam (1964) Fungsi sebuah unsur kebudayaan (dalam 

masyarakatnya) adalah kemujarabannya dalam memenuhi kebutuhan yang ada, 

atau dalam menapai tujuan tertentu. Namun sekarang kita mencari fungsi musik 

pada umumnya, tidak hanya didalam suatu masyarakat saja.  Berikut fungsi musik 

yang di kemukakan oleh P. Merriam (1964).  
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2.2.6.1 Fungsi Pengungkapan Emosional 

P. Merriam (1964) mengungkapkan bahwa musik mempunyai daya yang 

besar sebagai sarana untuk mengungkapkan rasa/emosi para penyanyi dan pemain 

yang dapat menimbilkan rasa/emosi pada para pendengarnya. Rasa yang 

diungkapkan sangatlah beraneka ragam, termasuk rasa kagum pada dunia ciptaan 

tuhan, rasa sedih, rasa rindu, rasa bangga, rasa tenang, dan lain-lain. 

2.2.6.2 Fungsi Penghayatan Estetis  

 Musik adalah suatu karya seni. Suat karya dapat dikatakan karya seni jika 

musik tersebut memiliki unsur-unsur keindahan atau estetika di dalamnya. 

Melalui musik kita dapat merasakan nilai keindahan baik melodi ataupun 

dinamikanya. (P. Merriam, 1964). 

2.2.6.3 Fungsi Hiburan 

Menurut (P. Merriam, 1964) pada setiap masyarakat di dunia, musik 

berfungsi sebagai alat hiburan. Sebuah musiknpasti mengandung unsur-unsur 

yang bersifat menghibur. Hal ini dapat di nilai dari melodi ataupun liriknya.  

2.2.6.4.Fungsi Komunikasi   

Sebuah musik yang berlaku di suatu daerah kebudayaan mengandung 

isyarat-isyarat tersendiri yang hanya di ketahui oleh masyarakt pendukung 

kebudayaan tersebut. Lagu vokal yang menyampaikan pesan terkandung dalam 

teks nyanyian merupakan sejenis komunikasi. (P. Merriam, 1964).  
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2.2.6.5.Fungsi Perlambangan (Symbolic Representation) 

Pada semua masyarakat, fungsi musik berfungsi sebagai lambing dari hal-

hal, ide-ide, dan tingkah laku. Musik memiliki fungsi dalam melambangkan suatu 

hal. Hal ini dapat dilihat dari aspek-aspek musik, misalnya tempo musik. (P. 

Merriam, 1964). 

2.2.6.6.Fungsi Reaksi Jasmani 

Jika sebuah musik di mainkan, musik itu dapat merangsang sel-sel saraf 

manusia sehingga menyebabkan tubuh kita bergerak mengikuti irama musik 

tersebut. Daya rangsang musik dapat mengubah reaksi jasmani seseorang, jelas 

dimanfaatkan dalam kehidupan bermasyarakat (P. Merriam, 1964).  

2.2.6.7.Fungsi yang Berkaitan Dengan Norma-Norma Sosial 

P. Merriam (1964) menyebutkan bahwa dalam beberapa masyarakat 

terdapat lagu-lagu yang bertujuan untuk pengendalian sosial dengan mengkritik 

orang-orang yang menyeleweng dari kebiasaan-kebiasaan setempat. Selain itu, 

teks nyanyian yang dipakai untuk lagu upacara seringkali serupa nasehat bagi 

kaum muda untuk menaati peraturan-peraturan setempat. Fungsi ini adalah salah 

satu fungsi musik yang utama. 

2.2.6.8.Fungsi Pengesahan Lembaga Sosial dan Upacara Agama 

Kita belum bisa memastikan sejauh mana musik berfungsi sebagai 

pengesahan lembaga sosial dan upacara keagamaan. Sistem-sistem agama 

biasanya didukung dan disyahkan oleh mitos-mitos dan legenda-legenda. Mitos 

dan legenda tersebut seringkali dinyanyikan. Lembaga sosial yang menyangga 
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kebiasaan-kebiasaan adat dapat disahkan oleh lagu-lagu yang ikut menyangga 

kebiasaan adat (P. Merriam, 1964). 

2.2.6.9 .Fungsi Kesinambungan Kebudayaan 

Suatu musik jika di mainkan secara bersama-sama, tanpa di sadari musik 

tersebut menimbulkan rasa kebersamaan di antara pemain atau penikmat musik. 

Musik sebagai wahana mitos, legenda, dan cerita-cerita sejarah, ikut 

menyambungkan sebuah masyarakat dengan masa lampaunya, sebagai wahana 

pengajaran adat (P. Merriam, 1964). 

2.2.6.10 Fungsi Pengintegrasian Masyarakat 

Fungsi ini telah menjadi perhatian beberapa peneliti pertunjukan-

pertunjukan musik tradisional menimbulkan rasa kebersamaan dalam hati para 

peserta dan penontonnya. Kebersamaan dalam masyarkat yang mempunyai suatu 

system nilai, suatu gaya kehidupan, dan suatu gaya kesenian. Olehkarena itu, 

musik dapat membangkitkan rasa solidaritas kelompok.  

Dapat terjadi bahwa fungsi-fungsi musik dalam sebuah masyarakat tidak 

bias dimengerti oleh anggota masyarakat itu, tetapi harus diungkapkan oleh 

peneliti dari luar. Fungsi juga dapat di kaitkan dengan hal yang dapat di 

manfaatkan di kehidupan bermasyakat(P. Merriam, 1964).Seni di ciptakan oleh 

seniman untuk di serahkan atau di sajikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk 

dapat di nikmati, di tanggapi, di kagumi, atau di hargai, sehingga kehadiran nya 

dapat memberikan keseimbangan pada kebutuhan hidup (Putra2016). Fungsi seni 

ialah sabbath , itu untuk manusia; masyarakat tidak diciptakan sabbathmembantu 

perkembangan kesadaran manusia, membantu memajukan sistem sosial. Setiap 
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kesusastraan yang telah mencapai suatu taraf tertentu di dalam perkembangannya 

dan manusia tidak diciptakan untuk hari melainkan hari untuk seniman, tetapi 

seniman untuk masyarakat (Plekhanov 1957). 

2.3 Kerangka Berfikir 

Untuk mempermudah suatu penelitian perlu dibuat kerangka pikir atau 

konsep dengan tujuan membuat arah penelititan menjadi jelas. Kebudayaan tidak 

lepas dari simbol-simbol. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, 

tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan sosial masyarakat 

yang dijadikan milik diri manusia melalui belajar. Kebudayaan mempunyai fungsi 

yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Hal tersebut dapat berfungsi bagi 

masyarakat dan anggotanya untuk menghadapi bermacam kekuatan yang datang 

dari kebudayaan luar yang tidak selalu baik baginya. 

Dalam kehidupan kalangan masyarakat Melayu, pantun sejak ratusan 

tahun silam mendapatkan tempat yang khas. Pantun merupakan bentuk puisi 

dalam kesusastraan Melayu yang paling luas dikenal. Pada masa lalu pantun 

digunakan untuk melengkapi pembicaraan sehari-hari. Kebudayaan itu sendiri tak 

luput dari kesenian. Kesenian Gitar Tunggal Batang Hari Sembilan merupakan 

bentuk seni tradisi melayu yang ditampilkan pada acara tertentu. Kesenian Gitar 

Tunggal Batang Hari Sembilan di dalam lirik nya tersebut terdapat pantun. Lirik 

pantun di sesuaikan dengan suatu acara. Setiap kali pantun di nyanyikan maka 

terjadilah respon dari masyarakat. Kesenian ini selalu di tampilkan pada kegiatan 

sedekah bumi setiap tahunnya. Dilihat dari fenomena tersebut banyak sekali 

bentuk dan fungsi pantun pada pertunjukan kesenian Gitar Tunggal Batang Hari 
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Sesepuh dan Lurah 
Dusun Batu Urip 

Masyarakat Secara 

Umum 

Kesenian Gitar Tunggal 

Batang Hari Sembilan 

Sembilan dalam kegiatan sedekah bumi. Berikut adalah kerangka pikir dari 

penelitian yang harapannya dapat memberikan gambaran tentang penelitian ini.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesenian Gitar Tunggal 

Batang Hari Sembilan merupakan kesenian tradisional yang masih berkembang di 

Dusun Batu Urip Kelurahan Batu Urip Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur I 

Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan dan sudah ada dari zaman nenek  

moyang dan di wariskan secara turun temurun. Batang Hari Sembilan adalah 

istilah untuk irama musik dengan petikan gitar tunggal yang berkembang di 

wilayah Sumatera Selatan yang berisikan pantun-pantun kehidupan sehari-hari.  

Bentuk pertunjukan kesenian Gitar Tunggal Batang Hari Sembilan dalam 

kegiatan Sedekah Bumi di dusun Batu Urip Kelurahan Batu Urip Taba ini yaitu 

kesenian ini ditampilkan oleh 2 orang. Untuk yang membawakan alat musik gitar  

dan vokal masing-masing terdiri dari 1 orang. Tembang dalam kesenian Gitar 

Tunggal Batang Hari Sembilan ini berupa pantun. Lirik pantun di ciptakan secara 

spontan dan ada juga yang di persiapkan terlebih dahulu. Pantun terdiri dari empat 

baris yang bersajak bersajak abab atau aaaa. Dalam sajian musik, struktur pantun 

mengalami perubahan saat di nyanyikan karena adanya tambahan ucapan khas 

daerah, yaitu ai, oy, la, sayang, serta adanya pola repetisi yang sangat 

mendominasi. Melodi pantun yang di nyanyikan hampir sama dengan melodi 

pantun lain saat di nyanyikan. Ketika pantun di nyanyikan maka adanya bentuk 

lagu. Bentuk lagu dalam kesenian ini memiliki bentuk A B.  Namun, hal 
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terpenting bagi masyarakat di dalam kesenian ini ialah lirik pantun tersebut. 

Struktur iringan permainan gitar dalam kesenian Gitar Tunggal Batang Hari 

Sembilan ini memiliki birama 4/4 dengan nada dasar tidak berubah-ubah yang  

sudah ditetapkan menjadi acuan bagi seniman dusun Batu Urip yaitu nada F, serta 

dengan bas pada nada F yang selalu diulang-ulang. Dalam kesenian Gitar Tunggal 

Batang Hari Sembilan ini permainan gitar menggunakan unsur nada pentatonis.  

Kesenian Gitar Tunggal Batang Hari Sembilan tampil di kegiatan sedekah 

bumi pada bagian pembuka acara karena lirik pantun yang di tembangkan 

berisikan salam, ajakan, dan untuk memanggil arwah leluhur agar ikut hadir 

dalam kegiatan upacara Sedekah Bumi. Pada saat menyajikan kesenian Gitar 

Tunggal Batang Hari Sembilan di kegiatan sedekah bumi, property yang di 

butuhkan dalam kesenian ini yaitu hanya pengeras suara dan  kursi.  

Fungsi pantun di pertunjukan kesenian Gitar Tunggal Batang Hari 

Sembilan dalam Kegiatan Sedekah Bumi pada kehidupan masyarakat yang 

awalnya sebagai fungsi komunikasi namun pada saat ini mengalami 

perkembangan menjadi fungsi ritual, fungsi melestarikan budaya, fungsi hiburan, 

fungsi kesinambungan kebudayaan,  fungsi sarana komunikasi dan fungsi 

pengungkapan emosional. 

5.2 Saran 

Kesenian Gitar Tunggal Batang Hari Sembilan merupakan kesenian yang 

ada di Kota Lubuklinggau. Kesenian Gitar Tunggal Batang Hari Sembilan 

memilikii beberapa fungsi dan nilai di dalamnya, maka peneliti mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut:  
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5.2.1. Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

hendaknya lebih memperhatikan keberadaan kesenian Gitar Tunggal Batang Hari 

Sembilan yang merupakan salah satu kekayaan budaya daerah mengingat di dalam 

kesenian ini terdapat sastra melayu berupa pantun yang harus di lestarikan. Upaya 

tersebut dapat dilakukan dengan seringnya menampilkan kesenian Gitar Tunggal 

Batang Hari Sembilan pada acara-acara yang berkaitan dengan tradisi yang ada di 

Kota Lubuklinggau. 

5.2.2.Masyarakat khususnya di Dusun Batu Urip, lebih mengenal kesenian Gitar 

Tunggal Batang Hari Sembilan karena terdapat kesenian warisan leluhur yang 

harus tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam kesenian 

tersebut.  

5.2.3. Kelompok kesenian Gitar Tunggal Batang Hari Sembilan Dusun Batu Urip, 

hendaknya lebih menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kesenian tersebut 

sehubungan dengan fungsi-fungsi yang melekat pada kesenian tersebut. 

5.2.4. Bagi mahasiswa Pendidikan Seni Musik khususnya, semoga penelitian ini 

dapat menjadi referensi tentang kesenian tradisional yang berada di Indonesia 

khususnya di daerah Sumatera Selatan.  

5.2.5. Bagi pembaca umum, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai inspirasi dalam mengenal kesenian-kesenian tradisional yang 

kurang dikenal oleh masyarakat umum.  
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