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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian
lapangan atau survai terhadap keberadaan kehidupan musik
Talenpong Pacik di Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kabupaten
Padang Pariaman. Melalui sistem sampling, objek penelitian
dilakukan di 3 buah desa, yakni, Desa Sungai Asan di kecama-
tan induk, Desa Sipisang di Kecamatan Perwaki lan Kayu Tanam,

dan Desa Tanjung Aur di Kecamatan Perwakilan Pakandangan.
Upaya ini dilakukan guna menjarvab permasalahan yang meliputi
empat aspek, yakni, fungsi musik kultural, struktur organolo-
gis, teknik memainkan dan analisis lagu model Talempong
Pacik. Sesuai dengan sifat penelitian ini yang dirancang
dalam bentuk deskriptif kualitatif, maka melalui prosedur
observasi, wawancara dan studi transkrip-analitik diolah dan
dianalisis diTa sehingga dihasilkan temuan:temuan deskriptif
tentang fungsi musik-kultural yang dapat diemban oleh musik ,

struktur organologis, teknik memainkan dalam kegiatan terten-.
tu serta struktur tiga buah lagu model Talempong Pacik.

Sesuai dengan prosedur yang diungkapkan di atas temuan-
temuan yang diperoleh dirumuskan sebagai berikut:
a) Di I ihat dari segi teori fungsi musik, Talempong Pacik

dapat memerankan fungsi dalam masyarakat sebagai sarana

- hiburan, konunil-asi, kesinanbungan kebudayaan, pengesahan

insf itusi. Hal tersebut ditemui dalam kegiatan masyarakat,
sepert i, arakan mempelai dalam pesta perkawinan, iringan
Tari Gelombang dalam menyambut tamu, dan pertunjukan
randai serta gotong royong massal di desa. Secara im-
pl isit, musik Talempong Pacik juga cli jadikan sebagai saran
pengungkapan emosional dan penghayatan estetis.

c) Di I ihat dari sisi struktur organologisnya, Talempong Pacik
terbuat dari bahan Iogam kuninganr yang bentuknya menleru-
pai gong mini. Tubuh berfungsi sebagai vibrator, rongga
atau ruang dalam berfungsi sebagai pencipta dengung,
tombol sebagai tempat jatuhnya pukulan. Dari sisi dimensi-
Dfn, Talempong Pacik memiliki tinggi 9 crll: garis tengah

barvah 12,5 cftr garis tengah atas 16 cIIlr sedangkan tombol
bergaris tengah 2,5 cm.



c) Di I ihat dari sisi teknik memainkan talempong, yang membe_
dakan Talepong pacik dengan tarempong lainnya adaiah
terletak cara memainkannya, yakni tidak diletakkanr r,e-
lainkan dipegang satu hingga t iga buah talempong. Tarem-
pong Pacik dalam satu kesatuan terdiri dari 5 buah, yang
dibagi menjadi 3 kerompok, yakni, kelompok induk 2 buah,
kelompok peningkah 2 buah dan anak 1 buah.

d) Berdasarkan analisis lagu terhadap 3 lagu model, yakni,
lagu cak Din-Din, pararakan, dan Tigo-Duo ditemukan karak_
ter lagu, seperti, ienis nada dan durasi diam yang diguna-
kan terdiri dari nada l/4, l/g, l/16; dalam pembawaan
ketiga lagu jenis akselerando dan ritardando serta
kresendo dan dekresendo digunakan untuk mencapai efek
suasana yang diinginkan dalam acara tertentu. Kesederha_
naan karakteristik lagu ini menjadikannya menjadi sangat
disenangi dan mudah memasyarakat
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pelestarian kebudayaan daerah sebagai bagian

integral dari kebudayaan nasional perlu dilestarikan.
Pent ingnya pelestarian tersebut t idak hanya bermanfaat bagi
kepentingan perencanaan kebudayaan nasional, 4kan tetapi juga
bahwa dapat dilihat dari sisi fungsinya sebagai integrasi
suku bangsa dan stabi l itas terhadap pengaruh budaya asing
yang berpengaruh ataupun menyusupr baik melalui sistem
enkulturasi maupun difusi kebudayaan. Di samping itu, t idak
dapat disangkal bahwa kebudayaan daerah termasuk sebagai
salah sumber inspirasi bagi penciptaan karya-karya manusia
dan kemanusiaan, sepert i kesenian. Semen tara di sisi lain;
yang bekaitan dei-rgan pentingnya perestarian kebuday.aan,
smolicz (tgl9:124) yang mengungkapkan bahwa nilai-nilai
budaya atau kultural tertentu yang menonjol dapat dipakai
sebagai sarana untuk nenguraikan iclent i tas kul tural suatu
masyarakat.

Dalam ilmu Antropologi kensepsi tentang kebudayaan
memiliki pengertian yang amat luas. Daram hal ini kebudayaan
diart ikan sebagai keseluruahn konfigurasi pandangan hidup
berupa gagasan pikiran, norma; aktivitas-aktivitas atau
peri laku masyarakat sepert i pelaksanaan upacara, kegiatan_
kegiatan kehidupan daram kemasyarakatan I serta kese ruruhan
karya-karya yang berwujud, seperti kesenian. Dalam pengertian
yang tidak jauh berbeda dikatakan bahwa kebudayaan adalah

tOtalitas dari aspek― aspek budaya yang mencakup pengetahuan,
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kepercayaan, seni , moral , hukum, aclat ist iadat dan se luruh

kemampuan dan kebiasaan yang dimiliki suatu kelompok masyara-

kat. Sedangkan j ika di I ihat dari komponen-komponen yang

terdapat dalam kehidupan masyarakat,kebudayaan sebagai me-

nifestasi pikiran, Peri laku suatu kelompok masyarakat bangsa

adalah terdiri dari sistem pranata sosial yang melembaga

dalam bentuk teknologi, .mata pencaharian, organisasi sosial,

pend.iclikan, r€ I igi dan kesenian (Koent jaraningrat, 1985:

204) .

Kesenian daerah sebagai bagian kebudayaan daerah juga

perlu mendapat perhatian dalam arti pelestariannya.

Pelestariat bukan hanya merupakan pengawetan atau memperta-

hankan kebudayaan tersebut dalam art i yang stat is, akan

tetapi juga berart i mempelajari secara akademik maupun awam

dengan maksud memahami unsur nilai yang terkandung di dalam-

nya. Pemahaman secara akademik dengan pendekatan analitik-

deskriptif akan berarti bagi pengayaan pemahaman konseptual

untuk kepentingan pemerkayaan khazanah ilrnu pengetahuan.

Ir{asyarakat Minangkabau saat ini mas ih meme I ihara berba-

gai unsur budaya yang diwariskan oleh nenek moyang. Di anta-

ranya adalah kesenian rakyat sepert i kesenian tari di antara-

nya adalah pencak si 1at, tarian perintang, tarian kaba,

bakaba, randai, gamat, tabut; kesenian vokal serta musik

karawi t an.

Menurut Adam (1987: 7-8)

si jenis alat musik kararvitan

musik pukul, tiup, gesek dan

musik pukul adalah momongan,

terdapat empat jenis klasifika-

instrumental antara lain: alat

pet ik. Yang termasuk ke dalam

canang, agueng, talempong dan



gendang. Ke da I am a I at mus ik t iup t ermasuk sa lueng, sarunai ,

bansi, pupuik dalam berbagai jenis dan sebagainya.

Alat mus ik gesek sepert i , rabab da I am berbagai vers i ,

dan ke dalam musik petik termasuk Eenggong dan kecapi.

Keseluruahn alat musik ini dipergunakan di seluruh Minangka-

ba'.1r meskipun dengan jenis dan bentuk yang berbeda.

Talempong sebagai salah satu jenis alat musik pukul

dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk atau model 
'

yakni: model saron dan gambang. Terhadap model saron nama

yang dipergunakan tetap talempong, sedangkan untuk model

ganbang dipergunakan berbagai macam nama seperti: talempong

Saut, Tdlempong UnBgan, Tdlenpong Jao (Jawa), dan Talempong

Momongan. Dilihat dari sisi cara memainkan talempong, jenis'

talempong dapat dibagi dua, yakni talempong yang dimainlian

dengan cara menenteng dua atau tiga buah talempong, dan

meletakkan talenpong di atas suafu standar. Talempong yang

dimainkan dengan cara menenteng disebut Talempong Pacik,

sedangkan talempong yang dimainkan dengan cara meletakkan di

atas suatu standar dinamakan Talempong Standar ( Navis, 1984:

280).

Agaknya sukar disangkal jika dikatakan bahwa penelitian

yang di lakukan terhaclap unsur-snsur alat musik di atas masih

jarang. Bahkan hingga saat ini pembicaraan khsusus mengenai

jenis alat musik yang dianggap standar, baik di I ihat dari

sudut bentuk maupun warna suara yang dihasilnya dalam musik

l,tinangkabau belum ditemui. Misalnya mengenai talempong belum

clitemui satu konsepsi yang mengungkapkan mengenai bentuk mana

●
ｋ



yang sebenarnya dari berbagai bentuk dan

sebagai bentuk dan jenis bunyi yang

Ir{inangkabau.

jenis yang dianggap

standar untuk mus ik

Dalam penelitian ini akan diangkat pengkajian mengenai

salah satu jeris karawitan Minangkabau, yaitu tarenpong.
upaya ini dimaksudkan sebagai usaha untuk menjelaskan fungsi_
fungsi kebudayaan yang dapat diperankan oleh alat musik
talempong dalam hubungannya dengan keberadaannya di tengah
masyarakat . Di samping i tu akan diupayakan deskrips i-anal i t ik
tentang jenis, bentuk dan cara memainkan serta lagu-lagu yang

diiringi dengan musik talempong.

B. Ruang Lingkup dan pembatasan Masalah

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu Etnomu_.

sikologi, khsususnya mengenai musik talempong yang ditemui di
da I am masyaraka t tr{i nangkabau .

sesuai dengan pengklasifikasian alat musik talempong
seperti diungkapkan sebelumnya bahwa talempong sebgai alat
musik pukul terdapat dalam berbagai bentuk dan jenis. Di
antaranya adalah talempong model saron dan gambang. sedangkan

di I ihat dari cara memainkannya talempong tersebut dapat
dikelompokkan ke clalam jenis talempong pacik dan talempong

duduak. Pada penelitian ini akan dikaji secara khusus menge-

nai Talempong Pacik yang clitemui di Kecamatan z x 11 Enam

Lingkung, Padang pariaman.

Adam (1987:8) mengungkapkan bahwa kesemua jenis bunyi-
bunyian atau kararvi tan instrumental ia yang di temui dalam
masyarakat llrinangkabau dimainkan diatur sesuai dengan adat

4



dan upacara yang diadakan, misalnya memeriahkan upacara alek

nagari, atau upacara sedang merenungkan nasibo Secara implis―

it penyesuaian penampilan atau penggunaan alat musik sesuai

dengan peristiwa yang ditampilkan mengungkapkan bahwa alat

musik tersebut memiliki fungsi― fungsi kebudayaan dalam masya―

rakato Pada pё nelitian ini akan dikaji fungsi kebudayaan yang

dapat diperankan musik talempong dengan menggunakan teori

fungSi (Merriam, 1964:210)。

Dalam penggunaannya,  talempong dapat digunakan atau

dimainkan sebagai pengiring lagu vokal dan tanpa vokal atau

lagu. Bilamana talempong dimainkan sebagai pengiring lagu

atau dendang, maka musik tersebut berfungFi sebagai   musik

Oengiring, jika dimainkan tidak dimaksudkan seぢ Lai pengiring

lagu  maka talempong menduduki posisi sebagai musik instru-1

mental, artinya warna musik instrumen menjadi nediunl utama,

dalam penampilan musik. Dalam・ penelitian ini juga akan diana―

lisis lagu-lagu mOdel yang biasa dimainkan dengan musik

Talempong PaCik。

sesuai dengan indentifikasi masalah di atas, pada pene―

litian ini akan dikaji maSalah yang berkaitan dengan fungsi

kultural, bentuk dan ukuran dan teknik memainkan serta

analisis lagu yang biasa dimainkan dengan Talempong Pacik.

C. Rumusan Masalah

Sesua i dengan latar belakang dan pembatasan masalah di

ian ini akan dikaj i permasalahan sebagaiatas, pada pene I i t

ber ikut .

a) Sejauh manakah alat musik Talempong Pacik dapat memerankan

「
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fungs i mus ik

mukakan oleh

b) Bagaimanakah

ukuran musik

c) Bagaimanakah

d) Bagaimanakah

ringi dengan

jika dilihat menurut teori fungsi yang dike_
Al lan P. Merriam ?

struktur organologis, bahan dasar serta
Talempong pacik Z

teknik memainkan musik Talenpong pacik.

struktur musikal lagu-lagu model yang di:i_
musik Talempong pacik ?

―
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D. Penjelasan Isti lah

untuk memudahkan pengert ian dalam operasional isasi
pene 1 i t ian ini , dianggap per lu di lakukan pembatasan terhadap
istilah-istilah yilnlg digunakan daram peneritian sebagai
ber ikut .

a) Talempong pacik

Talempong pacik ialah salah satu jenis talempong model
saron yang dimainkan dengan cara memegang (pacik) satu hingga
t iga buah talempong pada saat memainkannya. hal ini yang
membedakannya dengan Talenpong Duduak yanl pada saat memain-

kannya diletakan pada standar.

b) Fungsi Talenpong

Yang dimaksud dengan fungsi tarempong daram penelit ian
ini mengacu pada fungsi yang dapat diperankan oleh suatu
musik dalam keberadaannya di tengah masyarakat. Fungsi-fungsi
yang dimaksud meliputi fungsi hiburan, sosial, komunikasi,
pengungkapan emosi, reaksi jasmani, penghayatan estet is



pengintegrasian

masyarakat.

masyarakat dan kes i nambungan kebudayaan

c) Sfruktur Organologis

seperti halnya alat musik pukul rainnya, Talenpong pacik

memiliki struktur organologis yang berbeda satu sama lain.
Perbedaan.tersebut dapat dilihat dari sisi bentuk atau sosok,

yang berarti dengan cara bagaimana dapat digambarkan deskrip-
si mengenai wajah depan, belakang, bawah dan atas talempong.

Maka yang termasuk dalam tataran struktur organologis
meliputi bentuk, ukuran dan bahan-bahan dalam pembuatannya.

Yang dimaksud dengan bentuk dalam hal ini adalah sosok fisik
talempong dalam ruang dan waktu. Sedangkan bahan pembuatannya

menyangkut materi fisik talempong.

d) Teknik Menainkan

Teknik memainkan alat musik Tarempong pacik berkaitan
dengan bag-imana alat tersebut dimainkan, bagaimana hubungan

sebuah organ dengan organ lainnya pada saat dimainkan, serta
bagaimana komposisi talempong ketika memainkan sebuah lagu

tertentu. selanjutnya, teknik memainkan talempong dalam pene-

I it ian ini berkaitan dengan komposisi pemain talempong dalam

memainkan alat, serta komposisinya dalam hubungannya dengan

j ika talempong dimainkan dengan jenis musik lainnya pada

acara tertentu.

e ) Lagu lvtode I

Yang dimaksud dengan lagu model talempong adalah lagu-lagu

つ
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yang lazim dimainkan baik secara inst rumenta I maupun dalam

kedudukannya talempong sebagai musik pengiring. Dalam penel i-

tian ini, lagu model yang dianalisis terdiri dari 3 buah,

yakni lagu Cak Din-Din. Pararakan dan Tigo-Duo. Unsur lagu

yang dimaksud meliputi struktur lagu meliputi warna nada,

tanda tempo, dinamik serta karakter ist ik lainnya.

E. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan

sebagai berikut.
untuk men jarvab permasa I ahan

a) Sejauh manakah musik Talempong Pacik dapat memerankan

fungsi-fungsi musik sebagai sarana hiburan, sosial,
komunikasi, pengungkapan estet is, reaks i jasmani, penge-

sahan inst i tus i r penBintegrasian masyaral.:at dan kes inam-

bungan kebudayaa.n.

b) Bagaimanakah bentuk organologis Talempong Pacik di I i-
hat dari sisi bentuk, ukuran dan bahan pembuatannya

c) Bagaimanakah pola-pola teknik memainkan alat musik Talem-
pong Pacik pacla saat di tampi lkan atau dimainkan pada suatu
upacara tertentu.

d ) Baga imanakah st ruktur mus i ka I Ta I empong Pac ik di I ihat
dari sisi struktur meI iput i: bentuk dan ni lai nada, arah
melodi, dan unsur ekspresi dalam pembawaan lagu.

F) Kegunaan Hasil Penelitia.n
Has i I pene I i t ian ini diharapkan dapat berguna bagi

bcrbagai pihak sebagai berikut.
a ) Bag i IKIP P:rclang sebaga i bahan masukan da I am pcngayaan

hasil penel itian, terutam;t bidang etnonlusikologi.
b) Bagi Jurusan Pendirlikan Senclratasik FIIBS IKIP Padang seba

gai masu[:an dalam upayir mcmperktrya tnateri-rnateri sajian
clalam mata kul iah i\tusik Dacrah.

c) Ilagi pura peneliti )'irng mernbcri perhrrtian terhadap pL'rrnil-

sa Iahirn kebuclayaan, terutantir nrus il: cla ltrrn kcduclukannya

cla l tun keburlitvtlan nrasyit rerka r .



BAB II
KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Kepustakaan

Dalam sejarah perkembangan musik Indonesia moderen, tak
dapat disangkal bahwa musik daerah memberikan warna tersen-
diri, baik di I ihat dari sisi temat ik pengungkapannya, teruta-
ma dalam nuansa melodis dalam pengarapannya. sudah barang

tentu bahrva pengai'uh musik barat dengan ciri tangga nada

diatonisnya juga memberikan pengaruh yang amat berarti. Namun

ciri khas musik tradisi dalam setiap etnis di Indonesia
hingga saat ini adalah bahrva mas ih ditandai oleh pewarisanya

secara I isan, tangga nacia yang digunakan dalam garapan lagu

rnerupakan perpaduan dari sistem nada baik yang Grdapat clalam

sistem nada etnis itu sendiri maupun sistem nada !a'r,g dipero-
leh dari pengaruh musik Eropa.

Sejalan dengan uraian di atas Nettl ( 1973:3) mengungkap-

kan bahwa suatu kebudal.aa.n musik tradisi lisan ditandai
dengan oleh kebiasaan masyarakat dalam memasyarakatkan lagu

atau cara memainkan suatu alat musik dengan lisan.
Pen'arisannya bergeral.: dari generasi tua sebagai pakar lokal
terhaclap generasi muda yang diharapkan menjadi .pendukung

tradisi lisan tersebut. Sehingga kesulitannya aclalah bahrva

kesenian tersebut membatasi diri pacia sekeiompol: orang yang

clekat atau akrab dengan tradisi tersebut r St:mentara orang

-vang tidak rnemiliki nilai cita rasa tradisi mengalami kesu-

I itan untuk mempela jarinya. .veskipun dcmikian, karena musik

tttemiliki ciri universal, maka musik dalanr pengertian nucla

)'ang diurrgkztpkan melalui sistem bunyi yang l;er-ukuran dapzrt

clitularkan melalui rasa tanpa perntrharnan secara insight.



a)Fungsゴ  ″usIAP

Suatu tradisi atau kebudayaan musik adalah milik masya―

rakat. Dikatakan bahwa bahwa kesenian Mittngkabau tidak pernah

menajadi kesenian Kerajaan akan tetapi hidup dan berkembang

sejak zaman dahulu kala sebagai kesenian rakyato Kesenian

rakyat tersebut sudah berurat berakar dalam kehidupan masya―

rakatnya, sehingga pada setiap Luhak di Minangkabau ditemui

ciri― ciri kesenian tersendiri sesuai dengan alam lingkungan―

nya.

Talempong sebagai salah satu jenis musik pukul -ditemui
dalam bentuk dan jenis yang berbeda di Minangkabau. Dari mana

asal nama alat musik Talempong belum diperoleh informasi yang

je las hingga saat ini , tetapi di berbagai negara di Asia
Tenggara dan daerah-daerah lain di Indonesia di temui alat
musik yang menyerr.lpai Talempong dengan bentuk, ukuran dan

warna nada yang hampir bersamaan. Misalnya di Malaysia alat
tersebut dinamakan chaklempung, di Fi t ifina Kol intang, di
Brune i dengan nama Gu I intangan sedangkan di Minangkabau

disebut raternpong dengan identifikasi nama talempong terten-
tu, sepert i Talempong unggan, Talenpong Batueng, Telenpong

Jao, Talenpong Kayu, Talenpong Batu, dan sebagainya.

Kesemuanya alat musik tersebut dinamakan sebagai alat
musik tradisi lvtianangkabau. Akan tetapi hingga saat ini belum

ada informasi yang sahih yang mengungkapkan data mengenai
jenis talempong mana yang pertama dan as I i sebagai mi I ik
masyarakat lrlinangkabau serta kapan mulai tradisi musik terse-
but hidup di dalam mas]'arakat. !'ang jelas bahwa Talempong

dengan berbagai bentuk dan jenis tetap hidup dan berkembang,

1:う



baik dalam hubungannya dengan kegiatan kehidupan atau upaca-
ora tefntu dalam masyarakat, maupun dalam tradisi musik itu

send iI. ,ulam hubungannya clengan kegiatan kehidupan masyara-

kat talempong dimainkan dalam suatu kesatuan musik dengan

alat musik dalam upacara tertentu dalam masyarakat. Dengan

demikian dapat clikatakan bahwa kehidt:pan musik Talempong

tidak dapat dipisah.kankan dengan unsur kebudayaan lainnya

sepert i sistem adat-ist iadat yang dihidupi oleh masyarakat.

Dengan kata lain, musik Talempong dengan berbagai jenis dan

bentuk yang terdapat dalam masyarakat memiliki fungsi musik

kultural.

{!Ian P. Merriam (1964:223) mengungkapkan bahwa terdapat

sekurang-kurangnya fungsi yang dapat diperankan oleh suatu

musik dalam masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai

berikut: fungsi hiburan, sosial, komunikasi, perlambangan,

penghayatan estest is, pengesahan inst itusi, reaksi jasmanai,

pengungkapan emosional, kesinambungan kebudayaan dan pengin-

tegrasian masyarakat. Akan tetapi bukanlah berarti bahwa

setiap fungsi di atas dapat diperankan oleh suatu musik. HaI

ini tergantung pada jenis permainnan dan alat musik dalam

hubungannya dengan kegiatan kehidupan masyarakat.

Sul it diungkapkan suatu fungsi yang dominan dimi I iki
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ten dari rumah mempelai laki-laki ke rumah perempuan. Se

t idak langsung, i ika sebuah alat musik digunakan sebagai

sarana hiburan, pada dasarnya alat tersebut telah memiliki

fungs i I ain sepert i pengintegras i masyarakat . Karena pada

saat mus ik di tampi lkan para penonton atau kha iayak akan

memberikan reaksi sebagai penghayatan estetis sekaligus mem-

berikan kemungkinan menerima suatu informasi sesuai dengan

pesan yang dibaurkan lewat musik.

b) Struktur Organologis

Adam ( tqaT z7 ) mengungkapkan ke.senian bunyi-bunyian atau

lebih populer disebut musik karawitan istrumental dapat

diklasifikasikan ke dalam empat bagian menurut jenisnya.

Jenis tersebut adalah sebagai berikut: alat musik pukul,;

tiup, gesek dan petik. Yarrg termasuk ke dalarn musik pukul,

adalah momongan, canang, agueng, tBlempong dan gendang. Ke

dalam alat musik t iup termasuk salueng, sarunai, bansi,
pupuik dalam berbagai jenis dan sebagainya. Alat musik gesek

seperti, rabab dalarn berbagai versi, dan ke dalam musik petik

termasuk genggong dan kecapi. Keseluruhan alat musik ini
dipergunakan di seluruh lrlinangkabau, meskipun dengan jenis

dan bentuk yang berbeda.

Pada bagian lain juga diungkapkan bahwa Talempong

sebagai sebagai alat musik bukanlah merupakan satu jenis alat
saja, akan tetapi terdapat dalam berbagai bentuk, ukuran

serta bahan-bahan pembuatannya. Satu hal yang menjadi persa-

maan bentuk tersebut bahrva Talempong termasuk ke dalam alat
musik idiofon. Dalam hal ini ia memberikan pengertian bahrva

t?

L



yaag dimaksud dengan

karawi t an I"t i nangkabau

idiofon '

alat musik ta

yang termasuk

lempong adalah alat mus

ke dalam jenis alat mus

ｋ

　

ｋ

c) Teknik Memainkan Musik

Menurut Adam ( 1987:

memainkan TalemPong di

berikut: (1) dengan cata

takkan di atas standar'

Ta I enPong

29) Pada umumnYa dikenal dua cata

Irtinangkabau, antara lain sebagai

memegang, dan (b) dengan cara mele-

Talempongyangdimainkandengancaramemegangdinamakan

Talempong Pacik' Umumnya jumlah orang yang memainkan sebanyak

3 orang yang masing-masingnya memegang sebanyak dua atau tisl

buah ralempong' Talempong yang dipegang tangan kiri umumnya

beracla dalam posisi vertikat; yang berada pada bagian atas

dijepitdenganempujaridanteluniuk'sedangkanyangberada

di sebelah barvah digantungkan pada jari manis dan kelingking'

danjarimalangberfungsisebagaipemisahantarakeduatalem-
pongagaltidakbersentuhansatuSamalain.Dengandemikian

dapat dihasilkan bunyi yang nyaring dan cerah' tnilah cata

memegang talempong dengan jumlah dua buah'

BilamanaketigapaSangtalempongclimainkanolehtiga

orangpemain,carayangdilakukanadalahsebagaiberikut.

lrtula-mula motif lagu dimainkan oleh Labuan Anak' kemudian

diikutiLabuanlnduek.SetelahLabuanAnakdenganLabuan
Induek ciimainkan, barulah labuan Paningkah memulai permain-

nannya, akan tetapi tetap berpedoman pada Labuan Induek' Hal

merupakan salah satu versi memainkan Talempong Pacik' Dengan

masuknyaLabuanPaningkahiniakanmenambahsemarakdanlebih

I :11



bervariasinya bunyi yang dihasilkan. Agar permainan bertambah

semarak lagi maka Orkes ditambah dengan bunyi pukulan gendang

dan pupuik.

Gambaran permainan dan cara memainkan Talempong di atas

adalah gambaran yang sangat umum dari teknik memainkannya。

sebagaimana  lazimnya sebuahialat musik dimainkan,  tidaklah

cukup dengan hanya memukul, meniup, menggesek atau_memetik。

Akan tetapi seorang pemain yang baik akan memperhatikan

teknik bermain yang baik Sehingga akan menghasilkan bunyi

yang bernuansa baik pula。

d) Lagu Model TalemPong

Jika diperhatikan perkembangan musik umumnya, garapan-

garapan yanS dihasilkan biasanya memiliki kecenderungan pola,

penggarap melodi. S.ebuah lagu yang digarap dengan latar

be lakang bunyi saluang akan mengasi lkan melodi lagu yang

penuh dengan alunan yang khas yang disebut garinyiak, Sedang-

kan Iagu yang digarap dengan memanfaatkan latar belakang

bunyi gesek akan melahirkan melodi lagu yang cenderung menga-

I ir.

Talempong sebagai alat musik pukul umumnya dimainkan

sebagaimusikpengiringlagu-laguyangdigarapdenganlatar

belakang warna atau musik Talempong. Karakter bunyi musik

talempong umumnya adalah bahrva bunyi yang dihasilkan menon-

jolkan bun1,i ritmis bi 1a dibandingkan dengan sifat melodis-

n},a. Dengan clemikian, Struktur musikal lagu Talempong yang

meliputi: lvarna nada, ritetn, melodi, dan harmoninya akan

menonjolkan l:ekhasan tertentu sesuai dengan warna nada yang



dihasilkan oleh alat musik yang menjadi latar belakang bunyi
dalam penggarapannya.

B. Kerangka Konseptual

Talempong sebagai salah satu jenis musik kultural meru-

pakan salah satu unsur dari kehidupan seni budaya. Sebagai

bagian dari kehidupan seni budaya, Tarempong memiliki kebera-
daan da I am keg i at an-keg i at an kebudayaan sehar i -har i , sepert i
dalam pelaksanaan upacara perkawinan, batagak penghulu dan

sebagainya. Implikasi dari keberadaannya dalam kehidupan
masyarakat, maka musik Talempong memi I iki fungsi-fungsi
kultural. Pada penelitian ini akan fungsi Talempong pacik
yanB dikaji berdasarkan teori fungsi musik. Irlerriam
(1964:223) mengungkapkan bahwa suatu musik sebagai bagian
dari kebudayaan masyarakat dapat memerankan 1o fungsi musik,.

antara lain, fungsi hiburan, sosial, komunikasi, pengungkapan

emos ional , penghayatan estet is, per lambangan, pengesahan

institusi, pengaintegrasian masyarakat dan kesinambungan

nilai-nilai yang hidup dan dihidupi oleh masyarakat.

Bi lamana Talemporrg di I ihat sebagai alat yang berdiri
sendiri, maka akan dapat dipandang tanpa keberadaannya dalam

masyarakat. Deskripsi yang dihasilkan adalah gambaran menge-

nai struktur organologis dan musikal yang dimiliki oleh
talempong itu sendiri. Struktur. organologis akan memeberikan

gambaran mengenai bentuk atau sosok fisik, ukuran dan bahan

dasar pembuatannya.

Berdasarkan uraian cli atas,

L5

pada bagian berikut akan



d i gambarkan

penelitian
model kerangka konseptual

ini sebagai berikut.

yang dipergunakan dalam

|

Fungsi― Fungsi  l

MuSik Kultural l

:          ~   l

l   ldentifikasi      l

I Bentuk dan Jeni" l.---- ---, 
I

I Mus ik Minangkabau 
f ----1 :          ~|

(1)
|

|

|

|

|

|

l   V― V   I

(3) I TALEMPONG  I
:       ^        :

|

|

l      V       I

(4) I TALEMPONG  I

I   PACIK    I
l       ^        :

|

|

(5)

1             :

(2)

,
lFungsi I struktur lTeknik lr{emainkan I Lagu Model 

II r.agu

(a) (b) (C) (d)

Gambar 1. Kerangka Konseptual
Berdasarkan kerangka konseptual di atas, dalam penel i-

tian ini akan tempuh tahapan pemikiran dengan langkah-langkah
sebagai berikut: (a) pertama, mengident ifikasi karakterist ik
musik Minangkabau, (b) kedua, menelaah fungsi-fungsi musik-
kultural, (c) ke'tiga, ril€nelaah karakteritik musik talempong,
(d) keempat, mengkaji melalui penel itian lapangan fungsi,
struktur, teknik memainkan serta analisis lagu model Talem-
Pong Pac ik.

―
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BAB III

METODOLOCI PENELITIAN

A. Rancangan penelitian
penelitian dirancang daram bentuk riset rapangan terha_

dap kerompok atau grup musik Talempong pacik yang terdapat
di Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten padang pariaman,
Provinsi Sumatera Barat. pengumpulan data dilakukan melarui
observasi partisipan dan lvawancara terhadap informan pendu_
kung grup kesenian Talepong pacik. proses pengorahan dan
analisis clata ditempuh melarui g_endekatan deskriptif
.\-yu-li,tqtif, yang akan bertujuan menggambarkan sejauh mana
fungsi musik kur tural dapat diperan oreh musik Tarempong
Pacik dalam kehidupan masyatakat. Di samping itu, juga akan
digambarkan struktur organologis, teknik memainkan dan bahan
pembuatan musik.

Populasi dan Sampel

Objek penelitian

Sasaran atau Objek penelitian ini adalah grup―
grup musik

yang  memiliki  atau menggunakan TalempOng Pacik di Kecamatan

2 x ll Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Yang dimak―

sud dengan Kecamatan 2 x ll Enam Lingkung dalam objek peneli_

tian ini adalah kecamatan induk yang terdiri dari  12 desa,

κeca″ alan Perratゴ ran Kayu Tanam dan Kecamatan Perwakilan

pakandangan. Menurut infOrmasi yang diperoleh, hampir setiap

desa di kecamatan tersebllt terdapat ke10mpok atau grup Ran―

」ア
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dai , yang berart i bahwa di tempat tersebut terdapat pula

talempong. Dalam hal ini salah satu alat musik yang umum

dipergunakan sebagai i lustrasi musik randai adalah talempong

dan gendang.

2) Sampel Penelitian

Dalam proses penentuan sasaran atau objek grup kesenian

yang terdapat di masing-masing desa seperti dimaksud di atas,

maka ditentukan kriteria sebagai berikut: (a) kelompok atau

grup kesenian Talempok Pacik masih aktif melakukan kegiatan-
nya sekurang-kurangnya dua tahun terakhir ini, (b) kelompok

yang membina grup memi l iki alat musik Talempojg pacik, (c) di
dalam kelompok kesenian tersebut terdapat anggota tetap, d?-n

(c) kelompok atau grup kesenian yang dimaksud bukan sebagai

kelompok pemuia, art inya minimal memi I iki kematangan konsep

daiam menampilkan kegiatan-kegiatannya sehubungan dengan

upacara-upacara yang diikutinya.
Dengan menggunakan kriteria seperti dikemukakan di atas,

pada tahap berikutnya ditempuh sistem penenarikan sampl ing

dengan teknik purposive sanpling (singarimbun dan Effendi
19s7: 149). Penerapan teknik sampling demikian melahirkan
sampel yang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan
penelitian.

Berdasarkan sistem penarikan sampl ing grup l:esenian
Talempong Pacik di atas dihasilkan sampel desa dan grup

kesenian sebagai berikut: (a) Desa Sungai Asam dari Keca-

matan 2 x 1 1 Enam Lingkung di Sicincin, (b) Desa Tanjung Aur

dari Kecamatan Perwaki lan pakandangan, dan (c) Desa Sipisang

1.3
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2 X 11 Enam Lingkung.

Penetapan informan ditempuh juga dengan purposive r_andom

samoJ_fng, yakni menetapkan para informan yang terdiri dari
personil yang mendukung secara langsung atau tidak langsung

kehidupan grup kesenian Talempong pacik. Dalam penelitian
ditetapkan informan sebagai berikut: masing-masing pimpinan

grup ' mas i ng-mas ing 5 orang pemain, mas ing-mas ing 5 orang

pakar lokal yang memahami kehidupan kesenian dalam kegiatan

kehidupan masyarakat.

C. Variabel Penelitian

variabel-variabel yang dijadikan sebaga.i indikator dalam

menelusuri tuajuan penelitian ini sebagai berikut:

b) struktur organologis musik Talempong pacik;

c) teknik memainkan Talempong Duduak;

d) struktur musikal lagu model Talempong pacik.

Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data

Jenis data yang dilacak sesuai dengan tujuan penelitian
ini adalah mengenai aspek-aspek sebagai berikut: (a) fungsi
musik Talempong Pacik dalam kehidupan masyarakat, (b) struk-
tur organologis Talempong pacik, (c) teknik memainkan Talem-

pong Pacik, dan (d) struktur musikal lagu model Talempong

Pacik.

2) Sumber Data dan Teknik pengumpulan Data

∩
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Data yang diperoreh sesuai dengan jenis data yang dike_
mukakan d i atas , d ipero I eh atau bersumber dar i :

a) fungsi Talempong pacik dalam masyarakat diperoreh
dari anggota atau pendukung grup kesenian yang memanfaat_
kan Talempong pacik , dan data ini diperoleh melalui
wawancara; 

i

b) struktur organologis musik Talempong pacik diperoleh
dari kesatuan arat musik Tarempong pacik yang dijadikan
sebagai objek dalam penel it ian ini;

c) teknik memainkan arat musik Talempong pacik diperoleh dari
moment penyajian dan rekonstruksi penampilan musik Talem_
pong pacik; dan

d) struktur musikal lagu rnodei Talempong

part i tur lagu talempong yang di transkr

E. Teknik Analisis Data

Data-data dalam penelitian akan diolah dan dianalisis
dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan demikian akan
tergambar deskripsi yang jeras dan rinci tentang fungsi musik
kul tural r Struktur organorogis, teknik memainkan serta lagu
model Talempong pacik. Teknik pengorahan data akan ditempuh
sebagai berikut.
a) Data )'ang diperoreh tentang fungsi musik kulturar Talem_

pong Pacik terlebih dahulu diseleksi dengan pencrekatan
check-recheck cran cross-check, sehingga diperoleh crata
yang memi r iki keabsahan untuk dijadikan sebagai dasar
dalam desl:ripsi mengenai fungsi Talempong. Dasar pen-
deskrips ian di lakukan clengan pendekatan teori fungs i seni.

Pacik diperoleh dari
ipsikan.
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Data yang diperoleh tentang struktur .'. organologis

melalui studi observasi atau pencatatan diolah dan diana-

lisis untuk mendeskripsikan bentuk, ukuran dan'bahan dasar

pembuatan Talempong Pacik.

c) Data yang diperoleh melalui. observasi lapangan tentang

teknik memainkan Talempong Pacik diolah dan dianalisis

untuk mendeskripsikan posisi pemain, tempat, waktu dan

bentuk kegiatan yang membutuhkan penampilan Talempong

Pacik.

d) Lagu model Talempong Pacik yang ditranskripsikan diolah

dan dianalisis dengan pendekatan struktural musik.

b)

2■
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BAB IV
PENGOLAHAN DAN ANALISIs DATA

A. Deskripsi Data

Sebelum deskripsi data disajikan,  pada bagian berikut

terlebih dahulu disampaikan sistematika penyajian data yang

berhasil diperoleh dan diOlah dalam penelitian inio sistema―

tika sajian tersebut sebagai berikut: (a)fungsi ,(b)struk―

tur organo10gis, (c) teknik memainkan, dan (d) analisis

struktur lagu model Talempong Pacik.

1 ) Fungsi Talenpons pacik

Ditinjau dari sisi fungsi musik dalam masyarakat, Ta-
lempong Pacik sebagai alat musik kultural daram kehidupan
masyarakat di di Kecematan 2 x 11 Enam Lingkung dapat ber_
fungsi dalam berbagai l.:egiatan seperti dalari adat perkawinan,
penyambutan tamu dalam upacara tertentur pertunjukan randai.
Berdasarkan kenyataan keberadaan musik tersebut dalam aktivi-
tas masyarakat, ditemukan kenyataan bahrva alat musik terse-
but memiliki fungsi yang sangat vital dalam kehidupan masya-
rakat. Fungsi-fungsi kultural yang dapat diemban oleh Talem_
pong Pacik s'ebagai musik rakyat dalam kehidupan masyarakat
adalah sebagai berikut.
a) Fungsi hiburan

Talempong pacik dipakai dalam bentuk rnusik hidup ( l ife
music) sebagai musik iringgan Tari Gelombang --dalam penyam-
butan atau pembukaan upacara tertentu, sepert i upacara Bata-
gak Penghulu. Dalam hal penyaj ian tari gerombang sebagai
bagian acara menyambut tamu
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musik pengiring tari, yang berarti kehadiran musik Talempongi

Pacik merupakan bagian dari penyajian tario Pada upacOra

tertentu  seperti pesta areた   perkawinan, pertunjukan randai

dan sebagainya, Talempong Pacik sering juga dimainkan meski―

pun tidak berfungsi sebagai musik pengiring tari gelombang,

melainkan idimaksudkan sebagai musik yang dapat menciptakan

suasana kemeriahan atau hiburan。

Di sisi lain, di samping juga berfungsi sebagai sarana

komunikasi, Talempong Pacik dimainkan pada arakan atau

iringan sang mempelai laki-laki narapulai dan mempelai wanita

anak daro dari rumah orang tua mempelai laki-laki bako

menuju rumah orang tua mempelai wanita. Fungsi musik dalam

kegiatan ini adalah sebagai pencipta suasana kemeriahan.

Maka dalam hal ini talempong berfungsi sebagai sarana hiburan

di sepanjang jalanr s€kaligus penanda bagi masyarakat di

sepanjang jalan bahwa akan dilangsungkan pesta alek perkawi-

nan atas kedua mempelai.

Berdasarkan pengamatan dan informas i yang di 1 iPut r

Talempong Pacik dimainkan pada pesta perkawinan, pesta alek

nagari dan pertunjukan randai di Desa Tanjung Aur, Desa

Pasar PakandanSaor Desa Parit Mal intang, Desa Sicincin' Desa

Tarok, Desa Pasar Us8D8, dan Desa Sipisang, di satu sisi

adalah sebagai bentuk pertujunjukan kesenian rakyat yang

berfungsi untuk memeriahkan suasana.

b) Fungsi kumunikasr'

Di atas telah diungkapkan bahwa Talempong Pacik dalam

pertunjukan randai dapat berfungsi seabagai sarana hiburan.

３●
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Jika dilihat dari sisi lain, kehadiran musik Talempong Pacik

dalam kesenian rakyat, sepert i pertunjukan randai, tidak

hanya sekedar hiburan, melainkan dapat memegang peran sebagai

sarana komunikasi. Biasanya sebelum pertunjukan dilangsungkan

di arena, musik Talempong Pacik selalu dimainkan dalam bentuk

arakan atau pawai. Tujuan utama dalam hal ini adalah untuk

member i tahukan atau mengkomunikas ikan --memanggi I dan

T"ngingatkan-- masyarakat bahwa pada malam yang akan dije-

lang akan diadakan pertunjukan randai. Dengan.*demikian orang
.i

diharapkan masyarakat datang bersama-sama ke tempat pertunju-

kan randai.

Pedasaatpemeranatautokohdalampertunjukanrandai

telah melangsungkan atau menyaj ikan cerita beberapa babak

hingga terasa bahwa para pemain dan penonton membutuhkan

waktu istrahat, Talempong Paci.k kembal i dimainkan sebagai

pengisi waktu. Dalam hal ini Talempong Pacik tetap berfungsi

sebagai alat komunikasi yakni untuk mempertahankan suasana

agar cerita yang dipertunjukkan. Dengan terpeliharanya suasa-

na ce*ita maka pertunjukan selanjutnya tetap terjal in dan

terkait dengan bagian yang telah dimainkan sebelumnya'

Sewaktu pertunjukan randai dilanjutkan ke bagian selanjutnya'

Talempong Pacik tidak dimainkan, namun pada bagian akhir

pertunjukan atau setelah penyaj ian cerita telah berakhir

untuk satu bagian atau secara menyeleluruh, Tslempong Pacik

kembal i dimainkan. Jika di I ihat lebih jauhr sebenarnya

kehadiran Talempong Pacik dalam pertunjukan randai juga

berfungsi seoagai sarana penghayatan estet is dan pengungkapan

emos ional , karena ranriai bagi masyarakat I'linangkabau adalah
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salah satu bentuk ke'senian rakyat.

Talempong Pacik pada suatu pertunjukan randai dimainkan

dengan tahapan permainan, yakni dimulai dari rumah ketua

randai atau tempat berkumpulnya anggota randai berjalan kaki

menuju tempat pertunjukan randai atau arena pertunjun:n.

Setelah tiba di arena pertunjukan,, talempong tetap dimainkan.

Pada saat cerita akan dimulai instrumen talempong t idak

dimainkan, akan tetapi pada bagian selang antara satu babakan

yang ditandai istrahat talempong kembbli dibunyikan. Akhirnya

pada bagian cerita telah selesai disaj ikan, talempong kembal i
dimainkan sebgai pertanda bahwa pertunjukan telah selesai

untuk sementara pada suatu malam --yang berarti akan dilan-
jutkan pada malam berikutnya atau suatu cerita lelah
selesai disaj ikan. Dalam hal ini, Talempong Pacik berfungsi

sekaligus sebagai sarana komunikasi, penghayatan estetis dan

pengungkapan emosional .

Dalam kegitan yang melibatkan masyarakat secara massal,

sepert i gotong-royong, tal empong juga d ibunyikan. Fungs i

talempong pada sisi ini t idak berfungsi seabagai hiburan

melainkan sebagai sarana komunikasi. Setelah hari-hari sebe-

lumnya diberitahukan bahwa akan ada kegiatan gotong-royong

massal, maka pada hari yang ditentukan, untuk memanggil atau

mengingatkan masyarakat, talempong dibunyikan dalam fungsinya

seabagai sarana komunikasi.

c) Fungsi Kes inanbungan Kebudayaan

t'lus ik dapat mengemban f ungs i sebagai sarana meneruskan

ni lai-ni lai budaya yang dihidupi oleh sekelompok masyarakat.

Suatu kemlompok musik sepert i halnya Talempong Pacik adalah
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penanda yang khas suatu bangsa, dalam hal ini masynrakat

Minangkabau. Sebagai penanda yang khas dari suatu kelompok

masyarakat bangsa berarti merupakan penguat identitas. Dengan

had i rnya Talempong Pacik dalam uapacara pesta adat per-

kawinan, alek nagari dalam uapacara Batagak Penghulu dan

upacara lainnya, berarti secara langsung atau tidak langsung

telah merupakan unsur yang dapat menuniang pewarisan Suatu

kebiasaan atau tata ni lai yang dihipdupi oleh masyarakat.

Dalam haL ini Talempong Pacik merupakan sarana yang dapat

berfungsi seabagai penunjang pewarisan kebudayaan masyarakat

sebagaimana ditemui di desa-desa Kecamatan 2 X 11 Enam Ling-

kung

d ) Fungs i Pengesahan Inst i fus i :

Pada hakekatnya upacara perkawinan bukarrlah perkara

yang dapat diurus oleh sang mempelai laki-laki dan perempuan'

akan tetapi merupakan aktivitas kebudayaan yang melibatkan

sekelompok crang dengatt fungsi-fungsi tertentu. Dengan adanya

keharusan keterlibatan para kerabat kedua Uetai pihak salam

suatu upacara perkawinan resmi, maka acara perkawinan menjadi

suatu wadah atau institusi abstrak. Dalam pelaksanaan upacara

adat yaitu upacara perkawinan di Desa Sungai Asam Sicincin

clalam arak-arakan atau iringan-iringan penganten dari rumah

bako bersama-sama rombongan bako (pihak bapak dari anak daro)

menuju rumah anak daro (penganten perempuan) dengan musik

talempong pacik. Musik iringan talempong pacik dimainkan oleh

empat orang pemain yaitu tiga orang memainkan talempong dan

satu orang memainkan gandang sebagai peningkah.
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Dalam upacara Batagak Penghulu, talempong juga sering

dimainkan, baik dalam hubungannya dengan fungsinya sebagai

pengiring Tari Gelombang maupun dalam hubungannya dengan

menciptakan suasana upacara yan1 sedang dilangsungkan.

Menurut Alan P. Merriam menguraikan sepuluh

fungsi pokok musik : (1) fungsi mengungkapkan emosional; (2)

fungsi penghayatan estetis; (3) fungsi hiburan; (5) fungsi

perlambang; (6) fungsi reaksi . 
jasamani; (7) fungsi yang

berkaitan dengan norma-norma sosial; (8) fungsi pengesahan

lembaga sosial dan upacara agama; (9) fungsi kesinambungan

kebudayaan; dan (10) fungsi pengintegrasian masyarakat

(tterriam,19642 2LO-228). Ternyata sesuai dengan teori fungsi

seni yar^1 diungkapkan Merriam di atas, maka dari sepuluh

fungsi musik kultural yang diasumsikan dapat diperankan:oleh

suatu musik, sekurang-kurannya terdapat empat fungsi musik

kultural dapat diemban oleh musit Talempong Pacik sebagai

musik Kultural di Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung.

2. Struktur Organologis

2.Ll Bahan dan Cara Pembuatan Talenpong

Yang dimaksud dengan struktur organologis dalam peneli-

t ian ini berkaitan dengan bahan dasar (materi ) alat musik,

bentuk dan ukuran Talempong Pacik. Deskripsi mengenai bahan

dasar berarti menunjukkan gambaran tentang terbuat dari bahan

apakah alat tersebut dibuat, sedangkan bentuk menunjuk pada

wujud fisik alat yang dibuat atau dihasi lkan dan ukuran
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Talempong Pacik memberikan gambaran menganai

alat musik itu sendiri.

Bahan dasar Talempong Pacik terbuat dari logam kuningan'

Teknik pembuatannya di lakukan melalui suatu proses dengan

tahapan sebagai berikut : pertama, tuangan yang terbuat dari

tanah liat disediakan secukupnya dengan diolesi lilin pada

bagian dalam; keclua, logam dipanaskan hingga t it ik lebur atau

cair; ketigar s€telah logam berada pada titik cair lalu

dimasukkan ke dalam tuangan yang telah disediakan; keempat,

setelah beberapa saat diperkirakan logam telah membeka dalam

tuangan, lalu tanah liat (tuangan) didipecah atau dihancurkan

sehingga tinggalLah logam yang terbentuk sesuai dengan rongga

tuangan; kelimar s€lanjutnya karena talempong yang dihasilkan

belum memiliki standar bunyi yang diinginkan maka dilakukan

penyesuaian bunyi atau distel sesuai dengan bunyi yang diin-

ginkan. Teknik pembuatan secara tradisional seperti di atas

telah berubah dewasa ini, terutama dalam hal tuangan tanah

liat teiah digantikan oleh tuangan khusus yang terbuat dari

besi dari besi. Dengan demikian sebuah tuangan sudah dapat

dipergunakan secar& berulang

2.2) Bentuk dan Ukuran Talenpong Pacik

Bentuk umum musik Talempong Pacik adalah bulat' menyeru-

pai gong dalam bentuk mini. Jika alat tersebut di letakkan,

maka bentuk yang tampak adalah rupa sebuah kubah bert ingkat '

Pacla bagian bawah terdiri dari sebuah kubah besar berongga

dimensl ukuran

，
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yang menjadi tubuh talempong dan pada bagian atas yang

pakan puncak atau tombo,l terletak sebuah kubah kecil.

inilah sasaran pukulan pada saat talempong dimainkan.

Tombo I

Meskipun menurut sejarah musik bahwa gong dan sejenisnya

berasal dari Tiongkok, namun hingga saat ini belum ada infor-

masi yang. jelas mengenai asal-muasal hadirnya Talempong Pacik

di Minangkabau. Menurut data yang diperoleh Talempong Pacik

yang terdapat di Iingkungan masyarakat Kecamatan 2 X 11 Enam

Lingkung berasal dari Daerah Darek, darat, yakni Sungai Puar.

Menurut informasi, pada saat terjadinya migrasi dari Daerah

Daerk ke Daerah Pesisir termasuk Padang Pariaman musik

Talempong dibawa dan tetap berkembang di daerah perantauan.

Di I ihat dari sisi sumber dan proses dihasi lkannya bunyi,

Talempong Pacik termasuk ke dalam jenis alat musik Idiofon,

karena bunyi dihasilkan dengan cara memukul bagian alat,

dalam organ talempong <iisebut tombol. Tubuh talempong secara

keseluruhan berfungsi sebagai vibrator, sedangkan ruang atau

rongga bagian dalam berfungsi sebagai pencipta dengung atau

gaung. Meskipun semua bagian Talempong Pacik jika dipukul

akan menghasilkan bunyi, namun bagian puncak 
"un,, 

menyerupai

kubah merupakan bagian yang diperuntukkan sebagai t empat

jatuhnya pukulan. Jika dibandingkan dengan hasil bunyi dari

cara memukul bagian tubuh talempong, pukulan pada bagian

tombol akan melahirkan bunyi yang lebih nyaring dan cerah.

Secara visual bentuk fisik Talempong Pacik adalah seper-

ti terclapat'dalam gambar berikut ini.
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Gambar 2. Bentuk dan Ukuran Talempong Pacik

Dilihat dari sisi ukuran besarnya Taiempong Pacik, dapat

dipandang dari 5 sudut menurut bentuknya, yakni: (1) tinggi

dari dasar hingga puncak 9 cm, (2) tinggi dinding kubah bawah

6 crn dan kubah atas atau tombol 3 cIIIr (3) garis tengah bawah

L2r5 crrlr (4) garis tengan atas 16,5 crrlr (5) garis tengut

tombol 2rS cm.

Dilihat dari segi jumlah, satu kesatuan ansambel Talem-

pong Pacik terdiri dari 5 buah dengan warna nada dalam sistem

solmisasi dapat di ident if ikasi. men jadi do - re mi - f a

sol. Kel ima nada talempong tersebut dibagi ke dalam 3 kelom-

pok yakni Talempong Dasar, Talempong Paningkah dan Talempong

Anak. Karakterist ik ket iga satuan tersebut adalah: (a) bagian

pertama yang terdiri dari 2 buah dinamakan Talempong Dasar

dengan bunyi do dan mi, yang menghasi Ikan warna bunyi terts
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besar;bagiankeduadinamakanTalempongPaningkahyangter-

diridari2buahdengannadaredanfa,yangmenghasilkan

warnabunyitertskecil;sedangkanbagianketigaterdiridari

satubuahdengannadasoldinamakanTalempongPaningkah.

Komposisisatuantalempongsepertidiungkapkandiatas

dapat cligambarkan seperti berikut ini'

Peningkah Anak

Komposisi BunYi TalemPong Pacik

Dilihatdarisegijumlahbunyiyangdihasilkanpada

dasarnya Talempong Pacik termasuk pada alat musik dengan

latarbelakangsistembunyipentatonis,yaknialatmusik

denganlimawarnanada.Namunsesuaidengankarakteristik

bahandasartalempong,alatmusikinidapatsajadiubah
bunyinya sehingga menghasilkan bunyi lain sesuai dengan bunyi

yang diinginkan' Misalnya bunyi dasar seperti digambarkan di

atas ke nada-nada kromat isnya' misalnya do menjadi dis '

Sesuaidenganclatayangdiperolehdilapangan,Taiempong

Dasar

Gambar 3.

3■



Pacik yang terdapat di tiga tempat atau desa yang dijadikan

sebagai objek penelitian tidak jauh berbeda satu sama lain,

baik dilihat dari segi bentuk dan ukurannya. Perbedaan yang

dianggap berarti ditihat dari sisi ilmu Musikologi adalah

sistem warna nada. Meskipun warna nada yang jika digambarkan

dengan teori musik Barat terdiri dari lima nada dengan nama

nada do - re mi fa - sol atau c -.d e - f - g namun

perbebedaan nuansa. bunyi dapat ditemui j ika dibandingkan

dengan warna bunyi menurut sistem nada moderen. Dan inilah

sebagai salah satu keunikan pengungkapan musikal yang terda-

pat dalammusik tradisional Minangkabau, dalam ha1 ini Talem-

pong Pacik. Sebenarnya g1r1 it...menje la'skan perbedaan nuansa

nada tersebut menqrut teori musik Barat. Sementara itu pula

belum terdapat teori musik tradisional, baik di dalam teori

musik Minangkabau maupun daerah lainnya yanr dapat menjelas-

kan secara rinci mengenai sistem nada tersebut. Maka sebagai

alat bantu, pada bagian berikut akan digambarkan perbedaan

warna nada tersebut dengan sistem plus-minus iika dibanding-

kan dengan warna nada musik Barat. Gambaran warna nada di

masing-masing desa daerah penelitian adalah sebagai berikut.

a) Talempong Pacik di Desa Sipasang

3
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5
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Berart j. warna nada 1 (do) lebih rendah sebesar -5 di-

banding nada c, nada 2 (re) lebih rendah sebesar -5 dibanding

nada d, nada 3 (mi ) lebih t ingggi sebesar +5 dibandingkan

clengan nada e, nada 4 ( f a) lebih t inggi sebesar +10 diband-

ingkan dengan nada f, dan nada 5 (sol) lebih tinggi sebesar

+5 dibandingkan dengan nada g standar.

b) Talepong Pacik di Desa Sunan Asam

*

1

Sistem nada Talempong Pacik yang di

Asam di atas hanya berbeda pada nada d

sebesar +3 dan nada f sebesar +5 jika

sitem nada musik moderen.

temui di Desa

sebesar -5,
dibandingan

Sunga i

nada e

dengan

c) Talenpong Pacik di Desa Tanjung Aur
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randai' alat ini dimainkan dengan cara berdiri diam di tem-
pat, setelah sebelumnya berjalan dari rumah ke arena pertun_
j ukan .

Dalam memainkan Talempong pacik, kelima buah talempong
dibagi menjadi tiga bagian peranr €r,tara lain, Tarempong

Dasar atau Induk membawakan nada do dan mi, Talempong paning-

kah membawakan nada re dan fa, sedangkan Talempong. Anak

membawakan satu buah nada saja yakni nada sol. Namun agaknya
pembagian peran talempong dapat saja berubah, yakni bisa
terjadi Talempong Dasar membawakan nada re dan fa, sedangkah

Talempong Paningkah membawakan nada do dan mi. Hal ini sesuai_
dengan bentuk lagu yang dimainkan r s€pert i halnya dalam
membawakan lagu Tigo-Duo yang nadanya dimulai dari nada re
dengan riiikuti nada fa. Maka yang berfungsi sebagai dasar.atau.

induk menghasilkan nada re dan fa. umumnya Talempong Induk
terlebih dahulu dimainkan hingga satu bagian diulang selesai
secara teratur, selanjutnya diikuti oleh Talempong paning_

kah dan Talempong Anak.

sebagaimana di sebut di atas bahwa Talempong pacik
dimainkan dengan cara memega}gl 

""ningga dinamakan Talempong

Pacik. umumnya jumlah orang A* memainkan sebanyak 3 orang
yang masing-masingnya memegang sebanyak dua atau tiga buah

Talempong. Berikut ini disaiikan gambar bagaimana cara meme-

gang talempong dengan jumlah dua buah oleh seorang pemain

Talempong Pacik..
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Ta I empong

posisi vertikal

yang dipegang

; yang berada

tangan kiri

pada bagian

umumnya berada dalam

atas dijepit dengan

・
―
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Gambar 4. Cara Memega Talepong dua Buah
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empu jar i dan te lunjuk r s€dangkan yang berada di sebe lah

bawah digantungkan pada jari manis dan kelingking, dan jari

malang berfungsi sebagai pemisah antara kedua talempong agar

t idak bersentuhan satu sama lain. Dengan demikian dapat

dihasilkan bunyi yang nyaring dan cerah. rnilah cara memegang

Talempong Induk dan Paningkah clengan jumlah dua buah. sedang-

kan Talempong Anak cara memegangnya agak lebih leluasa,
karena memegang talempong hanya dengan jumlah satu buah

tidak akan mengalami kesulitan untuk menyeka atau menggan-

tungkan pada salah satu jari tangan kiri.
Jika talempgSg dimainkan oleh 3 orang, maka dua orang

akan memegang masing-masing 2 talempong sedangkan yang 1

orang lagi memegang 1 talempong. Dalam kenyataan yang berha=

si I <iiamat i dalam penampi lan Talempong Pacik, alat musik ini
dapat atau bahkan sangat sesuai jika digabung dengan instru-
men lain, seperti alat tiup pupuik dan nusik pukul gandang.

Dalam posisi sedang berjalan, misalnya dalam arakan mempelai

dalam acara perkawinan, jika talempong digabung dengan alat
mus ik I ain r s€pert i pupuik atau puput dan gendaDg, maka '

posisinya adalah seperti berikut ini. Yang berada pada posisi
paI ing depan adalah musik pupuik gadang (puput besar) sejenis

t rumpe t Lalu di belakangnya diikuti kelompok pemain talem-

pong dasarr paoingkah dan anak dul selanjutnya diikuti pemain

gandang atau gendang. Pada bagian ffikut disa j ikan gambar

posisi ketiga kelompok pemain musik.
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Gambar 5. Posisi pemain sedang Berjalan
I

Keterangan : (d ) pemain puput, (b) pemain talempong induk,

(c) pemain talempong paningkah. (d) pemain talempong anak,

dan (e) pemain gendang..

Jika penampi lan Talempong PacikS,l.takukan dalam keadaan

duduk, komposisi ketiga kelompok pemain adalah seperti dalam

gambar be r ikut .
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Gambar 6. Komposisi Femain dalam Keadaan Duduk

Pada bagian terdepan adalah pemain talempong, sedangkan

pemain puput dan gendang berada sejajar pada bagian belakang.

Dalam keadaan duduk sepert i ini, para Oii. menghadap pada

pusat (centre) kegiatan yang sedang di laksanakan, misalnya

pesta perkawinan dan sebagainya.
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Cat Din― Dゴコ

Do = C, 2/4

Das ar

Pen i ngkah

Anak

Naskah 1. Transkrip Lagu Cak Din-Din

Posisi talempong dalam lagu .Cak Di* Din adalah talem-

pong nada 1 (do) berpasangan dengan 3 (rLU yang dimainkan(y) vans d j

oleh satu orang, t&lempong nada 2 (re) berpasangan dengan 4

( fa) dimainkan oleh satu orang, dan nada 5 (sol ) dimainkan
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satu orang. Kompos

dapat digambarkan

isi ketiga bagian

sebagai berikut.

talempong 'sepert i di

Gambar 7. Komposisi Bunyi Talempong Pacik

b) Lagu Pararakan

Lagu Pararakan ini merupakan jenis irama Talempong

Pacik yang berasal dari daerah Darek atau Darat. Dikatakan

irama Pararakan adalah irama ini Abawakan 
sewaktu mengiringi

acara perkawinan. Untuk menjelang rumah anak daro dan rumah

marapulai berjalan-jalan dengan musik iringan Talempong

Pacik, maka lalu yang dimainkan disebut juga irama pararakan.

Irama pararakan ini dimainkan sewaktu sewaktu mengiringi

(11



penganten di Desa Sungai

yang dimainkan oleh 3 (t
Asam dengan 5 (1ima)

iga) orang pemain.

buah talempong

Do=C, 2/4

Dasar

Pen i ngkah

Anak

Pararakan

Transkrip Lagu PararakanNaskah 2

4'.;'



Komposisi talemPong memainkan

komposisi lagu Cak Din Din.

c. Lagu Tigo-Duo

Lagu Tigo-Duo adalah jenis i

ada di Daerah Darek. Irama tigo

dengan pola tiga-tiga dan dua-dua.

adalah sePerti di bawah ini.

Tigo Duo

Do = C, 4/4

Dasar

Peningkah :

Anak

Transkrip Lagu Duo-Tigo

lagu di atas sama dengan

rama Talempong Pacik Yang

duo tersebut ditamPi lkan

Transkrip lagu Pararakan

43
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Iramanya mula-mula lambat polanya serta dinamik lunak

y4ng berlangsung sekitar Iima menit, kemudian agak cepat dan

agak keras, dan bagian akhir kembali ketempo semula. Hal ini
tergantung pada penyajian gerak tari gelombang dalam penggu-

naan perobahan tempo den dinamik. Irama tigo duo ini dimain-

kan dengan lima buah talempong yaitu sebagai dasar nada re
!

dan nada fa, sebagai peningkah nada do dan nada mi, sedangkan

sebagai anak nada sol dengan tiga orang pemain.

Komposisi musik memainkan lagu di atas sama dengan

komposisi memainkan lagu Cak Din Din.

Tabel . Pengelompokan Talempong Pacik Dasar, peningkah, dan

Anak Menurut Nada dalam Lagu

―――――――――――――……………………………――――――――――――――……============〒 =====→ ==

:No : Nama Lagu : Dasar ': Pen i ngkah : Anak :

３

　

　

，

: Cak Din―Din :do-mi fare sol :

2 ; Pararakan :do mi re fa sol i

: 3 : Tigo-Duo : re ― fa   :  dO ml : sol :

=============================================================

Tabel di atas menunjukkan perbedaan pola fungsi satu

talempong dalam memainkan ke tiga lagu, antara lain: (a) pada

lagu Cak Din-Din dan Pararakan, Talempong Dasar mernainkan

nada do dan fii, Talempong Paningkah memainkan nada re dan

fa, (b) sedangkan pada lagu Duo-Tiga Talempong Dasar memain-

kan nacla re dan fa, dan nldu do dan mi dimainkan Talempong\
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Paningkah. Pada ketiga lagu nada sol dimainkan

anak. Jika dilihat perbedaan nada awal bagian

lagu Cak Din-Din dan pararakan diawali nada

(do) r s€dangkan lagu Duo-Tigo diawal i nada

(fa). Tampaknya, warna nada bagian awal menjadi

menentukan peran talempong induk dan peningkah

kian, menurut kenyataan pembawaan lagu di atas,
nya talempong induk memproduksi nada do dan mi,

Peningkah memproduksi nada re dan fa.

: Talempong :

:do

oleh Talempong

lagu, ternyata

3 (mi) atau 1

2 (re) atau 4

penentu untuk

. Dengan demi-

t idak se lama-

dan Talempong

Tabe1 4 Jumlah Nada Telempong pacik dalam Setiap Lagu per

Kal imat Lagu

: No. : Nama Lagu Nada Nada Lagu

:re:mi:fa:sol

Din―Din: Cak : Dasar

: Peningkah

: Anak

一
　

　

４

　

　

一

３

　

　

ヽ
　

　

一

４

　̈

　

１

　

　

¨

:  2 : Pararakan
I

Dasar'

Pen ingkah

Anak

:3 : Duo― Tigo : Dasar :

: Peningkah :

: Anak :

ヽ
　

　

２

２

　

　

一

・
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４

:B 0:

: 16 :
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Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel 4 di atas,

pemakaian nada do-re-mi-fa-sol pada ketiga lagu di atasr YaoS

lebih dominan terdapat pada penggunaan nada soI sebanyak 41

nada , selanjutnya diikuti nada re sebanyak 30 nada , re 29

mada, fa 16 nada dan do sebanyak 11 nada. Hal ini 6erarti

bahwa lagu-lagu Cak Din-Din, Pararakan dan Duo Tiga lebih

didominasi warna nada sol. Dalam komposisi talempong, nada

ini dihasilkan oleh talempong anak. Dengan demikian talempong

dalam satuan Talempong Pacik memi I iki peranan yang sangat

penting.

Selanjutnya pada_bagian berikut digambarkan bentuk

dan nilai not yang dipergunakan pada ketiga buah lagu yang

dijadikan sampel analisis lagu model Talempong Pacik. Jenis

beniuk dan nilai not yang diperguoaken dalam ketiga Iagu

tersebut adalah se

perde I apanan (

i berikut: not perempatan ( ), ), not

), not perenambelasan ( ,t,. Not
ｂｇａノ

setengah dan not penuh tidak terdapat dalam lagu tersebut.

Sedangkan pemakaian tanda diam yang terdapat dalam ketiga

lagu adalah sebagai berikut: tanda diam seperempat ( *t ,

seperdelapan ( / L dbn seperenambelas t /' l. 
I

Tampaknya pemakaian not setengan dan not penuh sulit

dimainkan dengan iringan talempong, karena sesuai dengan

karakter bunyi dan warna bunyi yang dihasilkan, talempong

tidak mampu menghas i lkan buny i gahg panjang atau dipanjanS-

kan, Dengan kata lain' Talempong Pacik tidak dapat mempro-

duks i buny i atau nada yang memi I iki d engung atau vibra

panjang.
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Pada bagian berikut disajikan jenis bentuk dan nilai not

yang digunakan pada ketiga lagu, sebagai berikut.

Tabel 5. Bentuk dan Nilai Not dalam Lagu Model

;;___________-_i=________

: No.: Nama Lagu : Talempong : Bentuk dan Ni lai Not: Jurnlah:

: : 7/4 | t/g : t/16: :

■
■ : Cak Din―Din : Dasar :

: Peningkah :

: Anak :

5

8

２

　

８

　

　

一

: 2 : Pararakan : Dasar :

: Paningkah :

: Anak :

８

　

４

　

　

一

９

　

４

　

７

t7:

18

t7

ZJ : Tigo― Duo : Dasar : 8

: Peningkah : 8

: Anak : 16

t2

B

20:
t6:
L6:

:Jumlah :  45  :  60 :  22  : 127  :

Menurut tabel di atas not balok seperempat, not seper-

delapanr not seperenam belas dipakai pada lagu cak Din Din

dan lagu Tigo Duo, sedangkan not seperdelapan dan not seper

enam belas dipakai pada lagu pararakan.
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Moti

atau satu

(a) Lagu

birama adalah:

Cak Din Din: I ) |, dan l Z |;

(b) Lagu Pararakan:

(c) Lagu Tigo Duo:

B. Pembahasan

Talempong Pacik di Kecematan 2 x 11 Enam Lingkung

tidak begitu pesat berkembang, hanya ada. di tiga desa antara

lain : desa Sipisang Kayu Tanam, desa Sungai Asama Sicincin,
dan Desa Tanjung Aur Pakandangan. Di samping Talempong Jaho

kepunyaan pribadi Bapak Taher di Sungai Asam yang dipakai
untuk hiburan pribadi atau di rumah saja, bukan ditampilkan

untuk umum. Berdasarkan data yang berhasil diliput di lapan-

B&rlr kelompok usia tua lebih cenderung menyukai musik Talem-

pong Pacik juga dibandingkan dengan generasi muda.

Sesuai dengan namanya, ciri khas dalam teknik memainkan

Talempong Pacik adalah dimainkan dengan cara memegang talem-

pong pada bagian tangan kiri, sedangkan tangan kanan berperan

sebagai pemegang pemukul dan memukul bagian talempong yang

diinginkan.' Umumnya Talempong Pacik. dimainkan pada aktivitas

masyarakat desa pada kegiatan pesta perkawinan, pertunjukan

randai dan sebagai musik pengiring tari gelombang pada upaca-

ra penyambutan tamu.

terhadap Talempong Pacik, baik

48
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generasi muda maupun generasi tua pada umumnya masih dapat

menerima keberadaannya di tengah masyarakat, dengan alasan

set iap daerah boleh dikatakan menyukai akan kesenian tradi-

sional salah satunya talempong pacik. Karena bi Ia di I ihat

dari segi' pemain yang ada saat ini, tampaknya terutama dalam
.:

randai yang memainkan Talempong Pacik adalah paraipemuda. Di

samping Talempong Pacik, bentuk kesenian rakyat yang lain

masih tetap muncul dan digemari oleh masyarak&t. , seperti

ゴndaЛg, 3afuang, rabab′  gandang′  dar2 SaraFal duFang. Kehadi―

ran talempong pacik pada mulanya bersifat individu yang

kemudian digabungkan menjadi kelompok kecil dan sudah di

gabungkan dengan jenis alat musik lain seperti gandang~dan

pupuik. Di daerah Kecematan 2 x ll Enam Lingkung kesenian

tradisional dimainkan oleh kaum  atau kelompok generasi muda,

dan kaum yang tua hanya sebagai pembina.

Talempong Pacik yang ada di Kecematan 2 x 11 Enam

Lingkung terdiri dari lima buah talempong yakni dua buah

sebagai anak, dua buah sebagai dasar atau- induk, dan satu

buah sebagai peningkah. Secara umum komposisinya adalah

sebagai ber ikut .

Pen i ngkah

Komposisi Talempong

ス17a■

Pacik

Das ar

Gambar 8.
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Dari ke rima buah talempong mempunyai lima nada yaitu
nada yaitu nada pentatonis atau lima nada yakni 1 - 2 - 3 _ 4

- 5 dengan pola intervar atau jarak menurut sistem nada barat
yaknil-1-t/Z 1. Talempong pacik ini dimainkan secara
berpasangan yaitu (a) sebagai induk dipakai 1 - 3 atau do
mi, (2) sebagai anak dipakai 2 _ 4 re _ fa, dan (c) sebagai
peningkah dipakai 5 atau sor.. Adapun susunan nada yang tercla_
pat pada tarempong di Kecamatan 2 x 11 Enan Lingkung adarah
hampir sama dengan nada pentatonis atau nada barat. Namun
terdapat perbedaan nuansa nadar rang pada bagian berikut
digambarkan dengan sistem prus-+inus menurut nada standar
musik moderen. Nada-nada tersebut adalah sebagai berikut.

a) Talempong pacik di Desa Sipasang

4

+10

Berart i

banding nada

nada d, nada

dengan nada

warna nada 1 (do) lebih rendah sebesar _5 di_
c, nada 2 (re) lebih ,unAun sebesar _S dibanding
3 (mi ) lebih tingggi sebesar +5 dibandingkan

e' nada + (fa) lebih tinggi sebesar +10 di-

ユア
‐　　・５

５

５

　

　

＋
-5
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band i ngkan

sebesar +5

dengan nada

diband ingkan

f , tian nada

dengan nada g

5 (sol)

s t andar .

lebih t inggi

b) Talepong Pacik di Desa Sunan Asam

′
・

Sistem nada Talempong Pacik yang ditemui di Desa Sungai

Asam di atag-hanya berbeda pada nada d sebesar -5' nada e

sebesar +3 dan nada f sebesar +5 jika dibandingan dengan

sitem nada musik moderen.

c) Talenpong Pacik di desa Tanjung Aut

)

-5

3

+3

4

+5

チ
　
‐

s istem nada yang ditemui di D'esa Tan jung Aur di atas

hanya berbeda pada nada d sebesar -5, nada e sebesar *2, dan

nada f sebesar +5 jika dibandingkan dengan sistem nada stan-

dar atau sistem nada musik moderen.

2

-5

3

+2 ５

４

　

　

＋
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Talempong yang terdapat di Kecamat an -2 x 11 Enan Ling-
kung yanl termasuk Daerah Pesisir tidak berbeda dengan talem-
pong yang terdapat di Daerah Darat (Kabupaten Agam, Kabupaten

Tanah Datar, dan Kabupaten Lima puluh Kota) sebab pada dasar-
nya talempong yang ada di Daerah pesisir berasal dari Daerah

Darat atau Darek yaitu daerah sungai puar. Talempong di
daerah Darek yang dibawa ke Daerah pesisir bagi orang yang

pergi merantau, Daerah Pesisir dikatakan Daerah rantau.

Dilihat dari sisi kemampuan alat musik Talempong pacik

memainkan atau membawakan lagu, ciri khas lagu yang umum

diiringinya adalah lagu yang cenderung digarap dengan lima

buah warna nada, yakni do re - mi - fa sol. sedangkan

karakter warna nadanya adalah lebih dominan berni lai keci l,
sedangkan nada yang panjang sulit dihasilkan. Hal ini sesuai

dengan 'karakter alat atau bahannya yang tidak menghasilkan

bunyi dengung (echo) panjang.

Berdasarkan tiga buah lagu model yang dianalisis, yakni

lagu cak Din-Din, Pararakan dan Duo-Tiga, ciri-ciri khas lagu

Talempong Pacik adalah sebagai berikut: (a) nada-nadanya

relatif terdiri dari nada bernilai kecil, seperti not L/4,

L/8 dan 1/16, (b) kalimatr lagunya sangat singkat, sehingga

dalam penampi lannya terjadi repetisi lagu, (c) tanda diam

lagu terdiri dari tanda diam l/4, l/8 dan l/L6, dan (d) dalam

penampi lan lagu, Talempong Pacik sering dimainkan dengan

dengan menggunakan pola tempo berangsur cepat (accelerando)

dan berangsur lambat (ritardando). Sedangkan j ika di I ihat
dari cara pembawaan lagu dengan iringan Talempong Pacik,
penggunaan clinamik di Iakukan secara bervariasi sehingga
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menimbulkan efek terhadap suasana yang diinginkan. Dinamik
yang digunakan secara bervariasi adalah pola kresendo dan
dekresendo, yang berarti pada pengulangan-pengurangan ragu
ditampi lkan dinamik yang berangsur kuat atau keras, dan
sebaliknya berangsur lemah atau Iembut. Dalam har ini, peng-
gunaan Talempong pacik lebih dominan menonjolkan warna rit_
misnya sebagai pencipta suasana j ika dibandingkan dengan
warna melodisnya, meskipun talempong dapat memainkan melodi
dalam jumlah nada yang terbatas.

Dilihat dari frekuensi penggunaan nirai nada pada
ketiga lagu, nada yang paling banyak digunakan adalah nada
yang bernilai L/a sebanyak 60 buah nada, berikutnya nada l/4
sebanyak 45 nada, dan selanjutnya nada l/16 sebanyak 22 buah
nada. Hal ini berarti bahwa ketiga buah lagu tergolong cukup
sederhana d.an mudah memasyarakat j ika di i ihat dar i segi
pemanfaatan nada. perjalanan melodinya ditandai dengan
loncatan berpola prine dan terts, sedangkan pola lain tidak
ditemui.

).-i



A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis
bagian sebe lumnya, dapat

sebagai berikut.
1 ) Dari 10 fungs i musik

BAB V
PENUTUP

dan pembahasan yang

d i rumuskan has i I

di lakukan pada

penelitian ini

kultural  yang diasunsikan menu―

rut teori fungsi Alan p. Merriam, musik Talempong pacik
dapat mengemban sekurang-kurangnya empat fungsi, antara
lain berfungsi sebagai sarana hiburan, komunikasi kesinam-
bungan kebudayaan, dan pengesahan institusil Hal ini dapat
ditemui daram akt i,itas kulturar masyarakat dalam bentuk
pesta perkawinan, upacara penyambutan tamu, dan pertun3u-'
kan randai.

2) Dilihat dari segi struktur organologis, Talempong pacik
adalah alat musik yarlg terbuat dari logam kuningan, yang
kesatuanannya terdiri dari l i_ma buah talempong. Kel ima
buah talempong dibagi menjadi tiga kelompok menurut peran,
yakni, Talempong Induk ,:n* memegang peran memproduksi
nada 1 (do) dan 3 (mi), Tarempong paningkah memproduksi

nada 2 (re) dan 4 (fa-), sedangakan Talempong Anak berperan
menghasi lkan nada 5 (sor ) . Namun j ika arval (dasar) nada
sebuah lagu dimulai dari rer seperti iagu Tigo-Duo, maka

yang menjadi Talempong Induk adalah yang membawa nada 2

(re) clan a (fa)- Dalam hal ini penetapan pengelompokan



Talempong Induk, peningkah sangat tergantung pada Iaguyang akan dibawakan.

3) Sebagaimana tersirat dalam namanyar disebut Talempongpacik darah karena dalam cara rnemainkannya alat musiktersebut dipegang, dipacik. ciri khas sosok fisik telem_pong ini berbentuk bulat , menyerupai gong minir Yang jika
di letakkan berbentuk sebuah kubah dengan tombor adarahsebagai puncak. Dalam teknik memainkannya, tangan kiriberfungsi seabagai pemegang talempong sedangkan tangankanan berfungsi sebagai pemegang alat pukul dan memukul.Dalam kenyataan penampi lan Talempong pacik, alat inisering digabung dengan alat musik Iain, seperti pupuik dan' gandang, yang komposisi tiup, talempong dan gendang berbe_da pada posisi berjalan dan dalam keadaan duduk

4) Berdasarkan analisis lagu terhadap 3 buah lagu Talem_,pong pacik, ditemui karakteristik iagu sebagai berikut:(a) lagu ditandai dengan pemanfaatan nada-nad a yang berni_lai relat if keci l, seperti nada l/4, l/g, dan l/tA. Arahmelodirya bersifat monoton dengan ciri khas loncatan nadaprime dan terts. Tempo yang digunakan bersifat akselerando
dan ritardando, sedangkan, dinamiknya berpola kresendo dandekresendo. Ciri_ciri ini lah yang membuat lagu sangat
memasyarakat dan digemari masyarakat, karena secara im_pr isit unsur tersebut menandai bahwa lagu terseb,ut sangat
sederhana dan mudah ditangkap clan dicerna oreh masyarakat.

B. Rekomencias i

Berdasarkan kenyataan yang ditemui

r:(

di lapangan, hingga



saat ini Talempong Pacik sebagai salah satu jenis kesenian

tradisional Minangkabau yang terdapat di Kecamatan z x 11

Enam Lingkung masih tetap hidup berdampingan, baik dengan

jenis kesenian lain'maupun dengan akt ivitas masyarakat. Oleh

karena itu, agaknya sangat diperlukan perhatian para generasi

muda untuk tetap memi I iki semangat rasa memi I iki me lalui
pelestarian dan pembinaannya sehingga tidak kalah bersaing

clengan kesenian import, yang dewasa ini telah menunjukkan

gejala merasuki kesenian daerah pada umumnya.

Talempong Pacik sebagai salah satu jenis musik tradisional
Minangkabau, agaknya tidak diragukan lagi.' peranannya sebagai

sumber inspirasi untuk dijadikan sebagai latar belakang dalam

penciptaan musik. Jika hal ini.dapat dimanfaatkan, maka pa.da

masa menclatang diharapkan dapat berkembang kesenian moderen

yang digarap dengan nuansa musikal lvlinangkabau. Tentu hal ini
tidak kurang pentingnya dalam upaya memperkuat identitas dan

meningkatkan citra masyrakat dalam dunia perkembangan seni

dewasa ini.

Hingga saat ini penelitian yang bersifat investigasi
t erhadap kekayaan mus ik ma'syarakat Minangkabau be lum menggem-

birakan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi langl.:ah awal

bagi penelitian selanjutnya, baik dalam ruang lingkup musik

talempong umumnya, maupun jenis musik yang hidup berdampingan

dengan musik Talempong Pacik. Dan bahkan suatu hal yang

s anga t penting mendapat perhatian dewasa ini adalah peng-

garpan standarisas i sistem nada musik Minangkabau yang dapat

dijadikan sebagai referensi dalam pembicaraan musik secara

ilmiah.
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I,a:npiran

Daftar Pertanyaan untuk vravrancarea

A. Iierakukan r.rawancara dengan pemuka masyaraksf,: yang me-

.ngetahui tentang kesenian tradisional }iinangkabau
i

sebagai berikut: i i

1. Kesenian tradisional apa saja yang ada di Kecamata.n
2 x 11 Enam Lingkung yang bapak ketatrui?.

2. Khusus ralempong pacik terdapat dt desa mana saja
dalarn Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung.

7. tsfsmpsng pacik yang terdapat di d.esa ',itu', d.ipakai
untuk kegiatan apa.

4. Bagainana fungsinya ta.Lenpong pacik pad.a kegiataur

tersebut, haL sebagai- peran utama atau peran pen-,

bantu seperii nusik pengiring penganten, randai,
tari2an, dan sebagai hiburan.

Selain dari talenpong pacik, apakah ad.a jenis ta-
lempong lain seperti ta}empong jao d.an Lainnya.

Bagainanakah pandangan masyarakat terhadap keseni-
an trad:isiond, khususnya talempong pacik baik dari
kar:o adat naupun ]<aum agama.

i{engapa masyarakat d.i Kecaaaian 2 x 11 Enan Ling_
kung ini senang dengan kesenian trad.isional d.alam
kegiatan bersifat kenas.varakatan seperti perka,ziD& rkeramaian desa, pa!'eran penbangunan, dan hiburan.

5.

6.

7.



8.

9。

i,IiJ- ai-ni1ai apa sajakah yang terdapat dal.an keseniao

tradlsionaJ- umumnya dan taleurpong pacik khususnya.
,

Apakah ada perbedaan kesenian talenpong pacik d.engan

kesenian tardsi onal- lainnya seperti saluang, rabab,
indang, gandang, dan selawat dulang.

3. i'lel akuk an rrawarcara dengan kelompok talempong pacik

terhadap ketua dan arggota taleopong pacik tersebut.
iJ awan cara ini dilakukan sebelum pertunjukan dan saat

pertun jukan penulis nerekem dan mencatat lagu taJ-en-

pong pacik secara pengamatan.

'l . DaJ- am pertun jukan / acara apa sajakah kesenian yang
Bapak pimpin ini ditanpilkan.

Berapa orang anggota kesenian ini?
Berapakhb jumtah tal empong pacik yang dimainkan ?

4. Apakah ad.a anggota cadangan dan tal-empong cadangan

ini dalan penanpilannya ? dan senacan kelompok tam-
bahan i,bila diperlukan atau dua grup.

5. ApaLah penain terdiri dari kajlangan yang tua-tua
'atau yang muda-nuda dan siapa pelatihnya ?

6. Kapan rvaktunya perbunJukan talenpong pacik dinulai
dan k apan berakhirnya ?

Bagaimana cara penaopilannya itil akukao ?

D a-l- am setiap penampilen memainkan l agu-l agu apa

saja ?

２
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7.

8.
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9。 Da■ m
mlus■ k

pemaュnan talempong pacik, apakah ada a■
at

l dn sebagai talnbahan atau pe■ engkapttya ?

man aこpero■ eh atauこ dapatkan ta■ empOng pacik
?, atau katakanLね  dibeli dinana?.

40。 D通
l  ini .

摯

・　
　
・
、
〓

11. Apakah fungsi ta■ empong pacik di da■ am berbagこ
kegiatan pada masyarakat baik pada pesta perkaw■

n―

an, pada rand五 , tar■ _an, dan hiburan.

42. Mengapa masynrakat disinikurang menyenang注
,|‖ RadiO

kaset': untuk ditnmpi■kan pada upac角
"a perkawinan:

ini ?.

，

【
，

ヽ





PE丁ハ

KEC. だχil ENA/Vl LINGl(UNCl

ハ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
＝
＝
ノ

スＮひカ‘

一ｒ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

１

１

１

１

１

１

冊

‐――
――Ｉ

Ⅲ
ＩＩＩＩ

↓

・　
　

　

″

●

κEC V"Kο Tο

エ

こ

，
■

一
ムЪ
・・
・Ｌ

‘

い・卜，
・ｏ２０ｏ

4
●

BAr S K !'C^^t/| T 
^l

.7.,1r rN R^yA
IUu Xora l<Fc,rrtA.l Atl /l'Ett\'/k.
IPU l(ol7\ D E.sa .

wtL AYAtt PF rlwl( ' l<F(l. r), - fi^yrr ? a 
^rA'n

WlLA>-Att fF,;i,!\,,,i-.t.t:r: . t, r. f?r t\AN y,tNCr

Lvtt,tyAtt l\F(. A/'tAt,\ l^rr't.t i<

,rtLArr tiF 1i6 17 Af'l

口
|く ETERANQAN

一一。。Ｍ
目
□
　̈・

申
―
―
ト

ワ
陣

rふ 9ハ」・・r′

lbp

A'I

″

」逗■'う

シ
',ュ

■

　

一　
　
　
　
　
、



PE丁ハ

KECぃ だχll.ENA/VI LINGl(Ulヾ Cl

ｒ
ａ
Ｆ

'aル
.74 rtlハ :rpハ

κEC.V′′K Ott0

=
こ・

ンｈ
り
Ｆ
ｒ
′

耐

＝

ギ

ルー

ｈ

Ｈ

＝

Ｈ

Ｊ

一
ムЪ
。．
一Ｌ
．

，

０
０
■
●

．

=学、
L ll′

●

ち

口|(ETERANQAN

0
●

I‖‖|||1冊

申 |

| |
1・

―
―
m

ドFc.1.Pj・ ハ1.″ rJ Ⅲ

3ハアA, KECハ ●:ハ Tハ
～

檸ヾ 』`叫 FkハパだM‖ルRv′ヽ
IDU t(olh DE5A .

tV,l AyA,{ PFflwj( . t(F(. p 1- p'.r)tr 7-^AtAal

W t t. a yA r, P E l':,\.r' r':- . I' li r : . I' r - l:'z\ l(z1N r'',1 AIQ

l.vt tAyen l\Fc Ai,lA t lrrt ln11' t.t i\

Jzt tnrl l(F t(F lr A F'f

剤
――
――
――
＝

A'1

ヽ
―
・Ｆ
Ｉ
Ｉ

‐
Ｉ
Ｈ
Ｈ
＝
＝
＝

ヽ
　

　

　

．

.L,“ 40「丁フ
・・

０

　

　

　

・
〓
、

、/1°鶴葬
■ 1




