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Bentuk Penyajian Musik (Gondang) Pada Upacara Kematian Saur Matua 

Etnis Batak Toba di Kota Padang 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Bentuk Penyajian Musik 
(Gondang) Pada Upacara Kematian Saur Matua Etnis Batak Toba di Kota Padang 
Provinsi Sumatera Barat. Untuk melihat bagaimana bentuk penyajiannya maka 
akan diuraikan prosesi upacara kematian saur matua dan pada saat musik di 
sajikan. 
 Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif 
analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, 
pemotretan, perekaman langsung di lokasi penelitian dan studi pustaka. Adapun 
teori dalam penelitian ini adalah teori bentuk penyajian musik. 
 Hasil penelitian adalah bahwa prosesi upacara kematian saur matua terdiri 
dari tahap persyaratan dan persiapan berupa acara adat pelaksanaan martonggo 
raja di rumah duka. Pelaksanaan Ibadah yang dipimpin oleh Pastor atau Pendeta 
di dalam gereja. Tahap selanjutnya pelaksanaan upacara di dalam gedung dimulai 
setelah pihak dari Dalihan Na Tolu berada di lokasi. Pihak Anak-Boru dan 
Dongan Sabutuha mengambil posisi berdiri yang sudah ditentukan. Prosesi 
upacara dilaksanakan sesuai urutan yang sudah diatur untuk manortor. Setiap 
rombongan manortor diiringi musik (gondang). Musik yang disajikan adalah 
musik instrumental. Bentuk penyajian musik pada upacara sebagai pertunjukan 
dalam mengiringi suatu acara untuk manortor dengan sajian repertoar. Lagu-lagu 
yang disajikan dalam satu musik (gondang) tidak hanya satu buah lagu saja tetapi 
kumpulan dari beberapa lagu yang tergabung dalam musik (gondang); Gondang 
Mula-mula (Gondang Somba-somba), Gondang Pasu-pasu dan Gondang 
Hasahatan. Secara keseluruhan kumpulan lagu-lagu pop batak dan rohani yang 
dimainkan musik (gondang) dalam upacara saur matua adalah Betapa Kita Tidak 
Bersyukur, Dago Inang Sarge, Sigulempong, Parna, Si Raja Lontung, Siantar 
Man, Dengar DIA Panggil Nama Saya, Alleluya Puji Tuhan. Alat musik pengiring 
adalah sulim dan keyboard. Kostum yang dipakai adalah ulos yakni kain yang 
ditenun secara tradisional. Penonton adalah orang-orang yang hadir ke upacara 
pada saat itu. 
 
 

 

 

 


