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BAB IV 

ANALISIS ALAT MUSIK DAN TARIAN 

 

A. ALAT MUSIK 

A.1 SASANDU 

  

 Sasandu adalah alat musik berdawai yang 

dimainkan dengan cara dipetik. Alat musik dari Rote ini 

berbentuk tabung panjang yang terbuat dari bambu. 

Bagian tengah terdapat penyangga-penyangga dawai atau 

senar. Penyangga inilah yang menghasilkan nada yang 

berbeda-beda. Tabung sasandu memiliki wadah yang 

terbuat dari daun lontar sebagai ruang resonansi.  

 Kata sasandu dalam bahasa Rote berarti bergetar 

atau berbunyi. Sasandu konon digunakan di kalangan 

masyarakat Rote sejak abad ke 7. Ada dua jenis sasandu 

yaitu sasandu gong dan sasandu biola. Sasandu gong 
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dimainkan dengan irama gong biasanya untuk mengiringi 

tarian, menghibur keluarga yang berduka dan saat 

mengadakan pesta. Sasandu gong memiliki skala nada 

pentatonik, awalnya berdawai tujuh (tujuh nada) 

kemudian berkembang menjadi sebelas dawai. Pada akhir 

abad 18 sasandu berkembang menjadi sasandu biola. 

Sasandu ini berkembang di Kupang dan masyarakat 

Kupang menyebutnya sasando. Sasando biola berkarakter 

diatonis, tabung bambu lebih besar dengan jumlah dawai 

awalnya tigapuluh berkembang menjadi tigapuluhdua 

lalu akhirnya menjadi tigapuluhenam. Sasando biola 

memiliki dua bentuk yaitu bentuk ruang resonansi dari 

daun lontar (seperti sasandu gong) dan bentuk ruang 

resonansi dari triplex atau box. Skala nada pada sasando 

biola meniru nada yang ada pada biola yaitu skala nada 

diatonik. Pada tahun 1958 sasando biola mengalami 

perkembangan menjadi sasando elektrik. Arnoldus Edon 

adalah pencetus dan pembuat sasando elektrik pertama. 

Hal ini dilakukannya karena dua yaitu daun lontar yang 

mudah rusak dan agar suara sasando dapat lebih keras 

sehingga dapat dimainkan dalam ruangan yang besar dan 

dinikmati oleh lebih banyak orang. Alat stem sasandu 

terbuat dari kayu dengan cara stem penyangga dawai 

diputar dan diketuk hingga menemukan nada yang tepat.   

 Dalam tata ibadah bernuansa etnik NTT ini 

penulis menggunakan sasando biola dan elektrik untuk 
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mengiringi saat teduh, nyanyian jemaat dan mengiringi 

tarian Bolelebo.  

 

A.2 WOTABBE 

  

 Wotabbe merupakan sejenis keong laut besar yang 

dilubangi pada bagian tertentu dan menghasilkan bunyi 

dengan cara ditiup. Semakin besar bentuknya semakin 

rendah bunyi yang dihasilkan. Wotabbe sering digunakan 

oleh masyarakat Sabu yang menetap di dekat pantai 

untuk memanggil masyarakat berkumpul, termasuk saat 

akan mengadakan Pemahaman Alkitab di rumah-rumah. 

Masyarakat Sabu yang menetap di tepi laut di pulau 

Sumbapun melakukan hal yang sama. Untuk masyarakat 

perkotaan Wotabbe beralih fungsi menjadi hiasan rumah.  

 Dalam tata ibadah bernuansa etnik Nusa 

Tenggara Timur ini penulis menggunakan wotabbe yang 

dibunyikan untuk menggantikan fungsi lonceng gereja 
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yaitu memanggil umat beribadah. Lonceng gereja di 

Sumba dibunyikan tiga kali pada setiap ibadah hari 

Minggu. Pertama untuk mengingatkan/memberitahukan 

umat bahwa akan diadakan ibadah (biasanya dua jam 

sebelum ibadah). Kedua untuk memanggil umat datang 

ke gereja (biasanya tigapuluh menit sebelum ibadah). 

Ketiga pada saat ibadah akan dimulai. Wotabbepun 

dibunyikan tiga kali dengan tujuan yang sama. Dalam 

ibadah bernuasa etnik Nusa Tenggara Timur ini wotabbe 

dibunyikan pada saat ibadah akan dimulai. 

 

A.3 GONG 

  

 Dalam masyarakat Sumba gong digunakan untuk 

mengiringi tarian, gong juga dibunyikan pada saat pesta 

adat dan kematian dengan ritme yang berbeda. Gong 

dalam tata ibadah bernuansa etnik NTT ini berfungsi 

mengiringi tarian Woleka dan Kataga. Tarian Woleka 

menggunakan tiga gong, sedangkan Kataga menggunakan 
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empat gong. Satu gong berfungsi sebagai pemimpin yang 

menentukan kapan harus mengganti gerakan tarian 

sedangkan yang lain berfungsi sebagai pengisi 

harmoninya. Bunyi dan frekuensi gong pemimpin lebih 

keras dan tinggi jika dibandingkan dengan gong-gong 

yang lainnya. Gong langsung dibunyikan pada saat suara 

wotabbe selesai untuk mengiring tarian woleka. 

 

A.4 TAMBUR 

  

 Tambur dari Sumba ini berbentuk bulat dengan 

diameter sekitar 30-50 cm. Tambur ini berfungsi sama 

seperti gong. Dalam tata ibadah bernuansa etnis NTT ini 

penulis menggunakan tambur untuk mengiringi tarian 

Woleka dan Kataga. Tambur langsung dibunyikan pada 

saat umat selesai menyanyikan ‘Haleluya Amin’ setelah 

berkat untuk mengiringi tarian Kataga. Jika dalam tarian 

Woleka satu gong berperan sebagai pemimpin, maka 
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dalam tarian Kataga tamburlah  yang berperan sebagai 

pemimpin. 

 

A.5 GITAR 

  

 Kemungkinan gitar masuk ke NTT awalnya 

dibawa oleh para pedagang Portugis yang membeli kayu 

cendana di Timor pada tahun 1550. Para pedagang 

tersebut tidak hanya berdagang tetapi juga 

memperkenalkan agama dan kebudayaan mereka 

termasuk alat musik. Dengan demikian gitar menjadi hal 

yang umum ditemui dalam masyarakat NTT sampai 

sekarang. Dalam ibadah bernuansa etnik NTT ini penulis 

menggunakan dua gitar untuk memperkuat atau menjadi 

suara latar bagi sasando kecuali untuk lagu Aku Percaya. 

Lagu tersebut hanya diiringi oleh gitar untuk 

mendapatkan bunyi yang tegas. 
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A.6 JUNGGA 

 

 

 Jungga adalah alat musik berdawai yang 

dimainkan dengan cara dipetik. Alat musik dari Sumba ini 

berbentuk seperti perahu, terbuat dari kayu dengan ruang 

resonansi seperti gitar. 1Jungga dibuat oleh masyarakat 

India yang tiba di Sumba pada abad 8. Masyarakat India 

yang sampai ke Sumba merupakan bagian dari migrasi 

besar-besaran yang terjadi di semenanjung Malaka pada 

abad ke 8. Jungga bernada pentatonik Sumba, awalnya 

berdawai dua (do dan sol) kemudian berkembang menjadi 

tiga dawai. Jungga dimainkan untuk mengiringi weliku 

humba dengan syair yang sakral dan serius pada saat 

upacara adat dan pemujaan Marapu (kepercayaan asli 

Sumba yaitu memuja roh nenek moyang) sedangkan syair 

yang ringan dan sederhana biasanya dinyanyikan pada 

saat menggembala ternak. 

 Dalam tata ibadah bernuansa etnik NTT ini 

penulis menggunakan jungga untuk mengiringi weliku 

humba berdasarkan kitab Mazmur. Selama ini weliku 

                                                           
1
 Wawancara dengan Djawa Tanja, konsultan Museum Sumba Timur, Departemen 

Pariwisata pemerintah Kabupaten Sumba Timur, pada 10 mei 2013 pukul 11.00 WIB 
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humba tidak pernah masuk ke dalam tata ibadah gereja di 

Sumba, namun penulis mencoba memaknai ulang ritual 

tersebut menjadi pemujaan terhadap Tuhan Allah 

berdasarkan kitab Mazmur 104. Weliku Humba ini 

didaraskan sebagai bacaan kedua dalam tiga bacaan 

Alkitab.  

 

B. TARIAN 

B.1 WOLEKA 

 Tarian woleka yang berasal dari kabupaten Sumba 

Barat. Tarian ini merupakan tarian penyambutan pada 

saat menyongsong kedatangan para pahlawan yang 

pulang dari perang. Tarian ini memiliki dua gerakan yaitu 

gerakan pertama bermakna penyambutan, gerakan kedua 

bermakna menghantar para pahlawan ke rumah. Penulis 

memaknai ulang tarian ini sebagai tarian penyambutan 

untuk menyongsong para pelayan ibadah yang adalah 

pahlawan-pahlawan rohani. Tarian ini ditempatkan 

diawal ibadah pada saat prosesi para pelayan ibadah 

memasuki ruang ibadah setelah wotabbe ditiupkan.  

  

B.2 BOLELEBO 

 Tarian bolelebo merupakan tarian kreasi baru dari 

Timor yang menggabungkan gerakan dari beberapa tarian 

di NTT. Satu gerakan yang digunakan dalam ibadah 

bernuansa etnis NTT ini adalah satu gerakan dari tarian 
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roka tenda (Flores). Tarian roka tenda merupakan tarian 

muda-mudi dalam suatu lingkaran dengan diiringi 

nyanyian bersama. Tarian roka tenda ini ditarikan pada 

saat selesai panen dalam suasana sukacita. Tarian bolelebo 

mengambil satu gerakan dari tarian roka tenda tetapi 

tidak ditarikan dalam lingkaran karena penari datang 

dengan membawa hasil panen dan ternak untuk 

dipersembahkan kepada Tuhan. setelah 

mempersembahkan persembahan berupa hasil panen dan 

ternak, penari kemudian bernyanyi bersama mengiringi 

persembahan umat. 

 

B.3 KATAGA 

 Tarian kataga berasal dari Anakalang, Sumba 

Barat. Tarian perang ini memiliki lima gerakan yang 

menggambarkan kekompakan dan strategi perang. Mimik 

wajah, hentakan kaki dan lompatan-lompatannya 

memperlihatkan sifat-sifat keperwiraan. Tarian ini juga 

diiringi dengan teriakan, yel dan nyanyian untuk 

menambah semangat para prajurit. Pemimpin perang 

adalah pemukul Tambur. Dialah yang mengatur jalannya 

perang (tarian), kapan waktu untuk berpindah dari 

strategi perang pertama ke strategi yang lain. 

 Dalam tata ibadah bernuansa etnis NTT ini 

penulis memaknai ulang tarian ini menjadi tarian perang 

melawan ketakutan, ketidakadilan dan hal-hal yang tidak 
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sesuai dengan Firman Tuhan yang telah disampaikan 

dalam ibadah. 




