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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia adalah negara yang memiliki lebih dari seribu tiga ratus 

empat puluh etnis dengan warisan budaya masing-masing (Kementrian 

Komunikasi Informatika Republik Indonesia, 2017). Namun begitu, 

perkembangan zaman yang semakin modern mengikis keberadaan budaya 

khas beberapa daerah hingga perlahan lenyap dari peradaban masyarakat 

masa kini. 

 Salah satu daerah yang sedang mengalami pengikisan kebudayaan 

antara lain adalah lingkungan sosial masyarakat kabupaten kepulauan Talaud. 

Kabupaten kepulauan Talaud merupakan suatu daerah kecil di perbatasan 

utara Indonesia, provinsi Sulawesi Utara. Masyarakat di kabupaten Talaud 

sering kali terpengaruh oleh trend yang datang dari daerah sekitar seperti kota 

Manado, Halmahera dan daerah lain. Pengaruh tersebut membuat  masyarakat 

kabupaten Talaud kemudian meninggalkan tradisi yang saat itu sudah 

dianggap kuno, seperti bahasa daerah Talaud yang kini hampir tidak pernah 

dipakai sebagai bahasa sehari-hari. Demikian pula dengan peninggalan-

peninggalan budaya berupa sastra lisan atau cerita rakyat semakin terlupakan 

dan tak terwariskan seiring dengan popularitas cerita-cerita dan dongeng dari 

negara asing yang diangkat dalam kemasan yang lebih menarik melalui media 

hiburan. Peristiwa ini merupakan salah satu fenomena yang juga telah terjadi 

di beberapa negara lainnya akibat interaksi dengan musik Barat (Nettl, 1985, 

hal. 162-166). 

 Sastra lisan yang terdapat di daerah Talaud tidak banyak dikenal oleh 

masyarakatnya, seperti cerita-cerita rakyat pedesaan yang kini terlupakan dan 

bahkan tidak pernah dikenal oleh penduduknya sendiri. Namun ada pula 

beberapa cerita rakyat yang masih cukup dikenal di daerah Talaud salah 

satunya adalah legenda Puangkatoan. Legenda Puangkatoan sendiri 

menceritakan tentang seorang permaisuri yang menghindari hukuman seekor 
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naga karena perbuatannya yang tidak terpuji. Ia berusaha melarikan diri ke 

tempat yang jauh. Dalam pelariannya, ia bertemu dengan dua orang pandai 

besi yang bersedia menolongnya dari kejaran sang naga sehingga berujung 

pada kematian sang naga di akhir cerita. 

 Apresiasi terhadap musik instrumental di daerah Talaud masih sangat 

kurang. Musik-musik yang paling sering diperdengarkan di Talaud adalah 

musik berbentuk lagu bersyair seperti lagu-lagu untuk solo vokal, duet vokal, 

vocal group dan lagu paduan suara. Musik instrumental baik yang berbasis 

tradisional ataupun modern tidak begitu berkembang dan bahkan diminati 

karena minimnya lembaga-lembaga pendidikan musik di kabupaten Talaud. 

Musik instrumental seperti musik untuk solo piano, solo gitar atau pun 

orkestra modern hampir tidak  pernah diperdengarkan di lingkungan 

masyarakat kabupaten Talaud karena sulit diserap dan tidak mudah 

dimengerti layaknya musik vokal yang bersyair. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang terurai di atas, penulis 

mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penyusunan komposisi musik program untuk format chamber 

orchestra berdasarkan ide ekstramusikal yang berasal dari legenda 

Talaud, “Puangkatoan”? 

2. Bagaimana menganalisis komposisi musik program untuk format 

chamber orchestraberdasarkan ide ekstramusikal yang berasal dari 

legenda Talaud, “Puangkatoan”? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penulisan skripsi ini bertujuan: 

1. Mendeskripsikan penyusunan komposisi musik program untuk format 

chamber orchestra berdasarkan ide ekstramusikal yang berasal dari 

legenda Talaud, “Puangkatoan”. 
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2. Mendeskripsikan analisa bentuk dan struktur komposisi musik program 

untuk format chamber orchestraberdasarkan ide ekstramusikal yang 

berasal dari legenda Talaud, “Puangkatoan”. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Penulis dapat mengaplikasikan ilmu dalam bidang komposisi musik 

dengan mengangkat aspek kebudayaan lokal dari daerah asal penulis, 

yaitu legenda “Puangkatoan”. 

2. Memperkenalkan masyarakat umum terhadap kebudayaan Talaud yang 

kurang dikenal secara umum. 

3. Memotivasi masyarakat Talaud terutama bagi generasi mudanya untuk 

membangun dan mempertahankan peradaban budaya Talaud yang 

semakin tergeserkan oleh eksistensi budaya asing. 

  

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif dengan kajian kontekstual. Penulis hanya mengumpulkan data 

menurut kebutuhan tanpa memperhitungkan jumlah data dengan pengkajian 

menurut konteks musikal dalam batasan unsur musikal seperti lagu dan cerita 

rakyat. Perlu dilakukan pendekatan etnografis dan studi pustaka dalam 

penelitian ini karena objek yang diteliti termasuk dalam aspek budaya daerah. 

Penelitian ini dilakukan melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data 

dan analisis data. Data utama yang dicari oleh penulis berupa alat musik 

tradisional, lagu-lagu tradisional serta area nada dan pola ritmis yang 

digunakan dalam lagu tradisional di kabupaten kepulauan Talaud, khususnya 

di area pulau Karakelang. 

Penulis memulai penelitian pada bulan Desember tahun 2019, ketika 

kembali ke kampung halaman di kabupaten Kepulauan Talaud. Penulis 

meminta bantuan bapak Dantje Gumolung dan Marxison Gumolung untuk 

membantu mencarikan narasumber. Beliau merupakan ayah dan paman dari 
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penulis yang dinilai banyak mengenal pelaku-pelaku musik daerah dan 

pemangku-pemangku adat di Kabupaten Kepulauan Talaud. 

Penulis memulai pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa 

pelaku seni dan budaya di Talaud. Dengan dipandu oleh ayah dan paman, 

penulis bertemu dengan narasumber pertama, yaitu bapak Philipus Gumolung. 

Beliau merupakan pemangku adat di desa Pulutan dan dipercaya memiliki 

pengetahuan yang memadai tentang musik-musik tradisional yang digunakan 

pada acara atau ritual-ritual setempat. Di hari yang sama, penulis bertemu 

dengan bapak Bin Oni Manumbalang. Keluarga beliau dikenal sebaga penjaga 

alat-alat ritual yang dipakai di desa Pulutan. Di hari berikutnya, penulis 

bertemu dengan bapak Sarenusa dari desa Daran. Seperti halnya bapak 

Philipus dari desa Pulutan, Bapak Sarenusa juga dikenal sebagai pemangku 

adat di desa Daran. Beberapa hari kemudian, penulis dibawa ke desa Malat 

dan dipertemukan dengan bapak Kolen Malaore, seorang pemangku adat di 

desa Bannada. Setelah itu, penulis bertemu dengan ibu Yustin Winowoda di 

kecamatan Beo,. Beliau merupakan pengurus sanggar tari tradisional di 

kecamatan Beo dan diyakini memahami musik-musik iringan tarian dan 

musik-musik tradisional lainnya. 

 Di sepanjang wawancara, penulis mengumpulkan informaasi sebagai 

berikut: 

1. Instrumen Saludang, merupakan alat musik iringan berbentuk satu ruas 

bambu dengan dua lubang resonator dan tiga senar tak bernada dari 

kulitnya yang digunakan untuk mengiringi nyanyian Bawondang. 

Instrumen ini dimainkan dengan cara dipetik acak sambil salah satu 

lubangnya ditepuk. Saludang biasanya dipakai untuk mengiringi nyanyian 

Bawondang. Berikut pola ritmis dari instrumen Saludang: 

 

Notasi 1.1 Pola ritmis standar permainan instrumen Saludang 
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Menurut pengakuan dari bapak Sarenusa alat musik ini sudah tidak 

dijumpai lagi sejak 1950an sehingga instrumen saludang yang 

diperlihatkan memiliki bentuk dan cara pembuatannya yang masih kurang 

sempurna. Salah satu alasan lainnya adalah karena ingatan dari bapak 

Saremusa yang sudah berkurang. 

 

2. Nyanyian Bawondang, merupakan sebuah tradisi nyanyian yang 

mengimprovisasi syair tentang ungkapan syukur dan kekaguman atas 

keindahan alam yang dilihat oleh penuturnya, atau juga ungkapan lainnya. 

Nyanyian ini menggunakan tangga nada mayor pentatonis dengan gaya 

resitatif. Berikut bentuk dan pola dasar dari nyanyian Bawondang: 

 

Notasi 1.2 Pola dasar melodi nyanyian Bawondang 

 
 

Bawondang merupakan salah satu aktivitas bernyanyi yang digunakan 

oleh para nelayan dan petani di Talaud pada masa lalu untuk 

menghilangkan rasa lelah dan bosan setelah menyelesaikan pekerjaan 

mereka. Namun kini Bawondang sudah tidak pernah lagi terdengar dan 

dikenal oleh banyak orang karena semakin jarang dituturkan. 
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3. Lagu Wuundaleng, merupakan sebuah lagu yang menceritakan tentang 

wibawa seorang wanita dalam berperilaku di lingkungan sosial dan 

pergaulan. Lagu ini pada umumnya dinyanyikan sebagai iringan tari 

Lenso dimana tarian ini dibawakan oleh sekelompok wanita sebagai 

bentuk sambutan kepada tamu-tamu adat yang datang. Berikut adalah pola 

melodi dari lagu Wuundaleng: 

 

Notasi 1.3 Pola melodi lagu Wuundaleng 

 
 

Lagu Wuundaleng menggunakan pola tangga nada mayor pentatonis 

dengan 12 bait yang berbeda, namun kini karena hanya dua bait saja yang 

sering dinyanyikan, maka kesepuluh bait yang lain pun hilang dan 

terlupakan. 
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