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RINGKASAN PENELITIAN 

 
Musik adalah bagian kebudayaan masyarakat yang sekaligus 

merupakan salah satu media ungkapan atau ekspresi dari kenyataan hidup 

masyarakatnya.  Di dalam musik terkandung nilai dan norma-norma yang 
menjadi bagian dari budaya masyarakat, baik dalam bentuk formal maupun 

informal. 
Sebagai salah satu bagian dari unsur seni, musik mampu menjadi 

media bagi seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain.  Hal ini adalah 

karena salah satu tujuan dari musik adalah untuk media berkomunikasi.  
Melalui musik musisi ingin menjelaskan, menghibur, mengungkapkan 

pengalamannya kepada orang lain.  Musik adalah sarana bagi para musisi, 
seperti kata-kata yang merupakan sarana bagi penulis lagu untuk mengungkap 
apa yang diinginkan. 

Bagi orang Minang, lagu adalah merupakan sebuah pesan, yang 
disampaikan dengan makna yang berkias.  Hal ini dapat dilihat dari syair 

lagunyayangberpegang kepada pada akar-akar dan nilai-niali tradisi 
masyarakat serta filosofis musik Minangkabau yang berdasarkan pada alur 
dengan patut serta raso dan pareso yang tertuang dalam bentuk pantun atau 

petatah petitih dengan makna yang berkias (Mardjani. 1989 : 118).  
Hal tersebut di atas sangat berkaitan dengan persoalan budi dan 

bahasa yang merupakan persoalan sangat mendasar bagi masyarakat 
Minangkabau.Dalam pergaulan hidup, orang harus dapat mengamalkan budi 
yang baik serta basa basi yang halus.  Hal ini adalah karenaAjaran-ajaran adat 

Minangkabau selalu bertujuan untuk mendidik dan mengarahkan 
masyarakatnya  dalam berbagai hal agar mereka mampu mencapai  kehidupan 

yang penuh dengan kebahagiaan di dunia dan  di akhirat. Kehidupan yang 
demikian selalu mengutamakan  perhatian dan penghayatan terhadap 
budi pekert idan berbasa basi yang baik. 

Teks lagu pop Minangkabau sebagai produk budaya masyarakat 
Minangkabau adalah merupakan objek yang syarat dengan pesan – pesan dan  

nilai – nilai budaya.  Nilai – nilai budaya yang terkandung dalam teks lagu 
pop Minangkabau pada umumnya adalah merefleksikan berbagai nilai  
kehidupan dari aspek sosial, ekonomi, adat dan budaya yang bersumber dari 

pengalaman dan kenyataan hidup masyarakatnya. 
Penelitian ini dilaksanakan memakai metode kualitatif dengan 

pendekatan teori strukturalisme dan semiotik.Metode struktural semiotik 
digunakan dalam penelitian ini untuk mengungkapkan nilai-nilai budaya yang 
terkait dengan unsur srtuktur dan makna nilai budaya dengan pemaknaan 

tanda semiotis ikon, indeks dan simbol.   
Langkah praktis penelitian ini adalah studi pustaka, observasi yang 

terdiri dari pengamatan langsung dan wawancara sesuai dengan tujuan 
penelitian ini yang mengungkap nilai-nilai budaya dalam teks lagu pop 
minang. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

Musik adalah bagian kebudayaan masyarakat yang sekaligus merupakan 

salah satu media ungkapan atau ekspresi dari kenyataan hidup masyarakatnya.  Di 

dalam musik terkandung nilai dan norma-norma yang menjadi bagian dari budaya 

masyarakat, baik dalam bentuk formal maupun informal.  

Begitu juga halnya dengan musik Minangkabau yang merupakan bagian 

dari adat dan budaya masyarakatnya, dimana kehadiran seni musik di 

Minangkabau tidak lepas dari faktor lingkungan, geografis, sosial budaya, dan 

historis.  Sejalan dengan perbedaan latar belakang sosial budaya, geografis dan 

historis, di Minangkabau terdapat beberapa jenis seni musik yaitu, musik saluang 

dendang di luhak nan tuo (Tanah Datar), dimana bentuk musiknya adalah musik 

vokal yang diiringi oleh alat musik tiup yang dinamakan saluang.  Rabab, yang 

berasal dari daerah pesisir dan Pariaman dengan lagunya yang membawakan 

cerita dan lebih dikenal masyarakatnya dengan bakaba.  Seterusnya musik gamad 

yang merupakan seni musik Minangkabau yang berkembang di daerah 

bandar/kota (dalam hal ini Kota Padang).  Gamad adalah musik vokal yang 

diiringi oleh alat musik violin (biola), gitar melodi, gitar bass, accordion, dan 

gandang.  Selain dari itu di Pariaman terdapat musik vokal yang khas yang 

disebut  indang dalam bentuk nyanyian tanpa alat musik pengiring dan diikuti 

dengan tarian yang dinamakan tari indang.   

Karakteristik musik-musik tersebut di atas, tentu saja sangat erat kaitannya 

dengan latar belakang ruang lingkup masyarakat atau tipe-tipe sosial masyarakat 



pendukungnya, serta norma adat istiadat, dan norma agama islam, ataupun norma 

sikap kehidupan bandar/kota.  Norma adat lebih banyak  mempengaruhi gaya 

musik yang ada di darek (darat), norma agama lebih banyak  mempengaruhi gaya 

musik di Pariaman, norma masyarakat bandar/kota mempengaruhi gaya musik 

yang ada di bandar/kota pelabuhan Minangkabau yang dalam hal ini adalah di 

kota Padang (Navis, 1984:263-282). 

Sejarah perjalanan musik tradisi Minangkabau cenderung mengikuti 

perkembangan masyarakatnya.  Sesuai dengan kondisi zaman, hari ini 

perkembangan musik Minangkabau lebih banyak berkembang ke arah musik Pop 

Daerah (popular) yang biasanya mengarah pada bentuk komersial.  Dieter Mack 

menyatakan Pop musik adalah merupakan lagu sederhana yang langsung menarik 

perhatian kebanyakan orang.  Musik Pop adalah merupakan musik hiburan yang 

bisa diterima asal dibuat secara unik dengan keterampilan bagus dengan tujuan 

komersial.  Musik Populer pada prinsipnya bertolak dari kebiasaan orang dan 

musisi dalam berkarya dengan tujuan memenuhi kebutuhan banyak orang 

(1997:19-20).  Berdasarkan masalah tersebut, dapat dikatakan bahwa musik 

Populer (Pop) adalah segala jenis musik yang sedang berkembang sejajar dengan 

perkembangan media audio visual atau yang disebut sebgai musik entertainment.  

Awal perkembangan musik Pop Minangkabau sejajar dengan 

perkembangan media audio visual, dan pertama kali terjadi sekitar tahun 1935 

dengan direkamnya lagu saluang dan dendang di kota Medan dalam bentuk 

piringan hitam (plaat) untuk gramophone.  Dengan beredarnya piringan hitam 



saluang ini, maka saluang dendang semakin dikenal khususnya di Minangkabau, 

Sumatera dan Nusantara pada umumnya (wawancara, Irsyad Adam). 

Selanjutnya perkembangan musik Pop Minang mulai menggairahkan pada 

tahun 1950 dengan munculnya Orkes Gumarang di Jakarta.  Orkes Gumarang 

banyak merekam lagu-lagu Pop Minang yang sangat laris di Indonesia dan 

terkenal sampai saat ini antara lain adalah lagu Ayam Den Lapeh, Laruik Sanjo, 

dan Usah Diratoki.  Lagu- lagu ini direkam pada tahun 1956 dalam bentuk 

piringan hitam di studio-studio Lokananta, Remaco, Mesra, Suara Mas, Demta 

dan Irama.  Rekaman lagunya diedarkan diseluruh Indonesia bahkan sampai ke 

Malaysia.  Kejayaan Orkes Gumarang ini sampai pada tahun 70 an (Orkes 

Gumarang,tt, XVIII-XIX).   

Pada perkembangan lagu Pop Minang era akhir tahun 60 an – 70 an   

muncul grup musik Kumbang Tjari yang dipimpin oleh Nuskan Syarif  dengan 

penyanyi Elly Kasim, Lily Syarif, Tiar Ramon, dengan komponis diantaranya 

Masrul Mamuja, Nuskan Syarif, Syahrul Tarun Yusuf, Tiar Ramon, Syofyan 

Juned, Syamsi Hasan serta beberapa group musik lainnya seperti Lemersi di 

jakarta, di Sumatera Barat Ganto Minang, Lime Stone, dan lainnya.  Dalam 

perkembangan era akhir tahun 60 dan 70 an ini penggarapan melodi dan syair lagu 

Pop Minang mengalami perkembangan yang cukup pesat.   

Pada tahun 60 - 70 an ini muncul Syahrul Tarun Yusuf yang dianggap 

sebagai pembaharu dalam teks lagu Pop Minang.  Hal ini adalah karena dalam 

garapan teks lagunya Syahrul Tarun sudah mulai membebaskan diri dari pola 

syair lagu Minang yang biasanya terdiri dari sampiran dan isi.  Kenyataan ini 



dapat dilihat dari teks lagu- lagu Syahrul Tarun Yusuf yang tidak lagi memakai 

sampiran, selain dari itu Syahrul Tarun Yusuf juga tidak lagi terikat akan satu bait 

yang terdiri dari empat baris karena dalam satu lagu ada barisnya yang lima dalam 

satu bait dan juga dua dalam satu bait (Muchsis, 2005.35 – 44). 

Pada era tahun 1980 terjadi penurunan gairah lagu Pop Minang karena 

adanya infiltrasi lagu- lagu Pop Indonesia yang pada waktu itu dinyatakan sebagai 

lagu cengeng yang masuk dan mempengaruhi pangsa pasar lagu Pop Minang.  

Pengaruh lagu- lagu pop Indonesia pada waktu itu sangat besar terhadap 

perkembangan lagu Pop Minang.  Hal ini terlihat dengan munculnya penyanyi-

penyanyi ibu kota yang mencoba membawakan lagu Pop Minang sesuai dengan 

kreasi dan pola gaya mereka sendiri-sendiri.  Adapun penyanyi Pop Indonesia 

yang masuk dalam Pop Minang waktu itu diantaranya adalah Charles Hutagalung 

dengan album Usah Denai Dipatenggangkan, dan Hesti Koes Endang dengan 

albumnya Si Buyuang Kinilah Gadang, serta Betharia Sonatha dengan lagunya 

Mangkonyo Denai Tagamang.  Lagu tersebut sempat bertahan sesaat karena 

pengaruh dari siaran kamera ria dari TVRI.  

Selanjutnya perkembangan musik Pop Minang ini kembali bergairah pada 

era tahun 90 an yang dapat dinyatakan sebagai awal kebangkitan ke dua lagu pop 

Minang yang muncul dari Sumatera Barat.  Era ini ditandai dengan meroketnya 

album lagu Kasiak Tujuah Muaro dan Lagu Nan Tido Manahan Hati dari Zalmon 

sebagai lagu terlaris dan terpopuler yang mendapat penghargaan HDX di Jakarta 

pada tahun 1995. 



Untuk melihat perkembangan lagu Pop Minang dari era tahun 1950 an  

sampai pada  tahun 2000 an  dapat dilihat dari tabel berikut ini ; 

Tabel 1,  Perkembangan Lagu Pop Miinang tahun 1950 – 2000 an   

No. Era Perkembangan Group Komponis Ciri-ciri 
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3. 
 
 
 
 
 

 
Tahun 1950 – 1960  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tahun 1960 – 1970 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tahun 1970 – 1980 
 
 
 
 
 

 
Dalam bentuk orkes 
(Band) antara lain 
Orkes Gumarang 
Teruna Ria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perkembangan masih 
dalam bentuk Orkes 
atau Band dengan 
munculnya orkes 
Kumbang Cari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perkembangan 
dalam bentuk Band 
muncul group yaitu  

 Lemersi 
 Lime Stone 

 Ganto Minang 

 
- - Syaiful   
-    Nawas 
- - Asbon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nuskan Syarif 
- Syahrul Tarun 

Yusuf 
- Masrul 

Mamuja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nuskan Syarif 
- Syahrul Tarun 

Yusuf 
- Yan Juned 
- Syamsi Hasan 
- Tiar Ramon 

 
Aransemen melodi 
banyak 
dipengaruhi musik 
latin seperti 
Melody De Amore, 
Besame Macho, 
dan pukulan 
Beguin, rumba, 
cha cha, Bosanova, 
dll  Kekuatan 
aransemen musik 
terletak pada 
Piano. 
 
Perkembangan 
melodi lebih dekat 
dengan melodi 
lagu rakyat asli  
Minangkabau. 
Kekuatan dengan 
melodi gitar yang 
meniru gaya 
saluang dengan 
Trillernya. 
Muncul lagu 
Tradisi dengan 
pola garapan Band. 

 Musik Lebih dekat 
dengan Melodi 
Lagu Rakyat 
Minangkabau. 

 Masih ada yang 
berbau Latin 
 

 Aransemen lagu 
lebih dominan 
pada gitar dengan 
pola Triller melodi.  

 Iringan akord 
dengan Key Board 



 
 
 
 
 

 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.     

 
 
 
 
 
 
 
Tahun 1980 - 1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tahun 1990 – 2000 
an    

 
 
 
 
 
 
 
Kurang muncul 
grapan baru dari 
Minang, namun ada 
dari artis-artis POP 
Indonesia Jakarta 
yang mengeluarkan 
Album Solo 
 
 

 Perkembangan 
Musik dengan pola 
Album Solo 
(penyanyi Solo)  

 Ada yang 
menyatakan era ini 
sebagai kebangkitan 
ke II lagu POP 
Minang 

 Album Solo dari 
Zalmon yang 
menguasai pangsa 
pasar lagu pop 
Minang yang 
akhirnya 
memunculkan gaya 
Zalmonisme. 

  

 
 
 
 
 
 
 
Album - Hesti 
Kus Endang 
Betharia 
Sonatha 
-Charles 
Hutagalung 
 
 
 
- Agus Taher  
- Imbra S 
- Ujang Virgo 
- Buset 
 

Parfisa 

 Muncul lagu-lagu 
tradisi Minang 
yang digarap 
dengan musik 
Band 
 
Pola Melodi lebih 
Pop Indonesia  
dengan gaya 
Contra beat 
 
 
 
 
 

 Garapan Melodi 
masih sangat erat 
dengan Nuansa 
Tradisi Minang 

 Berkembang 
dengan 
mengangkat lagu-
lagu tradisi dalam 
musik Band  

 Muncul campuran 
alat musik tradisi 
dengan band 
seperti Saluang 
dengan Band 

 Muncul kreasi baru 
yang memasukkan 
unsur bunyi 
talempong dalam 
iringan musik 
Band 

 Muncul garapan 
melodi yang 
dilahirkan mirip 
dengan suara Bansi 
atau Saluang. 

 Akhir era ini 
muncul aliran 
musik remix, 
Disco ataupun Rap 
Minang,  

 



Bertolak dari uraian di atas, dapat dinyatakan dalam sejarah 

perkembangan musik Pop Minang, melodi lagu berkembang sesuai dengan 

kondisi dan keadaan dengan mengambil pola gaya musik latin seperti 

Bosanova, tanggo, rumba dan lainnya.  Namun demikian, dalam penggarapan 

syair/teks lagu masih mempertahankan pola-pola bahasa Minang dan gaya 

teks lagu Minang yang masih berpegang pada konsep alur dengan patut dan 

sesuai dengan raso jo pareso,malu dan sopan (Mardjani,1989: 117-118).  Hal 

ini sesuai dengan dunia realitas masyarakat Minangkabau yang dibangun 

berdasarkan kebiasaan berbahasa masyarakat itu sendiri.  Dalam hal ini dapat 

dinyatakan bahwa ada hubungan timbal balik antara cara berbahasa dengan 

cara berfikir serta bertindak suatu masyarakat yang berkembang dalam seni 

musik, dalam hal ini adalah lagu Pop Minang.  

Raso (rasa) menurut ajaran adat Minangkabau adalah segala sesuatu 

yang dapat dirasakan oleh diri seseorang.  Adapun yang dapat merasakan 

sesuatu tersebut adalah indera yang lima, yaitu mata, lidah, telinga, hidung, 

dan kulit. Mata adalah indra manusia yang digunakan untuk melihat alam 

yang sangat luas ini,  lidah digunakan untuk mencicipi rasa pahit, manis, asin, 

dan lain- lain, telingga digunakan untuk mendegarkan, hidung digunakan 

untuk membaui sesuatu, dan kulit digunakan untuk merasakan cuaca seperti 

dingin, panas, dan lain- lain.  Pareso (periksa) menurut ajaran adat 

Minangkabau adalah segala sesuatu yang dirasakan oleh hati dan pikiran 

manusia.  Ia lebih bersifat ke dalam diri (kedirian) manusia.  Malu adalah 

sifat yang merupakan tanggungan bagi hati setiap manusia.  Sopan adalah 



tingkah laku, gerak-gerik dalam perbuatan sehari-hari, dalam pergaulan 

(sopan-santun). 

Malu adalah dinamika budi pekerti yang paling baik dari keempat hal 

yang diuraikan di atas.  Dalam agama Islam, malu adalah suatu sifat yang 

sangat menentukan nilai-nilai kemanusiaan sejati dan nilai keimanan seorang 

muslim.  Dalam kaitan ini,  sabda nabi Muhammad saw dalam sebuah hadist 

menyebutkan bahwa malu adalah sebagian dari keimanan.  Malu dan iman 

menurut ajaran adat dan agama saling berkaitan erat, keduanya tidak bisa 

dipisahkan satu dengan yang lain.  

Keempat hal yang telah diuraikan di atas (raso, pareso, malu, dan 

sopan) tidak boleh hilang dari diri seorang warga Minangkabau.  Ia harus 

selalu dipelihara dan ditingkatkan.  Jika  keempat sifat tersebut  hilang, maka  

jatuhlah martabat orang tersebut kepada martabat hewani.  Dalam adat, orang 

yang demikian disebut dengan orang yang "Indak tahu di ampek" (tidak tahu 

pada yang empat).  Artinya, orang tersebut tidak memiliki berbudi pekerti 

yang baik, karena tidak ada dalam dirinya raso, pareso, malu, dan sopan. 

Kehancuran berbudi pekerti (akhlak) dalam suatu masyarakat dapat meng-

akibatkan kehancuran dalam segala bidang, keadilan sukar ditegakkan, 

kebenaran sulit ditemui, apalagi untuk mencapai kemakmuran dan 

kebahagiaan. Hal mana dalam mamang adat Minangkabau diungkapkan 

sebagai berikut. 

Kuaik rumah karano sandi                            
Rusak sandi rumah binaso                         

Kuaik bangso karano budi                           
Rusak budi  bangso binaso. 



Kuat rumah karena sandi  

Rusak sandi rumah binasa  
Kuat bangsa karena budi                 
Rusak budi bangsa binasa. 

 

Persoalan budi dan bahasa  adalah merupakan persoalan yang sangat 

mendasar bagi masyarakat Minangkabau.  Dalam pergaulan hidup, orang 

harus mengamalkan budi yang baik serta basa basi yang halus.  Budi dan 

bahasa adalah jalan keselamatan, wadah untuk menjauhi silang sengketa 

dalam kehidupan bermasyarakat, sarana untuk dapat diterima dalam 

kelompok masyarakat.  Hal ini adalah karena ajaran adat Minangkabau selalu 

bertujuan mendidik dan mengarahkan masyarakatnya  dalam berbagai hal 

agar mereka mampu mencapai  kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di 

dunia dan  di akhirat.  Kehidupan yang demikian selalu mengutamakan  

perhatian serta penghayatan terhadap budi peker t i dan basa basi yang baik. 

Bagi orang Minang, lagu adalah merupakan pesan, yang disampaikan 

dengan makna berkias dalam bentuk pantun yang di dalamnya mengandung 

filosofis serta latar belakang yang sarat dengan makna dan kaya akan nilai-

nilai pendidikan dan budaya yang merupakan salah satu pedoman dalam 

dinamika kehidupan masyarakat.  Sehubungan dengan hal tersebut, maka teks 

lagu Pop Minangkabau sebagai produk budaya masyarakat adalah merupakan 

objek yang syarat dengan pesan – pesan dan  nilai – nilai budaya.  Nilai – 

nilai budaya yang terkandung dalam teks lagu Pop Minang umumnya adalah 

merefleksikan berbagai nilai kehidupan dari aspek sosial, ekonomi, adat dan 



budaya yang bersumber dari pengalaman dan kenyataan kehidupan 

masyarakatnya. 

Sebagai produk budaya, teks lagu Minang haruslah  mampu 

memenuhi dua aspek,  yaitu aspek lahiriah dan aspek batiniah. Aspek lahiriah 

berkenaan dengan bangun sebuah pantun, misalnya bahasa yang digunakan, 

keberadaannya di tengah-masyarakat pengguna pantun, dan perlambangan 

yang dipakai.  Aspek lahiriah dapat diamati secara langsung. Aspek batiniah 

menyangkut persoalan-persoalan yang sangat mendasar dalam adat.  Hal ini 

adalah karena lagu Minangkabau adalah merupakan cerminan dan 

penjelmaan dari pola berpikir,  pola merasa, pola berperilaku, yang dianut 

masyarakat Minangkabau.  Oleh karenanya, lagu Minang tidak hanya 

berfungsi sebagai lagu yang mentradisi atau  alat untuk berkomunikasi saja, 

akan  tetapi  juga berfungsi sebagai salah satu simbol kebudayaan dan simbol 

kearifan lokal dengan pesan budaya yang mengandung hikmah kompleksitas 

kehidupan manusia seperti nilai-nilai adat, moral, ekonomi, sosial dan 

kedamaian.  Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa teks lagu dalam 

budaya masyarakat Minang dapat berperan sebagai penyelaras moral yang 

berarti nilai-nilai budaya dan adat yang terkandung dalam teks lagu dan dapat 

dijadikan pedoman dalam menyikapi persoalan kehidupan.  

Sebagai karya seni, teks lagu merupakan karya kreatif yang diciptakan 

manusia.  Melalui teks lagu pencipta berusaha mencurahkan semua inspirasi 

yang ada dalam fikirannya berdasarkan pengalaman-pengalamannya dengan 



alam sekitar dalam menjalani hidup dan kehidupan, dengan ide dan gagasan 

yang menjadi keyakinan dimana dia berintegrasi di dalamnya.   

Dalam mengekspresikan pengalamannya, penyair atau pencipta lagu 

melakukan permainan kata-kata dan bahasa untuk menciptakan daya tarik dan 

kekhasan lirik/ lagunya.  Permainan bahasa ini dapat berupa permainan vokal, 

gaya bahasa maupun penyimpangan makna kata yang diperkuat dengan 

penggunaan melodi dan notasi musik yang disesuaikan dengan lirik/teks 

lagunya sehingga pendengar semakin terbawa dengan apa yang dipikirkan 

pengarangnya (Awe,2003:51).  

Teks lagu sebagai salah satu unsur pembangun dalam lagu dapat 

dikategorikan sebagai puisi dalam karya sastra.  Lirik lagu dapat dimasukkan 

kedalam genre puisi dalam karya sastra. Hal tersebut dapat ditunjukkan 

dengan kemiripan unsur-unsur antara puisi dengan lirik lagu. Pada puisi 

terdapat kadar kepadatan dan konsentrasi yang lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan prosa (Pradopo, 1995:11). Lirik lagu juga memiliki hal yang sama 

yakni kadar kepadatan dan konsentrasi yang tinggi.  Menurut Pradopo 

(1995:7) puisi menggekspresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan, 

yang merangsang imajinasi panca indera dalam susunan yang berirama.  Dari 

pendapat Pradopo tersebut lirik lagu juga memiliki hal yang sama dengan 

puisi.  Dengan demikian, lirik lagu dapat dikaji menggunakan teori dan 

metode yang sama dengan puisi.   

Sehubungan dengan uraian di atas, maka teks lagu dapat disejajarkan 

dengan puisi yang sifatnya bisa dinikmati.  Puisi yang merdu dinamakan 



melodius  berlagu seolah-olah seperti nyanyian yang mempunyai melodi, dan 

nyanyi-nyanyian yang banyak dilagukan tersebut adalah contoh puisi yang 

populer.  Puisi mengekpresikan pikiran yang membangkitkan perasaan, yang 

merangsang imajinasi panca indera dalam susunan yang berirama.  Di 

samping itu puisi merupakan rekaman dan interpretasi pengalaman manusia 

yang penting, dan di ubah dalam wujud yang paling berkesan (Pradopo, 

2005:45).  Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam puisi berupa emosi, 

imajinasi, pemikiran ide, nada, irama, kesan panca indra, susunan kata, kata-

kata kiasan, kepadatan, dan perasaan yang berbaur dapat disimpulkan dalam 

tiga unsur yang pokok yaitu ; pertama yang meliputi pemikiran ide, atau 

emosi.  Kedua adalah bentuknya, dan yang ketiga adalah kesannya dan 

kesemua hal tersebut  terungkap dengan media bahasa (idem, 2005: 7 - 13).   

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa antara teks lagu dan 

puisi sangat erat hubunganya.   Hal ini adalah karena keduanya merupakan 

karya sastra yang berupa tulisan berbentuk puisi.  Oleh karenanya seorang 

pencipta teks lagu dan teks puisi keduanya sama disebut sebagai sastrawan. 

Sehubungan dengan hal di atas, dapat dinyatakan bahwa kekuatan 

lagu Pop Minang adalah terletak pada liriknya, oleh karenanya dapat 

dikatakan bahwa liriklah yang menegaskan identitas ke Minangan pada lagu 

Pop Minang.    Sebagai lagu yang berkembang sesuai dengan budayanya, 

lagu Pop Minang mempunyai empat ciri yang sederhana antara lain yaitu ; a. 

sederhana namun sarat akan makna; b. sampiran pantunnya berhubungan 



dengan realitas kenyataan yang ada di Minangkabau; c. berisi pesan moral 

ataupun kaidah adat; serta d. mencerminkan intelektualitas penciptanya.   

Memang diakui melodi dan aransemen musik mempunyai andil 

penting dalam sebuah lagu, namun dalam karakter musik Pop Minang hal ini 

sangat terbuka.  Kenyataan ini dapat dilihat dalam sejarah perkembangan lagu 

Pop Minang mulai dari karya-karya Gumarang group pada era 1950 an 

sampai pada era tahun 1990 dan 2000 an, dimana dalam rentang masa 

tersebut aransemen lagu Pop Minang telah menembus batas-batas yang tidak 

terbayangkan sebelumnya.  Dalam kurun waktu tersebut, irama latin, Cha-

cha, reggae, gambus, dangdut, slow rock, rock, dan rap sudah pernah 

digunakan dan bahkan juga telah muncul aransemen perkawinan silang antara 

alat musik (seperti percampuran perangkat Band dan saluang, atau perangkat 

Band dengan talempong) dalam bentuk kreasi yang kreatif dan inovatif, dan 

menyesuaikan diri dengan situasi kondisi serta kehendak kekinian dari 

masyarakat.    

Perkembangan lagu pop Minang semakin intens dengan dengan mulai 

beralihnya bisnis rekaman dari Jakarta ke Minang (Sumatera Barat) sejak 

tahun 70 an.   Pada tahun 1970 sudah ada tiga produser rekaman lagu- lagu 

Minang yaitu Edo record, Ganto Minang, dan Tanama record di kota Padang.  

Saat ini studio rekaman musik telah berkembang di kota Padang, Padang 

Panjang,  Bukittinggi dan Payakumbuh.  Pada tahun 2005 sampai sekarang 

jumlah produser rekaman yang ada di Sumatera Barat lebih kurang ada 45 

orang dan jumlah studio rekaman sebanyak 15 buah.  Begitu pula dengan 



jumlah penyanyi, pencipta lagu serta penata musik sampai saat ini mencapai 

lebih kurang 175 orang (haluan minggu 20 Maret 2011). 

Hal lain yang menarik dengan keadaan ini adalah dalam 

perkembangan lagu Pop Minang sejak akhir tahun 90 dan awal tahun 2000 

muncul lagu- lagu berirama remix dan budaya triping yang menjadi trend 

dikalangan anak muda.  Hal ini semakin ditunjang dengan semakin 

terbukanya persaingan pasar bisnis seni musik  di Indonesia termasuk di 

Minangkabau pada khususnya.  Dengan terbukanya persaingan pasar bisnis 

seni musik ini, maka tentu saja perkembangan musik Pop Minang akan 

ditentukan oleh industri budaya dan tekanan permintaan pasar dalam 

memenuhi trend yang ada.  Sejalan dengan hal tersebut, maka perkembangan 

musik tentu saja akan sangat ditentukan oleh dorongan pasar dan ekonomi 

yang bertujuan untuk menghasilkan uang (Suka Harjana, 2003:268-270).  

Untuk menguasai pangsa pasar tentu saja para komposer dan produser akan 

saling bersaing dan berusaha secara inovatif memasukkan unsur-unsur dan 

idiom-idiom baru yang dianggap trend dan menarik walaupun kadangkala 

idiom tersebut terlepas dari nilai-nilai etika dan estetika budaya yang 

seharusnya dipertahankan.  Hal tersebut disatu sisi akan mempengaruhi pola 

hidup masyarakat yang dulunya mementingkan nilai-nilai etika menjadi 

masyarakat materialistik yang mengaburkan nilai etika dan dapat berpengaruh 

pada semakin bergesernya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai budaya 

yang berlandaskan alur patut raso, pareso, malu dan sopan. 



Dari kenyataan tersebut di atas, dapat dilihat dari lagu- lagu Pop 

Minang yang berkembang ada yang mencoba mempertahankan nilai-nilainya 

yang berdasarkan alur, patut, raso, pareso dalam teks lagunya.  Namun 

demikian, banyak juga yang menggunakan bahasa-bahasa yang cenderung 

vulgar (tidak berkias) dalam penyampaiannya dengan memakai musik gaya 

triping, rap, remix atau rock.  Hal ini dapat dilihat dari salah satu lagu pop 

Minang yaitu lagu “Kutang Barendo” yang dinyanyikan Misramolai.   

Lirik/teks lagunya bisa dikatakan vulgar walaupun maknanya tidak vulgar.   

Hal ini adalah karena dalam teks lagu pengarang menggunakan judul dengan 

kata “Kutang Barendo” yang  berarti pakainan dalam wanita.  Selain itu 

dalam teks lagunya juga memakai kata ‘La ilallah kutang barendo, dengan 

arti “tidak ada Allah, kutang barendo,” dan hal ini sangat kontroversial di 

masayarakat.  Namun demikian lagu tersebut masih laris dipasaran.  

Lagu pop Minang sebagai lagu komoditas hiburan dapat memberikan 

kesenangan tersendiri dalam masyarakatnya.  Dalam perkembangannya,  teks 

lagu pop Minang banyak terlihat tidak lagi memakai bahasa berkias.  Namun 

demikian, lagu- lagu tersebut masih tetap digemari dan disukai masyarakat.   

Hal ini terlihat bahwa dalam realitasnya banyak masyarakat yang tidak lagi 

memahami dan mengerti nilai budaya dalam seni musik vokal Minang.  Hal 

ini adalah karena penikmat sebagian besar adalah kaum muda yang lebih 

menikmati gaya musik dan arti teks secara harfiah dan instan, namun tidak 

memahami dan mengerti dengan pola bahasa berkias sesuai dengan konsep 

budaya masyarakat Minang (wawancara).   



Dari kenyataan tersebut, terlihat bahwa dalam realitas kehidupan 

masyarakat Minang sekarang, tidak semua nilai-nilai yang terkandung dalam 

petatah petitih adat yang masih difahami dan dipakai dalam masyarakat.  

Kenyataan ini selaras dengan pernyataan Kuntomijoyo yang menyatakan 

bahwa adanya kecenderungan sebagian masyarakat dengan hilangnya 

kepekaan dan kebanggaan terhadap budaya mereka sendiri (1999:32).      

Hal tersebut juga dinyatakan oleh penyanyi lagu Minang legendaris, 

Elly Kasim sebagaimana dilansir padangkini.com yang menyatakan, “Kalau 

dahulu lagu Minang itu diambil dari pantun yang merupakan salah satu 

budaya Minangkabau yang menyembunyikan makna tersirat dalam tiap 

syairnya, namun saat ini hal tersebut sudah mulai menipis, barangkali budaya 

Minangkabau sudah kurang diminati lagi atau kurang dipertahankan oleh 

generasi-generasi muda zaman sekarang.   

Dari gambaran di atas, terlihat semakin menipisnya pemahaman 

generasi muda Minangkabau dalam memahami makna dan nilai-nilai budaya 

yang terdapat dalam pantun, petatah petitih dan kata berkias yang syarat 

dengan nilai-nilai budaya yang berdasarkan pada alur patut, raso, pareso 

serta malu dan sopan dalam berbahasa dan bergaul.  Jika keadaan ini tetap 

berlanjut secara terus menerus, maka dikhawatirkan suatu saat nanti generasi 

muda Minangkabau tidak lagi paham akan makna dan nilai-nilai budaya yang 

terdapat dalam pantun, petatah petitih serta kata berkias yang penuh dengan 

nilai dan makna budaya, dan tidak lagi peka dengan masalah alur patut, raso, 

pareso malu dan sopan dalam berbahasa dan bergaul dalam masyarakatnya.  



Hal ini nantinya tentu saja akan dapat menghilangkan nilai-nilai budaya yang 

berharga dalam kehidupan masyarakat Minangkabau mendatang.  

  Dengan alasan-alasan tersebut di atas, terlihat bahwa makna dan 

nilai-nilai budaya yang terdapat pada teks lagu pop Minang perlu diangkat 

kepermukaan melalui penelitian agar makna dan nilai yang terdapat di 

dalamnya dapat diserap oleh sebagaian besar masyarakat.  Selain itu 

pengangkatan makna dan nilai-nilai budaya dalam lagu pop Minang adalah 

juga bertujuan untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa musik dan 

lagu dalam masyarakat Minangkabau tidak hanya berfungsi sebagai hiburan 

dalam bagurau, namun lebih jauh dari itu musik dan lagu bagi masyarakat 

Minangkabau juga berperan sebagai alat pewarisan nilai-nilai budaya yang 

perlu diapresiasi sebagai suatu sikap positif masyarakat Minangkabau 

terhadap seni budayanya terutama dalam lagu.  Hal ini adalah karena teks 

lagu adalah merupakan sastra Minangkabau yang di dalamnya terkandung 

hikmah kompleksitas kehidupan manusia seperti, nilai adat, mora l, ekonomi, 

sosial, pertahan dan kedamaian (yogi, 1987:8).  Kenyataan ini sangat erat 

hubungannya dengan pengkajian nilai-nilai budaya dalam penerapan 

pendidikan budaya dan karakter bangsa yang terkait dengan nilai-nilai budaya 

dalam pendidikan karakter yang dicanangkan oleh kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia.   

Berdasarkan fenomena di atas, maka meneliti teks lagu pop Minang 

untuk memahami keberlanjutan dan perubahannya, serta mengungkap nilai-

nilai budaya yang terkandung didalamnya diharapkan dapat menggali, 



mengembangkan serta melestarikan warisan nilai budaya masyarakat dan 

sekaligus sebagai usaha dalam memperkaya budaya nasional.  Hal ini adalah 

karena teks lagu Pop Minang adalah merupakan bagian dari karya musik 

masyarakat yang penuh dengan nilai-nilai budaya dengan makna dan kias 

yang perlu diteliti dan diwariskan nilai-nilai budayanya pada generasi muda.  

Masalah ini seperti yang dinyatakan oleh Djatmiko bahwa untuk membangun 

masyarakat madani diperlukan karakter dan moral bangsa yang kokoh yang 

bersumber dari nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dipadu dengan nilai-nilai 

yang universal (2006:50). 

Nilai budaya yang terdapat dalam teks lagu Pop Minang adalah 

merupakan gambaran jati diri atau identitas masyarakatnya.  Hal yang penting 

dalam masalah jati diri ini adalah nilai-nilai budaya masyarakat itu sendiri.   

Sehubungan dengan  masalah tersebut, Koentjaraningrat (2000:11) 

menyatakan bahwa nilai budaya adalah merupakan tingkatan pertama 

kebudayaan ideal atau adat.  Nilai budaya adalah lapisan yang paling abstrak 

dan luas ruang lingkupnya.  Sejumlah nilai budaya saling berkaitan antara 

satu dengan yang lainnya dalam membentuk sistem budaya yang  menjadi 

pendorong kuat terhadap arah kehidupan masyarakat.   

Sejalan dengan permasalahan yang dikemukakan, dan karena sangat 

umumnya cakupan dan pengungkapan nilai budaya ini, maka dalam 

penelitian ini yang akan diteliti adalah nilai-nilai budaya yang terkandung 

dalam teks lagu Pop Minang yang tumbuh dan berkembang dalam 

masyarakat Minangkabau yang berdasarkan adat istiadat, kebiasaan, serta 



perbuatan yang secara sadar ditaati dan memberikan harapan untuk membawa 

kebahagiaan hidup.  Oleh karenanya, dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa 

nilai-nilai budaya tersebut dapat mencakup seluruh sisi kehidupan manusia 

yang secara garis besar diklarifikasikan pada aspek yang berhubungan dengan 

hakikat hidup, hakikat karya, hakikat waktu, hakikat hubungan manusia 

dengan alam, serta hakikat hubungan manusia dengan sesamanya.  

Untuk itu, dalam mengungkap dan menggali masalah nilai budaya 

yang terdapat dalam lagu Pop Minang, secara etnomusikologis dapat 

dilakukan dengan kajian tekstual yang meliputi berbagai aspek dari musik 

dan teks lagu Pop Minang.  Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Echols dan 

Shadily (1986 : 389) yang menyatakan bahwa tekstual adalah sesuatu yang 

berkaitan dengan isi karangan.  Jadi studi tekstual adalah mempelajari isi 

karangan yang dalam hal ini adalah teks lagu Pop Minang.  

  Dalam mengungkap nilai-nilai budaya yang terdapat dalam teks lagu 

Pop Minang dapat dirujuk dari Ratna (2005: 34-72) yang mengemukakan 

sepuluh pendekatan dengan tujuh metode yang dapat dipakai dalam penelitian 

sastra.  Dari sekian banyak pendekatan dan metode yang dapat digunakan 

dalam penelitian yang berkaitan dengan teks lagu Pop Minang ini, maka 

pendekatan struktural dan semiotik dirasakan tepat digunakan untuk 

mengungkap tujuan penelitian.  Ini adalah karena untuk mengungkap nilai-

nilai budaya yang terdapat dalam teks lagu Pop Minang tentu saja dalam 

bentuk tanda-tanda linguis dan semiotik.  Oleh karenanya, untuk 

mendapatkan pemahaman nilai-nilai budaya dalam teks lagu Pop Minang 



perlu dilakukan penafsiran makna dan tanda-tanda secara semiotis.  Dalam 

penelitian ini, peneliti lebih cenderung pada pengertian semiotika yang 

dikembangkan oleh Ferdinand de Sausure yang mendefinisikan semiotika 

sebagai ilmu yang mengkaji tentang peran tanda sebagai bagian dari 

kehidupan sosial.  Secara implisit pada definisi tersebut ada sebuah relasi, 

bahwa tanda merupakan bagian dari aturan-aturan sosial, yaitu pemilihan, 

pengkombinasian, dan penggunaan tanda-tanda dengan cara tertentu sehingga 

mereka mempunyai makna dan nilai sosial (Sobur, 2003 : vii).  

Kajian semiotika dalam penelitian ini digunakan untuk menafsirkan 

setiap tanda yang berisi pesan dan nilai kebudayaan yang terdapat dalam teks 

lagu Pop Minang.  Aart van Zoest juga menyatakan bahwa teori semiotik 

adalah merupakan teori yang dapat digunakan dalam mengungkapkan makna 

dan tanda-tanda yang terekandung dalam sastra (dalam hal ini teks musik), 

sebagai upaya untuk memahami dan menjelaskan gejala budaya (1993:95).  

Teks lagu yang diteliti dalam kajian ini adalah merupakan teks lagu 

Pop Minang yang sudah direkam dan beredar dalam masyarakat banyak yang 

lebih dikenal dengan lagu Pop Minang.  Lagu Pop Minang yang beredar pada 

masyarakatnya sampai saat ini berjumlah ribuan judul.  Namun demikian 

yang dijadikan objek dalam penelitian ini dipilih secara purposif melalui 

beberapa kriteria yaitu ; lagu Pop Minang yang dipilih adalah lagu Pop 

Minang yang beredar dan digandrungi oleh masyarakatnya, punya latar 

belakang sejarah, sosial budaya Minangkabau yang syarat dengan muatan 

nilai budaya sesuai dengan tema penelitian.  



Sejalan dengan masalah di atas, untuk melihat nilai-nilai budaya dan 

memilih objek penelitian, perlu dipilih karya lagu Pop Minang yang 

inspiratif, sublim, menyodorkan pemikiran, membuka kesadaran, menambah 

wawasan, dan mempunyai daya gugah yang tinggi.  Dalam menentukan lagu 

pop Minang yang akan diambil sebagai objek penelitian pertama kali dipilih  

adalah lagu Ayam Den Lapeh, hal ini adalah karena lagu Ayam Den Lapeh  

dan penyanyinya Nurseha dapat dikatakan sebagai awal kebangkitan pertama 

perkembangan lagu Pop Minang yang merebak sampai ke Malaysia pada 

tahun 1950 an; kedua lagu yang dipilih adalah lagu Kasiah Tak Sampai 

ciptaan syahrul Tarun Yusuf yang dinyanyikan oleh penyanyi Pop Minang 

legendaris Elly Kasim. Lagu ini diangkat adalah karena lagu ini merupakan 

suatu pola pembaruan dari teks lagu Pop Minang yang dibuat oleh Syahrul 

Tarun Yusuf dimana dalam teks lagunya tidak lagi memakai sampiran seperti 

lazimya lagu- lagu Pop Minang yang ada saat itu (Muchsis,2005:35-44).  

Ketiga lagu Mangkonyo Denai Tagamang ciptaan Nuskan Syarif seorang 

pencipta lagu yang kreatif dan juga seorang pemain musik yang inovatif.  

Lagu ini dipilih adalah karena mampu menembus pengaruh kekuatan lagu 

Pop Indonesia yang pada waktu itu sangat intens dalam blantika musik 

Indonesia pada era tahun 1980 an.  Kepiawaian Nuskan Syarif dalam 

menguasai pasar pada waktu itui adalah dengan mencoba menselaraskan lagu 

Pop Minang dengan pola lagu contra beat yang sangat kuat perkembangannya 

pada lagu pop Indonesia waktu itu.  Selain itu, dia juga mampu 

memanfaatkan penyanyi Pop Indonesia yang pada waktu itu namanya sedang 



Top di blantika lagu Pop Indonesia untuk membawakan lagu tersebut.  

Adapun lagu yang keempat adalah lagu Nan Tido Manahan Hati yang 

diciptakan oleh Agus Taher dan dinyanyikan oleh Zalmon.  Lagu tersebut 

adalah merupakan lagu yang memperoleh penghargaan HDX secara Nasional 

sebagai lagu daerah yang terlaris tahun 1995 yang mampu mengangkat nama 

Zalmon menjadi sangat terkenal, sehingga di Sumatera Barat muncul pola 

zalmonisme dalam musik Pop Minang.   

Berdasarkan kenyataan di atas, dapat dinyatakan bahwa lagu-lagu pop 

Minang yang dipilih di atas dirasa sesuai dengan kriteria judul penelitian ini 

untuk dijadikan objek penelitian, dan sesuai dengan tema serta  tujuan 

penelitian untuk mengungkapkan nilai-nilai budaya dan makna yang terdapat 

dalam lagu pop Minang, sekaligus untuk melihat dan mengungkapkan 

kontinuitas dan perubahan yang terjadi di dalamnya.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA 

 

Pemaparan teori yang menjadi landasan penelitian adalah merupakan dasar 

pijakan dalam membantu pelaksanaan penelitian.  Yang dimaksud dengan teori 

menurut Kerlinger adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang 

berfungsi untuk melihat fenomena secara sistemik melalui spesifikasi hubungan 

antar variabel yang berguna untuk menjelaskan atau meramal fenomena 

(Kerlinger, 2004:14).   

Dari hal tersebut dapat dinyatakan bahwa sebuah teori adalah merupakan 

seperangkat preposisi yang terdiri dari konsep-konsep yang didefinisikan dan 

saling terhubung yang merupakan suatu cara pandang terhadap fenomena yang 

dapat menjelaskan fenomena secara sistematis.  Sehubungan dengan penelitian ini 

yang berlatar belakang kajian teks lagu pop Minang, dengan analisis data teks 

lagu yang didasari teori tentang musik, bahasa, sastra dan nilai-nilai budaya, maka 

pengkajian teorinya juga dimaksudkan untuk dapat memahami karya teks lagu 

pop Minang serta mengungkap nilai-nilai dan makna budaya yang terdapat di 

dalamnya secara sistematis dan sedalam-dalamnya.  Disamping itu penelitian ini 

juga berupaya mengungkapkan fenomena dibalik objek teks lagu sebagai 

ungkapan perjalanan hidup manusia yang penuh dengan makna dan nilai-nilai 

budaya.  Adapun hasilnya diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi dalam 

mengembangkan nilai-nilai budaya dalam teks lagu ataupun memberikan 



pencerahan terhadap berbagai masalah hidup serta memberikan inspirasi dalam 

menjalankan kehidupan bermasyarakat (Endaswara, 2008 : 11 – 16). 

Sehubungan dengan penelitian ini, kajian teori yang akan dibahas adalah 

berkaitan dengan hakikat budaya, nilai budaya, musikologis, dan hakikat teks lagu 

pop Minang sesuai dengan kajian struktural dan semiotik untuk mengungkapkan 

makna dan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam teks lagu pop Minang.  

Selanjutnya dipaparkan teori- teori yang digunakan untuk memahami dan 

menginterpretasi struktur teks dalam mengungkap makna dan nilai-nilai budaya 

yang terkandung di dalamnya dengan kajian struktural dan semiotik dalam 

penyajian hasil penelitian.    

A. Nilai-nilai Budaya 

Dalam pemaparan teori nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan 

hakikat kebudayaan dan hal-hal yang berhubungan dengannya, nilai-nilai 

budaya adalah merupakan salah satu bagian dari kebudayaan.  Untuk itu, 

sebelum membahas tentang nilai-nilai budaya, terlebih dahulu dipaparkan 

masalah hakikat kebudayaan. 

1. Pengertian Kebudayaan 

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sanskerta yaitu 

buddhayah yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti 

budi atau akal (Koentjaraninggrat, 2009:146).  Dengan demikian 

kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang  berkaitan dengan akal.  

Selain dari pada itu, kata kebudayaan juga disamakan artinya dengan kata 

asing yaitu culture yang berasal dari kata  Latin yaitu ”colore” yang 



artinya adalah mengolah, mengerjakan, terutama mengolah tanah atau 

bertani.  Arti ini kemudian berkembang menjadi culture yang berarti 

sebagai segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah 

dan merobah alam (Pelly, 1994:22).  

E.B. Tylor dalam masalah ini menyatakan bahwa arti kebudayaan  

adalah kesatuan menyeluruh dan kompleks yang terdiri dari pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan semua 

kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota 

masyarakat (Pelly, 1994 : 23).  Bertolak dari pengertian kebudayaan 

tersebut, dapat dinyatakan bahwa kebudayaan adalah merupakan seluruh 

bidang yang dipelajari manusia sebagai anggota masyarakat.  Hal tersebut 

adalah menunjukkan betapa luasnya cakupan bidang kajian kebudayaan, 

oleh karenanya dapat dinyatakan bahwa tidak banyak kemampuan yang 

diperoleh dan dikuasai manusia tanpa melalui keanggotaannya dalam 

kemasyarakatan. 

Selanjutnya Peursen menyatakan bahwa kebudayaan meliputi 

segala perbuatan manusia seperti cara menghayati dan membuat upacara 

untuk kematian, kelahiran, seksualitas, makanan, sopan santun, pakaian, 

kesenian, ilmu pengetahuan dan Agama (1988:11).  Karena kebudayaan 

adalah merupakan perbuatan manusia, maka kebudayaan tidak pernah 

mencapai batas dan berlangsung dalam waktu yang lama.  Hal tersebut 

juga menunjukkan bahwa kebudayaan adalah merupakan hasil proses yang 



dinamis dan fleksibel karena berhubungan dengan manusia.  Dengan arti 

lainnya kebudayaan adalah juga mempunyai sifat perubahan.  

Dengan sifat perubahan yang ada dalam kebudayaan, maka tentu 

saja bagian-bagian dari kebudayaan ada yang tersimpan dan kemungkinan 

ada yang hilang.  Sejalan dengan hal tersebut, Samovar dan Porter 

mengungkapkan bahwa kebudayaan dapat berarti simpanan akumulatif 

dari pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, 

agama, pilihan waktu, peranan, relasi ruang, konsep yang luas serta objek 

material atau kepemilikan yang dimiliki dan dipertahankan oleh 

sekelompok orang atau suatu generasi (2001:33).  Lebih jauh dapat 

dinyatakan bahwa kebudayaan adalah berarti sistem pengetahuan yang 

dipertukarkan oleh sejumlah orang dalam sebuah kelompok yang besar 

serta mengikat manusia yang satu dengan yang lainnya.  

Berdasarkan uraian-uraian pendapat dan definisi kebudayaan di 

atas, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya definisi kebudayaan adalah 

sesuai dengan yang dikemukakan oleh Koentjaraninggrat  yang 

menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, 

tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang 

dijadikan milik diri manusia itu sendiri dengan belajar (2009:144).  

Definisi kebudayaan ini sampai saat ini masih dapat digunakan sebagai 

landasan teori dalam penelitian ini karena bersifat universal dan artinya 

relevan dengan definisi-definisi yang telah diungkapkan sebelumnya. 



Untuk memahami kebudayaan lebih jauh perlu diketahui tentang 

ciri-ciri kebudayaan.  Dalam hal ini Duranti menyatakan bahwa ciri 

kebudayaan dapat dipahami sebagai suatu yang berbeda dengan alam 

(nature).  Hal mana kebudayaan dapat dipahami sebagai sistem ilmu 

pengetahuan, sistem komunikasi, sistem mediasi sebagai sistem berlatih 

dan sebagai sistem partisipasi (1997:24).  

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mencermati ciri-ciri budaya dan 

bidang kajiannya, ternyata hal ini adalah merupakan pembahasan yang 

amat luas.  Hal ini adalah karena kebudayaan memiliki dimensi yang 

sangat universal dan bahkan sekompleks kehidupan manusia itu sendiri.  

Berdasarkan pada masalah tersebut, dalam kajian ilmiah kebudayaan 

dikelompokkan dalam satuan yang lebih spesifik.  Dimana untuk 

kepentingan kajian ilmiah kebudayaan dikelompokkan dalam tujuh unsur 

yang bersifat universal yaitu; 1) sistem religi dan upacara keagamaan, 2) 

sistem dan organisasi kemasyarakatan, 3) sistem pengetahuan, 4) bahasa, 

5) kesenian, 6) sistem mata pencaharian hidup, 7) sistem teknologi dan 

peralatan (Koentjaraninggrat, 2009:164).  

Seterusnya Koentjaraninggrat dalam Pelly (1994:25) juga 

menyatakan bahwa sebagai suatu rangkaian tidakan dan aktivitas manusia 

yang berpola,  maka kebudayaan diwujudkan dalam tiga wujud yaitu; 

ideas, activities, dan artifacts.  Wujud ideas adalah merupakan suatu 

kompleksitas dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan 

dan sebagainya.  Wujud ideal ini adalah bersifat abstrak tidak bisa diraba, 



dan lokasinya terletak dalam alam fikiran manusia, jika dalam tulisan, 

maka lokasinya adalah terletak dalam karangan atau hasil karya penulis 

dari warga masyarakat budaya yang bersangkutan.  Hal ini juga 

diungkapkan oleh Koentjaraninggrat yang menyatakan bahwa kebudayaan 

dalam arti kesenian adalah merupakan ciptaan dari segala pikiran dan 

perilaku manusia yang fungsional, estetis dan indah, dan hal ini dapat 

dinikmati dengan pancainderanya (yaitu alat penglihat, pengecap, perasa 

dan pendengar (2005:19-20). 

Wujud kebudayaan activities disebut juga sebagai sistem sosial.   

Sistem sosial adalah merupakan kompleks aktifitas serta tidakan berpola 

dari manusia di dalam bermasyarakat.  Dari hal tersebut, dapat dilihat 

bahwa sistem sosial adalah merupakan suatu kompleksitas aktivitas 

kelakuan berpola dari manusia di dalam bermasyarakat.  Adapun kelakuan 

berpola ini teraktualisasi dalam bentuk aktivitas dan interaksi antara 

manusia yang satu dengan yang lainnya dari waktu ke waktu dalam bentuk 

konkret yang bisa diobservasi. 

Wujud kebudayaan yang lainnya adalah artifacts yaitu kebudayaan 

fisik sebagai benda-benda hasil karya manusia.  Wujud ini adalah 

merupakan keseluruhan hasil fisik dari aktivitas, perbuatan dan seluruh 

karya manusia di dalam masyarakat.  Adapun sifat kebudayaan ini adalah 

yang paling konkret yaitu berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat 

dilihat dan diraba. 



Sejalan dengan hal di atas, budaya juga dapat dipandang sebagai 

rancangan-rancangan yang tercipta secara sejarah untuk hidup yang 

rasional, irasional dan non rasional.  Adapun perilaku rasional dalam 

budaya adalah didasarkan atas apa yang dianggap kelompok masyarakat 

masuk akal untuk mencapai tujuan-tujuannya.  Irasional adalah perilaku 

yang menyimpang dari norma-norma yang diterima dan terdapat dalam 

suatu masyarakat yang mungkin bersumber dari sifat frustasi seseorang 

dalam usaha memenuhi kebutuhannya yang cenderung emosional tanpa 

logika.  Adapun perilaku non rasional adalah perilaku yang tidak 

berdasarkan logika dan tidak juga bertentangan dengan ekspektasi-

ekspektasi yang masuk akal dan dipengaruhi oleh budayanya.   

Dalam penelitian ini, konsep budaya yang dirujuk adalah wujud 

kebudayaan ideal yang merupakan kompleksitas dari ide-ide, gagasan, 

nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan dan lainnya dalam 

kehidupan manusia yang dapat ditemui dalam Teks lagu Pop Minang.  

Oleh karenanya, dapat dinyatakan bahwa konsep kebudayaan dalam tiap 

masyarakat baik yang kompleks maupun yang sederhana adalah berkaitan 

dengan sejumlah nilai budaya yang satu dengan yang lainnya sehingga 

merupakan suatu sistem sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal yang 

memberi motivasi kuat terhadap arah kehidupan warga masyarakatnya 

(Koentjaraninggrat, 2009:153-154).  Hal ini juga dikuatkan oleh Al-Faruqi 

yang menyatakan bahwa konsep kebudayaan berkaitan dengan kesadaran 

nilai-nilai dalam kesemestaan yang pada tingkat terendah mengandung 



makna suatu kesadaran intuitif dari identitas  nilai dan urutan tingkat yang 

sesungguhnya dari setiap nilai, serta kewajiban untuk mengejar dan 

mewujudkan nilai-nilai tersebut (1989:7). 

Dalam kebudayaan, ide- ide dan gagasan-gagasan manusia banyak 

yang hidup dalam kehidupan suatu masyarakat dan memberikan tatanan 

kepada masyarakat itu sendiri.  Ide- ide dan gagasan tersebut secara terpadu 

menjadi suatu sistem budaya yang dapat disebut sebagai norma dan adat 

istiadat dalam bentuk jamak.   

Sejalan dengan uraian di atas, dalam realitas kebudayaan juga 

terdapat bagian-bagian dari kebiasaan dan pembiasaan kelompok yang ada 

dalam masyarakat sebagai sub kultur dari budaya keseluruhannya.  Hal ini 

juga dijelaskan oleh Liliweri (2003) yang menyatakan bahwa subkultur 

adalah suatu kelompok atau sub unit budaya yang berkembang ketika 

adanya kebutuhan sekelompok orang untuk memecahkan sebuah masalah 

berdasarkan pengalaman bersama.  Apa yang mereka hasilkan itu kerap 

kali merupakan suatu resolusi yang kontradiktif dalam struktur sosial 

bersama, dan akibat selanjutnya kelompok tersebut membentuk suatu 

identitas kolektif dari sejumlah identitas individual yang pada akhirnya 

mereka diterima bersama.  Kebudayaan subkultur kerap kali merupakan 

gambaran sebuah kelompok minoritas yang ada dalam kehidupan budaya 

mayoritas. 

Dari penjabaran beberapa definisi kebudayaan yang telah 

diungkapkan di atas, dapat dinyatakan bahwa kebudayaan itu adalah 



mencakup segala aspek kehidupan manusia yang diperoleh dari hasil 

belajar yang diwariskan dari satu generasi kegenerasi berikutnya.  Dengan 

demikian dapat dinyatakan bahwa budaya mengacu pada keseluruhan hasil 

budi daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan yang secara jelas 

menunjukkan akan kodrat manusia.  Keseluruhan hasil budi daya tersebut 

secara universal dijabarkan dalam tujuh unsur budaya, dan salah satu 

diantaranya adalah yang berhubungan dengan budaya ideal yang berisikan 

norma dan nilai-nilai budaya yang menjadi pedoman dalam kehidupan 

masyarakat ataupun kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.  Oleh 

karenanya, untuk melakukan analisis budaya teks lagu pop Minang dapat 

didekati dengan kerangka sistem budaya yang sesuai dengan kepentingan 

analisis budaya. 

2. Nilai dalam Budaya 

Nilai dalam budaya adalah merupakan kesepakatan yang tertanam 

dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat, yang 

mengakar pada kebiasaan, kepercayaan (believe), simbol-simbol, dengan 

karakteristik tertentu yang dapat dibedakan antara satu dengan yang 

lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi 

atau sedang terjadi. 

Pada dasawarsa terakhir ini, di dunia timbul kecenderungan  

tumbuhnya kembali kesadaran akan nilai (value).  Hal ini menampakkan 

bahwa kehidupan manusia dan kebudayaannya tidak dapat dilepaskan dari 



nilai-nilai karena pentingnya fungsi nilai ini dalam kebermaknaan 

kehidupan manusia. 

Dalam bahasa Inggris, kata value dapat disinonimkan dengan kata 

”nilai” dalam bahasa Indonesia yang berasal dari kata Latin yaitu valere 

yang berarti adalah harga.  Harga yang terkandung dalam kata nilai 

mempunyai tafsiran yang beragam, yaitu secara material berarti 

merupakan kebutuhan hidup (dalam nilai ekonomi) dan secara immaterial 

menjadi esensi kehidupan seperti nilai kejujuran dan kebersamaan.   

Sejalan dengan hal tersebut, Theodorson menyatakan bahwa nilai adalah 

merupakan sesuatu yang abstrak, yang dijadikan pedoman serta prinsip-

prinsip umum dalam bertindak dan bertingkah laku.  Keterikatan orang 

atau kelompok terhadap nilai relatif sangat kuat dan bahkan bersifat 

emosional.  Oleh karenanya, nilai dapat dilihat sebagai pedoman bertindak 

dan sekaligus sebagai tujuan kehidupan manusia itu send iri (Pelly, 

1994:101).   

Masalah tersebut juga dinyatakan oleh Fraenkel dalam Mulyana 

yang menyatakan bahwa sebuah nilai (value) adalah merupakan sebuah ide 

atau konsep tentang sesuatu yang dipandang penting oleh seseorang dalam 

hidup (2004:7).  Nilai adalah merupakan ide- ide, gagasan yang mencakup 

tentang apa yang baik, benar, dan indah yang mendasari pola-pola budaya 

yang memandu masyarakat dalam menanggapi unsur jasmaniah dan 

lingkungan sosial.  Dengan demikian tentu saja nilai-nilai tidak terlepas 



dari budaya, dan tentu saja masing-masing budaya akan mempunyai nilai 

yang diunggulkan dalam masyarakatnya yang dikenal dengan nilai budaya.  

Nilai budaya tersusun dari yang utama sampai yang relatif penting.  

Nilai-nilai tersebut tersusun sesuai dengan skala yang paling tinggi sampai 

pada yang lebih rendah tergantung pada budaya suatu masyarakat (van 

Peursen, 1988).  Nilai-nilai yang menonjol dalam kehidupan suatu 

masyarakat atau organisasi dapat menjadi identitas budaya masyarakat 

tersebut.  Nilai-nilai tersebut disebut dengan nilai.  Oleh karenanya dapat 

dilihat bahwa nilai budaya diturunkan dari isu- isu dalam pandangan yang 

luas yang merupakan bagian dari sebuah lingkungan hidup budaya.  

Dengan demikian, nilai-nilai budaya biasanya secara normatif dan 

evaluatif dalam suatu kebudayaan akan memberitahu kepada anggotanya 

apa-apa yang dinyatakan baik dan yang buruk serta apa-apa yang 

dinyatakan benar dan yang salah.  

Nilai budaya suatu bangsa adalah merupakan bagian dari adat 

istiadat dan pandangan hidup bersama, cita-cita, norma-norma, hukum, 

pengetahuan dan keyakinan.  Nilai budaya dalam suatu masyarakat adalah 

merupakan unsur budaya yang berada dalam daerah emosional dari alam 

dan jiwa para warga.  Sejalan dengan hal tersebut, Koentjaraninggrat 

menyatakan bahwa nilai-nilai budaya adalah merupakan konsep-konsep 

mengenai apa yang hidup dalam alam fikiran sebagian besar warga suatu 

masyarakat mengenai apa yang yang mereka anggap bernilai, berharga, 

dan penting dalam hidup sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman 



yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan masyarakat (2009:153-

164). 

Parson dalam Abdurrahman (2011: 35) menyatakan bahwa konsep 

alam fikiran ini dimasukkan ke dalam sistem budaya yang amat 

berpengaruh pada manusia disamping sistem organis, sistem psikologis, 

dan sistem sosial.  Adapun sistem budaya yang mempengaruhi sistem 

sosial serta pembagiannya dijabarkan dalam bentuk simbolisasi yaitu; 

simbolisasi kognitif yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan; 

simbolisasi ekspresif yang berhubungan dengan seni dan bahasa; 

simbolisasi evaluatif yang berhubungan dengan norma dan hukum; serta 

simbolisasi idiologis yang berhubungan dengan ideologi dan agama.  

Kluckholn dalam Koentjaraninggrat menyatakan bahwa nilai 

budaya yang dapat ditemukan dalam tiap kebudayaan tidak terlepas dari 

lima masalah dasar yang universal dalam kehidupan manusia.  Atas dasar 

konsepsi tersebut dia mengembangkan suatu kerangka yang dapat dipakai 

oleh para peneliti untuk menganalisis nilai budaya dalam setiap 

kebudayaan.  Adapun aspek dasar dalam kehidupan manusia tersebut 

adalah; 1) masalah hakikat dari hidup manusia; 2) masalah hakikat dari 

karya manusia; 3) masalah hakikat dari kedudukan manusia dalam ruang 

dan waktu; 4) masalah hakikat dari hubungan manusia dengan alam 

sekitarnya; dan 5) masalah hakikat dari hubungan manusia dengan 

sesamanya (2009:153-155). 



Dari gambaran di atas, dapat dilihat bahwa yang dimaksud dengan  

nilai-nilai budaya adalah konsepsi ide- ide, gagasan, norma-norma dan 

bentuk lainnya baik yang tersurat maupun yang tersirat dan sifatnya 

membedakan dari apa yang diinginkan, serta mempengaruhi terhadap cara 

pilihan, tujuan tindakan yang dipandang penting dalam hidup.  Hal ini 

adalah karena nilai budaya adalah mencakup ide- ide atau gagasan yang 

memberikan tuntunan dalam memandu masyarakat untuk menentukan 

tentang apa yang baik, yang benar, dan yang indah dalam menanggapi 

unsur-unsur jasmaniah dan lingkungan sosialnya.  

Sehubungan dengan beberapa pendapat di atas, dapat dilihat bahwa 

untuk mengungkapkan nilai-nilai budaya yang berhubungan dengan 

tingkah laku manusia yang terdapat dalam teks lagu, dapat dilakukan 

dengan mempelajari dan mendalami teks lagu tersebut.  Ini adalah karena 

teks lagu adalah merupakan refleksi kehidupan masyarakat yang melatar 

belakanginya.  Kenyataan tersebut ditegaskan oleh Umar Kayam  yang 

menyatakan bahwa : 

Kesenian adalah salah satu unsur yang menyangga 
kebudayaan, kesenian adalah ekspresi kebudayaan manusia 

yang timbul karena adanya proses sosial budaya.  Oleh sebab 
itu kesenian didukung oleh sekelompok masyarakat tertentu 

yang menunjukkan ciri serta sejarah budaya dari suatu daerah 
(1981:15). 

 

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa teks lagu sebagai bagian 

dari kesenian yang berkembang dalam kelompok masyarakat yang 

merupakan salah satu wujud kreatifitas masyarakatnya, dan keberadaannya 

mendapat dukungan oleh unsur-unsur sosial budaya masyarakat itu sendiri.  



Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan nilai budaya adalah 

ide-ide atau konsepsi yang menonjol dalam teks lagu Pop Minang yang 

menjadi identitas budaya masyarakatnya.  Nilai-nilai tersebut menjadi 

kesamaan yang unik dan cenderung menjadi nilai bersama dalam 

masyarakat.  Adapun nilai nilai tersebut adalah berupa konsepsi-konsepsi 

mengenai apa yang dianggap penting dan berharga dalam  hidup yang 

dapat  berfungsi sebagai pedoman yang memberi arahan serta orientasi 

dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.  Nilai-nilai budaya tersebut 

adalah berupa ide-ide, norma-norma, gagasan, petuah-petuah dan bentuk 

lainnya yang ada dalam kehidupan masyarakat yang dapat ditemukan 

dalam teks lagu Pop Minang yang berhubungan dengan masalah dasar 

kehidupan manusia antara lain; masalah mengenai kehidupan manusia, 

masalah karya, masalah persepsi terhadap waktu, masalah manusia dengan 

alam sekitarnya, serta masalah hubungan manusia dengan sesamanya 

dalam masyarakat.   

B. Studi Tektual Musik 

Dalam disiplin ilmu ethnomusikologi, studi tekstual adalah merupakan 

kajian teks lagu yang mempelajari isi dari karangan yang biasanya dikaitkan 

dengan teks lagu sebuah musik.  Sejalan dengan hal tersebut Echols dan 

Shadily menyatakan bahwa textual adalah sesuatu yang berkaitan dengan isi 

karangan (1986:389).   

Willi Apel dalam masalah ini juga menyatakan bahwa prinsip 

penggarapan tekstual ini secara berangsur-angsur telah dikembangkan di abad 



ke 16.  Para komponis pada masa sebelum itu kelihatannya kurang tertarik 

kepada masalah ini yang mereka anggap pada waktu itu tidak begitu relevan 

dengan keadaan dari teks nyanyian (1972:840).  Sejalan dengan hal tersebut 

Merriam menyatakan bahwa ethnomusikologi adalah merupakan ilmu yang 

mempelajari musik yang dihasilkan oleh kebudayaan manusia yang 

mempunyai fungsi di dalam situasi sosial.  Sehubungan dengan hal tersebut, 

maka salah satu sumber yang paling jelas untuk mempelajari tata tingkah laku 

manusia di dalam suatu kebudayaan yang berkaitan dengan musik ini adalah 

teks nyanyian (1964:187). 

Dalam penelitian musik Nettl (2012 : 263) membaginya atas tiga 

kategori yaitu; musik sebagai suatu yang dipahami melalui kebudayaan dan 

nilai-nilai budaya; musik sebagai wahana untuk membantu memahami 

kebudayaan dan nilai-nilai budaya; dan musik dalam hubungannya dengan 

fenomena komunikasi lain dalam kebudayaan seperti tarian, bahasa dan puisi.  

Hal ini adalah karena hasil pemikiran yang menyatakan bahwa musik 

memiliki kaitan erat dengan aspek-aspek lain dalam suatu kebudayaan.  Oleh 

karenanya metode-metode untuk mempelajari kebudayaan dan nilai-nilai 

budaya di dalam musik berguna untuk menyajikan suatu gambaran total suatu 

kebudayaan, suku atau komunitas.  

Dari paparan beberapa teori tersebut di atas, dapat dilihat bahwa teks 

lagu adalah merupakan suatu yang penting dalam musik untuk mengungkap 

nilai-nilai budaya masyarakat.  Hal ini adalah karena teks adalah merupakan 

karya sastra yang muncul dari refleksi kehidupan masyarakat yang melatari 



karya tersebut.  Sebagai sebuah refleksi, teks lagu memang tidak sepenuhnya 

meniru keadaan masyarakat, namun memberikan pelajaran dan kemungkinan 

dalam masyarakat dengan memberikan sudut pandang estetis terhadap 

persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakatnya.   

Dalam penelitian ini, kajian tekstual adalah merupakan langkah untuk 

melihat dan memahami kaitan antara teks nyanyian dengan nilai-nilai budaya 

masyarakat yang dilacak dari teks lagu pop Minang yang dianalisis secara 

struktural dan semiotik dalam menemukan nilai-nilai budaya yang terkandung 

di dalamnya. 

C. Studi Musikologis 

Diskusi tentang masalah lagu Pop Minang tentu saja kita akan 

membicarakan masalah yang berkaitan dengan bentuk lagu, style musik, 

harmoni, dan masalah melodi.  Sejalan dengan hal tersebut dalam membahas 

musik, Nettl (2012 : 263) membaginya atas tiga kategori yaitu; musik sebagai 

suatu yang dipahami melalui kebudayaan dan nilai-nilai budaya; musik 

sebagai wahana untuk membantu memahami kebudayaan dan nilai-nilai 

budaya; dan musik dalam hubungannya dengan fenomena komunikasi lain 

dalam kebudayaan seperti tarian, bahasa dan puisi.  Untuk itu sebagai bagian 

dari lagu maka dalam kajian tekstual lagu Pop Minang secara 

etnomusikologis perlu dibahas masalah melodi dari lagu- lagunya. 

Dalam membahas tentang musikologis dari lagu Pop Minang ini 

dibatasi pada masalah organisasi ritmis, organisasi melodis, bentuk (form) 



lagu yang dapat dilihat dari periode dan perkembangan ritme dalam frase, 

ornamen  dan melodi lagu (Stein, 1962 : 40-56). 

Selain dari hal tersebut di atas, secara general bahasa dan musik 

memiliki banyak kesamaan.  Unsur-unsur utama yang sama antara keduanya 

adalah waktu (ritme) dan tekanan (aksen) dalam melodi.  Oleh karenanya 

dalam kajian etnomusikologi ada perhatian yang besar untk mempelajari 

kesamaan dalam penataan nada, tekanan (aksen), dan panjang dalam bahasa-

bahasa tertentu dan gaya musik yang bersangkutan.  Dalam musik rakyat, 

ditemukan pengembangan frase-frase, atau seksi-seksi dalam musik yang 

biasanya diawali dengan not yang bertekanan kuat.  Hal ini tidak hanya 

terjadi di dalam lagu- lagu saja, dimana fenomena ini bisa jadi merupakan 

hasil langsung dari melodi-melodi dengan tekanan yang semestinya seperti 

dalam puisi (Nettle, 2012:275).   

Seterusnya secara spesifik hubungan antara teks dan musik dalam 

komposisi individual dapat dilihat dari hubungan struktural yang dibagi atas 

dua kategori yaitu; a. Hubungan teks musik di dalam bentuk keseluruhan; dan 

b. Hubungan antara unsur fonetik dan bahasa dan analoginya dalam musik 

(Nettle, 2012:277-284). 

D. Lagu  Pop Minang 

Musik modern biasanya diistilahkan juga dengan musik Pop.  Berbicara 

tentang musik Pop, Dieter Mack menyatakan bahwa Pop musik adalah 

merupakan lagu sederhana yang langsung menarik perhatian kebanyakan 

orang (1997:19-20).  Dengan demikian, lagu Pop adalah merupakan musik 



hiburan yang bisa diterima asal dibuat secara unik dengan keterampilan bagus 

dengan tujuan komersial.  Oleh karenanya lagu Populer pada prinsipnya 

bertolak dari kebiasaan orang dan musisi dalam berkarya dengan tujuan 

memenuhi kebutuhan banyak orang. 

Berdasarkan masalah di atas, dapat dikatakan bahwa lagu Populer (Pop) 

ini adalah segala jenis lagu yang berkembang sejajar dengan perkembangan 

media audio visual atau musik entertainment yang berkembang sampai pada 

saat ini.  Begitu juga halnya dengan perkembangan lagu pop Minang sebagai 

bagian dari lagu populer, lagu pop Minang berkembang sejajar dengan 

perkembangan media audio visual dimana pertama kalinya mulai terjadi 

sekitar tahun 1935 dengan mulainya direkam saluang dan dendang di Medan 

dalam bentuk piringan hitam (gramophone).  Dengan beredarnya piringan 

hitam saluang ini, maka saluang dendang semakin dikenal khususnya di 

Minangkabau Sumatera pada umumnya (wawancara, Irsyad Adam).  

Lagu Minang hanyalah sebuah sebutan untuk lagu- lagu yang berasal 

dari daerah Minangkabau atau Sumatera Barat.  Karena pengaruh dialek, lagu 

Minangkabau sering disebut sebagai lagu Minang saja.  Dari sini kita ketahui 

bahwa sebenarnya lagu Minang itu adalah semacam lagu daerah bukan lagu 

rakyat (folk song).  Biasanya yang disebut dengan lagu- lagu Minang adalah 

lagu-lagu daerah yang dikomersilkan.  Elly Kasim pun mengemukan hal yang 

sama tentang lagu Minang sebagaimana dilansir padangkini.com, lagu 

Minang itu diambil dari pantun yang merupakan salah satu budaya 

Minangkabau yang menyembunyikan makna tersirat dalam tiap syairnya.  



1. Teks Lagu Pop Minang sebagai karya sastra 

Teks lagu dapat dikatakan sebagai sebuah puisi yang biasa 

dinikmati.  Hal ini adalah karena teks lagu bersifat puitis khususnya dalam 

karya sastra yang mengandung arti, dan hal itu dapat menyentuh perasaan, 

menarik perhatian, menimbulkan tanggapan yang jelas, dan secara umum 

jika hal tersebut menimbulkan keharuan maka disebut puitis ( Pradopo, 

2005 : 13 ).  

Sebagai karya, puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang 

mengungkapkan pikiran dan perasaan secara imajinatif dan disususn 

dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan 

pengkonsentrasikan struktur fisik dan struktur batin ( Waluyo, 1987 : 25 ).   

Puisi yang merdu dinamakan melodius, yaitu seolah-olah berlagu 

seperti nyanyian yang mempunyai melodi.  Nyanyian yang dilagukan 

tersebut adalah merupakan contoh puisi yang populer.  Puisi 

mengekpresikan pikiran dan membangkitkan perasaan, yang merangsang 

imajinasi panca indera dalam susunan yang berirama.  Di samping itu, 

puisi juga merupakan rekaman dan interpretasi dari pengalaman manusia 

yang penting, yang di ubah dalam wujud yang paling berkesan (Pradopo, 

2005:45). 

Dari uraian teori-teori tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa teks 

lagu adalah merupakan karya kreatif yang di ciptakan oleh manusia.  

Untuk mendapatkan hasil ciptaan tersebut membutuhkan proses yang 

teramat panjang serta membutuhkan pemahaman yang sangat mendalam.  



Melalui proses tersebut pencipta berusaha mencurahkan semua inspirasi 

yang ada dalam fikirannya melalui pengalaman-pengalaman dengan alam 

sekitar,  waktu dalam menghadapi hidup dan kehidupan, melalui ide dan 

gagasan yang menjadi keyakinan.  Dari inspirasi- inspirasi yang ada, maka 

terciptalah teks lagu yang berisikan ungkapan perasaan, seperti marah, 

benci, cinta, sedih, dendam, kritikan dan sebagainya.  Rasa tersebut timbul 

dengan rangkaian bahasa dan kata-kata puitis yang digunakan dalam teks 

lagu dengan daya imajinasi yang bisa terwujud dalam dunia nyata.   Oleh 

karenanya, maka seorang pengarang teks lagu dapat disejajarkan dengan 

seorang penyair, karena lirik lagu yang diciptakanya mengungkapkan 

perasaan diri pencipta itu sendiri (Pradopo, 2005:13). 

Sehubungan dengan hal tersebut, Shahnon Ahmad juga menegaskan 

bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam puisi adalah berupa emosi, 

imalinasi, pemikiran ide, nada, irama, kesan panca indra, susunan kata, 

kata-kata kiasan, kepadatan, dan perasaan yang berbaur-baur.disini dapat 

disimpulkan ada tiga unsur yang pokok,  yaitu;  pertama hal yang meliputi 

pemikiran ide, atau emosi, kedua adalah bentuknya dan yang ketiga adalah 

kesannya.  Semua itu tentu saja terungkap dengan memakai media bahasa 

(Pradopo, 2005:7). 

Dari paparan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa antara teks lagu 

dan puisi sangat erat hubunganya.  Hal ini adalah karena keduanya adalah 

merupakan karya sastra berupa tulisan yang berbentuk puisi.  Lirik dalam 

lagu adalah sebagai salah satu unsur pembangun dalam lagu atau musik yang 



dapat dikategorikan sebagai puisi dalam karya sastra.  Hal ini terlihat dari 

kemiripan struktur dan kepadatan pesan yang disampaikan.  Secara umum 

keduanya tersusun dalam bentuk bait dan sama-sama mampu menyampaikan 

pesan yang luas dengan kalimat yang terbatas. 

Begitu juga halnya dengan teks lagu pop Minang yang merupakan 

ungkapan perasaan penciptanya yang disampaikan dalam bentuk 

pantun,seloka, talibun, ataupun gurindam.  Adapun bentuk-bentuk tersebut di 

Minangkabau termasuk pada bagian sastra Minang.  Oleh karenanya, dari hal 

tersebut dapat dinyatakan bahwa teks lagu pop Minang adalah merupakan 

karya sastra Minangkabau.  

a.   Hakikat Puisi Dan Teks Lagu 

Ralph Waldo Emerson dalam Tarigan yang  menjelaskan 

bahwa puisi adalah merupakan upaya abadi untuk mengekspresikan 

jiwa, sesuatu, untuk menggerakkan tubuh yang kasar dan mencari 

kehidupan dan alasan yang menyebabkannya ada.  Bukannya irama 

melainkan argumen yang membuat irama (2003:4). 

Pendapat tersebut juga didukung oleh Blair dan Chandler 

dalam Tarigan yang menyatakan bahwa   puisi adalah peluapan 

spontanitas dari perasaan-perasaan yang penuh daya, yang bercikal-

bakal dari emosi yang berpadu kembali dalam kedamaian (2003:5). 

Jadi, puisi adalah merupakan ekspresi pemikiran yang 

membangkitkan perasaan, yang merangsang imajinasi panca indera 

dalam susunan kata-kata yang berirama (Pradopo, 2005:7).  



Sejalan dengan hal di atas, unsur-unsur yang terkandung dalam 

puisi dijelaskan oleh Shahnon Ahmad adalah berupa emosi, 

imajinasi, pemikiran ide, nada, irama, kesan panca indra, susunan 

kata, kata-kata kiasan, kepadatan, dan perasaan yang berpadu yang 

dapat disimpulkan pada tiga unsur yang pokok, yaitu; pertama hal 

yang meliputi pemikiran ide, atau emosi.  Kedua adalah bentuknya,  

dan yang ketiga adalah kesannya, dan kesemuanya  itu terungkap 

melalui media bahasa (Pradopo, 2005:7).  

Sebagai sebuah karya sastra puisi adalah merupakan karya 

imajinatif dengan menggunakan media bahasa yang khas.  Bahasa 

yang digunakan dalam puisi berbeda dengan bahasa yang digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari.  Kekhasan bahasa dalam puisi salah 

satunya juga terdapat dalam teks lagu yang mempunyai ciri-ciri yang 

mirip dengan puisi.   

Hal ini adalah karena teks lagu adalah juga merupakan 

ekspresi seseorang dari alam batinnya tentang sesuatu yang dilihat, 

didengar atau dialaminya.  Penuangan ekspresi lewat teks lagu ini 

diperkuat dengan melodi dan notasi musik yang disesuaikan dengan 

teks lagunya. Dengan demikian penikmat musik akan semakin 

terbawa dalam alam batin pengarangnya.  Suminto A. Sayuti (1985: 

24) mengemukakan bahwa bahasa yang digunakan dalam lirik lagu 

merupakan hal yang menarik untuk dikaji, karena bahasa lirik lagu 

merupakan bahasa puisi.  Bahasa puisi adalah sifat-sifat bahasa yang 



digunakan sebagai media ekspresi dan bukan merupakan bahasa 

yang definitif. 

Oleh karenanya, dalam teks lagu, penyair atau pengarang 

haruslah cermat memilih kata-kata, karena kata-kata yang ditulis 

harus dipertimbangkan maknanya, komposisi bunyi dalam rima dan 

irama, kedudukan kata itu di tengah konteks kata lainnya dan 

keddudukan kata dalam keseluruhan lagu itu.  Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Gorys Keraf yang menyatakan bahwa diksi adalah 

kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari 

gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan menemukan 

bentuk sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok 

masyarakat pendengar (2004: 24).  

Seorang pencipta lagu dalam menulis teks lagu mementingkan 

faktor liguistik untuk mewujudkan hasil karyanya, antara lain: pilhan 

kata dan gaya bahasa.  Faktor diksi dalam syair lagu adalah 

merupakan faktor penting karena pemilihan kata yang tepat dan 

sesuai dengan musik merupakan daya tarik dari suatu lagu.  

Demikian juga halnya dengan gaya bahasa, sebagai salah satu faktor 

yang membentuk suatu keindahan lagu.  Sehubungan dengan 

pemilihan kata, kesesuaian kata meliputi bentuk dan arti.  Bentuk 

adalah merupakan wujud ujaran yang diucapkan manusia, sedangkan 

arti mengacu pada pesan yang disampaikan.  Arti memiliki tipe-tipe 

sesuai dengan kedudukan pemakai bahasa dalam suatu kalimat.   



Dengan pemilihan kata yang tepat, suatu karya akan memberi kesan 

kepada para pembaca atau pendengar.  

b. Pantun Minangkabau 

Pantun adalah bentuk sastra lisan yang paling sering 

digunakan.  Apakah yang dimaksud dengan pantun? Jawaban 

petanyaan tersebut telah banyak dikemukakan oleh para ahli.  Secara 

umum mereka beranggapan bahwa pantun merupakan bentuk puisi 

tradisional Indonesia  yang paling tua.  Tiap bait (kuplet) pantun 

biasanya terdiri dari empat baris yang bersajak ab-ab.  Umumnya 

tiap baris terdiri dari 4-8 kata.  Baris pertama dan kedua disebut 

sampiran dan baris ketiga dan keempat disebut isi pantun.  

Apakah yang dimaksud dengan pantun Minangkabau? 

Samakah pantun Minangkabau dengan pantun-pantun yang dikenal 

secara umum?  Pada hematnya, pantun Minangkabau sama dengan 

pantun secara umum, yaitu: (1) jenis puisi rakyat yang paling tua dan 

paling umum di Indonesia, (2) berbentuk lisan, (3) biasanya  

berkaitan dengan perasaan rindu dendam, kesedihan, gurauan, 

pengajaran, norma-norma, dan lain- lain, (4) mempunyai bait yang 

terdiri dari empat baris atau lebih, (5) memiliki  empat sampai dua 

belas suku kata pada tiap-tiap baris, (6) baris pertama bersajak 

dengan baris ketiga dan baris kedua dengan baris keempat (ab- ab), 

dan (7) bagian pertama pantun (baris pertama dan kedua) disebut 



dengan sampiran dan bagian kedua (baris ketiga dan keempat) 

disebut dengan bagian isi.  

Sehubungan dengan hal di atas, Navis (1984: 232) 

mengemukakan bahwa pantun merupakan bentuk sastra lisan yang 

terpenting bagi masyarakat Minangkabau.  Pantun sering menjadi 

buah bibir, bunga kabar, dan hiasan dalam berpidato (pasambahan).   

Hakikat  pantun Minangkabau sama dengan hakikat pantun 

secara umum seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu pantun 

adalah merupakan puisi rakyat yang paling tua dan paling umum di 

Indonesia.  Pantun merupakan bentuk sastra rakyat yang tidak 

tertulis.  Isi pantun biasanya  berkaitan dengan perasaan rindu, 

dendam, kesedihan, gurauan, pengajaran, norma-norma, hiburan dan 

lain- lain.  Pantun mempunyai bait yang terdiri dari empat baris atau 

lebih (sampai dua belas baris) dengan empat sampai dua belas suku 

kata pada tiap-tiap barisnya.  Baris pertama bersajak dengan baris 

ketiga dan baris kedua dengan baris keempat (ab-ab).  Bagian 

pertama pantun (baris pertama dan kedua) disebut dengan sampiran 

dan bagian kedua (baris ketiga dan keempat) disebut dengan bagian 

isi. 

Bila disimak lebih mendalam, ada beberapa hal yang dapat 

dianggap sebagai penanda pantun Minangkabau.  Penanda tersebut 

dapat dijadikan indikator sebagai pembeda antara pantun 

Minangkabau dengan pantun dalam pandangan umum.  Indikator 



pembeda tersebut pada hematnya dapat dibedakan dalam bentuk 

lahiriah dan batiniah pantun.  Bentuk lahiriah mengacu kepada 

penampakan sebuah pantun Minangkabau.  Dari sisi lahiriah 

indikator pantun Minangkabau adalah sebagai berikut.  

Pertama, sebuah pantun dapat dikatakan sebagai pantun 

Minangkabau jika pantun tersebut lahir dan berkembang di tengah-

tengah masyarakat Minangkabau. Keberadaan pantun tersebut  

terletak dalam koridor dari, oleh, dan untuk masyarakat 

Minangkabau.  

Kedua, sebuah pantun dapat dikatakan sebagai pantun 

Minangkabau jika benda-benda, peristiwa-peristiwa, lokasi, dan lain-

lain yang  dikemukakan dalam bagian sampiran atau bagian isi 

pantun diambil atau berasal dari alam Minangkabau, atau sesuatu 

yang bernuansa Minangkabau. Metafor-metafor yang dipakai  

tersebut pada umumnya sudah dikenal dengan baik dan sangat 

familiar dengan orang Minangkabau. Mereka tidak akan mengambil 

sesuatu perlambang yang tidak mereka ketahui atau yang bukan 

berasal dari alam mereka (Mardjani, 1989-1990:39-64). 

Ketiga, sebuah pantun dapat dikatakan sebagai pantun 

Minangkabau jika bahasa yang digunakan adalah bahasa 

Minangkabau, 



Keempat, Pantun Minangkabau diyakini oleh masyarakat 

Minangkabau sebagai miliknya, milik bersama sebagai bagian dari 

kebudayaan mereka 

2. Lagu  Pop dan Budaya Minangkabau 

Berbicara tentang lagu pop, Mack (1997:19) menyatakan bahwa pop 

musik adalah merupakan sebuah lagu sederhana yang langsung menarik 

perhatian kebanyakan orang.  Dengan demikian, lagu pop adalah 

merupakan musik hiburan yang bisa diterima asal dibuat secara unik 

dengan keterampilan bagus yang bertujuan untuk komersialisasi.  Oleh 

karenanya dalam kenyataan lagu Populer pada prinsipnya bertolak dari 

kebiasaan orang dan musisi dalam berkarya dengan tujuan memenuhi 

kebutuhan banyak orang. 

Berdasarkan masalah di atas, dapat dikatakan bahwa lagu populer 

(pop) ini adalah segala jenis lagu yang sedang berkembang sejajar dengan 

perkembangan media audio visual atau musik entertainment yang 

berkembang sampai pada saat ini (Mack, 1997:19-20). 

Begitu juga halnya dengan perkembangan lagu pop Minang sebagai 

bahagian dari budaya masyarakat Minangkabau.  Hal ini dapat dilihat 

sejak dari awal perkembangan lagu Pop Minang yang sejajar dengan 

perkembangan media, teknologi audio visual.  Perkembangan ini semakin 

lama semakin kompleks dan modern yang akhirnya memunculkan industri 

budaya dengan fungsi utamanya adalah produksi atau distribusi hiburan 

dan informasi.  Ini tentu saja akan berdampak pada semakin meluasnya 



konsumsi seni musik dalam kehidupan mayarakat luas (Suka Harjana, 

2003 : 227). 

Sejalan dengan hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam 

perkembangan seni musik Minangkabau, pengaruh lagu pop Minang 

memberikan andil penting dengan karakter seni suara yang amat terbuka.  

Kenyataan ini dapat dilihat dari karya-karya lagu pop Minang sejak dari 

tahun 1950 dengan Gumarangnya sampai pada karya-karya kotemporer 

lagu Pop Minang pada era akhir tahun 2000 an.  Dalam rentang masa 

tersebut, aransemen lagu Pop Minang telah menembus batas-batas yang 

tidak terbayangkan sama sekali karena dalam pengolahan irama melodinya 

lagu Pop Minang telah mempergunakan irama musik jenis Irama Latin, 

Cha cha, Reggae, Rap, Remix, gambus, India, dangdut, Melayu, karo dan 

bahkan jenis-jenis aransemen hasil kawin silang dan penemuan baru telah 

dimunculkannya (maulananusantara.wordpress.com.diunduh 29 November 

2014).  

Kenyataan ini dapat diterima oleh masyarakat pendukungnya, hal ini 

adalah juga karena ditunjang oleh budaya masyarakat Minangkabau yang 

sangat terbuka dan mudah beradaptasi dalam mendukung inovasi- inovasi 

dan kreasi yang terjadi dalam lagu Pop Minang.  Hal ini tentu saja sesuai 

dengan konsep adat yang tertuang dalam mamang adat Minangkabau yang 

berbunyi ’sakali aia gadang sakali tapian barubah’ (sekali air besar sekali 

tepian berubah).  Konsep ini adalah merupakan gambaran yang sangat 

jelas dalam masalah keterbukaan masyarakat Minangkabau dalam 



memahami dan menerima inovasi dan kreasi baru dalam seni musik.  

Namun tentu saja keterbukaan tersebut ada batasnya sesuai dengan budaya 

masyarakatnya.  Adapun batas-batas tersebut juga tertuang dalam mamang 

adat yang berbunyi ’baindang batampi tareh dipiliah atah ciek – ciek’.   

Hal ini maksudnya adalah menegaskan bahwa dalam menerima suatu 

inovasi dan kreasi, masyarakat Minangkabau haruslah selektif dalam 

menyeleksi sesuai dengan ajaran adatnya yang menyatakan ’adat ba sandi 

syarak syarak ba sandi kitabbullah’. 

Oleh karenanya, dalam perkembangan lagu Pop Minang, melodi dan 

aransemen musik bisa berinovasi sesuai dengan kekontemporerannya, 

namun lirik lagu tetap memegang kaidah dalam lagu Minang yang 

menegaskan identitas ke Minangannya.  Salah satu ciri kekhasan lirik lagu 

Minang adalah kekhasan sastra Minang yang cenderung bermetafora, 

menganalogikan sesuatu melalui karakter alam, sesuai dengan filosofi 

adatnya yang menganggap bahwasanya alam adalah merupakan guru yang 

natural, paling benar dan tidak memanipulasi maupun mengecoh.  

Walaupun masalah yang dibahas dalam lagu tersebut bersifat kontemporer, 

namun penyair sama sekali tidak mengurangi nilai syairnya dengan 

menganalogikan syairnya pada fenomena alam kontemporer, seperti lagu 

pop Minang lainnya yang berkembang sejak beberapa dekade lalu.  

Sejalan dengan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa lagu adalah 

salah satu media ungkapan kesenian yang mencerminkan kebudayaan 

masyarakat pendukungnya.  Di dalam lagu terkandung nilai dan norma-



norma yang menjadi bagian dari proses enkulturasi budaya, baik dalam 

bentuk formal maupun informal.  Oleh karenanya, lagu memiliki bentuk 

yang khas, baik dari sudut struktur maupun jenisnya dalam kebudayaan.  

Lagu adalah bagian dari sebuah karya seni.  Seni adalah bagian 

penting dalam sistem peradaban manusia yang terus bergerak sesuai 

dengan perkembangan budaya, teknologi dan ilmu pengetahuan.  Sebagai 

bagian dari sebuah karya seni, lagu mampu menjadi media bagi seseorang 

untuk berkomunikasi dengan orang lain.  

Salah satu tujuan dari lagu adalah untuk media berkomunikasi.  Hal 

ini adalah karena tidak banyak orang yang menyanyikan sebuah lagu 

hanya untuk menyenangkan diri sendiri, karena biasanya orang 

menyanyikan sebuah lagu tentu saja karena ingin didengar oleh orang lain.   

Oleh karena itulah melalui lagu musisi ingin menjelaskan, menghibur, 

mengungkapkan pengalaman kepada orang lain. Sejalan dengan hal 

tersebut, dapat dikatakan bahwa lagu adalah merupakan sarana bagi para 

musisi dalam mengungkap apa yang mereka diinginkan. 

Lagu tercipta karena adanya pesan yang hendak disampaikan oleh 

pemusik.  Musisi sebagai pencipta lagu mempunyai ide, gagasan, atau 

pengalaman yang ingin disampaikan kepada orang lain.  Hal tersebut 

adalah karena lagu juga sebagai alat untuk mengekspresikan diri atau 

mengungkapkan pengalaman.  Pengalaman dapat berupa pengalaman fisik, 

maupun emosional.  Oleh karenanya, dalam lagu- lagu Pop tidak 



mengherankan jika sangat banyak pencipta lagu yang menggunakan tema 

cinta dalam lagunya. 

Lagu sebagai sebuah pesan komunikasi dapat menyampaikan pesan 

motivasi dalam konteks kehidupan untuk mendorong dan menyemangati 

individu.  Motivasi disini dapat diartikan sebagai tujuan jiwa yang 

mendorong individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk 

tujuan-tujuan tertentu terhadap situasi disekitarnya (Mack, 1997:117). 

Motif berasal dari bahasa latin movere yang berarti bergerak atau 

tomove yang berarti kekuatan dalam diri organisme yang mendorong untuk 

berbuat (driving force).  Motif sebagai pendorong tidak berdiri sendiri 

tetapi saling terkait dengan faktor lain yang disebut dengan motivasi.  

Motif adalah suatu keadaan ketegangan didalam individu yang 

membangkitkan, memelihara dan mengarahkan tingkah laku menuju pada 

tujuan atau sasaran.  

Perilaku manusia ditimbulkan atau dimulai dengan adanya motivasi. 

Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna 

mencapai suatu tujuan.  Motivasi yang ada dalam diri seseorang akan 

mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan untuk mencapai 

sasaran kepuasan (Ghufron & Risnawita, 2010:83). 

 Sejalan dengan hal tersebut, maka motivasi yang didapatkan melalui 

lagu adalah termasuk motivasi eksternal.  Motivasi eksternal adalah 

motivasi yang didapatkan individu atau kelompok yang didapatkan dari 



luar.  Motivasi mempunyai banyak nilai yang dapat mempengaruhi banyak 

aspek dalam kehidupan.  Hal mana dapat dilihat salah satunya seperti nilai 

kebersamaan yang sudah dari jaman penjajahan ditanamkan untuk 

membebaskan diri melawan penjajah.  Nilai Kejuangan adalah konsep 

yang berkenaan dengan sifat, mutu, keadaan tertentu yang berguna bagi 

manusia dan kemanusiaan yang menyangkut upaya tak kenal lelah untuk 

tetap eksis secara bermartabat.  Zaman sekarang perjuangan diletakkan 

pada membebaskan diri dari kemiskinan, kebodohan, penurunan kualitas 

mental/moral.  Nilai Religi adalah sebuah penerimaan atas tata aturan 

daripada kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi dari manusia itu sendiri.  

Nilai Cinta mempunyai arti sebuah perasaan yang diberikan oleh Tuhan 

untuk saling mencintai, saling memiliki, saling memenuhi, saling 

pengertian.  Cinta tidak hanya untuk lawan jenis tetapi juga untuk 

keluarga, sahabat, teman, tetangga, hewan, dan seluruh bumi ini.  Nilai 

Persahabatan adalah sebuah tindakan yang terjadi diantara satu individu 

dengan individu yang lain yang didasari rasa saling mengerti, memahami, 

melindungi, dan kasih sayang.  

E. Teori Struktural 

Puisi dan pantun sebagai karya sastra yang merupakan sebuah struktur.  

Kata ‘struktur’ dalam terminologi sastra mempunyai arti sebagai kesatuan 

totalitas cipta sastra yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan 

saling memberi makna satu sama lain.  Bagian-bagian dalam kesatuan itu 

melakukan regulasi diri, artinya saling berkaitan dan memberi makna kepada 



yang lain dan bagian-bagian itu hanya bermakna dalam totalitasnya (Waluyo, 

1995: 153) 

Kajian strukturalistik mendasarkan telaah sastra pada konsep 

pendekatan objektif, yaitu pendekatan yang menekankan karya sastra sebagai 

struktur yang sedikit banyak bersifat otonom (Teeuw, 1984: 150).  Hal ini 

selaras dengan ciri khas strukturalisme, yakni: anti kausal dan anti sejarah, 

artinya dalam menelaah karya sastra, kritikus tidak usah mempertimbangkan 

faktor kausal dan faktor sejarah (Waluyo, 1995: 153).  Kritikus harus 

meberikan makna pada setiap aspek dan anasir karya sastra yang semuanya 

mendapat makna penuhnya dari fungsinya dalam totalitas karya tersebut 

(Teeuw, 1984:130) 

Strukturalisme sebagai pendekatan teori memandang karya sastra 

sebagai suatu kebulatan makna, akibat perpaduan isi dengan pemanfaatan 

bahasa sebagai alatnya.  Dengan kata lain, teori ini memandang dan menelaah 

sastra dari segi yang membangun karya sastra, yaitu tema, alur, latar, 

penokohan, dan gaya bahasa (Atar Semi, 1989/: 45).  Hal ini berarti bahwa 

penelitian sastra, atau katakanlah kritik sastra harus berpusat pada karya 

sastra itu sendiri, tanpa memprhatikan sastrawan dan atau penyair sebagai 

pencipta, pembaca sebagai penikmatnya, dan hal-hal yang disebut faktor 

ekstrinsik yang berada di luar karya itu sendiri. 

Teori strukturalisme juga melihat sastra dalam struktur kebudayaan 

secara menyeluruh.  Dengan demikian, sebuah karya sastra terdiri dari unsur-



unsur struktural yang membentuk suatu organisasi yang sangat kompleks 

yang terdiri dari berbagai lapisan dengan aneka makna yang saling berkaitan.  

Teori struktural digunakan untuk menghasilkan gambaran yang jelas 

terhadap diksi, citraan, bahasa kias, majas, sarana retorika, bait dan baris, 

nilai dan bunyi,  persajakan, narasi, emosi, dan ide yang digunakan pengarang 

dalam menulis puisinya. 

Sejalan dengan hal tersebut Waluyo (1995:28) menyatakan bahwa puisi 

terbangun oleh unsur fisik dan unsur batin.  Struktur fisik puisi tampak ketika 

dibaca atau ditulis, karena unsur ini adalah termasuk unsur luar.  Struk tur 

fisik puisi terdiri atas diksi, pengimajian (citraan), majas, kata konkret, 

tipografi dan vesifikasi (rima, ritme, metrum).  Struktur batin puisi terdiri atas 

perasaan (feeling), tema (sence), nada (tone) dan amanat (intention). 

Dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa unsur karya sastra adalah 

meliputi unsur; (1) fisik seperti; diksi, citraan, kiasan, dan sarana, retorika dan 

persajakan; (2) unsur isi/batin yaitu unsur maknanya.  Sehubungan dengan 

masalah tersebut, Dick Hartoko dalam Waluyo (1995:27) juga menjelaskan 

struktur puisi pada prinsipnya ada 2 yaitu struktur fisik dan sytruktur batin.  

Struktur fisik  meliputi (1) perwajahan puisi (tipografi), (2) d iksi, (3) 

imaji, (4) kata konkret, (5) bahasa figuratif, dan (6) verifikasi yaitu 

menyangkut rima, ritme dan metrum.  Sedangkan struktur batin puisi terdiri 

dari (1) tema/makna (sence), (2) rasa (feeling) yaitu sikap penyair terhadap 

pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya, (3) Nada (tone) yaitu 

sikap penyair terhadap pembacanya.  Nada juga berhubungan dengan tema 



dan rasa, (4) amanat/tujuan/maksud (intention).  Sadar atau tidak, ada tujuan 

yang mendorong penyair menciptakan puisi.  Tujuan tersebut dapat dicapai 

sebelum penyair menciptakan puisi, ataupun dapat ditemukan dalam puisinya. 

F. Teori Semiotik 

Secara etimologis istilah semiotik berasal dari kata Yunani semion yang 

berarti “tanda”.   Cobley dan Janz menyatakan bahwa semiotik berasal dari 

kata Yunani yaitu seme yang artinya adalah penafsir tanda.  Tanda itu sendiri 

didefinisikan sebagai sesuatu yang atas dasar konvensi sosial yang terbangun 

sebelumnya dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain. Secara terminiologis, 

semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas 

objek-objek , peristiwa-peristiwa seluruh kebudayaan sebagai tanda (Eco 

1979 dikutip Sobur 2003:95).  Sejalan dengan hal tersebut, Van Zooest 

(1993:5) mengartikan semiotik sebagai ilmu tanda (sign) dan segala yang 

berhubungan dengannya antara lain: cara berfungsinya, hubungannya dengan 

kata lain, pengirimannya, penerimaannya oleh yang mempergunakannya.  

Dengan demikian, maka semiotik dapat dinyatakan sebagai sebuah ilmu 

yang mengkaji tanda dalam kehidupan manusia, dengan arti bahwa segala 

sesuatu yang hadir di dalam kehidupan dilihat sebagai tanda yang harus diberi 

makna.  Selain dari itu, semiotik juga dikatakan ilmu yang menganggap 

bahwa fenomena sosial dan kebudayaan adalah merupakan tanda-tanda.   

Hoed (2004) menyatakan bahwa semiotik adalah merupakan ilmu yang 

mempelajari system-sistem, atruran-aturan, dan konvensi-konvensi yang 

memungkinkan tanda-tanda mempunyai arti.   



Dalam perkembangan semiotik ada dua aliran yang mewarnainya yaitu; 

aliran strukturalis dan aliran pragmatis.  Aliran semiotik strukturalis merujuk 

pada sausure yang melihat tanda sebagai pertemuan antara bentuk (yang 

tercitra dalam kognisi seseorang) dan makna (isi yang dipahami oleh manusia 

pemakai tanda).  Sausure memakai istilah signifiant (signifier) untuk penanda 

atau segi bentuk suatu tanda, dan signifie (signified) untuk petanda dari segi 

maknanya.  Sausure dan pengikutnya melihat tanda sebagai suatu yang 

menstruktur dan terstruktur dalam kognisi manusia.  Dalam hal ini hubungan 

antara bentuk dan makna tidak bersifat pribadi, tapi bersifat sosial yang 

didasari kesepakatan sosial dan juga bersifat dikotomis dan struktural.  

Bagi penganut semiotik pragmatism yaitu Charles Sander Pierce dan 

pengikutnya menyatakan bahwa tanda adalah merupakan suatu yang 

mewakili sesuatu.  Sesuatu tersebut dapat berupa hal yang konkret dan dapat 

diamati manusia melalui inderanya melalui suatu proses yang mewakili 

sesuatu yang ada dalam kognisi manusia.  Dalam hal ini tanda bukanlah suatu 

struktur melainkan suatu proses kognitif yang berasal dari apa yang ditangkap 

oleh panca indera. 

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa semiotik adalah merupakan 

ilmu tentang tanda dalam memaknai sesuatu.  Selain dari itu dapat dilihat 

bahwa dalam semiotik ada banyak cara yang ditawarkan untuk mengungkap 

makna, dan bahkan semua yang berpotensi mempunyai tanda dapat dianalisis 

dengan semiotik.   



Sebagai ilmu yang mengkaji masalah tanda, semiotik banyak berkaitan 

dengan kebudayaan yang satu dengan yang lainnya yang berhubungan dalam 

memahami makna yang terdapat di dalamnya.  Oleh karenanya, tentu saja 

semiotik dapat digunakan untuk mengkaji masalah kebudayaan.  Dalam 

penelitian ini semiotik digunakan untuk menganalisis teks nyanyian lagu pop 

Minang Ayam Den Lapeh, Kasiah Tak Sampai, Mangkonyo Denai 

Tagamang, dan Nan Tido Manahan Hat sebagai usaha untuk mengungkap 

nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya.  

Dalam konteks sastra, Teeuw memberi batasan semiotik adalah tanda  

sebagai tindak komunikasi.  Tanda merupakan kesatuan antara dua aspek tak 

terpisahkan satu sama lain, yaitu “significant” atau penanda dan “signifie” 

atau petanda (1988:34-44).  Dalam proses signifikasi sastra, makna karya 

sastra dibentuk berdasarkan susunan bahasa.  Bahasa itu sendiri adalah 

merupakan system semiotik tingkat pertama yang sudah memiliki arti leksikal 

sebelum diterapkan pada karya sastra.  Sedangkan bahasa dalam karya sastra 

adalah merupakan semiotik tingkat ke dua yang maknanya ditentukan 

berdasarkan konvensi sastra.  Oleh karena itu, bahasa dalam karya sastra 

mempunyai arti lain dari bahasa itu sendiri sehingga menimbulkan arti baru 

yang ditentukan oleh konvensi sastra.  Untuk membedakannya dengan arti 

dalam bahasa (meaning), maka arti dalam sastra disebut dengan makna 

(significance)(Pradopo, 1995)    

Atas dasar pengertian di atas, karya sastra jenis apapun dapat dipandang 

sebagai gejala semiotik atau sebagai gejala tanda-tanda.  Sebagai gejala tanda, 



maka makna karya sastra dapat mengacu kepada sesuatu di luar karya sastra 

itu sendiri ataupun di dalam dirinya (van zoest, 1993).  Sebagai dunia yang 

diwujudkan dengan kata-kata, maka karya sastra adalah merupakan bahan 

yang diwujudkan denga bahasa.  Bahasa sastra adalah merupakan “penanda” 

yang menandai “sesuatu”.   Sesuatu itu disebut “petanda” yaitu yang ditandai 

oleh penanda.  Oleh karenanya, makna karya sastra sebagai tanda adalah 

merupakan makna semiotiknya, yaitu makna yang bertautan dengan dunia 

nyata (van zoest, 1993:74).    

Semiotika sebagai ilmu yang berurusan dengan pengkajian tanda dan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda seperti system tanda dan 

proses yang berlaku bagi penggunaan tanda yang memungkinkan tanda 

mempunyai makna (Hoed, 2008:3).  Dari hal yang demikian dapat dinyatakan 

bahwa semiotik adalah merupakan suatu disiplin ilmu yang meneliti semua 

bentuk komunikasi selama komunikasi tersebut dilaksanakan dengan 

menggunakan tanda yang didasarkan pada sistem-sistem tanda atau kode-

kode.  Karena semiotik dipandang sebagai ilmu tentang tanda atau ilmu yang 

mempelajari system-sistem, aturan-aturan, serta konvensi-konvensi yang 

memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti, maka dalam pengertian 

ini karya sastra dipandang sebagai system tanda yang dapat dianalisis dengan 

semiotik. 

Menurut Pradopo (1995:118) karya sastra merupakan struktur tanda 

yang bermakna.  Tanpa memperhatikan tanda, system tanda, serta konvensi 

tanda, maka karya sastra tidak dapat diketahui maknanya secara optimal.  



Oleh karenanya, untuk mengetahui makna teks nyanyian secara optimal, 

maka teks nyanyian dapat dipandang secara semiotik, yaitu dipahami 

sepenuhnya sebagai tanda.  Kaitannya dalam hal ini adalah jelas bahwa ilmu 

tentang tanda-tanda itu menganggap bahwa fenomena sosial/masyarakat dan 

kebudayaan, termasuk karya sastra adalah merupakan tanda-tanda yang perlu 

diberi makna.  Adapun bagian yang menjadi dasar pemahaman terhadap 

karya sastra yang merupakan gejala semiotik adalah pendapat yang 

menyatakan bahwa karya sastra merupakan fenomena dialektik antara teks 

dan pembaca.  Oleh karena itu, pembaca tidak terlepas dari ketegangan dalam 

usaha menangkap- makna sebuah karya sastra.  Dengan demikian, maka 

makna karya sastra tidak hanya ditentukan oleh pembaca terhadap karya 

sastra yang dihadapinya, namun juga ditentukan dan diarahkan oleh karya 

sastra itu sendiri.  

Begitu juga halnya dengan puisi/lirik lagu sebagai bentuk ekspresi 

pengarang pada  audiensnya dengan  medium bahasa membutuhkan 

pemahaman  tanda-tanda yang ada dalam teks.  Pemahaman teks tersebut 

membutuhkan sistem tanda/kode, yaitu kode bahasa, sastra dan budaya.  

Pemahaman  puisi/lirik lagu sebenarnya adalah mengungkap  makna 

puisi/lirik lagu tersebut.  Kode bahasa yang dipakai sebagai pemahaman 

makna yang gramatikal dalam satuan sintaktik, kode sastra dipakai sebagai 

pemaknaan estetika pada unsur-unsur yang mendukung karya sasta, kode 

budaya dipakai sebagai pemahaman pemaknaan  di luar kebahasaan yang 

membutuhkan konteks budaya ( Pradopo, 1995:42; Teeuw, 1988:11).  



Berhubung karena karya sastra merupakan fenomena dialektika antara 

teks dan pembaca yang menunjukkan bahwa antara pembaca dan teks terjadi 

dialektika dalam pemaknaan karya sastra.  Maka makna karya sastra 

diperoleh sebagai akibat peran aktif pembaca.  Oleh karenanya untuk 

memperoleh pemahaman makna teks nyanyian secara penuh, maka teks 

nyanyian tersebut harus dipahami dalam hubungan antara tanda dan ko nteks 

budayanya.  Hal tersebut dapat dilakukan dengan menghubungkan penafsiran 

tanda-tanda semiotik dalam teks nyanyian dengan teks nyata yang dapat 

berupa kata, frase, kalimat, peribahasa, atau seluruh teks yang menjadi latar 

penciptaan teks sehingga signifikasi teks harus ditemukan dengan mengacu 

pada pada teks lain atau teks yang sudah ada sebelumnya.  Teks dalam 

pengertian umum bukan hanya teks tertulis atau teks lisan, tetapi juga 

termasuk adat istiadat, kebudayaan, dan bahkan dunia ini.  

Dalam penelitian ini untuk mengungkap nilai-nilai budaya dalam teks 

nyanyian, maka teori yang digunakan dalam mengungkapkan dan 

menafsirkan makna budaya dalam  lirik lagu Pop Minang Ayam Den Lapeh, 

Kasiah Tak Sampai, Mangkonyo Denai Tagamang, dan Nan Tido Manahan 

Hati dipakai teori semiotik sausure.  Dengan demikian, maka metode analisis 

struktural dan semiotik dapat dipakai secara terpadu untuk menggali nilai-

nilai budaya yang terdapat dalam teks lagu Pop Minang Ayam Den Lapeh, 

Kasiah Tak Sampai, Mangkonyo Denai Tagamang, dan Nan Tido Manahan 

Hati. 

 



G. Penelitian yang relevan 

Kajian musik Minangkabau Sumatera Barat relatif sudah cukup banyak 

dilakukan oleh peneliti atau pengkaji terdahulu.  Dari sejumlah kepustakaan 

yang dicermati, penulisan musik Minangkabau pada umumnya lebih terfokus 

pada satu musik saja yang ada pada sub-sub etnis Minangkabau.  Dengan kata 

lain dapat dikatakan penelitian dan pengkajian musik Minangkabau terdahulu 

umumnya lebih bersifat studi kasus.  

Ada beberapa studi musik yang mempunyai titik singgung dan relevansi 

dengan penelitian ini.  Tulisan-tulisan tersebut merupakan bacaan awal yang 

mendukung dan memberi inspirasi dalam menentukan arah dan wawasan 

penelitian.  Beberapa studi yang relevan akan diacu sebagai kajian pustaka 

sebagai berikut : 

Tulisan Eliana Tropeano “Does Rap or Rock Music Provoke Violent 

Behavior ? “dalam Journal of Undergraduate Psychological Vol 1 2006 

dapat dijadikan acuan.  Hal ini adalah karena dalam penjelasannya tentang 

masalah hubungan antara musik yang dalam hal ini musik rock dan rap dalam 

mempengaruhi perilaku.  Dalam pernyataannya menyatakan bahwa menonton 

video musik rock dan rap yang lirik lagunya mengandung kekerasan, perilaku 

agresif dan perilaku metrendahkan perempuan akan dapat mempengaruhi 

perilaku penimatnya untuk menjadi orang yang berprilaku kekerasan.  

Adapun definisi perilaku kekerasan secara fisik dan verbal dalam tulisan ini 

adalah menyakiti orang lain, mengutuk, mencuri, melakukan gerakan-gerakan 

yang tidak pantas, serta pandangan negatif terhadap perempuan.   



Tulisan ini memberikan pemahaman terhadap pengaruh musik yang 

dapat menjadi motifasi perubahan perilaku pada penikmatnya.  Adapun 

motifasi perilaku tersebut adalah berdasarkan pada video pertunjukan musik 

dan lirik- lirik lagu yang cenderung membentuk tingkah laku yang negatif.  

Ryan Salazar “The Effect of Music Education on The Achievement Gap 

in Florida Hight Scools”dalam The American Association of Behavioral and 

Social Sciences Journal Vol. 16 2012, secara umum membahas tentang musik 

dan hubungannya dengan peningkatan kepintaran siswa.  Secara umum dalam 

tulisannya ini Ryan Salazar menjelaskan tentang korelasi potensial antara 

pendidikan musik dalam meningkatkan prestasi siswa.  Hal mana dalam 

penelitian ini melibatkan 11.925 orang siswa SMA di Florida sebagai 

responden dengan informasi demografis yang rinci, prestasi akademik, 

catatan kehadiran, dan mengikuti pendidikan musik.  Hasil dari penelitian ini 

,menunjukkan bahwa siswa kulit hitam dan hispanik yang belajar musik 

memiliki prestasi yang lebih tinggi dari siswa yang sama yang tidak belajar 

musik. 

Tulisan ini dapat memberikan pemahaman terhadap hubungan musik 

dalam memberikan dorongan dan respon pada individu dalam hubungannya 

dengan masalah sosial masyarakat.  

Susan. C. Gardstrom “Music Exposure and Criminal Behavior: 

Perceptions of Juvenile Offenders” dalam Journal of Music 

Theraphy,XXXVI (3) 1999 membahas tentang permasalahan pengaruh musik 

dalam dorongan tingkah laku kriminal anak-anak muda.  Hal ini relevan 



dijadikan acuan karena menjelaskan tentang masalah pengaruh musik Heavy 

metal dengan liriknya yang menitik beratkan pada emosi kemarahan, 

kekerasan, pembunuhan dan bunuh diri, pemberontakan, penyalahgunaan 

obat, hubungan seksual, dan satanisme, yang cenderung punya pengaruh 

buruk pada anak-anak muda penggemarnya.  Penelitian ini dapat memberikan 

inspirasi dalam melihat hubungan antara musik dan tekstualnya dengan 

berisikan nilai-nilai tertentu yang dapat mempengaruhi sikap perilaku 

pendengarnya.  Hal ini adalah karena penelitian ini menekankan pada nilai-

nilai budaya yang terdapat dalam teks lagu Pop Minang dan hubungannya 

dengan masalah sosial kemasyarakatan. 

Mardjani Martamin dalam bukunya Dendang Minangkabau Suatu Studi 

Kepustakaan, membahas tentang permasalahan tentang Dendang dalam 

kebudayaan Minangkabau.  Hal ini sangat relevan dijadikan acuan karena 

menjelaskan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan dendang 

sebagai salah satu musik vokal yang ada di Minangkabau.  Dalam 

pembahasannya juga dimasukkan masalah asal-usul dendang, jenis dendang, 

pantun dalam dendang serta isi dari pantun dendang Minangkabau.  

Walaupun karya Mardjani Martamin ini menjelaskan tentang masalah 

dendang Minangkabau, namun esensinya berbeda dengan penelitian ini.  Hal 

ini adalah karena penelitian ini menekankan pada nilai-nilai dan makna 

budaya Minangkabau yang terdapat dalam lagu Pop Minang Ayam Den 

Lapeh, Tak Sampai, Mangkonyo Denai Tagamang, dan Nan Tido Manahan 

Hati serta  hubungannya dengan sosial masyarakat Minangkabau.  



BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN  

A. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan 

mengidentifikasikan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam teks lagu Pop 

Minang Ayam Den Lapeh, Kasiah Tak Sampai, Mangkonyo Denai 

Tagamang, dan Nan Tido Manahan.  Nilai-nilai tersebut diungkapkan 

berdasarkan kajian struktural dan semiotis dari teks lagu dan hubungannya 

dengan adat, budaya masyarakat.  Hasilnya diharapkan dapat digunakan 

sebagai sumber informasi bagi masyarakat Indonesia umumnya, 

khususnya bagi kelompok etnis Minangkabau dalam memahami nilai-nilai 

dan makna budaya yang terdapat dalam teks lagu pop Minang.    

Diharapkan setelah memahami nilai-nilai budaya tersebut, akan tumbuh 

penghargaan dan pemahaman terhadap sastra Minang dalam teks lagu.   

Hal ini adalah karena teks lagu adalah cerminan perilaku kehidupan dalam 

masyarakat Minangkabau yang penuh dengan nilai budaya dan adat 

istiadatnya.  Setelah tumbuh peghargaan dan pemahaman diharapkan dapat 

membentuk kesadaran untuk menggali dan menggunakan nilai-nilai 

budaya yang terdapat dalam teks lagu Pop Minang dan mewariskannya 

untuk generasi yang akan datang.  Dengan demikian, deskripsi dan 

interpretasi nilai-nilai adat dan budaya dalam teks lagu pop Minang dapat 



berkontribusi positif dalam berbahasa dan bergaul dalam membentuk 

karakter perilaku baik secara formal maupun informal.   

Untuk itu, dalam mengungkap nilai-nilai budaya yang ada dalam 

teks lagu Pop Minang, dapat dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji 

dan mendeskripsikan fungsi unsur intrinsik teks lagu  yang meliputi 

struktur fisik dan struktur batin.  Dengan demikian, penelitian ini adalah 

bertujuan untuk : 

a. Mendeskripsikan sejarah perkembangan lagu Pop Minang 

b. Mendeskripsikan struktur teks dan struktur melodi lagu Pop Minang 

Ayam Den Lapeh, Kasiah Tak Sampai, Mangkonyo Denai Tagamang, 

dan Nan Tido Manahan Hati. 

c. Mendeskripsikan nilai-nilai budaya dengan menganalisis struktur dan 

semiotis dari teks lagu Pop Minang Ayam Den Lapeh, Kasiah Tak 

Sampai, Mangkonyo Denai Tagamang, dan Nan Tido Manahan Hati. 

d. Mendeskripsikan bentuk pengungkapan nilai budaya dalam teks lagu 

Pop Minang Ayam Den Lapeh, Kasiah Tak Sampai, Mangkonyo 

Denai Tagamang, dan Nan Tido Manahan Hati. 

e. Mendeskripsikan dan menginterpretasi nilai-nilai budaya 

Minangkabau yang terkandung dalam teks lagu Pop Minang Ayam 

Den Lapeh, Kasiah Tak Sampai, Mangkonyo Denai Tagamang, dan 

Nan Tido Manahan Hati  sesuai dengan kajian struktural dan semiotik 

f. Mendeskripsikan dan menginterpretasikan hubungan antara nilai-nilai 

budaya yang terdapat dalam lagu Pop Minang Ayam Den Lapeh, 



Kasiah Tak Sampai, Mangkonyo Denai Tagamang, dan Nan Tido 

Manahan Hati serta hubungannya dengan manusia dan adat istiadat 

Minangkabau 

Adapun hasil yang diharapakan adalah sebuah deskripsi, interpretasi, 

dan pembahasan nilai-nilai budaya yang bersumber dari Teks Lagu Pop  

Minang Ayam Den Lapeh, Kasiah Tak Sampai, Mangkonyo Denai 

Tagamang, dan Nan Tido Manahan Hati yang merupakan cerminan dari 

kehidupan dan adat istiadat masyarakatnya yang dapat memberikan 

informasi mengenai kontinuitas dan perubahan dalam teks lagunya serta 

nilai-nilai budaya Minangkabau yang terdapat di dalamnya, serta 

hubungannya dengan adat istiadat masyarakat. 

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Mengetahui kontinuitas dan perubahan bentuk teks lagu pop Minang 

Ayam Den Lapeh, Kasiah Tak Sampai, Mangkonyo Denai Tagamang, 

dan Nan Tido Manahan Hati yang berhubungan dengan nilai-nilai 

budaya. 

b. Untuk menginterpretasikan nilai budaya yang terdapat dalam Teks 

Lagu Pop Minang Ayam Den Lapeh, Kasiah Tak Sampai, Mangkonyo 

Denai Tagamang, dan Nan Tido Manahan Hati. 

c. Untuk memahami nilai-nilai budaya yang terdapat dalam Teks Lagu 

Pop Minang Ayam Den Lapeh, Kasiah Tak Sampai, Mangkonyo Denai 



Tagamang, dan Nan Tido Manahan Hati serta hubungannya dengan 

konsep adat istiadat masyarakat.  

B. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan juga 

bermanfaat secara praktis 

a. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai berikut : 

(1) Memperkaya teori tentang nilai-nilai budaya khususnya budaya 

Minangkabau yang dapat dipakai oleh berbagai kalangan terutama 

kalangan akademi dan peneliti sebagai sumber dalam kajian musik  

yang berhubungan dengan bahasa, sastra dan budaya.  

(2) Menjadi suatu karya ilmiah yang berguna bagi keilmuan, terutama 

pada keilmuan seni dan kajian budaya.  Secara kajian  budaya 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan 

tentang nilai-nilai budaya khususnya dalam budaya Minangkabau.  

(3) Dapat dijadikan sumber informasi bagi masyarakat Indonesia 

khususnya etnis Minangkabau dalam memahami nilai-nilai budaya 

yang terdapat dalam Teks Lagu Pop Minang yang merupakan 

cermin terhadap perilaku hidup dalam masyarakat Minangkabau.  

(4) Dapat dijadikan rujukan atau sumber informasi acuan untuk peneliti 

lain dalam melakukan penelitian yang sejenis dengan topik yang 

berbeda. 

 



b. Manfaat praktis 

Secara praktis penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut : 

(1) Diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi untuk 

pemerhati seni, pemerintah, seniman, budayawan, tokoh 

masyarakat dalam upaya pembinaan pengembangan dan 

pelestarian nilai-nilai budaya musik Minangkabau. 

(2) Diharapkan penelitian ini memberi kontribusi bagi perbaikan 

estetika perkembangan musik minang Moderen terutama bagi 

komposer dalam mengembangkan untuk mempertimbangkan 

kepatutan estetika, etika musik sejalan dengan kehidupan dan 

perkembangan budaya masyarakat Minangkabau 

(3) Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber materi 

pembelajaran dalam pendidikan budaya yang di ajarkan dalam 

mata pelajaran Budaya Alam Minangkabau yang digalakkan 

kembali di sekolah dasar dan menengah serta pelatihan 

pemahaman nilai-nilai adat oleh Pemerintah Daerah maupun dari 

Lembaga Adat Alam  Minangkabau (LKAAM). 

(4) Selanjutnya tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

masyarakat Indonesia pada umumnya Minangkabau pada 

khususnya dalam pembahasan nilai-nilai budaya bangsa yang 

sekaligus sebagai pedoman bagi generasi muda dalam memahami  

nilai-nilai yang berorientasi budaya untuk dapat diterapkan dalam 

kehidupannya.  



BAB IV 

METODE PENELITIAN  

Langkah praktis penelitian ini adalah pertama dengan studi pustaka, 

observasi yang terdiri dari pengamatan langsung dan wawancara.  Sesuai dengan 

tujuan penelitian dalam merumuskan konsep-konsep nilai budaya yang terdapat 

dalam teks lagu pop Minangkabau.   

Penelitian ini adalah bersifat penelitian sosial dengan kajian terhadap 

aktivitas budaya dengan memakai metode kualitatif, karena metode tersebut 

mempertimbangkan masalah konteks budaya, ideologi, kepentingan, kekuasaan 

dalam mempertimbangkan budaya dan makna budaya yang mengacu pada 

paradigma humanistik kulturalistik (Atmaja, 2007:23).  Spradley (1997) 

menyatakan bahwa metode kualitatif lebih tepat digunakan untuk penelitian 

perilaku manusia atau budaya pada situasi sosial.  Selain dari itu, alasan 

pemakaian metode penelitian kualitatif adalah karena penelitian kualitatif 

pendekatannya dilakukan secara holistik dengan pengamatan berpartisipasi 

(participant observation).  Oleh karenanya, data yang diperoleh dari lapangan 

tidak terstruktur dan relatif banyak, sehingga memungkinkan peneliti untuk 

menata, mengkritisi, dan mengklasifikasikan.  Secara praktis penelitian ini 

didasarkan pada empat tahapan yaitu; tahap persiapan, pengumpulan data, 

pengolahan data, dan penulisan laporan (Soetriono dan Hanafie, 2007:166).   

Studi pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini bersumber dari buku-

buku yang berkaitan dengan musik pop.  Data primer adalah disck rekaman lagu 

pop Minang yang beredar dan Hits di Sumatera Barat.  



Observasi adalah terdiri dari pengamatan langsung dan wawancara.  

Pengamatan langsung merupakan cara untuk mendapatkan data melalui 

penglihatan langsung dari subjek yang diteliti.  Wawancara adalah metode 

pengumpulan data yang sangat mendukung metode analisis dokumen.  

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab antara peneliti dengan subjek 

penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data keterangan, pandangan, ataupun 

pendirian secara lisan dari subjek.  

Pengumpulan data melalui informan ini dilaksanakan dengan wawancara 

secara formal, maupun informal dengan berusaha menumbuhkan suasana 

keakraban.  Wawancara formal dilakukan antara peneliti dengan budayawan, 

tokoh adat, tokoh musik yang dalam kehidupannya telah bermain musik sejak dari 

tahun 60 an sampai sekarang.  Selain itu wawancara juga dilakukan dengan guru-

guru kesenian yang memahami perkembangan dan bentuk lagu Pop Minang serta 

dosen sastra yang ada di ISI Padang Panjang.   

Selain wawancara formal, juga dilaksanakan wawancara secara informal.  

Wawancara secara informal ini ini dilaksanakan dengan pola diskusi antara 

peneliti dengan informan.  Informan ini antara lain adalah terdiri dari pemain 

musik eks dari pemain pertama Band Lime Stone, dosen ISI Padang Panjang yang 

memahami sastra Minangkabau serta banyak bergerak dan menghasilkan naskah-

naskah randai, tokoh adat yang menguasai tentang permasalahan adat istiadat dan 

hubungannya dengan pola bahasa dan sastra Minangkabau, dosen ISI Padang 

Panjang yang dalam pengalamannya terlibat langsung sebagai penyanyi termasuk 



penyanyi rekaman, serta tokoh seniman tradisi Minang yang memahami konsep 

nilai dan makna berbahasa dalam norma adat Minangkabau.  

Data-data yang diperoleh dalam wawancara secara formal maupun 

informal ini dicatat dalam buku catatan agar tidak lepas dari ingatan.  Pencatatan 

ini dilaksanakan dengan secermat mungkin, baik itu kalimat langsung maupun 

tidak langsung termasuk berbagai ungkapan-ungkapan khusus yang mengandung 

makna dan arti tersendiri.   

Analisis adalah penguraian suatu universum ke dalam unsur-unsurnya, 

baik itu unsur dasar, maupun unsur logika.  Analisis kualitatif dilaksanakan 

berdasarkan taksonomi, yaitu skema sistematis mengenai hubungan antar konsep 

yang tercakup dan dikembangkan.  Di dalam metode ini tercakup juga 

pengklasifikasian secara deskriptif dan kronologis serta sejumlah keterangan yang 

terkumpulkan yang menunjukkan keterkaitan secara sistematis.  

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1985:21-22), yaitu tiga proses kegiatan 

pokok yang dilakukan peneliti baik sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan 

data.  Adapun tiga proses tersebut adalah 1) Reduksi data, 2) Penyajian data, dan 

3) Penarikan kesimpulan.  Hal tersebut juga dikemukakan oleh Bogdan (1982) 

yang menyatakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan mengatur 

secara sistematis hasil temuan penelitian.  Dalam hal ini dia menganjurkan bahwa 

cara yang lebih efektif dalam menganalisis data adalah dengan 1) 

mengorganisasikan data, 2) merumuskan dan menafsirkan data-data yang 

terkumpul, dan 3) membuat ikhtisar.  



Reduksi dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk proses pemilihan, 

pengeditan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data-data yang muncul dari catatan lapangan.  Selanjutnya data yang 

merupakan kumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dalam penelitian ini 

disajikan dalam beberapa matrik dan narasi.  Penyusunan matrik beserta 

penentuan data kasar yang harus masuk masuk di dalamnya serta pengkodean 

dilakukan berdasarkan kasus topik bahasan, dan selanjutnya data yang terdapat di 

dalam matrik dideskripsikan secara naratif.  

Adapun  sumber data penelitian ini adalah sumber lisan dari rekaman  

lagu Pop Minang Ayam Den Lapeh, lagu Kasiah Tak Sampai, lagu Mangkonyo 

denai Tagamang, dan lagu Nan Tido Manahan Hati.  Setelah data yang diteliti 

terkumpul, teknik analisis data yang dilakukan adalah mentranskipkan data 

rekaman ke dalam bahasa tulisan, mengidentifikasi data, mengklasifikasikan data, 

menginterprestasi data, dan membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian.  

Sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan yaitu penelitian kualitatif,  

maka tentu saja penelitian ini adalah bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah (Moleong, 2005:6).  Metode deskriptif 

adalah adalah metode yang dilakukan dengan jalan menganalisis data yang sudah 

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.  Metode 

deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 



dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau objek penelitian pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak (Moleong, 2005:11).  

Karena kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian 

struktural semiotik, yakni mengkaji unsur-unsur teks lagu secara keseluruhan 

yang mengacu pada teori semiotika dari sausure.  Selanjutnya tentu saja dalam 

mengungkap nilai-nilai budaya dan interpretasinya, dalam penelitian ini analisis 

data akan dilakukan dengan membagi keseluruhan lirik lagu menjadi beberapa 

bait dan selanjutnya perbait dianalisis dengan menggunakan teori semiotika dari 

Saussure.  Teori dari Saussure lebih memperhatikan atau terfokus kepada cara 

tanda-tanda (dalam hal ini kata-kata) berhubungan dengan objek penelitian.  

Model teori dari Saussure lebih memfokuskan perhatian langsung kepada tanda 

itu sendiri.  Dalam penelitian terhadap lirik lagu Pop Minang Ayam Den Lapeh, 

lagu Kasiah Tak Sampai, lagu  Mangkonyo denai Tagamang, dan lagu Nan Tido 

Manahan Hati, peneliti membuat interpretasi dengan membagi keseluruhan lirik 

lagu menjadi beberapa bait dan selanjutnya perbait akan dianalisis dengan 

menggunakan teori semiotika dari Saussure, dimana terdapat unsur yaitu penanda 

(signifier), petanda (signified).  Unsur tersebut akan dipisahkan dan 

mempermudah peneliti melakukan interpretasi terhadap teks lagu Pop Minang 

Ayam Den Lapeh, lagu Kasiah Tak Sampai, lagu Mangkonyo denai Tagamang, 

dan lagu Nan Tido Manahan Hati yang dianalisa.  Pemisah antar bait tersebut 

akan memandu peneliti dalam melakukan interpretasi terhadap lirik lagu Pop 

Minang Ayam Den Lapeh,  lagu Kasiah Tak Sampai, lagu Mangkonyo denai 



Tagamang, dan lagu Nan Tido Manahan Hati yang dikaitkan dengan realitas 

sosial masyarakat yang terdapat dalam  lagu tersebut. 

Sejalan dengan uraian di atas, maka langkah- langkah analisis yang 

ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ; 1) Memahami teks lagu 

secara intensif dan sekaligus mengidentifikasi simbol-simbol yang dipakai dalam 

ungkapan teks lagu yang berhubungan dengan nilai budaya.  Dalam tahapan ini 

diperoleh rangkaian catatan dari teks lagu yang membuktikan hubungan dengan 

persoalan nilai budaya baik secara tersurat maupun tersirat ; 2) menganalisis 

struktur melodi lagu diantaranya bentuk (form), frase, motif dan melihat 

hubungan antara melodi lagu secara keseluruhan dengan teks lagu ; 3) 

menganalisis struktur teks lagu yang meliputi unsur fisik dan unsur batin 

diantaranya masalah diksi, citraan,kiasan, persajakan dan masalah tema ; 4) 

menganalisis tanda semiotik yang terdapat dalam teks lagu dan menafsirkan 

interpretannya yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya ; 5) menginventarisasikan 

semua temuan analisis struktur melodi, struktur teks dan semiotik ke dalam format 

; 6) interpretasi temuan penelitian ; 7) memaparkan implikasi dan menarik 

kesimpulan ; 8) menyusun laporan. 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

HASIL PENELITIAN 

A. Temuan Umum 

1. Gambaran Umum Minangkabau 

Secara umum kata Minangkabau mengandung dua pengertian ; 1) 

Minangkabau sebagai salah satu kelompok etnis yang mendiami daerah 

Minangkabau; 2) Minangkabau sebagai salah satu wilayah kebudayaan.  

Minangkabau sebagai salah satu kelompok etnis ditandai oleh satu 

kesatuan bahasa, adat istiadat dan agam yaitu bahasa dan adat istiadat 

Minangkabau yang berlandaskan Islam yang tercantum dalam pepatah 

adatnya “ adat basandi syarak syarak basandi kitabullah “.  Sebagai 

masyarakat Minangkabau yang menganut pepatah adatnya, tentu saja 

mereka mempunyai keyakinan yang kuat dalam agama Islam (Hakimi, 

1994:126).   

Sebagai wilayah kebudayaan, Minangkabau daerahnya meliputi 

sebagaian besar Sumatera Barat (tidak termasuk kepulauan Mentawai), 

dan sebagaian wilayahnya termasuk pada propinsi Riau dan propinsi 

Jambi.  Wilayah budaya Minangkabau digambarkan oleh Boestanoel 

Arifin Adam pada kertas kerja penelitiannya yang berjudul Talempong 

Musik Tradisi Minangkabau sebagai berikut : 

Daerah suku bangsa Minangkabau ditandai dengan 

masyarakatnya yang menganut adat istiadat Minangkabau, 
dan masyarakat Mianangkabau itu umumnya bermukim di 
pulau Sumatera bagian tengah, meliputi propinsi Sumatera 

Barat (tidak termasuk kepulauan Mentawai di Samudera 
Hindia), sebagian hulu sungai Rokan, Kampar dan Kuantan 



di Propinsi Riau, kemudian Batang Tebo dan Muaro Bungo 

di Propinsi Jambi serta hulu sungai Merangin dan Muko-
muko di Propinsi Bengkulu (1986/1987:2).  

 

Namun sayang pada kertas kerja tersebut tidak dilengkapi dengan 

peta wilayahnya.  Daerah Minangkabau tersebut bagi masyarakatnya 

sering disebut dengan Alam Minangkabau.  

Sebagai sebutan suatu daerah budaya, Minangkabau saat sekarang 

sering diidentikkan orang dengan Sumatera Barat.  Pada hal Sumatera 

Barat adalah merupakan salah satu wilayah administratif dari pemerintah 

Republik Indonesia yang berbentuk propinsi, sedangkan Minangkabau 

adalah mengandung pengertian kultural.  Kebetulan bagian terbesar dari 

daerah budaya Minangkabau tersebut adalah Sumatera Barat (tidak 

termasuk kepulauan Mentawai).  Hal inilah yang kadang-kadang 

membuat orang mempersamakan istilah Minangkabau dengan Sumatera 

Barat.  Namun demikian dengan keterangan di atas dapat dilihat bahwa 

sebenarnya Alam Minangkabau itu lebih luas bila kita bandingkan 

dengan wilayah propinsi Sumatera Barat sekarang.  

Wilayah Minangkabau secara geografis dibagi masyarakatnya atas 

dua bagian yaitu daerah Darek (darat) dan Pasisia (pesisir), selain dari 

itu, masyarakat Minangkabau juga membagi daerahnya atas dua wilayah 

adat yaitu Daerah Luhak dan Daerah Rantau. 

a. Darek dan Pasisia 

Pembagian wilayah Mianangkabau bila ditinjau dari sudut 

geografis terdiri dari dua bahagian yang antara lain disebut 1) daerah 



Darek (darat) yaitu daerah yang terletak pada dataran tinggi bukit 

Barisan.  Daerah ini meliputi kawasan lembah dan dataran tinggi 

gunung Marapi, gunung Singgalang dan Tandikek, serta gunung 

Sago.  2) daerah Pasisia (pesisir) adalah merupakan dataran rendah 

yang terletak pada pantai bahagian barat bukit Barisan di Sumatera 

Bahagian Tengah, dan menghadap ke Samudera Indonesia.  

Menurut kepercayaan dan mitologi orang Minangkabau daerah 

pengunungan adalah merupakan wilayah asli orang Minangkabau.  

Hal ini dapat dilihat dari mitos asal usul nenek moyang orang 

Minangkabau yang selalu mereka kaitkan dengan dataran tinggi 

gunung Marapi.  Hal ini dapat dilihat dari pantun adat Minangkabau 

yang berbunyi : 

Dari mano asa titiak Palito 
Dibaliak telong nan batali 

Darimano asa niniak kito 
Dari ateh gunuang Marapi (Manggis,1987:62)  
Bahasa Indonesianya : 

 
Darimana asal titik Pelita 

Dibalik tanglong yang bertali 
Darimana asal nenek kita 
Dari atas gunung Marapi   

 
Secara keseluruhan masyarakat Minangkabau baik yang ada di 

darek maupun yang ada di pasisia mempercayai dan meyakini mitos 

asal-usul nenek moyang mereka tersebut.  Selain dari pada itu orang 

Minangkabau juga meyakini bahwa nagari yang pertama juga adalah 

terletak di sekitar gunung Marapi.  Hal ini juga diterangkan dalam 



mamang adat mereka dalam tambo-tambo Minangkabau yang 

menyatakan sebagai berikut : 

Nak hilia ka Indogiri 
Singgah sabanta ka ladang panjang 

Dimano mulo adat badiri 
Di Pariangan Padang Panjang (ibid:69) 
 

Bahasa Indonesianya : 
 

Mau kehilir ke Indragiri 
Mampir sebentar ke ladang Panjang 
Dimana mula adat berdiri 

Di Pariangan Padang Panjang 
 

Kenyataan di atas juga diungkapkan oleh Umar Yunus yang 

menyatakan sebagai berikut : 

Umumnya orang Minangkabau mencoba 

menghubungkan keturunan mereka dengan suatu, yaitu 
Par(h)iangan, Padang Panjang.  Mereka beranggapan 
bahwa nenek moyang mereka berpindah dari tempat itu 

dan kemudian menyebar ke daerah penyebaran yang ada 
sekarang.  Hal ini mungkin dapat dihubungkan dengan 

dongeng tentang nenek moyang orang Minangkabau 
yang berasal dari puncak gunung Marapi, seketika 
gunung itu masih kecil (1971:241) 

 

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa daerah darek adalah 

merupakan daerah asli orang Minangkabau.  Oleh karenanya secara 

budaya maka budaya asli Minangkabau adalah budaya yang terdapat 

di darek adalah kebudayaan tertua (Kartomi, 1979:113-114).  

b. Luhak dan Rantau   

Selain dari pada itu, secara adat orang Minangkabau 

membagi daerahnya menjadi dua bagian yaitu ; 1) Luhak, dan 2) 

Rantau.  Daerah Luhak terletak di jajaran gunung Marapi, Tandikek, 



Singgalang, namun tidak semua daerah yang terletak di jajaran 

pegunungan bukit barisan ini (darek) yang menjadi luhak.  Adapun 

daerah luhak ini terbagi tiga yaitu : 

1) Luhak Tanah Data (luhak Tanah Datar) yang terletak disekitar 

lembah dataran tinggi gunung Marapi, gunung Singgalang, dan 

gunung Tandikek. 

2) Luhak Agam dengan wilayahnya yang terletak sekitar lembah 

dan dataran tinggi gunung Marapi, dan gunung Singgalang.  

3) Luhak Limo Puluah Koto (luhak Lima Puluh Kota) yang 

wilayahnya meliputi sekitar lembah dan dataran tinggi sebelah 

timur gunung Sago. 

Daerah rantau adalah merupakan wilayah perluasan dari 

luhak.  Hal ini adalah karena daerah rantau adalah merupakan 

tempat masyarakat Luhak pergi memperluas daerah mereka dalam 

bidang sosial ekonomi, oleh karena itulah daerah tersebut dinamakan 

oleh masyarakat Minangkabau dengan Rantau.  Adapun susunan 

adat istiadat rantau ini tetap dipertahankan sama seperti daerah asal 

mereka yaitu Luhak.  Kenyataan ini dinyatakan oleh Manggis 

sebagai berikut : 

Orang tua-tua dahulu pergi merantau dan membuat 

nagari baru di tempat itu, memakai susunan adat seperti 
di Pangkal Tanah jua.  Dimana perlunya ditambah 

dengan beberapa peraturan baru, berdasarkan ”Kato 
mupakaik”, sesuai dengan keadaan dan keperluan 
setempat, sehingga peraturan baru itu mempererat 

ikatan bermasyarakat di nagari baru itu, dengan tidak 
mengungkai kebat menurut Adat dengan Pangkal 



Tanah, tempat mula-mula ”bapailah-batinggalah” 

dilepas dengan melangkah (1987:124) 
 
Di dalam Tambo, daerah Rantau Minangkabau ini lebih 

dikenal dengan nama Rantau Nan Tujuah Jurai dengan wilayahnya 

antara lain : 

1) Rantau Kuantan, letaknya antara Muaro dan Caranti serta Hilir 

Caranti. 

2) Rantau XII Koto yang letaknya di Batang Sangir, yaitu Muaro 

Lubuak Ramo, dan antara Lubuak Gadang dengan Sungai 

Dareh. 

3) Rantau Cati Nan Batigo Siguntua, daerahnya berbatasan dengan 

Rantau Kuantan, Rantau XII Koto terus ke Tanjung Simalidu.  

4) Rantau Kampar, wilayahnya meliputi dari Hulu Sungai Kampar 

sampai ke Hilir Taratak Buluah (pertemuan Kampar kiri dan 

Kampar kanan). 

5) Rantau Tiku Pariaman yang disebut dengan kata-kata Adat Riak 

Nan Mamacah. 

6) Rantau Nan Kurang Aso Duo Puluah yang daerahnya meliputi 

Lubuak Ambacang, Lubuak Jambi, Lubuak Ramo, Koto di 

Tanagah Taluak, dan Koto di Hilia Caranti.  

7) Rantau Negeri Sembilan di Malaysia.  

Sehubungan dengan hal di atas, hubungan antara luhak dan 

rantau ini adalah sangat erat sekali, dimana menurut adat 

Minangkabau luhak dan rantau itu adalah merupakan satu kesatuan 



yang tak terpisahkan dari alam Minangkabau.  Hubungan antara 

luhak dan rantau ini juga dinyatakan oleh Manggis (ibid:126) yang 

menyatakan sebagai berikut : 

Nyatalah, betapa eratnya perhubungan Luhak dengan 
Rantau yang diikat dengan adat, malah Luhak dengan 
Rantau pada hakekatnya satu jua adanya.  Kesatuan ini 

tiada dapat dibagi-bagi dengan umpamanya batas geografi 
atau dengan suatu cara pembagian administratif.  Ibarat air 

dicencang tak kan putus, demikian juga halnya Luhak 
dengan Rantau. 
 

2. Kesenian masyarakat Minangkabau 

Di Minangkabau, kesenian adalah termasuk pada klasifikasi adat 

istiadat dalam nagari yang merupakan kebiasaan yang ada pada nagari.  

Menurut Navis (1984:93), salah satu kebiasaan nagari ini tercantum 

dalam persyaratan nagari yang berkaitan dengan seni budaya masyarakat 

yaitu galanggang pamedanan yang maksudnya adalah pengaturan rukun 

tetangga, pesta keramaian, dan permainan. 

Permainan yang ada di nagari Minangkabau dikenal dengan 

sebutan pamainan anak nagari yang terdiri dari berbagai macam 

ragamnya antara lain musik dan nyanyian, tari-tarian, pencak silat, randai, 

aguang, saluang, talempong dan lainnya (Navis, 1984:265-295).   

Berkaitan dengan adat salingka nagari, dimana kespesifikan dan 

kedominanan suatu nagari dalam sosio kultural masyarakat Minangkabau 

tentu saja akan berdampak pada keanekaragaman kesenian tradisional 

yang ada.  Karena fungsi kesenian dalam kehidupan masyarakat suatu 

nagari pengembangannya akan disesuaikan dengan sosial budaya 



masyarakat nagari.  Sejalan dengan masalah tersebut, tentu saja perbedaan 

dan kespesifikan sosio kultural masyarakat nagari akan menumbuhkan 

kesenian yang berbeda dan beraneka ragam, dimana hal ini merupakan 

kekayaan budaya masyarakat Minangkabau.  

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Navis menjelaskan bahwa ada 

3 kelompok sosial di Minangkabau sebagai pendukung jenis permainan 

rakyat yang berbeda.  Kelompok tersebut adalah golongan surau yang 

hidup di kota maupun di desa; golongan parewa yang hidup di kota 

ataupun di desa ; dan golongan angku-angku yang biasanya hidup di 

perkotaan.  Masing-masing golongan tersebut mendukung jenis 

permainan rakyat tertentu seperti; golongan surau mendukung permaian 

rakyat yang berhubungan dengan Islam yaitu seperti gambus, kasidah, dan 

Indang.  Golongan angku-angku mendukung permainan rakyat yang 

bersifat pergaulan seperti gamad.  Adapun golongan parewa mendukung 

permainan rakyat yang bersifat Minangkabau ataupun yang biasanya 

dikatakan tradisi. 

Golongan parewa menurut istilah orang surau pada zaman 

pembaharuan adalah golongan masyarakat Minangkabau yang selalu 

memakai pakaian hitam dan destar di kepalanya, gemar berjudi 

menyabung ayam atau yang lainnya.  Umumnya kaum parewa ini adalah 

pendekar dan sangat menjaga kehormatan diri, kerabat serta kampung 

halaman.  Golongan ini sesuai dengan karakternya dalam pergaulan hidup 



banyak bergurau baik itu dalam arena perjudian ataupun dalam 

berkesenian sebagai perintang hidup (1984 : 263-283). 

Bagurau dalam masyarakat Minangkabau adalah merupakan 

aktifitas yang muncul dari kebiasaan untuk berkumpul bersama sambil 

becerita, berkelakar dan bercanda dengan tema-tema pembicaraan saling 

sindir-menyindir, bahkan juga saling mencemooh (mancimeeh) 

membicarakan topik-topik tertentu dalam suasana yang dialogis dan akrab 

dan humoris.  Bagurau ini bisa saja muncul pada saat minum kopi di 

warung-warung, atau sedang bersenda gurau di suatu tempat ataupun 

peristiwa-peristiwa lain termasuk dalam berkesenian.  Hal inilah yang 

menyebabkan masyarakat Minangkabau dikenal sebagai masyarakat yang 

suka dan pintar bicara.      

Selain dari pada itu, masyarakat Minangkabau adalah merupakan 

masyarakat yang bersifat terbuka terhadap perkembangan dari luar dan 

mudah beradaptasi serta menyesuaikan diri dengan perkembangan terbaru 

yang ditemuinya.  Oleh karena sifatnya yang terbuka sebagai milik 

umum, maka permainan rakyat mudah berubah akibat persentuhan dengan 

budaya luar.  Adapun pengertian berubah disini adalah diartikan sebagai 

berkembang, memperkaya, memperbaharui, atau memperbanyak.  

Persentuhan dengan kebudayaan luar adalah akibat peranan masyarakat 

Minangkabau dalam sejarah sebagai suku bangsa yang menerima 

hubungan dengan pihak luar dan juga karena kebiasaan mereka pergi 

merantau.  Sesuai dengan sejarah perkembangannya, pengaruh 



kebudayaan itu di Minangkabau punya penganut masing-masing.  

Kadangkala terjadi perbenturan sosial antara mereka dalam sejarah masa 

lalu, tetapi lambat laun segalanya diterima seperti apa adanya (idem, 1984 

: 263-264). 

Konsep tersebut juga tertuang dalam mamang adat yang berbunyi ’ 

sakali aia gadang sakali tapian barubah’ ( sekali air besar, sekali tepian 

berubah ).  Ini adalah merupakan gambaran yang jelas dalam masalah 

keterbukaan masyarakat Minangkabau dalam menerima dan memahami 

suatu perubahan dalam masyarakat.  Namun tentu saja keterbukaan ini 

selektif dengan batas-batas tertentu, hal ini juga tertuang dalam mamang 

adat yang berbunyi ’ baindang batampi tareh, dipiliah atah ciek – ciek ’  

maksudnya adalah menyatakan bahwa dalam menerima sesuatu 

perubahan, masyarakat Minangkabau harus selektif dalam menyeleksi 

sesuai dengan ajaran adatnya yang menyatakan ’ adat basandi syarak, 

syarak basandi kitabullah’      

Sejalan dengan hal tersebut, kehadiran seni musik di Minangkabau 

tidak lepas dari faktor lingkungan, geografis, sosial budaya, dan historis.  

Sesuai dengan perbedaan latar belakang sosial budaya, geografis dan 

historis kesenian musik, maka di Minangkabau terdapat beberapa jenis 

seni musik yaitu, saluang dendang di luhak nan tuo (Tanah Datar), rabab 

dengan bakaba di daerah pesisir dan pariaman dengan menyajikan cerita 

dalam bentuk musik vokal yang diiringi alat musik rabab, gamad 

merupakan seni musik Minangkabau yang dipengaruhi oleh musik 



modern, indang adalah merupakan musik vokal yang ada di Pariaman.  

Munculnya karakteristik musik-musik tersebut tentu saja dilatar belakangi 

oleh ruang lingkup masyarakat atau tipe-tipe sosial masyarakat 

pendukungnya.  Dimana ruang lingkup yang memberikan ciri atau 

kespesifikan musik  Minangkabau tersebut adalah norma adat istiadat, 

norma agama islam, norma atau sikap kehidupan bandar/kota.  Norma 

adat lebih banyak  mempengaruhi gaya musik yang ada di darek 

(daratan), norma agama lebih banyak  mempengaruhi gaya musik di 

pariaman, norma masyarakat bandar/kota mempengaruhi gaya musik 

yang ada di pesisir dan pelabuhan Minangkabau (Navis, 1984:263-282).   

Begitu juga halnya dengan perkembangan lagu Pop Minang yang 

merupakan bagian dari seni musik Minangkabau yang berkembang sesuai 

dengan perkembangan media teknologi dan audio visual.  Perkembangan 

lagu Pop Minang sejalan dengan ruang lingkup masyarakat 

pendukungnya berkembang menjadi dua bentuk yaitu, lagu Pop Minang 

yang perkembangan teks ataupun melodinya masih terikat dengan pola-

pola tradisi dengan gaya melankolis sentimentil yang berbentuk ratok, dan 

yang ke dua adalah lagu Pop Minang yang berkembang dengan 

mengemukakan pola gurauan dengan teks lagunya yang bergaya jenaka, 

kocak dan humor.  Dimana masing-masingnya hidup berkembang 

ditengah masyarakat pendukungnya sesuai dengan perkembangan dan 

perubahannya.  

 



3. Sejarah Perkembangan Lagu Pop Minang 

Musik Pop adalah merupakan musik yang disebut juga sebagai 

musik moderen.  Berbicara tentang musik Pop, Dieter Mack menyatakan 

bahwa Pop musik adalah merupakan sebuah lagu sederhana yang 

langsung menarik perhatian kebanyakan orang.  Dengan demikian, lagu 

Pop adalah merupakan lagu hiburan yang bisa diterima asal dibuat secara 

unik dengan keterampilan bagus yang bertujuan untuk komersialisasi.  

Oleh karenanya dalam kenyataannya, lagu Populer pada prinsipnya 

bertolak dari kebiasaan orang dan musisi dalam berkarya dengan tujuan 

memenuhi kebutuhan banyak orang.  Berdasarkan kenyataan tersrebut, 

dapat dikatakan bahwa lagu Populer (Pop) ini adalah segala jenis lagu 

yang sedang berkembang sejajar dengan perkembangan media audio 

visual atau musik entertainment yang berkembang sampai pada saat ini 

(1997:19-20). 

Begitu juga halnya dengan lagu Pop Minang, tentu saja 

perkembangannya akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi 

media seni yang ada.  Namun demikian, dalam menelusuri sejarah 

perkembangan lagu Pop Minang secara tertulis memang sangat sulit 

sekali.  Hal ini adalah karena budaya Minangkabau yang menganut 

prinsip oral tradisi yang sangat minim terdapat tulisan-tulisan tentang 

budaya musikal apalagi mengenai lagu Pop Minang yang dapat dijadikan 

fakta dalam penelitian ini.  Namun demikian, untuk menelusuri sejarah 

perkembangan lagu Pop Minang dapat dikumpulkan dari informasi-



infoprmasi pendukung atau pemain yang pernah berkecimpung dalam 

lagu Pop Minang dan ditambah dengan berbagai informasi- informasi lain 

yang dapat dijadikan landasan dalam mengungkap sejarah perkembangan 

lagu Pop Minang ini.  

Lagu- lagu Minang, atau yang lebih dikenal sekarang dengan 

istilah pop Minang, ternyata sudah memiliki sejarah yang cukup panjang.  

Hal ini adalah karena cikal-bakal lagu pop Minang sudah muncul sejak 

akhir abad ke-19.  Ada dua faktor yang saling terkait sebagai pendorong 

munculnya lagu pop Minang pada masa itu antara lain: 1) tumbuhnya 

‘budaya urban’ di Padang akibat ‘pemodernan’ ibukota Sumatra’s 

Westkust oleh Belanda dengan dibangunnya infrastruktur modern seperti 

perkeretaapian dan Pelabuhan Emmahaven (Teluk Bayur); 2) sosialisasi 

dan konsumsi media rekaman ‘modern’ pertama, 

yaitu phonograph atau gramophone dengan piringan hitamnya yang 

disebut dengan disc (bhs. Inggris); plaat (bhs. Belanda) yang dalam 

masyarakat kita pada waktu itu dikenal dengan istilah ‘mesin bitjara’  

(Taher, 2009 : 46). 

 

Gambar 1 Gramophone. 



Melalui phonograph/gramophone yang diperkenalkan di Padang 

pada tahun 1898, lagu Minang mulai muncul menjadi suatu yang popular 

sebagai ikon industri musik daerah di Indonesia, dan menjadi suatu 

budaya popular yang diperjualbelikan di pasar.   Saat itu, gramophone 

sebagai media modern segera menjadi trend di kalangan orang-orang kaya 

di Minangkabau.  Hal tersebut seperti yang ditulis oleh Carrie Chapman 

Catt, seorang perempuan petualang dari Amerika Serikat, yang pergi ke 

darek pada 1914.  Carrie pada tahun tersebut cukup terkejut melihat 

kenyataan bahwa di rumah-rumah gadang milik orang yang berpunya 

(kaya) di Minangkabau, gramophone sudah menjadi bahan pajangan yang 

dianggap sebagai tanda kemodernan dan sebuah kesuksesan bagi 

pemiliknya (Sukaharjana, 2003 : 219-227). 

Dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa pada era awal abad 20 

ditandai dengan revolusi teknologi komunikasi dan informasi yang 

poroduknya beragam dan salah satunya dibidang seni musik adalah 

gramophone dan alat perekam suara pertama yang merupakan suatu 

perkembangan awal dari teknologi baru musik.  Hal ini adalah karena 

melalui gramophone itulah musik yang direkam diperkenalkan secara 

efektif dan meluas kepada masyarakat di seluruh Indonesia oleh 

pemerintah Belanda pada tahun 1930 (Sukaharjana, 2003 : 221-222). 

Begitu juga halnya dengan musik Minangkabau, dengan 

munculnya alat rekam suara dan gramophone mulailah era baru 



perkembangan musik Minang menjadi bagian dari industri seni sebagai 

komoditas seni yang beredar dan dijual di pasar   

a. Era Perkembangan Lagu Pop Minang 

Membicarakan masalah era perkembangan lagu Pop Minang 

tentu saja akan erat kaitannya dengan masalah kapan dan apa yang 

terjadi pada tahapan-tahapan perkembangan lagu Pop Minang sesuai 

dengan fakta yang ada.  Untuk itu dalam menelusuri era 

perkembangan lagu Pop Minang sesuai dengan fakta yang didapat 

dilapangan adalah sebagai berikut ; 

1) Era  Tahun 1930 – 1940 

Pada era tahun 1930 an ini adalah merupakan awal dari 

perkembangan lagu Minang yang sejalan dengan munculnya 

budaya industri rekaman musik untuk tujuan komersial.  Hal ini 

didukung oleh munculnya revolusi teknologi komunikasi dan 

informasi dengan produknya yang serba masal dan beragam dan 

salah satunya adalah gramophone (Sukaharjana, 2003 :219-221). 

Sejalan dengan hal tersebut, pada dekade-dekade awal abad ke-20 

di Sumatera Barat, beberapa rekaman lagu Minang sudah mulai 

dijual dalam bentuk piringan hitam (plaat/disc) gramophone 

dengan berlabel merek produser seperti; Angsa Minangkabau, 

Koedo-koedo, Poelaoe Air, Odeon Minangkabau, Tjap Singa, 

Tjap Angsa, dan Tjap Kutjing.  Hal ini mulai terjadi sekitar tahun 



1930-an yang menandai awal munculnya industri rekaman di 

daerah Sumatera Barat dan terus berlanjut sampai sekarang.  

Dari bisnis rekaman awal tersebut telah berhasil 

mengorbitkan beberapa penyanyi Minang, antara lain; Oedin dari 

Kayu Putih, Rapioen dari Mandiangin, dan Si Galia dari Batu 

Palano.  Pada kurun waktu tersebut juga muncul satu grup 

gambus yang sangat terkenal di Bukittingi, yaitu group Gambus 

yang bernama Boestanoel Ichsan dengan artisnya yang sangat 

popular yaitu; Hadji Moein dari Lintau, Djamaris dari Batagak 

dan biduanita Roekiah (Pedoman Masjarakat No.43/44. 22-29 

Oktober 1941). 

Kenyataan tersebut, juga dinyatakan oleh  Irsyad Adam 

dalam wawancara bulan Januari 2013 di Padang Panjang yang 

menyatakan bahwa perkembangan lagu Pop Minangkabau 

awalnya memang berkembang sejajar dengan perkembangan 

media audio visual dimana pertama kalinya mulai terjadi sekitar 

tahun 1935 dengan mulai direkamnya saluang dan dendang di 

Medan dalam bentuk piringan hitam (gramophone).  Dengan 

beredarnya piringan hitam saluang ini, maka saluang dendang 

semakin dikenal khususnya di Minangkabau dan Sumatera pada 

umumnya (wawancara 20 januari 2013).  

Dari gambaran di atas, dapat dilihat bahwa sesuai dengan 

perkembangan teknologi maka musik Minang pada era tahun 30 



an ini mulai memasuki awal era barunya menjadi bahagian dari 

hasil industri musik yang diperjual belikan di pasar sebagai benda 

pakai yang berguna langsung, praktis dan fungsional.  Kenyataan 

tersebut tentu saja ditunjang oleh munculnya rekaman suara yang 

disimpan dalam bentuk piringan hitam (plaat/disc) yang dapat 

dimainkan dan didengar suaranya melalui alat pemutar piringan 

hitam yang bernama gramofon (Taher, 2009:46).   

Dalam kehidupan masyarakat, hal ini tentu saja akan 

berdampak pada trend budaya dan keinginan untuk memiliki alat 

pemutar musik yang dianggap moderen tersebut.  Sebagai suatu 

media yang baru dan moderen  hal ini tentu saja menjadi suatu 

trend dalam masayarakat Minang dan ingin memilikinya pada 

saat itu.  Kenyataan ini dapat  dilihat pada  rumah-rumah gadang 

milik orang yang berpunya, gramophone sudah menjadi bahan 

pajangan sebagai tanda kemoderenan dan kesuksesan.  Dan tentu 

saja hal ini menjadi suatu kebanggaan dan harga diri tersendiri 

karena bisa memiliki suatu alat baru dan moderen yang dapat 

mengeluarkan bunyi musik (Storey, 2008 : 146-147). 

Dari segi ekonomi, perkembangan teknologi rekaman dan 

gramofon ini tentu saja akan memunculkan produser-produser 

yang memanfaatkan musik dalam budaya pasar untuk meraih 

keuntungan.  Kenyataan ini dapat dilihat dari munculnya produser 

piringan gramofon dengan label- label perusahaan seperti; cap 



angso, koedo-koedo, koeda doea, Poelaoe Air, Odeon 

Minangkabau, Tjap Singa, Tjap Angsa, dan Tjap Kutjing serta 

lainnya.  Dengan kenyataan tersebut, maka pada era tahun 1930 

an musik Minang sudah mulai menjadi barang industri yang 

diperdagangkan dan dibeli oleh masyarakat.  

2) Era tahun 1940 sampai tahun 1950 

Perkembangan lagu Pop Minang pada era tahun 1940 

sampai pada tahun 1950 tidak berkembang dengan semestinya.  

Hal ini adalah dikarenakan situasi Indonesia secara Nasional 

sedang dalam menghadapi perang kemerdekaan yang d imulai 

dengan perang pendudukan Jepang pada tahun 1942 dan berlanjut 

dengan perang agresi kemerdekaan indonesia I dan agresi ke dua 

yang berakhir pada tahun 1949. 

3) Era tahun 1950 sampai  tahun 1960 

Perkembangan lagu Pop Minang selanjutnya semakin 

gencar pada era tahun 1950 an  dengan munculnya group musik 

Pop Minang yang bernama Orkes Gumarang yang sangat terkenal 

di Indonesia sampai pada saat ini dengan warna musik latinnya 

(Cha Cha, Bosanova, beguin dll).  Hal ini adalah karena dalam 

perjalanannya, Orkes Gumarang ini banyak merekam lagu-lagu 

Pop Minang yang sangat laris di Indonesia dan masih terkenal 

sampai saat ini antara lain adalah lagu Ayam Den Lapeh yang 

dinyanyikan oleh Nurseha, Laruik Sanjo, dan Usah Diratoki.  



Lagu-lagu tersebut mulai direkam pada tahun 1956 dalam bentuk 

piringan hitam di studio-studio Lokananta, Remaco, Mesra, Suara 

Mas, Demta dan Irama.  Adapun rekamannya diedarkan diseluruh 

Indonesia bahkan sampai ke Malaysia.  Kejayaan Orkes 

Gumarang ini sampai pada era tahun 70 an (Orkes Gumarang,tt, 

XVIII-XIX). 

 

Gambar 2. Bentuk sampul Pringan Hitam Orkes Gumarang 

 
Dari perkembangan lagu Pop Minang pada era tahun 50 ini 

dapat dilihat bahwa awal perkembangan lagu pop Minang tidak 

dimulai di Sumatera Barat, tapi di Jakarta pada 1950-an sejalan 

dengan kehadiran Orkes Gumarang dibawah pimpinan Asbon 

Majid.   

Orkes Gumarang didirikan pada tahun 1953 oleh 

sekelompok perantau Minang di Jakarta yang notabene adalah 

pemusik.  Orkes Gumarang pertama kali dipimpin oleh Anwar 

Anief, beberapa bulan kemudian diserahkan kepada Alidir, dan  

pada tahun 1955 dialihkan kepada Asbon. 

Orkes Gumarang sangat terkenal setelah piringan hitam 

album Ayam den Lapeh, yang dilantunkan oleh Nurseha meledak 

http://driwancybermuseum.files.wordpress.com/2011/01/gumarang-1971.jpg


di pasar pada tahun 1957.  Nurseha, berasal dari Bukittinggi tamat 

SMP di Bandung, Jawa Barat.  Nurseha setamat sekolah bekerja 

sebagai wartawati dan penyiar radio di Jakarta.  

Dari hal di atas, dapat dilihat bahwa awal perkembangan 

musik pop Minang pada era tahun 1950 an  adalah merupakan 

kebangkitan pertama musik popular Minang setelah zaman 

kemerdekaan yang awalnya berkembang di ibu kota Negara 

Indonesia Jakarta.  Hal ini karena pada era ini daerah yang punya 

sarana penunjang serta fasilitas perkembangan group musik yang 

cukup baik dan lengkap pada saat itu tentu baru hanya di sekitar 

Jakarta.  Hal ini dapat dilihat pada waktu itu di Jakarta terdapat 

sarana dan prasarana seni pertunjukan yang lengkap seperti Radio 

Republik Indonesia (RRI), studio rekaman dan gedung 

pertunjukan yang memadai.   

Sehubungan dengan perkembangan group musik 

Gumarang, maka tentu saja kebesaran nama Gumarang tidak bisa 

disangkal berkat seringnya grup ini tampil di RRI dalam 

memeriahkan acara Panggung Gembira. Sukses Gumarang 

merebut hati masyarakat menyebabkan penampilan orkes tersebut 

menyebar ke tempat-tempat lainnya, seperti Istana Negara, 

Gedung Kesenian, dan Istora Senayan.  

Selain dari hal tersebut di atas, munculnya kreatifitas 

seniman-seniman Minang dalam mempopulerkan lagu-lagu 



Minang ini adalah juga karena ditunjang oleh kebijakan 

pemerintah masa itu.  Hal ini adalah  karena pada tahun 1950 – 

1960 an pemutaran musik-musik pop Barat dilarang di Radio 

Republik Indonesia (RRI).  Kenyataan inilah salah satunya yang 

menimbulkan kreatifitas-kreatifitas seniman lokal untuk dapat 

menggarap lagu- lagu dengan memakai bahasa daerah, termasuk 

salah satunya adalah orkes Gumarang.  Adapun perkembangan 

lagu-lagu daerah Minang oleh Gumarang dikemas dalam bentuk 

musik berirama Latin yang sangat digemari saat itu dan lahirlah 

lagu-lagu yang antara lain Ayam Den Lapeh,  Laruik Sanjo dan 

lainnya yang jadi fenomenal sampai saat ini.  

4) Era  tahun 1960 sampai akhir tahun 1970 

Selanjutnya perkembangan lagu Pop Minang ini berlanjut 

pada era tahun 1961 dengan munculnya grup musik Kumbang 

Tjari, yang dipimpin oleh Nuskan Sjarif  yang sebelumnya juga 

adalah anggota Orkes Gumarang.  Kumbang Tjari mencuat 

bersama kehadiran penyanyi Elly Kasim dengan suaranya yang 

khas.  Masa ini dapat dikatakan sebagai momentum kedua 

perkembangan lagu pop Minang modern. Munculnya grup musik 

Kumbang Tjari yang didirikan Nuskan Sjarif. dengan aransemen 

lagunya dengan melodi yang berkarakteristik meniru bunyi 

saluang, pada gilirannya berhasil mengangkat pamor penyanyi 

Minang seperti Elly Kasim, dan lain lain.  Adapun pola gaya 



musik yang berkembang pada saat ini lebih banyak dipengaruhi 

oleh pola Slow Beat dengan 8 beat atau 16 beat.  

 

Gb. 3. Sampul Piringan Hitam Orkes Kumbang Tjari 
 
Keberhasilan Nuskan Sjarif  dalam aransemen lagu adalah 

terletak pada kepiawaiannya dalam mengadaptasi unsur musik  

lokal Minang ke dalam alat musik gitar.  Lagu Langkisau, Bareh 

Solok, Dayung Palinggam adalah di antara karya-karya Nuskan 

Sjarif yang paling inspiratif, serta kaya dengan berbagai 

kemungkinan eksplorasi yang merupakan sebuah pencapaian 

yang belum tertandingi sampai sekarang.  Di satu sisi, ia 

mengeksplorasi musik saluang, rabab, dan dendang ke dalam 

instrumen musik barat, khususnya pada gitar dengan melodi 

triller.  Pada sisi lain, ia juga mempertahankan unsur ketradisian 

lagu tersebut tanpa mengabaikan aspek keterbukaannya terhadap 

musik lain.   

Selain dari itu, dalam penggarapan lagu- lagunya Nuskan 

Sjarif juga terkenal sebagai pencipta lagu- lagu kocak dan humor.  

Salah satu lagu-lagu kocak ciptaan Nuskan Sjarif yang popular 

dan masih bertahan sampai sekarang adalah lagunya yang 



berjudul Garondoh Pondoh.  Nuskan Sjarif memang fenomenal, 

kejeniusannya dalam menciptakan komposisi musik yang 

berkarakter, namun mudah dicerna umum, didukung pula oleh 

kemampuannya mengangkat khazanah lirik Minangkabau dalam 

lagu-lagunya.  

Perkembangan lagu Pop Minang ini bertahan  dari era 60 

sampai awal 80 an diawali dengan kemunculan group musik 

Kumbang Tjari yang dipimpin oleh Nuskan Sjarif  dengan 

penyanyi Eli Kasim, Lili Sjarif, Tiar Ramon, dengan komponis 

Masrul Mamuja, Nuskan Sjarif, Sjahrul Tarun.  Dalam 

perkembangan era 60 sampai 80 an ini mulailah penggarapan 

materi lagu dan syair Pop Minang ini mengalami perkembangan 

yang cukup pesat.   

Kenyataan di atas sejajar dengan perkembangan musik Pop 

Indonesia yang semakin memasyarakat sesuai dengan 

perkembangan teknologi media dengan munculnya TVRI.  

Munculnya siaran TVRI menyebabkan munculnya kalangan 

selebriti musik yang menghiasi blantika musik Indsonesia baik itu 

lagu Pop Indonesia dan termasuk lagu daerah yang salah satunya 

adalah musik Pop Minang (Taher, 2009 : 47-48). 

Perkembangan tersebut semakin pesat dengan penemuan-

penemuan teknologi yang baru dalam media musik yang semakin 

praktis.  Hal mana pada tahun 1970 rekaman musik sudah 



dilakukan dengan sistem pita cassette mini dengan alat 

pemutarnya yang bernama Tape Recorder dengan harga yang 

terjangkau dan mudah di dapat (Suka Harjana, 2003:245).  Selain 

dari perkembangan teknologi tersebut, perkembangan musik 

populer di Indonesia pada tahun 1970 an ini juga  sangat 

ditunjang oleh perubahan politik pemerintah setelah peristiwa G-

30 S.  Hal ini adalah karena pada awal pemerintahan Soeharto dia 

mengerahkan tentara untuk membuat panggung-panggung 

hiburan populer dengan Badan Koordinasi Seni yang terkenal 

dengan BKS Kostrad yang menyelenggarakan tour-tour panggung 

hiburan keseluruh wilayah Indonesia.  Dalam tournya tersebut 

banyak mengikutkan Band- Band yang eksis termasuk Band  Pop 

Daerah (Tjahjo, 1991:51). 

Dengan kenyataan tersebut di atas, maka pada era tahun 

1970 an ini  muncul group-group musik yang semakin beragam 

dan semakin luasnya kegiatan bermusik dengan konser-konser 

musik sampai ke daerah-daerah.  Salah satunya adalah konser 

musik Pop Minang yang menampilkan group Nuskan Sjarif 

dengan penyanyinya Elly Kasim dan Lily Sjarif pada tahun 1971 

di kota Padang Panjang Sumatera Barat.    

Selanjutnya pada perkembangan era tahun 1970-an, bisnis 

rekaman mulai beralih dari Jakarta ke Sumatera  Barat.  Sejalan 

dengan hal tersebut, mulailah berkembang lagu Pop Minang di 



Sumatera Barat.   Pada perkembangan tahun 70 an ini, di ranah 

Minang munculah artis-artis penyanyi seperti ; Tiar Ramon, 

Syofyan Juned dengan Band Lime Stone, Syamsi Hasan dengan 

Band Ganto Minang dan group yang mulai berkembang seperti 

Lemersi di jakarta.   Dalam perkembangannya  pada tahun 70 an 

ini, lagu- lagu Pop Minang ada melodinya yang bernuansa lagu 

Latin oleh Band Ganto Minang dengan penyanyi lucunya Syamsi 

Hasan, dan ada pula yang masih bertahan dengan tradisi dengan 

pengembangan pola musik Pop seperti gamad dari Band Lime 

Stone, dan lagu- lagu Pop Minang yang meneruskan pola musik 

Slow Beat seperti yang diperkenalkan oleh Group Musik 

Kumbang Tjari. 

Selain dari itu, perkembangan lagu Pop Minang tersebut di 

atas semakin intens pada tahun 1976 dengan munculnya TVRI 

yang mulai mengembangkan siarannya secara nasional di 

Sumatera Barat sehingga siaran TVRI dapat diterima sampai ke 

daerah-daerah. 

5) Era  tahun 1980 sampai tahun 1990 

Selanjutnya pada era tahun 1980 perkembangan lagu Pop 

Minang di Sumatera Barat mulai melemah.   Hal ini mungkin 

karena pengaruh perkembangan lagu Pop Indonesia yang pada 

waktu itu didominasi oleh lagu pop yang mendayu-dayu dengan 

tema patah hati, bertempo lambat dan cenderung berkesan 



cengeng.  Adapun pencipta lagu yang cukup hits pada waktu itu 

diantaranya adalah; Rinto Harahap, Pance pondaaq, A. Riyanto, 

dan Obbie Mesakh, dengan penyayi  seperti; Nia Daniaty, 

Betharia Sonata, Ratih Purwasih,  dan Iis Sugianto.  Pada waktu 

itu, lagu-lagu mereka begitu melekat di hati pendengarnya dan 

beberapa lagu sempat menjadi fenomenal.  Adapun lagu-lagu 

yang fenomenal tersebut diantaranya adalah ; lagu gelas-gelas 

kaca dan lagu hati yang luka milik Betharia Sonata, serta  Aku 

masih seperti yang dulu, yang di nyanyikan oleh Dian Piesesha.  

Kejayaan musik Pop Indonesia pada tahun 1980 sampai 

awal tahun 1990 an ini mengalami puncak kejayaannya karena 

ditunjang oleh TVRI.  TVRI dalam menunjang perkembangan 

lagu POP Indonesia adalah dengan acara Aneka Ria Safari dan 

Kamera Rianya yang juga sekaligus merupakan alat promosi 

album-album lagu baru dan penyanyi-penyanyi baru yang dapat 

mempengaruhi pemirsanya (Taher, 2009 : 48 – 49), .  

Namun demikian, pada era ini yang perlu dicatat adalah 

dengan ikutnya pemerintah melalui Harmoko  yang waktu itu 

menjabat sebagai menteri Penerangan, menyebut lagu mereka 

sebagai lagu 'ngak-ngik-ngok' dan akhirnya melarang peredaran 

lagu-lagu jenis ini dengan alasan, membuat mental bangsa 

menjadi lemah, masyarakat jadi cengeng dan malas bekerja. 



Kenyataan ini juga berdampak pada perkembangan lagu 

Pop Minang di Sumatera Barat dimana pada era tahun 1980-an 

dimana perkembangan lagu Pop Minang dan industri rekaman 

lagu pop Minang di Sumatera Barat sempat melemah.   Namun 

demikian, di Jakarta muncul lagu Pop Minang dengan rekaman 

solo dan penyanyinya adalah Penyanyi Pop Indonesia seperti 

Hetty Koes Endang, Betharia Sonatha dengan lagu ciptaan 

Nusykan Syarif dan Charles Hutagalung (penyanyi The Mercys) 

yang membuat album solo Minang.  Album mereka muncul 

dengan wajah baru yang terpengaruh dengan pola perkembangan 

lagu Pop Indonesia tahun 80 an dengan pola musiknya berbentuk 

Contra Beat dengan gabungan Hustle dan syairnya yang 

cenderung bertemakan patah hati.  Album mereka sempat top 

beberapa saat.    

Selanjutnya perkembangan lagu Pop Minang ini di 

Sumatera Barat semakin intens dengan munculnya tiga produser 

rekaman lagu Pop Minang di kota Padang yaitu Edo Record, 

Ganto Minang dan Tanama Record dengan perkembangan sarana 

media musik yang semakin tinggi dengan munculnya pemakaian 

alat rekam multi jalur serta alat pembuat musik yang sangat 

praktis dengan kemajuan Synthesizer multi track.   Hal ini 

nantinya akan diikuti dengan  munculnya studio-studio rekaman 

di Sumatera Barat seperti di kota Padang, Bukittinggi dan Padang 



Panjang.  Dengan munculnya studio-studio musik ini maka tentu 

saja semakin membuka kesempatan dalam aktifitas dibidang 

musik rekaman ini.  Hal mana dalam perkembangannya didukung 

dengan munculnya produser-produser lagu Pop Minang yang baru 

dan masing-masing produser tentu saja akan berusaha mencari 

dan menguasai pasar musik tersendiri dengan penyanyi dan pola 

musik yang mereka kembangkan menurut inspirasinya terhadap 

selera pasar yang ada. 

6) Era tahun 1990 sampai tahun 2000 

Pada perkembangan era pertengahan tahun 90 an – 2000 an  

adalah merupakan awal kebangkitan dan perkembangan yang ke 

dua dari lagu Pop Minang ini dimana hal ini ditandai dengan 

meroketnya Zalmon dengan lagu Kasiak Tujuah Muaro dan Lagu 

Nan Tido Manahan Hati yang mendapat penghargaan HDX di 

Jakarta pada tahun 1995 yang mengalahkan album Sunda milik 

Nia Daniati.  Dalam era tahun 1990 ini pola musiknya kembali 

pada lagu Slow Beat dengan 8  Beat atau 16 Beat dan slow rock. 

Era tahun 1990 sampai awal tahun 2000 an blantika musik 

Pop Minang di Sumatera Barat yang lebih menonjol adalah 

Zalmon dengan pencipta lagunya Agus Taher dengan gaya 

ratoknya.  Selanjutnya muncul pengarang lagu Pop Minang yang 

pola garapannya cenderung mengarah pada gaya Agus taher 



diantaranya adalah Zul Azham, nedi gampo dengan payuang 

kuniangnya dan lainnya.  

Sejalan dengan perkembangan teknologi pada akhir tahun 

1990 yang semakin pesat dengan ditemukannya sistem rekaman 

digital CD,VCD,DVD, dan munculnya siaran TV swasta, maka  

dalam perkembangan rekaman musik rekaman tidak hanya berupa 

rekaman audio saja tapi juga menampilkan visualnya.  Kenyataan 

ini tentu saja akan berdampak pada perkembangan bisnis musik 

yang semakin luas untuk menguasai pasar dengan politik pasar 

dengan pembentukan selera. 

7) Era tahun 2000 sampai tahun 2013 

Pada era tahun 2000 an muncul inovasi baru dari lagu Pop 

Minang dengan pola gaya lagu Disco dan House Musik yang 

akhirnya memunculkan pola gaya lagu remixs, dan rap.  Pola gaya 

lagu ini juga merebak sejalan dengan pola kehidupan malam anak 

muda di ranah Minang dengan munculnya diskotik-diskotik di 

kota Padang dan Bukittinggi. 

Bersamaan dengan mewabahnya gaya remix dalam industri 

rekaman lagu- lagu pop Sumatera Barat sejak 2000-an, maka 

triping pun menjadi trend di kalangan anak muda di ranah 

Minang.  Hal mana dapat dilihat dalam setiap penampilan organ 

tunggal di panggung-panggung perhelatan perkawinan yang 

digelar masyarakat, triping sudah menjadi semacam klimaks yang 



ditunggu-tunggu.  Adapun lagu–lagu yang dimainkan bukanlah 

lagu ciptaan baru,  tetapi lagu–lagu pop Minang yang sudah 

populer sebelumnya.  

8) Era tahun 2013 sampai sekarang 

Dalam era tahun 2013 ini, blantika lagu Pop Minang mulai 

kembali mencari arah jati dirinya kepada masa-masa lalu, 

walaupun dalam aransemen musik ada yang masih dipengaruhi 

oleh music  Disco atau House Musik.  Hal ini dapat dilihat dengan 

munculnya album-album solo dari penyanyi seperti Ratu 

Sikumbang, Ririn dan Ria, Ria Amelia, Vanny dan Decky dll 

yang kembali melantunkan lagu- lagu lama ciptaan Nuskan Syarif, 

Nurseha, Syamsi Hasan, maupun Syahrul Tarun Yusuf.  

b. Pelaku-pelaku Musik Pop Minang 

Dalam setiap perkembangan musik selalu saja ada suatu jenis 

musik yang disenangi dan menjadi popular dalam masyarakatnya.  Hal 

tersebut juga terjadi dalam perkembangan Lagu Pop Minang dimana 

dalam perkembangannya pada tahun 1950 an muncul Nurseha dengan 

lagu yang sangat fenomenal dan masih terkenal sampai sekarang yaitu 

Ayam Den Lapeh.  Pada tahun 1960 an - 1970 an kedudukan Nurseha 

digantikan oleh Elly Kasim sebagai penyanyi Minang yang sangat 

popular dengan panggilan Cik Uniang dengan lagu- lagu yang 

dibawakannya dan salah satu lagunya yang hit dan masih disukai 

sampai sekarang adalah lagu Kasiah Tak Sampai.   Pada tahun 1990 



an yaitu tahun 1995 muncul Zalmon yang sangat fenomenal dan 

mampu mempengaruhi segenap penyanyi dan pencipta lagu Pop 

Minang yang ingin meniru gayanya yang disebut sebagai 

Zalmonisme.  Zalmon muncul dan meledak dalam blantika musik Pop 

Minang setelah berhasil meraih penghargaan HDX tahun 1995 dengan 

album Kasiak Tujuah Muaro dan lagu Nan Tido Manahan Hati.   

Sejalan dengan hal di atas, maka walaupun banyak penyanyi 

Pop Minang yang muncul dari era tahun 1950 an sampai saat ini, 

namun yang fenomenal dan masih eksis dalam kehidupan lagu Pop 

Minang sampai saat ini adalah keempat lagu dengan penyanyi tersebut 

di atas.  Untuk itu, dalam tulisan ini penulis akan membahas keempat 

lagu Pop Minang dari penyanyi di atas sesuai dengan kenyataan era 

kelahirannya yaitu lagu Ayam Den Lapeh dari Nurseha dan lagu  

Kasiah Tak Sampai dari Elly Kasim.  Lagu Nan Tido Manahan Hati 

dari Zalmon mewakili era 1990  an, dan salah satu lagu dari Nusykan 

Syarif yang dinyanyikan oleh Betharia Sonata yang mewakili era 

tahun 1980 an dengan judul Mangkonyo Denai Tagamang. 

1) Orkes Gumarang 

Menjelang akhir tahun 1953 dan awal 1954, ada beberapa 

anak muda asal Sumatera Barat yang, antara lain, bernama Alidir, 

Anwar Anif, Dhira Suhud, Joeswar Khairudin, Taufik, Syaiful 

Nawas, dan Awaludin yang di kemudian hari menjadi Kepala 

Polri.  Bersama beberapa orang lainnya mereka berkumpul di 



rumah Yus Bahri di Jalan Jambu, Menteng, Jakarta Pusat.  

Mereka sepakat mendirikan sebuah grup musik untuk meneruskan 

kiprah orkes Penghibur Hati yang mendendangkan lagu-lagu 

Minang.  Mereka menamakan grupnya dengan nama orkes 

Gumarang.  Nama tersebut diambil dari cerita legendaris 

Minangkabau, Cindua Mato, yang tokoh utamanya memiliki tiga 

binatang kesayangan.  Adapun tiga binatang tersebut adalah 

Kinantan si ayam jantan yang piawai, Binuang si banteng yang 

gagah perkasa, dan Gumarang si kuda sembrani yang berbulu 

putih dan larinya bagaikan kilat sehingga menurut legenda 

tersebut bisa keliling dunia dalam sekejap.  Pada awal tersebut 

Anwar Anif diangkat menjadi pemimpin group Gumarang.  

Dalam perkembangannya, mula-mula yang dibicarakan adalah 

bagaimana konsep musik yang akan dibawakan untuk lagu-lagu 

Minang yang sudah dipopulerkan oleh Penghibur Hati melalui 

Radio Republik Indonesia (RRI) Jakarta.  Lagu- lagu Penghibur 

Hati yang disiarkan radio itu, antara lain, Kaparinyo, Dayung 

Palinggam, Nasib Sawahlunto, dan Sempaya. 

Selain dari itu, dalam aransemen musik lagu-lagu yang 

dibawakan oleh Gumarang, Irama musik Latin sudah menjadi 

cirri khas musik lagu- lagu yang dibawakan oleh orkes Gumarang.  

Hal ini tampaknya dapat memberi alternatif lain dari seriosa, 

keroncong, dan hiburan, yang berkembang pada saat itu.  Asbon 



memasukkan unsur-unsur musik Latin dalam aransemen lagu-

lagu mereka adalah karena pada masa itu musik Latin memang 

sedang populer di Indonesia.  Pengaruh lagu- lagu Latin seperti 

Melody d’Amour, Besame Mucho, Cachito, Maria Elena, dan 

Quizas, Quizas, Quizas  yang sedang digemari dan tak mampu 

mereka tepis.  Oleh sebab itulah musik Latin tersebut menjadi 

unsur baru dalam aransemen musik orkes Gumarang.   

Pada masa itu tidaklah mudah bagi seorang penyanyi atau 

sebuah grup untuk tampil di RRI.  Mereka harus lulus tes di 

depan sejumlah juri, sebagaimana layaknya peserta sebuah lomba.  

Walaupun Anwar Anif hanya memimpin selama sembilan bulan, 

namun ia berhasil membawa Gumarang lulus tes RRI.  Alidir 

yang menggantikannya ternyata bertahan lebih singkat lagi dan 

kemudian menyerahkan pimpinan orkres Gumarang kepada 

Asbon, bulan Mei 1955. 

Asbon tidak hanya mempertegas dominasi musik Latin 

dalam lagu-lagu yang sudah biasa dibawakan Gumarang, tetapi 

juga pada lagu- lagu baru ciptaannya maupun ciptaan personel 

Gumarang lainnya.  Pada masa Asbon inilah bergabung pianis 

yang memiliki sentuhan Latin, Januar Arifin, serta penyanyi 

Hasmanan (kemudian menjadi sutradara), Nurseha, dan Anas 

Yusuf.  Kebesaran Gumarang tidak bisa disangkal berkat 

seringnya grup ini tampil di RRI dalam memeriahkan acara 



Panggung Gembira.  Sukses Gumarang merebut hati masyarakat 

menyebabkan penampilan orkes itu berlanjut di tempat-tempat 

lainnya, seperti Istana Negara, Gedung Kesenian, dan Istora 

Senayan.  Pada masa kepemimpinan Alidir, Gumarang sempat 

merekam sejumlah lagu di bawah naungan perusahaan negara, 

Lokananta, di Solo.  Rekaman dilakukan di Studio RRI Jakarta 

dan hasilnya dibawa ke Lokananta untuk dicetak dalam bentuk 

piringan hitam (PH).  Dalam rekamannya yang pertama ini 

Gumarang bermain dengan gendang, bongo, maracas, piano, 

gitar, dan bas betot.  Mereka tetap mempertahankan rentak gamad 

dan joget sambil memadukannya dengan beguine, rumba, dan 

cha-cha  yang digabung dengan bunyi alat musik Minang, seperti 

talempong, memang memberikan asosiasi pada irama Latin, 

demikian juga saluang.  Itulah sebabnya irama Latin mudah 

dipadukan dengan lagu- lagu Minang. 

Suyoso Karsono yang memimpin perusahaan rekaman 

Irama di Jakarta ternyata diam-diam tertarik pada Gumarang. 

Sebagai seorang pengusaha, orang yang dikenal dengan nama 

Mas Yos itu tahu bahwa irama yang dibawakan Gumarang bukan 

saja mampu menyajikan lagu- lagu Minang sesuai dengan aslinya, 

namun juga memiliki ramuan irama Latin yang amat disukai 

masyarakat. 



Gumarang merekam Ayam Den Lapeh ciptaan A Hamid, 

Jikok Bapisah dan Laruik Sanjo ciptaan Asbon, Yo baitu ciptaan 

Syaiful Nawas, Takana Adiak ciptaan Januar Arifin, Baju 

Kuruang, Kok Upiek Lah Gadang, Titian Nan Lapuak, Nasib 

Sawahlunto, dan lagu lain- lain yang jelas sekali dipadukan 

dengan irama cha-cha yang dikenal sebagai pengiring tarian di 

Amerika Selatan.  Cha-cha memang sedang menjadi favorit 

masyarakat waktu itu, sebagaimana kami senang naik becak dari 

tempat indekos menuju Studio Irama.  Kalau selesai rekaman, 

Nurseha diantar Asbon dengan becak ke rumahnya di Grogol. 

Soalnya, rekaman yang dimulai pukul delapan malam biasanya 

selesai pukul dua dini hari,” ujar salah seorang penyanyi 

Gumarang, Syaiful Nawas, yang sempat menjadi wartawan harian 

Waspada, Pedoman, Purnama, Trio, Aneka, Sinar Harapan, 

Abadi, Suara Pembaruan, dan majalah Selecta 

(maulananusantara.wordpress.com. diunduh 29 November 2014).  

Kenyataan di atas didukung oleh kenyataan dimana pada 

era tahun ini di Indonesia musik barat dilarang diputar di Radio,  

sehingga musik dalam negeri memperoleh kesempatandan 

diantaranya adalah lagu minang.  Hal ini seperti yang dinyatakan 

dalam tulisan surat kabar Padang Post yaitu:  Sejarah munculnya 

kreatifitas seniman dalam memopulerkan lagu- lagu Minang. 

Frans Sartono (kompas.com), menjelaskan, pada era 1950-1960-



an, pembatasan pemutaran musik pop Barat di radio berimbas 

pada kreatifitas seniman lokal untuk berbicara dengan bahasa 

daerah dalam lirik lagu.  Orkes Gumarang yang personelnya 

adalah Urang Awak mempopulerkan lagu berbahasa Minang, 

seperti Ayam Den Lapeh sampai Laruik Sanjo.  Mereka 

mengakomodasikan unsur musik Latin yang saat itu banyak 

digemari di negeri ini.  (laguminanglamo.wordpress.com). 

Asbon langsung memberikan PH yang baru dari pabrik ke 

RRI, hasilnya lagu Laruik Sanjo dan Ayam Den Lapeh 

berkumandang tidak hanya di RRI, namun juga di toko-toko yang 

khusus menjual PH di Jakarta dan luar kota.  Pemutaran lagu-lagu 

Gumarang itu adalah atas permintaan masyarakat yang 

mendatangi toko-toko itu dan membeli PH mereka.  Laruik Sanjo 

yang berarti larut senja dan Ayam Den Lapeh sebagai analogi 

kehilangan kekasih, pada waktu itu menjadi lagu- lagu populer 

secara nasional. 

 

Gb. 5. Sampul PH Orkes Gumarang. 

 
Sedemikian populernya kedua lagu tersebut, sampai-sampai 

lagu Laruik Sanjo dilayarputihkan oleh Perfini pada tahun 1960 

http://driwancybermuseum.files.wordpress.com/2011/01/gumarang-orkes-dbp-asbon-1.jpg


dengan sutradara kondang Usmar Ismail serta aktor Bambang 

Irawan dan aktris Farida Oetojo sebagai pemeran utama.   

Sementara Stupa Film memproduksi film dari lagu Ayam Den 

Lapeh pada tahun yang sama dengan sutradara H Asby dan 

Gondosubroto, Asbon dan Gumarang dipercaya mengisi ilustrasi 

musik film ini.  Adapun unsur ceritanya diambil dari lirik lagunya 

yang berbunyi. Si kua capang si kua capeh/ saikua tabang saikua 

lapeh/Tabanglah juo nan ka rimbo/Oi lah malang juo.  Artinya, 

yang dikejar luput, yang dimiliki terlepas.  

2) Kumbang Tjari 

Sejalan dengan perkembangan orkes gumarang, di kota 

Padang tersebutlah seorang pemuda yang gila musik bernama 

Nuskan Sjarif. Saking besar keinginannya bermusik dan memiliki 

gitar, uang untuk membeli baju Lebaran dibelikannya gitar bekas 

di tukang loak.  Nuskan, yang bangga dengan popularitas 

Gumarang, pada tahun 1954 sempat berlibur ke Jakarta.  Nuskan 

tidak menyia-nyiakan kesempatan selama berada di Ibu Kota dan 

menawarkan lagu ciptaannya, Kok Upiak Lah Gadang, ke 

Gumarang.  Ternyata lagunya diterima dan dimainkan dalam 

acara Panggung Gembira di RRI.  

Nuskan Sjarif selain sebagai pemain musik juga dikenal 

sebagai guru Pendidikan Jasmani di SMP Negeri I Padang hingga 

tahun 1960 yang akhirnya pindah ke Jakarta.  Di Jakarta Nuskan 



meneruskan karirnya sebagai guru olahraga, sementara 

kemampuannya bermain gitar dan mencipta lagu semakin 

meningkat.   

Atas saran Anas Yusuf, Nuskan memutuskan bergabung 

dengan Gumarang.  Tetapi, Asbon yang sudah tahu kemampuan 

anak muda itu justru menyarankannya membentuk grup musik 

sendiri.  Itulah awal lahirnya orkes Kumbang Tjari pada tahun 

1961.  Meskipun Nuskan mengagumi Gumarang, namun dia 

berusaha membuat musik yang berbeda.  Kalau Gumarang 

dominan dengan pianonya, maka Kumbang Tjari mengedepankan 

melodi gitar.  

Di sinilah Nuskan menunjukkan keperkasaannya sebagai 

pemain gitar, bukan hanya dalam soal teknik, namun juga dalam 

soal eksplorasi bunyi.  Petikan gitarnya mengingatkan 

pendengarnya akan suara saluang, seruling bambu khas Minang 

dengan memainkan pola melodi triller.  Ciri khas ini belum ada 

duanya sampai sekarang.  Petikan-petikan gitar Nuskan Sjarif 

sering mengingatkan orang akan bunji alat-alat musik asli Minang 

seperti talempong, rabab, dan saluang, dengan pola melodi triller.  

PH Kumbang Tjari yang pertama ini berisi lagu- lagu 

Asmara Dara yang dinyanyikan oleh Elly Kasim, Randang Darek 

dinyanyikan Nuskan Sjarif, Taratak Tingga (Elly Kasim dan 

kawan-kawan), Mak Taci (Nuskan Sjarif), Apo Dajo (Elly Kasim 



dan kawan-kawan), Tjita Bahagia (Elly Kasim dan Nuskan 

Sjarif), Cha Cha Mari Cha (Nuskan Sjarif), Gadih Tuladan 

(Nuskan Sjarif), Kumbang janti (Elly Kasim), Langkisau (Nuskan 

Sjarif dan kawan kawan), Kureta Solok (Nuskan Sjarif dan 

kawan-kawan), dan Oi, Bulan (Elly Kasim dan kawan-kawan). 

 

Gb. 6. Sampul PH Kumbang Tjari dengan Nuskan Sjarif 

dan Elly Kasim 
 

Bersama Kumbang Tjari inilah Elly Kasim melejit menjadi 

penyanyi lagu- lagu Pop Minang yang belum tergantikan sampai 

sekarang. Elly Kasim lahir di Tiku, Kabupaten Agam, Sumatera 

Barat, tanggal 27 September 1942, itu terkenal dengan lagu-lagu 

seperti Kaparinyo, Dayung Palinggam, Kelok Sembilan, Kasiah 

tak Sampai, Bareh Solok, Lamang Tapai, Sala-lauak, Si Nona, 

Lansek Manih, Main Kim, Mudiak Arau, dan masih banyak lagi. 

Lagu- lagu itu telah dimuat dalam puluhan PH, kaset, maupun 

VCD selama lebih dari 40 tahun.   



 

Gb. 7. Sampul PH Elly Kasim lagu Main KIM yang 

populer. 
 

Kumbang Tjari kemudian terpaksa vakum ketika Nuskan 

sebagai guru olahraga menerima untuk ditempatkan di 

Sukarnopura (sekarang Jayapura), Papua, pada bulan Juli 1963.  

Walaupun hanya dua tahun (1961-1963) di belantika musik, 

Kumbang Tjari menjadi grup pertama yang tampil di TVRI ketika 

stasiun televisi pemerintah itu diresmikan tahun 1962.  Orkes ini 

juga mengisi acara pembukaan Bali Room, Hotel Indonesia, dan 

kemudian tampil bersama Gumarang serta Taruna Ria dalam 

pertunjukan bertajuk “Tiga Raksasa” di Istora Senayan.  

Nuskan kembali ke Jakarta 29 November 1968, dan Januari 

1969 Kumbang Tjari dibentuk lagi dengan personel yang berbeda 

dan tidak pakai embel-embel “orkes” lagi.  Kumbang Tjari pun 

kembali dipimpin Nuskan dan seperti sebelumnya dan mulai 

masuk studio rekaman dan mengisi berbagai acara panggung 

hingga tur ke Malaysia bersama Elly Kasim, Benyamin S, Ida 

Royani, serta Ellya Khadam.  Di samping Gumarang dan 

Kumbang Tjari, juga tidak bisa dilupakan orkes Teruna Ria yang 

mempertegas irama rock’n’roll dalam lagu-lagu Minang. 

http://laguminanglamo.files.wordpress.com/2010/08/lp21ellykasim.jpg


Bubarnya Teruna Ria menyebabkan penyanyi utamanya, Oslan 

Husein, mendirikan Osria. Sementara personel lainnya, Zaenal 

Arifin, mendirikan Zaenal Combo, yang merajai penataan musik 

rekaman hampir semua penyanyi pada akhir 1960-an sampai awal 

1970-an.  Penyanyi-penyanyi yang diiringi Zaenal Combo, yaitu 

Lilies Suryani, Ernie Djohan, Alfian, duet Tuty Subarjo/Onny 

Suryono, Retno, Patti Sisters, Tetty Kadi, Anna Mathovani, 

Emilia Contessa, Titi Qadarsih, Angle Paff, atau Lily Marlene. 

Zaenal Arifin, pencipta lagu Teluk Bayur, meninggal 31 Maret 

2002. Asbon tutup usia pada 16 Maret 2004, sedangkan Oslan 

Husein dan Nurseha mendahului keduanya beberapa tahun 

sebelumnya. 

3) Ganto Minang 

Banyak group Band yang berkembang di Sumatera Barat 

pada era tahun 1970 an ini namun yang mempunyai cirri khas dan 

masuk dalam dapur rekaman adalah dua group band yaitu Band 

Ganto Minang dan Band Lime Stone dari PT Semen Padang.  

Ganto Minang adalah merupakan group band yang cukup 

punya nama dan disukai oleh masyarakat di Sumatera Barat.  Hal 

ini adalah karena penyanyinya Syamsi Hasan yang punya gaya 

kocak muncul dengan lagu-lagu lucunya dan hal ini sangat 

disukai dan mempunyai tempat tersendiri dalam masyarakat 

Sumatera Barat.   



 

Gb. 8. Sampul Cassette Tape Recorder dari Ganto Minang 

dengan lagu Saleha oleh Syamsi Hasan yang popular era 
tahun 1970 an. 

 
Ciri khas dari lagu Ganto Minang ini adalah dengan 

memakai irama latin dengan lagunya yang kocak seperti Saleha, 

Tukang Boto, Boco Aluih, dan Gaek Agogo (wawancara. 30 

November 2014). 

4) Lime Stone 

Pada era 1970-an, bisnis rekaman mulai beralih dari Jakarta 

ke Sumatera Barat dimana hal ini diawali dengan rekaman oleh 

grup musik Lime Stone milik PT Semen Padang.  Lime Stone 

mencuat dengan lagu- lagu gamad sarunai aceh yang dinyanyikan 

Yan Juned. Adapun produser rekaman lagu-lagu Pop Minang 

tersebut antara lain adalah Edo Record, Ganto Minang, dan 

Tanama Record.  

Lime Stone termasuk salah satu band asal Sumatera Barat 

pada tahun 1970-an yang juga memiliki banyak penggemar.   

Berbagai hasil karyanya di bidang seni musik patut dicermati.  

Dalam bidang seni musik, lagu- lagu yang dibawakan bukan 

hanya populer pada satu periode saja. Sejumlah lagu karya Lime 



Stone kemudian menjadi monumental. Lagu ciptaan para personil 

Lime Stone melekat sebagai lambang atau jati diri yang mampu 

mengingatkan masyarakat Sumatera Barat akan suatu hal, sesuai 

dengan judul lagu ciptaannya. Lime Stone adalah band yang 

didirikan oleh PT. Semen Padang pada tahun 1973.  Berkat 

kemampuan para personilnya, Yan Juned dan kawan-kawannya, 

group band ini muncul sebagai kelompok musik Melayu/Minang 

berkelas di Sumatera Barat.  Lagu-lagunya yang direkam 

dipiringan hitam dan pita kaset menjadi hits di berbagai radio di 

Sumatera Barat.  Sejumlah lagu Melayu gamat dan lagu Pop 

Minang yang di produksi Lime Stone masih tetap bertahan hingga 

sekarang.   Lime Stone pada awal dibentuk diharapkan sebagai 

ajang pengenalan kembali PT. Semen Padang setelah lama tidak 

beroperasi, untuk diikutkan meramaikan promosi ke kota-kota 

besar mulai dari tahun 1972-1976, seperti ke Kota Medan, 

Palembang, Tanjung Karang, dan terakhir ke Jambi.  

 

Gb. 9. Sampul Cassette Recorder Band Lime Stone 

 
Tahun 2001 Lime Stone masih menjadi group band yang 

terkenal lewat lagu pop Minang dan gamad.  Melalui lagu Bunga 



Tanjung bersama lagu Inderlela, Mak Inang, Siti Payuang, dan 

Sarunai Aceh berhasil mengangkat pamor group band ini.  Hal 

tersebut disebabkan karena lagu tersebut tidak dibawakan secara 

biasa lagi sebagaimana yang terdengar lewat musik gamat 

maupun orkes Melayu lainnya.  Lagu tersebut dibawakan oleh 

Yan Juned secara khas dalam bentuk pop gamad dengan 

aransemen  musiknya yang menonjolkan saxophone sebagai 

pembawa melodi yang khas mewarnai lagu tersebut menjadi lebih 

enak didengar. 

Lime Stone dalam menata musiknya memiliki ciri khas 

tersendiri yang tidak bisa ditiru oleh group band yang ada 

sekarang dengan lagu Gamadnya yang dinyanyikan oleh Yan 

Juned yang merangkap sebagai Drumer.  Saat itu lagu gamad pun 

naik daun di Ranah Minang, dan mampu bersanding dengan lagu 

pop Minang modern. 

5) Album Solo 

Dilihat dari perkembangan lagu Pop Minang dari era 

Gumarang sampai era tahun 2000 an sebenarnya yang lebih 

menonjol adalah album solo dengan identitas penyanyinya.  Hal 

mana dapat dilihat pada waktu orkes gumarang lagu yang terkenal 

adalah album solo dari Nurseha dengan lagu Ayam Den 

Lapehnya, dilanjutkan pada era Kumbang Cari yang terkenal 



adalah album solo dari Elly Kasim, Lily Syarif, Tiar Ramon, 

Syamsi Hasan, Yan Juned dan lainnya.  

Selanjutnya pada era tahun 1980 saat perkembangan 

rekaman lagu Pop Minang di Sumatera Barat melemah muncul 

album solo lagu Pop Minang yang dirilis di Jakarta dengan album 

solo yang dibawakan oleh penyanyi Pop Kondang Indonesia yaitu 

Hetty Koes Endang, Betharia Sonata, dan Charles Hutagalung  

Sejalan dengan hal tersebut, barulah pada tahun 1990-an 

dianggap sebagai awal kebangkitan lagu Minang ke dua ketika 

penyanyi Zalmon meroket dengan lagu hit-nya Kasiak 7 

Muaro ciptaan Agus Taher. Puncaknya, Zalmon dengan 

lagunya Nan Tido Manahan Hati ciptaan Agus Taher menyabet 

penghargaan HDX di Jakarta pada 1995 mengalahkan album 

Sunda milik Nia Daniati. Lalu, pada 1996 Melati dengan 

tembang Bugih Lamo ciptaan Tarun Yusuf mengikuti jejak sukses 

Zalmon 

c. Sejarah Penyanyi lagu Pop Minang 

Dalam perkembangan lagu Pop Minang sejak dari tahun 1950 

sampai sekarang banyak sekali penyanyi-penyanyi yang  muncul.  Hal 

ini dapat dilihat pada era tahun 1950 sampai tahun 1960 memang 

dikuasai oleh Nurseha, era tahun 1960 – 1970 dalam blantika musik 

Pop Minang muncul penyanyi seperti Elly Kasim, Lily Syarif, Tiar 

Ramon, Syamsi Hasan dan Yan Juned, dan pada era 1990 muncul 



penyanyi Zalmon, Cok Sumbara dan lainnya. Puncak dari kemunculan 

penyanyi Pop Minang ini adalah pada tahun 2000 an dimana muncul 

banyak sekali penyanyi-penyanyi baru dalam rekaman musik lagu Pop 

Minang.  Namun demikian yang fenomenal dan bertahan sampai 

sekarang dalam ingatan masyarakat dan lagunya masih direkam ulang 

adalah Nurseha, Eli Kasim, Zalmon, dan Yan Juned yang punya cirri 

khas gamad Popnya.  

Sejalan dengan permasalahan di atas, dalam menelusuri sejarah 

penyanyi lagu Pop Minang dalam tulisan ini hanya akan diangkat tiga 

orang penyanyi saja yaitu Nurseha, Elly Kasim, dan Zalmon.  Hal ini 

adalah karena ketiga penyanyi tersebut adalah merupakan penyanyi 

yang fenomenal dimasanya dan sampai saat sekarang pengaruh 

mereka masih dapat dirasakan dalam perkembangan lagu- lagu Pop 

Minang sampai saat ini. 

 

1) Nurseha 

              

Nurseha berasal dari Banuhampu Sei Puar, lahir sekitar 

tahun 1938.  Kedua orang tuanya berasal dari Bukittinggi.  Sejak 

gadis Nurseha sudah merantau ke Jawa.  Ia menamatkan SMP di 



Bandung, kemudian berkarir di Jakarta.  Selama di Jakarta, 

Nurseha yang punya hobi fotografi bertugas sebagai wartawati 

majalah Detik dan juga sebagai wartawan investigasi di 

Kepolisian Metropolitan Jakarta.  Nurseha pernah dikirim ke 

Nusakambangan untuk meliput tahanan penjara di pulau itu. Di 

samping itu ia, bersama Yus Parmato Intan, juga menjadi penyiar 

acara siaran Minang di Radio Draba dan Radio P2SC di Jakarta. 

Nama Nurseha melambung sebagai penyanyi pop Minang 

berkat Orkes Gumarang, sebuah grup musik yang didirikan oleh 

beberapa anak muda perantau Minang di Jakarta tahun 1953.  

Orkes Gumarang di bawah pimpinan Asbon Madjid (sebelumnya 

oleh Anwar Anif dan Alidir), banyak menerima penghargaan baik 

di dalam ataupun luar negeri, sebagai pionir dalam 

menghibridisasi dan memodernisasi musik dan lagu-lagu Minang 

dengan irama Latin cha-cha-cha sehingga tampil dalam kualitas 

baru dan dikenal di tengah-tengah kebudayaan nasional tanpa 

kehilangan identitatasnya. 

Nurseha adalah merupakan salah seorang biduan Orkes 

Gumarang yang menonjol.  Wajah cantiknya dan suaranya yang 

merdu seolah menjadi daya pesona khusus grup orkes kebanggaan 

orang Minang itu.  Dengan Orkes Gumarang Nurseha melanglang 

buana ke berbagai kota di tanah air.  Pada tahun 1971 Orkes 

Gumarang tampil di kota Padang.  Waktu itu warga kota Padang 



dibuat terpukau oleh penampilan Nurseha dan personil Gumarang 

lainnya, seperti Syaiful Nawas, Dhira Suhud, Asbon Madjid, 

Anas Yusuf yang juga memboyong istri bule Jermannya, Ingrid 

Michel.  Ingrid yang fasih berbahasa Minangkabau ikut pula 

bernyanyi.  Pertunjukan Gumarang di Padang itu juga diramaikan 

oleh bintang tamu si kutilang Minang Elly Kasim. 

Nurseha tidak terus mengembangkan bakat seninya karena 

setelah menikah ia lebih kerkonsentrasi pada keluarga.  Penyanyi 

yang dapat julukan Perkutut Minang itu, pernah dua kali menikah 

dalam hidupnya, meninggal di Jakarta tahun 1980 setelah 

menderita penyakit lever.  Nurseha telah ikut berjasa 

mengembagkan pop Minang.  Hal ini adalah karena dapat 

dikatakan bahwa Nursehalah penyanyi lagu pop Minang Ayam 

Den Lapeh yang terkenal sampai saat ini.  Oleh karena, 

seyogianya nama Nurseha perlu dicatat dalam sejarah 

perkembangan lagu pop Minang 

Dalam blantika perkembangan lagu Pop Minang tidak dapat 

dipisakan dua penyanyi legenda lagu Pop Minang yaitu Nurseha 

dan Elly Kasim.  Jika Elly Kasim dijuluki orang sebagai Kutilang 

Minang, maka Nurseha, adalah merupakan sosok penyanyi yang 

boleh dianggap sebagai Perkutut Minang.  Keduanya melegenda 

sebagai generasi pertama artis pop Minang yang menonjol sampai 

saat ini.  Nurseha sulit dilupakan sampai saat kini dalam jajaran 



penyanyi pop Minang karena suara indahnya terekam dalam 

sejumlah piringan hitam yang beredar di tahun 1950-an dan 1960-

an. 

2) Elly Kasim 

               

Elly Kasim bersama Kumbang Cari menjadi penyanyi 

lagu Pop Minang yang belum tergantikan sampai sekarang.  Elly 

Kasim lahir di Tiku, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada 

tanggal 27 September 1942.  Dia terkenal dengan lagu- lagu Pop 

Minang yang dibawakannya seperti Kaparinyo, Dayung 

Palinggam, Kasiah Tak Sampai, Kelok Sembilan, Barek Solok, 

Lamang Tapai, Sala Lauak, Si Nona, Lansek Manih, Main Kim, 

Mudiak Arau, dan masih bnanyak lagi yang lainnya.  Lagu-lagu 

tersebut merupakan lagu- lagu yang Hit dan popular pada 

masyarakat Minangkabau baik di daerah maupun di rantau selama 

lebi dari 40 tahun. 

Sebagai penyanyi Pop Minang, elly Kasim merekam 

beberapa piring hitam antara lain :  1.Lagu  Kasiah Tak Sampai 

diiringi Band  electrica dibawah pimpinan Iwan 

Setiawan ,diproduksi oleh Indah record,LP  

http://fokusjabar.com/2012/12/peuyeum-bandung-dipopulerkan-penyanyi-minang-bagian-i/f-01-elly-kasim-2/


 

Gb. 10. PH lagu Kasiah Tak Sampai oleh Elly Kasim. 

 
Perkembangan lagu Pop Minang ini bertahan  pada era 60 

sampai awal 80 an seiring dengan kemunculan group musik 

Kumbang Cari yang dipimpin oleh Nuskan Syarif  dengan 

penyanyi Eli Kasim, Lili Syarif, Tiar Ramon, dengan komponis 

Masrul Mamuja, Nuskan Syarif, Syahrul Tarun.  Dalam 

perkembangan era 60 sampai 80 an ini mulailah penggarapan 

materi lagu dan syair lagu Pop Minang ini mengalami 

perkembangan yang cukup pesat.  

Adapun bintang yang boleh dikatakan fenomenal dalam 

blantika Lagu Pop Minang waktu itu adalah Elly Kasim dengan 

suara khasnya yang berbentuk garinyiak dengan pola staccato, 

yang berciri khas pola gaya dendang.   Sejalan dengan itu Elly 

Kasim juga menyandang predikat yang sangat khas bagi 

penggemarnya dengan julukan Cik Uniang.   Kenyataan ini masih 

melekat dalam hati penggemar lagu Pop Minang sampai 

sekarang, hal mana kalau kita menyatakan Cik Uniang yang 

berhubungan dengan lagu Pop Minang, maka masyarakat Minang 

http://driwancybermuseum.files.wordpress.com/2011/02/p2190005.jpg


sampai saat sekarang pastilah akan mengasumsikannya dengan 

Elly Kasim. 

3) Zalmon 

                             

Zalmon nama aslinya adalah Syamsurizal  lahir di 

 Jakarta, pada tanggal 15 September 1954  dan  meninggal di kota  

Padang pada tanggal 21 Mei 2011 dalam usia 56 tahun.  Zalmon, 

di usia remajanya pernah juara MTQ se-Kecamatan Koto Tangah. 

Di usia belasan, Zalmon yang nama aslinya Syamsurizal Taher 

ini, hampir setiap minggu menyanyi dari alek ke alek yang lain.   

Kerjanya bernyanyi menyumbangkan lagu.  Baginya ajang 

melepas hobi, mengasah teknik vokal.  

Sebagai penyanyi lagu pop Minang Zalmon sangat dikenal 

oleh masyarakat Minangkabau, baik yang berada di kampung 

halaman (Sumatera Barat) maupun yang berada di rantau (di luar 

Sumatera Barat). Sebagai penyanyi lagu Pop Minang Zalmon 

punya cirri khas yang melantunkan lagu- lagu sentimental dengan 

lirik yang mendendangkan nasib dan penderitaan (parasaian) 

orang-orang Minangkabau dalam menjalani kehidupan baik di 

kampung halaman maupun di perantauan.  Adapun dalam 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/15_September
http://id.wikipedia.org/wiki/1954
http://id.wikipedia.org/wiki/Padang
http://id.wikipedia.org/wiki/21_Mei
http://id.wikipedia.org/wiki/2011
http://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Minang
http://2.bp.blogspot.com/-G5mw1SaOC9c/TdfSIYGT2XI/AAAAAAAAAJA/sa65e9_fqxw/s1600/Zalmon+tutup+usia.jpg


menyanyikannya dengan pola yang khas Zalmon yang biasa 

dikatakan sebagai gaya ratok. 

Zalmon adalah merrupakan salah seorang penyanyi lagu 

Pop Minang yang fenomenal, dan dia sangat memberikan 

kontribusi terhadap musik Pop Minang terutama dengan lagunya 

yang berjudul Kasiak tujuah muaro, dan Nan Tido Manahan Hati 

yang sangat dikenal oleh kalangan penikmat musik Minang baik 

di Kampung atau perantauan.  Dengan kedua lagu ini jugalah 

nama Zalmon melejid karena mendapatkan penghargaan HDX 

sebagai album yang terlaris.   

Dalam perspektif industri musik Pop Minang, Zalmon 

boleh dikatakan sebagai salah satu pelaku sejarah kebangkitan ke 

dua lagu Pop Minang.  Hal ini adalah karena dia mampu 

mempertahankan puncak karirnya selama 15 tahun (terpanjang 

dalam sejarah musik Minang).  Adapun dampak Zalmonisme 

memang mencengangkan, dimana dalam tempo satu setengah 

dekade, suksesnya ternyata mampu menghadirkan Sumatera Barat 

sebagai pusat industri rekaman kedua terbesar setelah Jakarta.   

Hal ini dapat dilihat pada tahun 1980-an hanya ada satu studio 

rekaman yang kredibel, yakni Tanama Record, maka sejak tahun 

1990-an studio rekaman ini di ranah Minang berkembang bak 

cendawan tumbuh.  

http://liriklaguminang.blogspot.com/2010/06/zalmon-kasiak-tujuah-muaro.html


Sebagai penyanyi lagu Pop Minang yang terkenal, Zalmon 

menjadi inspirasi bagi banyak orang, baik bagi produser rekaman, 

maupun pencipta, pemusik, ataupun penyanyi baru.  Di tahun 

1990-an, demam Zalmon yang dipicu sejak meledaknya album 

Kasiak Tujuah Muaro, yang sekaligus mendorong banyak 

penyanyi berusaha untuk menjadi duplikat Zalmon.  Begitu juga 

dengan pencipta yang berkutat membuat lagu yang diperkirakan 

pas dengan karakter vokal Zalmon.  Bila album Zalmon meledak 

di pasaran, maka si pencipta juga ikut top.  Bahkan, sosoknya 

membuat banyak produser saling berebut untuk bisa merekamnya.   

Sampai-sampai orang yang belum paham industri rekaman ikut 

mencari peruntungan dalam bisnis rekaman.  

Sekarang ada sekitar 35 studio rekaman.  Era 1980-an, 

hanya Tanama Record yang masih eksis dengan rekaman lagu-

lagu Pop Minang, sedangkan yang satu lagi Sinar Padang Record 

hanya konsentrasi dengan rekaman lagu- lagu klasik rabab, 

Saluang Pauah, dan Kim.  Secara fantastis pula muncul produser-

produser baru, yang menurut catatan lebih dari 60 orang.  Belum 

ada dalam sejarah musik Indonesia, seorang penyanyi 

menggerakkan sebuah industri musik semasif Zalmon.  Sebagai 

penyanyi Zalmon telah meletakkan standar musik berbeda 

dibanding zaman Elly Kasim, Yan Juned dan bahkan Nurseha.  



Zalmon meniti karirnya sebagai penyanyi sudah cukup 

lama.  Zalmon ikut rekaman perdana bersama Raya Group Band 

dengan album pertama yang dirilisnya pada tahun 1974 dengan 

lagu ciptaannya sendiri yang berjudul Kamariah.  Namun album 

ini tidak sukses untuk mengangkat nama Zalmon menjadi 

Penyanyi Pop Minang yang terkemuka, barulah hal ini tercapai 

dengan munculnya Zalmon pada tahun 1995 dengan album 

Kasiak Tujuah Muaro, dan lagu Nan Tido Manahan Hati  ciptaan 

Agus Taher. 

d. Sejarah Pencipta Lagu Pop Minang 

Banyak pencipta lagu Pop Minang yang muncul dari kurun 

waktu 1950 sampai akhir tahun 1990.   Namun demikian pencipta lagu 

yang menghasilkan lagu-lagu Pop Minang yang fenomenal dan 

karyanya masih berkumandang sampai saat sekarang walaupun 

dengan pola musik dan penyanyi yang berbeda adalah Nuskan Syarif, 

Syahrul Tarun Yusuf, dan Agus Taher.  Dimana ketiga komponis lagu 

Pop Minang tersebut masing-masingnya punya cirri khas tersendiri 

dalam mengembangkan lagu- lagu ciptaan merteka, dan rata-rata lagu 

ciptaan mereka cukup fenomenal di masyarakat dan bahkan ada yang 

bertahan sampai saat sekarang. 

 

 

 



1) Nuskan Sjarif 

 

Nuskan Sjarif Lahir di Tebing Tinggi tanggal 4 Januari 

1935,   Nuskan yang juga dikenal sebagai guru Pendidikan 

Jasmani di SMP Negeri I Padang hingga tahun 1960.  Pindah ke 

Jakarta, Nuskan meneruskan karier sebagai guru olahraga, 

sementara kemampuannya bermain gitar dan mencipta lagu 

semakin meningkat.  Atas saran Anas Yusuf, Nuskan 

memutuskan bergabung dengan Gumarang.  Tetapi, Asbon yang 

sudah tahu kemampuan anak muda itu justru menyarankannya 

membentuk grup musik sendiri.  Itulah awal lahirnya orkes 

Kumbang Tjari pada tahun 1961.  Kumbang Tjari mencuat oleh 

kehadiran Elly Kasim dengan suaranya yang khas. Lagu Bareh 

Solok ciptaan Nuskan melejit bersama lagu- lagu pop Minang 

modern lainnya melalui suara Elly.  

Nuskan menunjukkan keperkasaannya sebagai pemain 

gitar, bukan hanya dalam soal teknik, namun juga dalam soal 

eksplorasi bunyi. Petikan gitarnya mengingatkan pendengarnya 

akan suara saluang, seruling bambu khas Minang. Ciri khas ini 

belum ada duanya sampai sekarang.  Kekhasan aransemen mereka 



terasa masih dekat sekali pada lagu- lagu asli masyarakat Minang.  

Petikan-petikan gitar Nuskan Sjarif yang sering mengingatkan 

orang akan bunji alat-alat musik tradisi Minang seperti 

talempong, rebab, dan saluang. 

Selama aktif dalam musik Pop Minang, Nuskan Sjarif 

banyak mencipta lagu- lagu diantaranya yang popular di 

masyarakat adalah  bareh solok, langkisau, pasan mandeh, pasan 

buruang, Mangkonyo Denai Tagamang dan banyak lagi yang 

lainnya. 

2) Syahrul Tarun Yusuf 

 

Syahrul Tarun Yusuf lahir di Balingka kabupaten Agam 

pada tanggal 23 Maret 1942. Darah seni Syahrul Tarun Yusuf 

diwarisi dari ibunya Hj. Nurani Gani yang sering bermain gitar 

atau menggesek biola diwaktu senggang sebagai Bidan.  

Karir Syahrul Tarun Yusuf mulai berkembang sebagai 

pencipta lagu Pop Minang dimulai sejak kedatangan Elly Kasim 

bersama Band Los Suita Rama dibawah pimpinan Lym Campay 

pada tahun 1963.  Hal ini adalah karena pada tahun itu juga lagu 

Syahrul Tarun Yusuf yang berjudul Bugih Lamo direkam oleh 



Elly Kasim di studio Remaco Jakarta dan lagu tersebut mendapat 

sambutan hangat dihati masyarakat penggemar lagu Pop Minang 

di seluruh Indonesia.  Selain dari pada itu, kemunculan Syahrul 

Tarun Yusuf sebagai pencipta lagu Pop Minang di Jakarta juga 

bertepatan dengan  kepindahan atau keberangkatan Nuskan Sjarif 

ke Irian Barat ( Muchsis, 2006: 45).  Mulai dari saat itulah 

Syahrul Tarun Yusuf terlihat mulai sibuk mondar-mandir 

Bukittinggi – Jakarta. 

Setelah tahun 1965 Syahrul Tarun Yusuf hijrah ke Jakarta.  

Syahrul Tarun Yusuf menikah pada tahun 1968 di Jakarta dengan 

Misnani seorang gadis berdarah Betawi Makasar.  Setelah 14 

tahun di Jakarta, Syahrul Tarun Yusuf memboyong istri dan anak-

anaknya pindah pulang kampong ke Balingka pada tahun 1980.  

Dan pada tahun 1980 – 1983  Syahrul Tarun Yusuf diangkat 

menjadi Wali Jorong Subarang Balingka.  Syahrul Tarun Yusuf 

sempat menjadi Kepala Desa Subarang Balingka selama dua 

Periode yaitu pada tahun 1983 – 1994.  Walaupun dia menjadi 

aparat desa, namun lagu- lagu ciptaannya tetap mengalir terus 

yang dinyanyikan oleh Elly Kasim, Tiar Ramon, Lily Syarif dan 

termasuk penyanyi-penyanyi Pop Minang sampai saat ini 

(Muchsis, 2006:3-45).   

Dalam karirnya sebagai pencipta lagu Pop Minang, Syahrul 

Tarun Yusuf sampai saat ini telah mencipta sekitar 400 buah lagu 



Pop Minang.  Banyak lagu-lagu ciptaannya yang menjadi Hits di 

masyarakat diantaranya adalah Roda Padati, Ampun Mandeh, 

Kasiah Tak Sampai, Hujan, Batu Tagak, Tinggalah Kampuang 

dan banyak lagi yang lainnya.  Pada hari ini Syahrul Tarun Yusuf 

sebagai seniman pencipta lgu Pop Minang ini masih menikmati 

royalty dari lagu- lagu ciptaannya yang sering dicetak ulang atau 

yang dinyanyikan kembali oleh artis penyanyi Pop Minang 

generasi sekarang.      

3) Agus Taher 

Agus Taher adalah merupakan seorang pencipta lagu Pop 

Minang yang terkenal dengan karyanya yang berjudul Kasiak 

Tujuah Muaro, Nan Tido Manahan Hati yang dinyanyikan oleh 

Zalmon dan mampu meraih penghargaan HDX sebagai lagu yang 

terlaris. 

Agus Taher sehari-harinya adalah seorang pengajar di 

Fakultas Pertanian UNAND Padang, yang juga menjabat sebagai 

sekretaris Aserindo (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia).  

Sebagai pencipta lagu Agus Taher telah banyak menciptakan 

lagu-lagu Pop Minang dan pada umumnya lagu- lagu yang 

diciptakan oleh Agus Taher menjadi Hits di pasaran dan disukai 

oleh masyarakat Minang. 

 

 



B. Temuan Khusus  

1. Struktur Melodi Lagu 

Dalam membahas struktur melodi lagu pop Minang Ayam Den 

Lapeh, Kasiah Tak Sampai, Mangkonyo Denai Tagamang, dan Nan Tido 

Manahan Hati dapat dilihat dari ritme yang dipakai serta perioda 

perkembangan ritme dalam frase, ornamen dan melodi lagu 

(Stein,1962:40-56), yang dalam hal ini adalah merujuk pada suatu aliran 

musik yang ada.  Musik Pop adalah merupakan suatu aliran musik yang 

mudah dikenali secara ritme dengan melodi yang mudah diingat serta 

memiliki struktur yang konvensional, oleh karenanya mudah diterima 

oleh masyarakat umum.  Musik Pop tidak mementingkan unsur-unsur 

estetis yang tinggi, seperti bentuk dan artistik, namun lebih 

mementingkan unsur komersial, tapi kadang musik Pop tidak selalu harus 

populer. 

Secara umum karakteristik lagu pop itu antara lain adalah; 

 Umumnya berbentuk lagu sederhana dengan bagian yang 

sering diulang-ulang. 

 Durasi lagunya pendek sekitar 5 menit atau kurang.  

 Format intrumentasi pengiringnya terdiri atas; vokal, drum, 

gitar bass elektrik, gitar melodi, key board dan kadang 

ditambah dengan saxaphone. 

 Temanya bercerita tentang perasaan dan cinta. (Taher, 

2009:46) 



Diskusi masalah lagu pop Minang tentu saja kita akan 

membicarakan masalah yang berkaitan dengan bentuk lagu, style musik, 

harmoni, dan masalah melodi.  Secara general bahasa dan musik memiliki 

banyak kesamaan.  Unsur-unsur utama yang sama antara keduanya adalah 

waktu (ritme) dan tekanan (aksen) dalam melodi.  Oleh karenanya dalam 

kajian etnomusikologi ada perhatian yang besar untk mempelajari 

kesamaan dalam penataan nada, tekanan (aksen), dan panjang dalam 

bahasa-bahasa tertentu dengan gaya musik yang bersangkutan.  Dalam 

musik rakyat, ditemukan pengembangan frase-frase, atau seksi-seksi 

dalam musik yang biasanya diawali dengan not yang bertekanan kuat.  Hal 

ini tidak hanya terjadi di dalam lagu-lagu saja, dimana fenomena ini bisa 

jadi merupakan hasil langsung dari melodi-melodi dengan tekanan yang 

semestinya seperti dalam puisi (Nettle, 2012:275).   

Tipe hubungan serupa juga dijumpai dalam lagu Kasiah Tak 

Sampai, Mangkonyo Denai Tagamang, serta Nan Tido Manahan Hati 

dimana aksen kuat teks biasanya terletak pada akhir baris teksnya yang 

selalu terletak pada aksen kuat pada melodi dalam birama.  Hal mana 

berbeda dengan lagu Ayam Den Lapeh  dimana aksen kuat akhir baris syair 

teks ada yang terletak pada aksen lemah dalam birama melodi lagu.     

Seterusnya secara spesifik hubungan antara teks dan musik dalam 

komposisi individual dapat dilihat dari hubungan struktural yang dibagi 

atas dua kategori yaitu; a. Hubungan teks musik di dalam bentuk 



keseluruhan; dan b. Hubungan antara unsur fonetik dan bahasa dan 

analoginya dalam musik (Nettle, 2012:277-284). 

Sejalan dengan hal tersebut dalam melihat struktur lagu dan style 

musik dari lagu Pop Minang Ayam Den Lapeh, Kasiah Tak Sampai, 

Mangkonyo Denai Tagamang, serta Nan Tido Manahan Hati dapat 

dilihat sebagai berikut : 

a. Struktur melodi  

1) Lagu Ayam Den Lapeh  

Lagu Ayam Den Lapeh merupakan karya lagu pop Minang 

yang cukup fenomenal pada tahun 1950 an.  Lagu ini betul-betul 

populer di masanya dan bahkan masih bertahan sampai saat ini.  

Secara umum struktur lagu Ayam Den Lapeh adalah 

merupakan suatu lagu yang berbentuk lagu sederhana dengan 

bentuk lagu dua bagian (berbentuk A B).  Aliran musik yang 

dipakainya adalah aliran musik latin (cha-cha) dalam tempo 

moderato.       

Bentuk melodi dalam bagian pertama (A) : 

 

Frase pertama adalah : 

 

Frase ke dua adalah : 

 

 



Frase ke tiga adalah : 

 

Frase keempat adalah : 

 

Frase ke lima sebagai akhir kalimat adalah : 

 

Dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa melodi lagu 

Ayam Den Lapeh adalah terdiri dari lima frase dimana frase ke 

lima adalah merupakan akhir dari kalimat lagu yang dalam 

syairnya menekankan pada judul lagu.  

Bentuk melodi dalam bagian ke dua (B) dapat dilihat 

sebagai berikut  : 

Frase pertama : 

 

Frase ke dua : 

 

Frase ke tiga : 

 

Frase keempat : 

 



Bentuk kedua ini terdiri dari empat frase diulang dua kali 

dan pada akhir kalimat lagunya muncul lagi frase kelima pada 

bagian A yang mengakhiri bait lagunya.  

Dari hal di atas dapat dilihat bahwa pada lagu Ayam Den 

Lapeh ini setiap akhir kalimat lagu, selalu akan diakhiri dengan 

melodi yang syairnya membawakan judul atau tema lagu 

sehingga dalam lagu ini secara keseluruhan akan dimunculkan 

judul lagu ini sebanyak 3 kali tanpa variasi baik dari melodi 

maupun dari ritmenya. 

 

Bentuk ritme lagu dari lagu Ayam Den Lapeh ini sangat 

sederhana tanpa banyak variasi sehingga irama lagunya sangat 

mudah untuk diingat dan ditiru.  Adapun bentuk ritme lagu ini 

antara lain adalah : 

a)  

b)  

c)  

d)  

Dari ritme lagu di atas dapat dilihat sebenarnya teks lagu 

tampaknya berkaitan erat dengan ritme dan melodi lagunya 



dengan tujuan bisa menekankan berbagai kata tertentu dalam 

melodi. 

Pemakaian suku kata dalam nada pada lagu Ayam Den Lapeh ini 

rata-rata adalah dalam bentuk silabis yaitu satu suku kata untuk satu nada 

(untuk jelasnya lihat lampiran).  

 

2) Lagu Kasiah Tak Sampai 

Lagu Kasiah Tak Sampai merupakan lagu yang berbentuyk dua 

bagian yaitu A dan B dalam tempo yang lambat dengan gaya musik Slow 

Beat. 

Ritme melodi lagu Kasiah Tak Sampai termasuk sederhana, 

begitu juga dengan interval melodinya yang bergerak tidak dengan pola 

lompatan namun selalu melangkah naik turun.  Dengan pola ritme dan 

melodi yang ada dalam lagu ini, maka lagu ini merupakan salah satu lagu 

sederhana yang mudah diingat dan ditiru baik dari segi ritmisnya maupun 

dalam segi melodinya.   

Contoh notasi bagian A lagu Kasiah Tak Sampai 

 



Contoh bagian B lagu Kasiah Tak Sampai 

 

Suatu yang khas dari lagu Kasiah Tak Sampai dapat dilihat dari 

ritme melodinya digarap sesuai dengan ritme teksnya, sehingga dalam 

kenyataan hal ini secara sengaja ataupun tidak memberikan aksen 

tersendiri yang selaras dalam mendukung teks.  

Contoh ritme melodi lagu Kasiah Tak Sampai 

a)   

b)   

c)   

d)   

Pemakaian kata dalam nada pada melodi lagu Kasiah Tak Sampai 

ini adalah dalam dua bentuk yaitu silabis dan melismatis.  Melismatis 

biasanya dipakai pada akhir frase kalimat lagu, hal ini seolah-olah 

memberikan kesan adanya garinyiak dalam lagu. 



3) Lagu Mangkonyo Denai Tagamang 

Lagu Mangkonyo Denai Tagamang adalah lagu pop Minang yang 

muncul pada era tahun 1980 an.  Dalam penggarapan lagu ini terlihat 

kemampuan Nuskan Syarif sebagai pemusik yang cukup mengerti 

dengan masalah musik.  Hal ini tergambar dari frase melodi lagu yang 

diciptakannya seimbang antara bentuk  A dan B.   

Contoh notasi bagian A lagu Mangkonyo Denai Tagamang 

 

   

Contoh notasi bagian B lagu Mangkonyo Denai Tagamang 

   

 

Lagu Mangko Denai Tagamang iringannya adalah dalam bentuk 

gaya musik Contra Beat dengan tempo lambat yang juga merupakan pola 

lagu yang sedang trend pada tahun 1980 an.  Dari segi melodi, lagu 



Mangkonyo Denai Tagamang ini bergerak melangkah naik dan turun 

sesuai dengan kadensnya. 

Secara ritmik terlihat bahwa tekanan-tekanan ritme melodinya 

selaras dengan tekanan aksen bahasa yang berdampak pada penguatan 

kata yang dipakai dalam teks lagunya.   

Contoh ritme lagu Mangkonyo Denai Tagamang  

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

Judul dari lagu ini muncul pada akhir frase bentuk pertama lagu 

yang diulang sesuai dengan bait teks lagu yang ke dua dalam bentuk A 

sebelum masuk pada bentuk ke dua lagu.  

  

Pemakaian suku kata yang berhubungan dengan nada pada teks 

lagu Mangkonyo Denai Tagamang adalah berbentuk silabis dan 

melismatis.  Bentuk melismatis muncul pada tekanan atau aksentuasi 



dalam suku kata pada akhir frase lagu.  Hal ini dapat dilihat sebagai 

berikut : 

 

 

 

4) Lagu Nan Tido Manahan Hati 

Lagu Nan Tido Manahan Hati adalah merupakan lagu pop 

Minang yang muncul pada era tahun 1995 dan juga sebagai lagu yang 

dapat penghargaan HDX sebagai lagu daerah terlaris.  

Lagu Nan Tido Manahan Hati merupakan lagu dalam  bentuk dua 

bagian yaitu A dan B dengan tempo lambat dan gaya musik Slow Beat 

yang mengarah pada Slow Rock. 

Secara ritme melodi, lagu Nan Tido Manahan Hati ini termasuk 

sederhana, begitu juga dengan interval melodinya yang bergerak tidak 

dengan pola lompatan namun selalu melangkah naik turun.  Dengan pola 

ritme dan melodi yang sederhana ini, maka lagu ini merupakan salah satu 

lagu yang mudah diingat dan ditiru baik dari segi ritmisnya maupun 

dalam segi melodinya.   

Contoh notasi bagian A lagu Nan Tido Manahan Hati 



 

Dari bagian A ini untuk penegasan teks lagu melodi lagu 

bertambah dengan dua baris teks yang dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 

Contoh bagian B lagu Nan Tido Manahan Hati 

 

 

Kekhasan lagu Nan Tido Manahan Hati dapat dilihat ritme 

melodinya digarap sesuai dengan ritme teksnya, sehingga dalam 



kenyataan hal ini secara sengaja ataupun tidak memberikan aksen 

tersendiri yang selaras dalam mendukung teks.  

Contoh ritme melodi lagu Nan Tido Manahan Hati 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

Selain dari hal tersebut di atas, suatu yang digarap khusus dari 

pencipta dan penyanyinya adalah dimana pada setiap akhir frase lagu 

pencipta mencoba memasukkan unsur melodi yang meniru gaya 

garinyiak dalam lagu Minang untuk memberikan nuansa khas tersendiri 

dalam lagu ini. 

Contoh pola garinyiak dalam akhir frase lagu 

a)  

b)  

c)  



Dengan memunculkan pola garinyiak pada akhir frase lagu Nan 

Tido Manahan Hati dampaknya adalah lagu ini akan terasa sangat erat 

dengan lagu-lagu tradisi Minang yang ada, dan melodi lagu ini bagi 

masyarakat Minang akan terasa sangat dekat dengan lagu- lagu tradisi 

yang ada. 

Dari hal di atas, dapat dilihat bahwa dalam lagu Nan Tido 

Manahan Hati pemakaian suku kata yang berhubungan dengan nada 

adalah dalam bentuk silabis dan melismatis.  Adapun melismatis dari 

lagu tersebut terlihat sebagai usaha untuk memunculkan nuansa ratok 

dengan pola garinyiak Minang dalam lagu. 

 

b. Hubungan teks dan melodi di dalam keseluruhan 

Dalam melihat hubungan antara teks dan melodi lagu dapat 

dipelajari dengan membagi musik dan liriknya ke dalam elemen-elemen 

yang lebih pendek misalnya frase, baris, birama, lalu kemudian 

membandingkannya.  Dalam lagu Ayam Den Lapeh cenderung 

menunjukkan perbedaan yang cukup berarti antara struktur teks dan 

melodinya, namun juga masih terlihat adanya elemen-elemen repetitif.  

Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara baris musikal dan tekstual 

dan ditambah skema sajak seperti berikut : 

Konten Teks A     B     C     D 

Skema Sajak A     B     A     C 

Musik  A    A¹    A²    A³ 



 

 

Hubungan antara teks dan melodi dalam lagu Kasiah Tak Sampai 

dapat dilihat pada uraian berikut : 

 

Dalam lagu Kasiah Tak Sampai terlihat adanya kecenderungan 

keterkaitan yang erat antara baris-baris melodi dan teks lagunya.  Hal ini 

tergambar dari kontur teks dan melodi yang strukturnya terlihat hampir 

sama.  Untuk jekasnya dapat dilihat dari gambaran dibawah ini.  



Konten Teks A     B     C     D 

Skema Sajak  A     B     A     B 

Musik  A     B     C     C¹ 

Hubungan antara teks dan melodi dalam lagu Mangkonyo Denai 

Tagamang dapat dilihat sebagai berikut ; 

 

Dalam lagu Mangkonyo Denai Tagamang terlihat 

kecenderungan adanya keterkaitan yang erat antara baris-baris melodi 

dan teksnya, dimana baris-baris tersebut kelihatan sama.  Dalam lagu 

Mangkonyo Denai Tagamang dapat dilihat bahwa struktur kedua 

aspek tersebut yang dilengkapi dengan skema sajak sebagai berikut ; 

Konten Teks A     B     A¹    C 

Skema Sajak A     B     A      B 

Musik  A     B     A¹    B¹ 

Hubungan antara teks dan melodi dalam lagu Nan Tido 

Manahan Hati dapat dilihat sebagai berikut ; 



 

Dalam lagu Nan Tido Manahan Hati hubungan teks dan melodi 

dalam bentuk keseluruhan cenderung ada keterkaitan yang erat antara 

baris-baris musikal dan tekstual dalam bentuk yang sama.  Dalam lagu 

Nan Tido Manahan Hati elemen-elemen melodi dan teksnya 

menampakkan kecenderungan yang sama dalam hubungan baris-baris 

kedua aspek tersebut.  Hal tersebut dapat dilihat dari gambaran 

sebagai berikut;  

Konten Teks A     B     A¹    C     A¹     C 

Skema Sajak A     B     A      B     A       B 

Musik  A     B     A¹    B¹   A²     B² 

 

c. Hubungan antara unsur fonetik dan bahasa serta analoginya dalam 

melodi. 

Melodi dan bahasa dalam lagu paling tidak memiliki tiga unsur 

yang sama pada tatanan fonetik yaitu tekanan, panjang dan nada.  

Pada melodi nada-nada individual cenderung ditekankan panjang atau 



tinggi dibanding nada-nada dalam bahasa, ketika suku-suku kata 

individual dibedakan secara signifikan oleh ciri ini.  Oleh karenanya, 

hal ini berguna untuk mempelajari interaksi unsur-unsur ini di dalam 

lagu untuk memperkirakan kata-kata manakala mereka diletakkan 

dalam melodi, dan sejauh mana struktur melodi mengakomodasi teks 

(Nettle,2012:280-285). 

Bila dilihat dari lagu Ayam Den Lapeh, terlihat bahwa dalam 

lagu ini pembagian baris teks lagu tidak dibagi ke dalam feet.  Jumlah 

suku kata dalam setiap barisnya tidaklah konstan, dan juga jumlah 

suku kata yang bertekanan dalam birama juga tidaklah konstan, karena 

ada suku kata yang jatuh sama dengan tekanan kuat nada dalam 

birama dan ada yang tidak.  Namun jika dilihat dengan seksama maka 

akan tampak korelasi antara antara tekanan melodi dalam  birama 

dengan tekanan kata dalam linguistik.  Dalam lagu terlihat bahwa 

melodinya menggunakan prinsip-prinsip metrik yang konstan, namun 

tidak demikian halnya dengan teks lagunya.  Walaupun demikian, bisa 

jadi ada hubungan korelasi yang berarti antara dua macam tekanan 

yang terjadi dalam lagu Ayam Den Lapeh.  Hal ini adalah karena 

dalam bahasa Minangkabau tekanan kuat suku kata biasanya terletak 

pada suku kata ke dua atau ketiga sesuai dengan banyak suku kata 

dalam setiap kata.  Korelasi antara tekanan kata dan melodi dalam 

lagu Ayam Den Lapeh ini merupakan hal yang sangat menarik dalam 

lagu, karena tampak adanya suatu hal yang saling menunjang dalam 



memperkuat bunyi dari teks dalam lagu.  Pada lagu di bawah ini setiap 

suku kata yang bertekanan digaris bawahi.  

 

 

Dalam lagu Kasiah Tak Sampai dapat dilihat bahwa tekanan 

suku kata yang bertekanan kuat ditempatkan pada nada yang  

bertekanan kuat pada birama melodi.  Hal ini dapat diasumsikan 

bahwa dalam bahasa yang dipakai pada lagu Kasiah Tak Sampai 

terlihat gerakan nada dari musik sama dengan gerakan nada di dalam 

teks saat dituturkan sehingga memperjelas makna dari kata yang 

diucapkan sehingga mudah dimengerti.  Adapun lagu yang dibawah 

menunjukkan apa yang terjadi dalam hubungan teks dan melodi lagu 

Kasiah Tak Sampai, dimana kata-kata yang bertekanan digaris 

bawahi. 



 

Demikian juga halnya dengan lagu Mangkonyo Tagamang 

dalam lagu ini terlihat bahwa tekanan suku kata dari kata-katanya 

terletak pada suku kata ke dua atau ke tiga.  Namun demikian 

hubungannya dengan melodi dapat dilihat bahwa setiap suku kata 

yang bertekanan kuat dalam katanya terletak pada tekanan kuat pada 

melodinya.  Hal mana dapat dilihat pada  teks lagu berikut: 

 

 

Dalam lagu Nan Tido Manahan Hati tampak adanya korelasi 

antara tekanan melodi dan linguistiknya.  Hal ini terlihat dari tekanan 

kuat kata  dari teks Nan Tido Manahan Hati yang begitu selaras 



dengan tekanan melodinya yang menggunakan prinsip-prinsip metrik.  

Hal mana dalam bahasa Minang terlihat bahwa tekanan bahasanya 

secara mekanik terletak pada akhir suku kata pada setiap kata, dan 

suku kata ini terletak pada tekanan kuat melodi dalam birama. Hal ini 

dapat dilihat sebagai berikut ; 

 

Kata-kata yang bertekanan kuat digaris bawahi.  

 

2. Struktur Teks 

Pendekatan struktural adalah suatu metode atau cara pencarian 

suatu fakta yang sasarannya tidak hanya ditujukan pada salah satu unsur 

sebagai individu yang berdiri sendiri di luar kesatuannya, melainkan 

ditujukan pada hubungan antar unsurnya.  Struktural merupakan 

keseluruhan yang bulat, yaitu bagian-bagian yang membentuknya tidak 

dapat berdiri sendiri di luar struktural itu.  

Pendekatan struktural digunakan untuk menghasilkan gambaran 

yang jelas terhadap diksi, citraan, bahasa kias, majas, sarana retorika, bait 



dan baris, nilai dan bunyi, persajakan, narasi, emosi, dan ide yang 

digunakan pengarang dalam menulis puisinya.  Dilihat dari strukturnya 

teks lagu memiliki dua unsur struktur yang berada dalam satu kesatuan, 

yaitu: struktur fisik dan struktur batin (Waluyo,1995:27). 

Dalam pembahasan penelitian ini dianalisis sembilan buah teks 

lagu Pop Minang sesuai dengan era perkembangan.  Adapun sembilan 

teks lagu tersebut adalah; 1) Ayam Den Lapeh  dan 2) Kasiah Tak Sampai,  

lagu yang hits pada tahun 1960 – 1970 an ; 3) Mangkonyo Denai 

Tagamang yaitu lagu Pop Minang yang cukup terkenal pada  era tahun 

1980 an dan; 4) Nan Tido Manahan Hati sebagai lagu yang mendapat 

pengharagaan dari HDX sebagai lagu daerah terlaris pada tahun 1995 an.  

Teks lagu- lagu tersebut selanjutnya dianalisis untuk dapat 

diketahui unsur puitis dan isinya. 

Pada umumnya karya-karya teks lagu di atas kebanyakan 

mengangkat masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat.  Oleh 

karenanya, bahasa yang dipakai dalam teks lagu adalah bahasa yang 

menurut kaidah-kaidah yang berlaku pada masyakat, dalam hal ini tentu 

saja kaidah-kaidah bahasa Minangkabau.  Oleh karenanya dalam kalimat-

kalimat yang digunakan kadangkala akan merujuk pada pola bahasa yang 

terikat dengan persoalan ereang gendeang, raso pareso serta kato 

malereang yang terdapat dalam budaya masyarakat Minangkabau 

sehingga kalimat-kalimat dalam teks tersebut menjadi suatu yang menarik 

bagi penggemarnya untuk dapat memahami dan menafsirkan maknanya.  



Untuk menganalisis struktural teks lagu Pop Minang tersebut di 

atas, dilakukan dengan pendekatan objektif.  Dalam mengungkapkan hal 

tersebut secara struktur dapat dilihat dari struktur fisik dan struktur batin 

teks lagu yang di analisis.  

 

a. Struktur Teks Lagu Ayam Den Lapeh  

Luruihlah jalan Payokumbuah 
Ba belok jalan kayu jati 
Dima hati indak karusuah 

Ayam den lapeh hai hai ayam den lapeh 
 

 Mandaki jalan Pandai Sikek 
 Basimpang jalan ka Biaro 
 Dima hati indak kamaupek  

 Awak ta kicuah hai hai Ayam den lapeh 
 

Sikua capang sikua capeh 
Saikua tabang saikua lapeh 
Tabanglah juo nan ka rimbo 

Oi lah malang juuo 
 

 Pagaruyuang Batusangka 
 Tampek bajalan urang Baso 
 Duduak tamanuang tiok sabanta 

 Oi lah malang juo hai hai ayam den lapeh 
 

Teks lagu Ayam Den Lapeh  karya A. Hamid ini secara umum 

menggambarkan kisah muda mudi yang merana karena kehilangan 

yang dicintai yang diibaratkan pada alam yaitu ayam (Zulkifli).  

Pengibaratan sesuatu yang disayangi kepada ayam ini adalah 

merupakan pengaruh budaya masa lalu.  Hal mana dalam budaya 

masa lalu masyarakat Minangkabau ayam adalah merupakan 

peliharaan yang berhubungan dengan harga diri seorang laki- laki 



dalam galanggang pamedanan sebagai juaronya (jawara).  Kenyataan 

ini dapat dilihat dari cerita kaba legendaries adat Minangkabau antara 

lain yaitu kaba Cindua Mato dan kaba Anggun Nan Tungga Magek 

Jabang.  Dalam cerita tersebut terlihat bahwa masing-masing tokoh 

mempunyai ayam sabungan yang punya nama dan tuah tersendiri.  

Dalam cerita Cindua Mato raja Alam Dang Tuanku mempunyai ayam 

sabungan yang bernama Kinantan, sedangkan dalam cerita Anggun 

Nan Tongga dia punya ayam sabungan yang bernama Kinantan 

Gombak Bauak.  Oleh karenanya dapat dinyatakan suatu yang sangat 

cocok melakukan perumpamaan dari sesuatu yang disayang kepada 

ayam dihubungkan dengan kenyataan budaya pada waktu dulu yang 

dilihat dari jalan cerita kaba yang isinya merupakan refleksi dari 

kenyataan yang ada dalam masyarakat..   

Sehubungan dengan teks lagu, maka dalam hal ini walaupun 

mengalami kehilangan sesuatu yang dicintai, namun masih bisa 

berfikir positif dan mampu menahan diri agar tidak berlarut- larut 

dalam penyesalan dan kesedihan.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

sebagai berikut : 

Pada bait pertama teks lagu Ayam Den Lapeh ini melukiskan 

ekspresi perasaan kegalauan hati karena ditinggal kekasih yang dalam 

hal ini dikiaskan dalam kata ayam.  Ayam dalam tradisi masyarakt 

Minangkabau adalah merupakan peliharaan untuk permainan anak 

muda yang dianggap berharga dan berhubungan dengan harga diri.  



Kenyataan ini dilukiskan dengan kata dima hati indak karusuah ayam 

den lapeh.  Pada bait ini A. Hamid ingin menekankan bahwa 

kegalauan hati yang dirasakannya adalah dikarenakan kehilangan 

sesuatu yang berharga dalam dirinya yaitu yang dilukiskan sebagai 

ayam. 

Pada bait ke II teks lagu menceritakan dan menggambarkan 

kekesalan hati dan tidak menerima kenyataan kehilangan sesuatu yang 

sangat berharga dalam hidup karena terkecoh.  Dalam ungkapannya 

pada bait ini dinyatakan dengan dima hati indak kamaupek awak 

takicuah.   

Bait ke III teks lagu ini menjelaskan bahwa betapa malangnya 

nasib yang dialami oleh penyair dalam kehidupannya karena 

kehilangan segala-galanya.  Hal ini dalam teks lagu ditekankannya 

bahwa dalam kenyataan seluruh yang diharapkan untuk teman dekat 

pendamping hidup selalu gagal dan hilang ditelan kenyataan.  

Pernyataan ini dilukiskan dalam teks lagu yang menyatakan sikua 

capang sikua capeh, saikua tabang saikua lapeh, tabanglah juo nan 

ka rimbo oil ah malang juo. 

Pada bait ke IV teks secara denotatif menggambarkan 

kenyataan pahit karena kehilangan cinta yang mengakibatkan banyak 

termenung mengenang kenyataan-kenyataan masa lalu, namun secara 

konotatif makna teks tersebut dapat menyatakan bahwa adanya rasa 

penyesalan dalam kehidupan yang muncul dalam diri karena 



mengalami peristiwa yang boleh dikatakan menyedihkan karena 

kehilangan susuatu yang disayangi.   

Setelah memahami secara garis besar isi dari teks lagu Ayam 

Den Lapeh ini, selengkapnya dapat dilihat unsur-unsur kepuitisan 

yang terdapat di dalamnya antara lain : 

1). Struktur fisik yang meliputi : 

a) Diksi 

Kata-kata yang digunakan oleh A. Hamid dalam teks 

lagu Ayam Den Lapeh dari segi perbendaharaan kata adalah 

memilih berdasarkan makna yang akan disampaikan dan 

tingkat perasaan dan suasana batin yang juga dilatar belakangi 

oleh faktor sosial budaya penyairnya.  Sehubungan dengah hal 

tersebut, dalam teks lagu Ayam Den Lapeh pemakaian kata-

kata dalam teks lagu banyak digunakan yang bermakna 

konotatif yang punya penafsiran lain seperti kata ayam (ayam), 

lapeh (lepas), tabang (terbang), rimbo (rimba).  Adapun 

pemakaian kata-kata denotatif antara lain adalah dima 

(dimana), rusuah (risau), tamanuang (termenung), malang 

(malang). 

Dalam teks ada kata-kata yang digunakan oleh A. Hamid 

yang mengisyaratkan ketidak berdayaan dalam kehidupan.  Hal 

ini dinyatakan dalam teks yang menyatakan sikua capang 



sikua capeh, saikua tabang saikua lapeh, lapehlah juo nan 

karimbo oi lah malang juo 

Untuk lebih jelasnya pemakaian kata bermakna konotatif 

ini dapat dilihat pada bait ke II yang berbunyi dima hati indak 

karusuah awak takicuah.  Yang dipakai oleh penyair untuk 

mengungkapkan bahwa kekesalan hatinya adalah karena 

terkecoh. 

Pada bait ke IV dalam teks penyair mengungkapkan 

kekecewaan dan kesedihan hatinya akibat nasib malang yang 

menimpa dirinya.  Kenyataan ini diungkapkannya dengan syair 

yang menyatakan duduak tamanuang tiok sabanta oi lah 

malang juo 

b) Pengimajinasian/Citraan 

Diksi yang dipilih dalam teks lagu Ayam Den Lapeh 

mempunyai pengimajinasian pendengaran dan perasaan.  Hal 

ini dapat dilihat pada bait I terdapat imajinasi perasaan (taktil) 

dimalah hati indak ka rusuah ayam den lapeh.  Lewat teks ini 

penyair mengajak pendengar untuk dapat merasakan 

kegundahan, kesedihan dan kegalauan hati karena ditinggal 

oleh seseorang yang dicintai dalam hidup, yang dalam hal ini 

pada teks lagu dikiaskan dengan kehilangan ayam.  

Begitu juga pada bait ke III dan ke IV dimana pendengar 

diajak untuk dapat merasakan beratnya menanggung beban 



perasaan akibat ditinggalkan oleh orang yang disayang yang 

digambarkan dalam teks lagu tersebut.  

c) Bahasa figurative (Majas) 

Bahasa majas dalam teks lagu ini digunakan untuk agar 

teks dapat memancarkan banyak makna atau kaya akan makna.  

Bahasa figurative adalah dimana penyair dalam teks lagunya 

menyatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, yaitu secara 

tidak langsung mengungkap makna kata, atau bahasanya 

bermakna kias atau makna lambang. 

Dalam teks lagu Ayam Den Lapeh A. Hamid 

menggunakan bahasa kiasan ayam dalam menyatakan sesuatu 

yang sangat disayang salah satunya adalah seorang kekasih.  

Kata ini muncul dalam bait I, II dan IV teks lagu Ayam Den 

Lapeh.  Selain itu juga dalam bait ke III bahasa kiasan ini juga 

dapat dilihat dalam kata rimbo yang mengkiaskan kenyataan 

alam kehidupan dalam menggambarkan kekasihnya atau 

sesuatu yang sangat disayangnya telah diambil oleh orang lain.   

d) Verifikasi (rima dan ritma) 

Rima dalam teks lagu Ayam Den Lapeh adalah intern 

pola bunyi, bait pertama dima hati indak karusuah, ayam den 

lapeh aliterasi konsonan h adalah untuk melukiskan keadaan 

atau suasana diri.  Pada bait ke II dima hati indak kamaupek, 



awak takicuah, aliterasi konsonan k adalah memberikan efek 

suasana sedikit menyesali diri.  

Bait ke III terdapat persamaan bunyi pada baris 1 – 4 

sikua capang sikua capeh, saikua tabang saikua lapeh, 

tabanglah juo nan ka rimbo oil ah malang juo, yang berujud aa 

bb.  Bunyi tersebut akan menimbulkan gelombang yang teratur 

dan berirama. 

Pada bait ke IV baris ketiga dan keempat duduak 

tamanuang tiok sabanta, oi lah malang juo, pengulangan bunyi 

t, a, dan ng menggambarkan suasana hati yang sedih dan 

gelisah. 

e) Tipografi 

Tipografi dalam teks lagu Ayam Den Lapeh ini tidak 

membentuk suatu paragraph tetapi bait-bait.  Teks lagu Ayam 

Den Lapeh menggunakan pembaitan yang terdiri dari empat 

baris secara merata dengan kata-katan yang hampir sama 

panjang tiap barisnya. 

2). Struktur Batin yang meliputi : 

a). Tema (sense) 

Teks lagu Ayam Den Lapeh mengambil tema 

kemanusian melalui sebuah peristiwa tragedi yang 

digambarkan dalam teks lagu.  Dalam teks lagu ini, penyair 

bercerita tentang jeritan hati seorang yang kehilangan kekasih 



yang dicintainya, dan kehilangan tersebut adalah karena 

terkecoh.  Namun demikian, dalam gambaran suasana yang 

didukung oleh melodi lagunya tidaklah dalam suatu keadaan 

yang sedih dan mendayu-dayu bahkan sebaliknya dengan 

sangat ceria.  Hal mana dalam keadaan ini dapat dikatakan 

sebagai usaha untuk menyatakan bahwa nasib buruk yang telah 

lewat tak ada gunanya difikirkan berlarut- larut dalam 

kesedihan.  

b).  Amanat (intention) 

Dalam teks lagu Ayam Den Lapeh ini mengandung  

berbagai amanat yang dapat dinyatakan sebagai berikut : 

i. Jangan selalu melihat dan meratapi nasib buruk yang 

menimpa. 

ii. Jangan selalu terkurung dengan kesedihan masa lalu. 

Tidak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. 

 

b. Struktur Teks Lagu Kasiah Tak Sampai 

Malang bacinto bintang jo bulan 
Kasiah digungguang dek mato hari 

Bia bacarai nyao jo badan 
Putuih lah tali jantuang jo hati 
Cinto ka uda den bao mati 

 
 Ka dalam tanah maik bakubua 

 Datang malaikaik yon an batanyo 
 Apo ka dayo yon an takana 
 Kasiah ka uda nan indak sampai 

 Yo nan takana kasiah ndak sampai 
 



Cinto den indak ado duonyo 

Cinto den hanyo ka uda surang 
 
 Bia mangamuak topan jo badai 

 Cinto den indak ado duonyo 
 Bia di dunia kasiah ndak sampai 

 Yo di akhiraik den nanti juo 
 Uda den nanti dalam sarugo 
 

Cinto den indak ado duonyo 
Cinto den hany ka uda surang 

Secara umum bentuk teks lagu Kasiah Tak Sampai tidak lagi 

menurut pola bentuk pantun Minangkabau.  Hal ini adalah karena 

menurut pola pantun Minangkabau, maka teks haruslah terdiri empat 

baris dalam satu bait pantun, baris pertama dan ke dua adalah 

sampiran sedangkan baris ke tiga dan ke empat adalah isi,  bersajak 

ab, ab.  Adapun bentuk teks lagu Kasiah Tak Sampai adalah satu bait 

terdiri atas enam baris, tidak terdapat sampiran dan isi karena semua 

adalah merupakan isi dari teksnya, sedangkan sajaknya adalah ab, abb.  

Dengan demikian dapat dilihat bahwa terdapat pembaharuan yang 

dibuat oleh Syahrul Tarun Yusuf dalam membuat teks lagunya.  Agar 

teks lagunya masih terlihat seperti pantun, Syahrul Tarun Yusuf masih 

tetap mempertahankan bunyi sajaknya yang sama dalam bait teks 

lagunya (Muchsis, 2006:35). 

Setelah melihat garis besar bentuk teks lagu Kasiah Tak 

Sampai, maka selengkapnya dapat dilihat secara struktur unsur-unsur 

kepuitisan yang terdapat di dalam teks lagu antara lain : 

 



1) Struktur fisik yang meliputi antara lain : 

a) Diksi 

Kata-kata yang digunakan oleh Syahrul Tarun yusuf 

dalam teks lagu Kasiah Tak Sampai dipilih dengan 

mempertimbangkan makna, urutan kata yang akan 

disampaikan sesuai dengan tingkat perasaan dan suasana 

batinnya yang dilatar belakangi faktor sosial budaya 

Minangkabau.  Oleh karenanya, dalam teks lagu Kasiah Tak 

Sampai terlihat Syahrul Tarun Yusuf melakukan pemilihan 

dan susunan kata-kata teks lagunya dengan sedemikian rupa 

sehingga tidak bisa dipertukarkan letaknya atau diganti 

susunannya.  Jika susunannya ditukar, maka dapat 

menimbulkan kekacauan bunyi dan makna yang berbeda 

sehingga kepuitisan teks lagu akan berkurang.  Hal ini dapat 

dilihat seperti berikut : 

Bia mangamuak topan jo badai 

Cinto den indak ado duonya 
Bia di dunia kasiah ndak sampai 
Yo di akhiraik den nanti juo 

Uda den nanti dalam sarugo 
 

(Biar mengamuk topan dan badai 
Cintaku tidak ada duanya 
Biar di dunia kasih tidak sampai 

Yo di aklhirat ku tunggu juga 
Uda kutunggu di dalam syurga) 

 
Seterusnya aspek ke dua dalam pemilihan kata adalah 

aspek makna.  Aspek makna diartikan bahwa kata-kata yang 



digunakan tidak saja bermakna denotatif, tapi juga bermakna 

konotatif yaitu memiliki makna yang lebih dari satu.  Hal 

mana ini dapat dilihat dari teks lagu pada bait I sebagai 

berikut : 

Malang bacinto bulan jo bintang 

Kasiah digungguang dek matohari 
Bia bacarai nyao jo badan 

Putuihlan tali jantuang jo hati 
Cinto ka uda den bao mati 
 

(Malang bercinta bulan dengan bintang 
Kasih di gunggung oleh matahari 

Biar bercerai nyawa dengan badan 
Putuslah tali jantung dan hati 
Cinta ke uda ku bawa mati) 

 
Kata-kata “Putuihlah tali jantuang jo hati” (putuslah tali 

jantung dan hati) yang terdapat dalam teks lagu di atas 

bukanlah berarti putusnya tali jantung dan hati yang 

sebenarnya.  Kata-kata tersebut merujuk atau menyimpulkan 

betapa pedih dan hancurnya  perasaan seorang yang 

ditinggalkan oleh kekasih yang sangat dicintainya.  Melalui 

kata-kata tersebut, terlihat bahwa teks lagu yang disampaikan 

oleh pencipta kelihatan begitu indahnya.  Oleh karenanya 

dapat dilihat bahwa penggunaan kata konotatif dalam teks 

lagu Kasiah Tak Sampai ini adalah bertujuan untuk 

memperhalus dan memperindah kata-kata yang ingin 

disampaikan kepada penikmatnya. 

   



b) Pengimajinasian/Citraan 

Pengimajian adalah kata atau susunan kata-kata yang 

dapat mengungkapkan pengalaman sensoris seperti 

penglihatan, pendengaran, dan perasaan.  Pencipta lagu dalam 

merangkai teks lagunya tentu saja ingin membuat pendengar 

seolah-olah ikut merasakan (imaji taktil), melihat (imaji 

visual), dan mendengarkan (imaji auditif) kejadian yang 

dilukiskannya dalam teks lagu.  Hal ini dapat dilihat dari bait 

ke III yang berbunyi ; 

Bia mangamuak topan jo badai 

Cinto den indak ado duonyo 
Bia di dunia kasiak ndak sampai 

Yo di akhiraik den nanti juo 
Uda den nanti dalam sarugo 
 

Dari hal di atas dapat dilihat bahwa imaji yang dipakai 

dalam teks lagu di atas adalah imaji visual (melihat), dan 

imaji taktil (merasakan).  Imaji visual dapat dilihat pada baris 

pertama dan kedua teks lagu ini yang menyatakan bia 

mangamuak topan jo badai, cinto den indak ado duonyo. (biar 

mengamuk topan dan badai, cintaku tidak ada duanya) disini 

seolah-olah pendengar dibawa untuk dapat melihat keteguhan 

cinta walaupun dihantam oleh dahsyatnya gelombang 

kehidupan.  Imaji taktil dapat dilihat pada baris ke tiga, 

keempat dan kelima teks lagu.  Pada baris tersebut di atas, 

pendengar dibawa untuk ikut merasakan keteguhan hati dalam 



kasih tak sampai di dunia.  Keteguhan cinta tersebut dapat 

dirasakan sampai nanti pada akhir masa di syurga.  

Selain dari itu pemakaian kata konkret dalam teks lagu 

ini juga dapat membangkitkan imaji dan menimbulkan 

pengertian yang menyeluruh dalam bait teks lagu baik 

sampiran maupun isi.  Hal ini adalah karena dengan kata-kata 

yang konkret, maka pendengar dapat membayangkan secara 

jelas peristiwa atau keadaan yang dilukiskan oleh pencipta 

lagu.  Penggunaan kata konkret dalam teks lagu Kasiah Tak 

Sampai antara lain dapat dilihat pada contoh berikut ; 

Ka dalam tanah maik bakubua 

Datang malaikaiak yon an batanyo 
Apo kadayo yon an takana 
Kasiah ka uda nan indak sampai 

Yo nan takana kasiah ndak sampai 
 

(Ke dalam tanah mayat berkubur 
Datang malaekat yang bertanya 
Apa gerangan yang teringat 

Kasih ke uda yang tidak sampai 
Yang teringat kasih tak sampai).  

 
Pada teks lagu di atas, yang merupakan kata konkret 

diantaranya adalah kata ‘bakubua’ (berkubur) dan kata 

‘batanyo’ (bertanya).  Kata-kata tersebut menjelaskan arti atau 

maksud secara keseluruhan dari teks lagu yang disampaikan 

yaitu kasih tak sampai ini akan tetap teringat sampai pada 

waktu mayat ditanya malaikat di dalam kubur.  

 



c) Bahasa Figuratif (Majas) 

Bahasa figuratif adalah merupakan bahasa yang dipakai 

dalam teks lagu untuk menyatakan sesuatu dengan cara yang 

tidak biasa, yakni secara tidak langsung mengungkapkan 

makna dalam kata atau bahasa yang bermakna kias atau 

makna lambang.  Penggunaan bahasa figuratif dalam teks lagu 

Kasiah Tak Sampai dapat dilihat antara lain  

Malang ba cinto bulan jo bintang 
Kasiah digungguang dek matohari 

Bia bacarai nyao jo badan  
Putuihlah tali jantuang jo hati 
Cinto ka uda den bao mati 

 
Bahasa figuratif yang dipakai dalam teks lagu di atas 

adalah berupa kiasan perlambangan pada alam.  

Perlambangan ini digunakan oleh pencipta lagu adalah dengan 

tujuan agar dengan simbolisasi itu, maka makna akan lebih 

hidup, lebih jelas, dan lebih mudah dibayangkan oleh 

pendengar dan sekaligus dapat memberi sugesti pada 

pendengar.   

Bahasa figuratif yang digunakan adalah kiasan langsung, 

artinya benda yang dikiaskan tersebut tidak disebutkan tetapi 

langsung pada kiasan. Hal ini terlihat pada baris pertama dan 

kedua bait I teks lagu yaitu dengan menggunakan kata-kata 

‘malang bacinto bulan jo bintang, kasiah digungguang dek 

matohari’ (malang bercinta bulan dan bintang, kasih 



digunggung oleh matahari) yang berarti malangnya orang 

yang sedang mencintai seseorang namun diambil oleh orang 

yang lain.  

d) Verifikasi (rima dan ritma) 

Verifikasi adalah merupakan bunyi dalam puisi yang 

menghasilkan rima dan ritma.  Teks lagu Kasiah Tak Sampai 

dibuat berdasarkan pantun yang mengutamakan keindahan 

bunyi selain makna dan pesan yang terkandung di dalamnya.  

Rima adalah pengulangan bunyi bahasa, sedangkan ritma 

berhubungan dengan bunyi dan pengulangan bunyi, kata, 

frasa dan kalimat.  Dalam teks lagu Kasiah Tak Sa,mpai 

memiliki rima antara lain yaitu ; 

 
Bia mangamuak topan jo badai 

Cinto den indak ado duonyo 
Bia di dunia kasiak ndak sampai 
Yo di akhiraik den nanti juo 

Uda den nanti dalam sarugo 
 

Persamaan bunyi pada setiap baris dari bait teks di atas 

dapat dapat dilihat dengan pola ab ab, dan ini terlihat pada 

persamaan bunyi setiap akhir baris teks lagu.  Persamaan 

bunyi pada akhir baris pertama ‘ai’ pada badai dengan akhir 

baris ke tiga ‘ai’ pada kata sampai.  Kemudian persamaan 

bunyi pada akhir baris ke dua ‘o’ pada kata duonyo dengan 

akhir baris ke empat ‘o’ pada kata juo. 



e) Tipografi 

Tipografi dalam teks lagu Kasiah Tak Sampai sama 

dengan tipografi atau larik- larik puisi yang berbentuk bait.  

Tipografi teks lagu Kasiah Tak Sampai adalah merupakan 

tipografi puisi konvensional yang tidak menyimpang dari 

tipografi puisi umum.  

2) Struktur Batin: 

Struktur batin adalah merupakan ungkapan perasaan dan 

suasana hati pencipta teks lagu.  Dalam melihat struktur batin teks 

lagu Kasiah Tak Sampai dapat dilihat dari tema dan amanat yang 

disampaikan. 

a) Tema (sense) 

Tema adalah merupakan gagasan pokok yang 

diungkapkan oleh pencipta teks lagu.  Untuk itu dalam 

menentukan tema teks lagu Kasiah Tak Sampai adalah 

berpatokan pada anggapan pokok yang dikemukakan yang 

menjadi landasan utama teks lagunya.  Jika desakan kuat ini 

berhubungan antara pencipta teks lagu dengan Tuhannya, 

maka puisinya bertemakan ketuhanan.  Jika desakan yang kuat 

itu berupa belas kasih atau kemanusiaan, maka tema teks 

lagunya adalah kemanusiaan.  Jika yang kuat adalah dorongan 

memprotes ketidak adilan, maka tema teks lagunya adalah 

protes atu kritik sosial, dan jika dorongan itu adalah 



merupakan cinta kasih atau patah hati, maka teks lagunya 

akan bertemakan cinta atau tema kedukaan hati karena cinta.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, teks lagu Kasiah Tak 

Sampai dapat dikatakan bertemakan keteguhan cinta.  Tema 

ini adalah menunjukkan betapa sucinya cinta kasih yang 

didasari oleh rasa kasih sayang, dan kesetiaan.  Adapun 

perpisahan karena hal sesuatu yang wajar dan tidak boleh 

,menyalahkan atau mencari kambing hitam pada siapapun 

juga, namun kenyataan ini haruslah dimaklumi dengan 

kebesaran hati dan diserahkan pada yang Kuasa.  Walaupun 

hasrat hati tak mungkin terwujud di dunia nyata namun 

ketulusan dan keteguhan, dan kesetiaan hati tetap akan 

dipertahankan sampai pada akhir kehidupan nanti.  

b) Amanat (intention) 

Amanat adalah merupakan maksud, himbauan, tujuan 

atau pesan  yang hendak disampaikan pencipta teks lagu 

kepada penikmatnya.  Adapun amanat atau pesan-pesan yang 

yang hendak disampaikan dalam lagu Kasiah Tak Sampai 

sesuai dengan tema teks lagunya adalah ; 

i. Dalam hidup haruslah mampu mengendalikan emosi, 

walau dalam menghadapi masalah yang bagaimanapun.  



ii. Perpisahan dalam masalah percintaan adalah merupakan 

suatu hal yang wajar yang merupakan sesuatu yang telah 

ditentukan oleh yang kuasa. 

iii. Jangan menjadikan suatu masalah untuk dijadikan ajang 

konflik  

iv. Berfikir haruslah realis dengan betul-betul memahami 

kenyataan yang ada. 

c. Struktur Teks Lagu Mangkonyo Denai Tagamang  

Kok cinto uda ka ranah Minang 
Tapian usah tinggakan 
Kok cinto uda ka denai surang 

Usahlan pai bajalan 
 

 Dipacik janji ganggam pituah 
 Sajalan kato jo sayang 
 Lautan sati rantau batuah 

 Mangkonya denai tagamang 
 

Bukannyo ragu ka alang tabang 
Dek langik indak batapi 
Bukannyo ragu ka uda saying 

Dek dunia samakin sati  

Secara umum bentuk teks lagu Mangkonyo Denai Tagamang 

adalah berbentuk pantun Minangkabau.  Hal ini adalah karena pola 

teks lagu Mangkonyo Denai Tagamang terdiri dari empat baris dalam 

satu bait, baris pertama dan ke dua adalah sampiran sedangkan baris 

ke tiga dan ke empat adalah isi, dan bersajak ab, ab.  Dari hal tersebut 

terlihat bahwa pemakaian pola pantun sangat dipertimbangkan oleh 

Nuskan Sjarif dalam membuat teks lagunya.  Hal ini juga 



menampakkan kepiawaian Nuskan Sjarif dalam membuat teks lagu 

Pop Minang. 

Teks lagu Mangkonyo Denai Tagamang secara keseluruhan 

terdiri atas tiga bait teks yang masing-masingnya terdiri atas empat 

baris.  Secara keseluruhan teks lagu Mangkonyo Denai Tagamang ini 

dibangun atas dua struktur yaitu struktur fisik dan struktur batin.  

1) Struktur fisik yang meliputi antara lain : 

a) Diksi 

Pemilihan kata-kata dalam teks lagu Mangkonyo Denai 

Tagamang dibangun Nuskan Sjarif atas dua aspek pemilihan 

kata yaitu aspek kepuitisan dan aspek makna.  Aspek 

kepuitisan maksudnya adalah teks lagu Mangkonyo Denai 

Tagamang dibangun atas dua bagian yaitu bagian sampiran 

dan bagian isi.  Hal mana dapat dilihat sebagai berikut : 

Kok cinto uda ka ranah Minang 

Tapian usah tinggakan 
Kok cinto uda ka denai surang 

Usahlah pai ba jalan 
 
(Kalau cinta uda ke ranah Minang 

Tepian jangan tinggalkan 
Kalau cinta uda kepada saya 

Janganlah pergi berjalan) 
 
Dalam rangkaian teks lagu di atas, dapat dilihat bahwa 

pemilihan kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga 

menimbulkan bunyi yang indah dan memiliki makna yang 

dalam.  Selain dari pada itu, dalam teks lagu Mangkonyo 



Denai Tagamang ini kata-kata yang dipakai dalam teksnya 

tidak dapat ditukar letaknya ataupun diganti dengan kata-kata 

lain.  Ini adalah karena jika susunan atau kata-kata yang 

terdapat dalam teks lagu ditukar atau diganti, maka akan 

dapat menimbulkan kekacauan bunyi serta makna yang bisa 

menyebabkan nilai kepuitisan teks lagu tersebut berkurang.  

Seterusnya aspek ke dua dalam pemilihan kata adalah 

aspek makna.  Aspek makna diartikan bahwa kata-kata yang 

digunakan tidak saja bermakna denotatif, tapi juga bermakna 

konotatif yaitu memiliki makna yang lebih dari satu.  Hal 

mana ini dapat dilihat dari teks lagu pada bait II sebagai 

berikut : 

Dipacik janji ganggam pituah 
Sajalan kasiah jo sayang 

Lautan sati rantau batuah 
Mangkonyo denai tagamang 
 

(Dipegang janji genggam petuah 
Sejalan kasih dan sayang 

Lautan sakti rantau bertuah 
Makanya saya tergemang) 

 

Kata-kata “Lautan sati rantau batuah, Mangkonyo denai 

tagamang” (Lautan sakti rantau bertuah, Makanya saya 

tergemang) yang terdapat dalam teks lagu di atas bukanlah 

berarti lautan sakti rantau bertuah yang sebenarnya.  Kata-

kata tersebut merujuk atau menyimpulkan betapa banyaknya 

rintangan, halangan dan godaan yang akan dihadapi nantinya 



di rantau, dan hal inilah yang menyebabkan keraguan untuk 

melepas pergi.  Melalui kata-kata tersebut, terlihat begitu 

indahnya teks lagu yang disampaikan oleh pencipta.  Oleh 

karenanya dapat dilihat bahwa penggunaan kata konotatif 

dalam teks lagu Mangkonyo denai Tagamang adalah 

bertujuan untuk memperhalus dan memperindah kata-kata 

yang ingin disampaikan kepada penikmatnya.  

b) Pengimajinasian/Citraan 

Pengimajian adalah kata atau susunan kata-kata yang 

dapat mengungkapkan pengalaman sensoris seperti 

penglihatan, pendengaran, dan perasaan.  Pencipta lagu 

dalam merangkai teks lagu tentu saja ingin membuat 

pendengar seolah-olah ikut merasakan (imaji taktil), melihat 

(imaji visual), dan mendengarkan (imaji auditif) kejadian 

yang dilukiskannya dalam teks lagu.  Hal tersebut dapat 

dilihat dari bait ke III yang berbunyi ; 

Bukannyo ragu ka alang tabang 
Dek langik indak batapi 

Bukannyo ragu ka uda sayang 
Dek dunia samakin sati 

 
(Bukan ragu kepada alang yang terbang 
Karena langit tiada bertepi 

Bukannya ragu kepada uda sayang 
Karena dunia semakin sakti) 

 
Dari hal di atas dapat dilihat bahwa imaji yang dipakai 

dalam teks lagu di atas adalah imaji visual (melihat), dan 



imaji taktil (merasakan).  Imaji visual dapat dilihat pada baris 

pertama dan kedua teks lagu ini yang menyatakan Bukannyo 

ragu ka alang tabang, Dek langik indak batapi. (Bukannya 

ragu kepada elang terbang, namun karena langit yang tiada 

bertepi) disini seolah-olah pendengar dibawa untuk dapat 

melihat dan memperbandingkan elang yang sedang terbang di 

langit yang begitu luasnya.  Imaji taktil dapat dilihat pada 

baris ke tiga, keempat dan kelima teks lagu.  Pada baris 

tersebut di atas, pendengar seolah-olah dibawa untuk ikut 

merasakan kecemasan dan keraguan hati seorang yang akan 

ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya untuk pergi 

merantau.  Dimana kecemasan dan keraguan hati tersebut 

adalah dikarenakan semakin kompleksnya godaan dunia yang  

akan dihadapi nanti. 

Selain dari itu pemakaian kata konkret dalam teks lagu 

juga dapat membangkitkan imaji dan menimbulkan 

pengertian yang menyeluruh dalam bait teks lagu baik 

sampiran maupun isi.  Hal ini adalah karena dengan kata-kata 

konkret pendengar dapat membayangkan secara jelas 

peristiwa atau keadaan yang dilukiskan oleh pencipta lagu.  

Penggunaan kata konkret dalam teks lagu Mangkonyo Denai 

Tagamang antara lain dapat dilihat pada contoh berikut ; 

 
 



Bukannyo ragu ka alang tabang 

Dek langik indak batapi 
Bukannyo ragu ka uda sayang 
Dek dunia samakin sati 

 
Pada teks lagu di atas, yang merupakan kata konkret 

diantaranya adalah kata ‘batapi’ (bertepi) dan kata ‘sati’ 

(sakti).  Kata-kata tersebut menjelaskan arti atau maksud 

secara keseluruhan dari teks lagu yang disampaikan yaitu 

semakin luasnya daerah yang akan dimasuki maka semakin 

kompleks pulalah godaan yang akan dihadapi.  

c) Bahasa Figuratif (Majas) 

Bahasa figuratif adalah merupakan bahasa yang dipakai 

dalam teks lagu untuk menyatakan sesuatu dengan cara yang 

tidak biasa, yakni secara tidak langsung mengungkapkan 

makna dalam kata atau bahasa yang bermakna kias atau 

makna lambang.  Penggunaan bahasa figuratif dalam teks 

lagu Mangkonyo Denai Tagamang dapat dilihat antara lain ; 

Dipacik janji ganggam pituah 
Sajalan kato jo sayang 
Lautan sati rantau batuah 

Mangkonyo denai tagamang 
 

Bahasa figuratif yang dipakai dalam teks lagu di atas 

adalah berupa kiasan perlambangan pada alam.  

Perlambangan ini digunakan oleh pencipta lagu dengan 

tujuan agar dengan simbolisasi itu, makna akan lebih hidup, 



lebih jelas, dan lebih mudah dibayangkan oleh pendengar dan 

sekaligus dapat memberi sugesti pada pendengar.   

Bahasa figuratif yang digunakan dalam lagu ini adalah 

kiasan langsung, artinya benda yang dikiaskan tersebut tidak 

disebutkan tetapi langsung pada kiasan. Hal ini terlihat pada 

baris ke tiga bait teks lagu di atas yaitu dengan menggunakan 

kata-kata ‘Lautan sati rantau batuah’ (Lautan sakti rantau 

bertuah) yang berarti hati-hati dalam mengendalikan diri di 

rantau karena di perjalanan dan di rantau pastilah akan 

ditemui rintangan, godaan-godaan, dan halangan yang 

mungkin dapat menjatuhkan dan menghilangkan tujuan awal 

pergi merantau. 

d) Verifikasi (rima dan ritma) 

Verifikasi adalah merupakan bunyi dalam puisi yang 

menghasilkan rima dan ritma.  Teks lagu Mangkonyo Denai 

Tagamang adalah merupakan teks lagu yang dibuat 

berdasarkan pantun yang mengutamakan keindahan bunyi 

selain makna dan pesan yang terkandung di dalamnya.  Rima 

adalah pengulangan bunyi bahasa, sedangkan ritma 

berhubungan dengan bunyi dan pengulangan bunyi, kata, 

frase dan kalimat.  Teks lagu Mangkonyo Denai Tagamang  

memiliki rima antara lain yaitu ; 

 
 



Bukannyo ragu ka alang tabang 

Dek langik indak batapi 
Bukannyo ragu ka uda sayang 
Dek dunia samakin sati 

 
Persamaan bunyi pada setiap baris dari bait teks di atas 

dapat dapat dilihat dengan pola ab ab, dan ini terlihat pada 

persamaan bunyi setiap akhir baris teks lagu.  Persamaan 

bunyi pada akhir baris pertama ‘ang’ pada tabang dengan 

akhir baris ke tiga ‘ang’ pada kata sayang.  Kemudian 

persamaan bunyi pada akhir baris ke dua ‘i’ pada kata batapi 

dengan akhir baris ke empat ‘i’ pada kata sati. 

e) Tipografi 

Tipografi dalam teks lagu Mangkonyo Denai 

Tagamang sama dengan tipografi atau larik- larik puisi yang 

berbentuk bait.  Tipografi teks lagu Mangkonyo Denai 

Tagamang adalah merupakan tipografi puisi konvensional 

yang tidak menyimpang dari tipografi puisi umum.  Teks 

lagu Mangkonyo Denai Tagamang terdiri dari tiga bait.  

Klimaks dari teks lagu ini terletak pada bait ke tiga dimana 

pada bait ini menjawab makanya yang ditinggal merasa 

tergemang adalah karena bukan karena meragukan orang 

yang pergi merantau, namun dibalik itu yang  merisaukan 

adalah kemungkinan semakin kompleksnya godaan-godaan 

yang mungkin dialami nanti.  



2) Struktur Batin yang meliputi : 

a) Tema (sense) 

Tema adalah merupakan gagasan pokok yang 

diungkapkan oleh pencipta teks lagu.  Dalam menentukan 

tema teks lagu Mangkonyo Denai Tagamang adalah 

berpatokan pada anggapan pokok yang dikemukakan yang 

menjadi landasan utama teks lagunya.  Jika desakan kuat ini 

berhubungan antara pencipta teks lagu dengan Tuhannya, 

maka puisinya bertemakan ketuhanan.  Jika desakan yang 

kuat itu berupa belas kasih atau kemanusiaan, maka tema teks 

lagunya adalah kemanusiaan.  Jika yang kuat adalah 

dorongan memprotes ketidak adilan, maka tema teks lagunya 

adalah protes atau kritik sosial, dan jika dorongan itu adalah 

merupakan cinta kasih atau patah hati, maka teks lagunya 

akan bertemakan cinta atau tema kedukaan hati karena cinta.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, teks lagu Mangkonyo 

Denai Tagamang ini dapat dikatakan adalah bertemakan 

cinta.  Tema ini adalah menunjukkan betapa besarnya rasa 

cinta kasih yang mengakibatkan takut kehilangan orang yang 

dicintai.  Hal ini tergambar dalam pernyataan yang 

menyatakan bahwa rasa takut kehilangan inilah yang 

menyebabkan timbulnya kekhawatiran melepas orang yang 

dicinta merantau, karena kenyataan hidup di rantau dan saling 



berjauhan akan menimbulkan godaan-godaan yang semakin 

kompleks. 

b) Amanat (intention) 

Amanat adalah merupakan maksud, himbauan, tujuan 

atau pesan  yang hendak disampaikan pencipta teks lagu 

kepada penikmatnya.  Amanat atau pesan-pesan yang yang 

hendak disampaikan pencipta teks lagu Mangkonyo Denai 

Tagamang sesuai dengan tema teks lagunya adalah ; 

i. Dalam hidup haruslah mampu menyadari bahwa dengan 

merantau hidup jauh dari kampung akan semakin banyak 

godaan yang akan dihadapi.  Untuk itu, perlu 

kemampuan untuk dapat mengendalikan diri.  

ii. Dalam merantau yang perlu diperhatikan adalah tetap 

berpegang teguh pada janji dan petuah agar tidak lupa 

diri baik dalam suka maupun duka. 

iii. Dalam merantau yang sangat perlu ditanamkan adalah 

niat dan tujuan awal dari kepergian merantau, hal ini 

haruslah tetap dipegang teguh agar tidak lupa diri.  

d. Struktur Teks Lagu Nan Tido Manahan Hati 

Bialah diak hujan tangah hari,  

Naknyo tumbuah si rumpuik banto 
Bialah diak denai surang diri,  

kok jo ambo mungkin sansaro 
 

Iyo iyo mungkin sansaro,  

Iyo kok jo ambo mungkin sansaro 



Santano bapisah indak denai bakaciak hati 

Sajak dulu denai lah tau mimpi-mimpi ka tingga mimpi 
 
 Kayu Aro balapau nasi,  

Dingin-dingin di Sukarami 
 Lah biaso galak din an lai,  

Rang nan tido Manahan hati 
 
Iyo  iyo Manahan hati,  

Iyo rang nan tido Manahan hati 

Secara umum bentuk teks lagu Nan Tido Manahan Hati ini 

adalah perpaduan pola pantun dan gurindam Minangkabau.  Hal ini 

adalah karena menurut pola pantun Minangkabau maka teks ini 

haruslah terdiri empat baris dalam satu bait pantun, baris pertama dan 

ke dua adalah sampiran sedangkan baris ke tiga dan ke empat adalah 

isi,  bersajak ab, ab.  Sedangkan gurindam Minang adalah terdiri atas  

dua baris, dan baris kedua adalah merupakan akibat dari baris 

pertama..  

Secara struktur unsur-unsur kepuitisan yang terdapat di dalam 

teks lagu Nan Tido Manahan Hati ini antara lain adalah : 

1) Struktur fisik yang meliputi antara lain : 

a) Diksi 

Kata-kata yang digunakan oleh Agus Taher dalam 

teks lagu Nan Tido Manahan Hati dipilih dengan 

mempertimbangkan makna, urutan kata yang akan 

disampaikan sssuai dengan tingkat perasaan dan suasana 

batinnya yang dilatar belakangi faktor sosial budaya 

Minangkabau.  Oleh karenanya, dalam teks lagu Nan Tido 



Manahan Hati terlihat bahwa Agus Taher melakukan 

pemilihan dan susunan kata-kata pada teks lagunya dengan 

sedemikian rupa sehingga tidak bisa dipertukarkan letaknya 

atau diganti susunannya.  Jika susunannya ditukar, hal ini 

dapat menimbulkan kekacauan bunyi dan makna yang 

berbeda sehingga kepuitisan teks lagu akan berkurang.  Hal 

tersebut dapat dilihat seperti berikut : 

Bialah diak hujan tangah hari 
Naknyo tumbuah si rumpuik banto 

Bialah diak denai surang diri 
Kok jo ambo mungkin sansaro 
 

(Biarlah dik hujan tengah hari 
Agar tumbuh rumput banto 

Biarlah dik saya seorang diri 
Kalau dengan saya mungkin sengsara) 
 

Seterusnya aspek ke dua dalam pemilihan kata adalah 

aspek makna.  Aspek makna diartikan bahwa kata-kata yang 

digunakan tidak saja bermakna denotatif, tapi juga bermakna 

konotatif yaitu memiliki makna yang lebih dari satu.  Hal 

mana ini dapat dilihat dari teks lagu pada bait I sebagai 

berikut : 

Kayu Aro balapau nasi 
Dingin-dingin di Sukarami 
Lah biaso galak din an lai 

Rang nan tido Manahan hati 
 

(Kayu Aro berkedai nasi 
Dingin-dingin di Sukarami 
Sudah biasa ytertawa jika bnerada 

Orang yang tak punya menahan hati) 
 



Kata-kata “Rang nan tido Manahan hati” (orang yang 

tak punya menahan hati) yang terdapat dalam teks lagu di 

atas bukanlah berarti orang yang tak berpunya (miskin) yang 

sebenarnya.  Kata-kata tersebut merujuk atau menyimpulkan 

betapa kuatnya perbedaan jurang pemisah sosial yang 

terdapat dalam masyarakat.  Namun demikian dalam teks  

terlihat bahwa yang disampaikan oleh pencipta kelihatan 

begitu halus dan indahnya.  Oleh karenanya dapat dilihat 

bahwa penggunaan kata konotatif dalam teks lagu Nan Tido 

Manahan Hati ini adalah bertujuan untuk memperhalus dan 

memperindah kata-kata yang ingin disampaikan kepada 

penikmatnya. 

b) Pengimajinasian/Citraan 

Pengimajian adalah kata atau susunan kata-kata yang 

dapat mengungkapkan pengalaman sensoris seperti 

penglihatan, pendengaran, dan perasaan.  Pencipta lagu 

dalam merangkai teks lagunya tentu saja ingin membuat 

pendengar seolah-olah ikut merasakan (imaji taktil), melihat 

(imaji visual), dan mendengarkan (imaji auditif) kejadian 

yang dilukiskannya dalam teks lagu.  Hal ini dapat dilihat 

dari bait ke I  yang berbunyi ; 

Bialah diak hujan tangah hari 
Naknyo tumbuah si rumpuik banto 

Bialah diak denai surang diri 
Kok jo ambo mungkin sansaro 



Dari hal di atas dapat dilihat bahwa imaji yang 

dipakai dalam teks lagu di atas adalah imaji visual (melihat), 

dan imaji taktil (merasakan).  Imaji visual dapat dilihat pada 

baris pertama pada teks lagu ini yang menyatakan Bialah 

diak hujan tangah hari. (biarlah dik hujan tengah hari) disini 

seolah-olah pendengar dibawa untuk dapat melihat adanya 

hujan di tengah hari.  Imaji taktil dapat dilihat pada baris ke 

tiga, keempat teks lagu.  Pada baris tersebut di atas, 

pendengar seolah-olah dibawa untuk ikut merasakan 

seseorang yang mampu mengendalikan diri dan mengukur 

bayang-bayang sendiri.  Adapun dalam mengukur bayang-

bayang sepanjang badan ini adalah karena adanya perbedaan 

strata lapisan dalam kehidupan masyarakat sehingga 

diperlukan kebesaran diri dalam memahami keadaan diri atas 

apa yang terjadi. 

Selain dari itu, pemakaian kata konkret dalam teks 

lagu ini juga dapat membangkitkan imaji dan menimbulkan 

pengertian yang menyeluruh dalam bait teks lagu baik 

sampiran maupun isi.  Hal ini adalah karena dengan kata-kata 

yang konkret maka pendengar dapat membayangkan secara 

jelas peristiwa atau keadaan yang dilukiskan oleh pencipta 

lagu.  Penggunaan kata konkret dalam teks lagu Nan tido 

Manahan Hati  antara lain dapat dilihat pada contoh berikut ; 



Santano bapisah indak denai bakaciak hati 

Sajak dulu denai lah tau mimpi-mimpi ka tingga 
mimpi 
 

(Seandainya berpisah tidak saya berkecil hati 
Sejak dahulu saya sudah tahu mimpi-mimpi hanyalah 

akan jadi mimpi). 
 

Pada teks lagu di atas, yang merupakan kata konkret 

diantaranya adalah kata ‘bapisah’ (berpisah) dan kata 

‘mimpi’ (mimpi).  Kata-kata tersebut menjelaskan arti atau 

maksud secara keseluruhan dari teks lagu yang disampaikan 

yaitu pada kenyataan bahwa ketidak selarasan yang ada 

sudah disadari dari awal dimana keinginan yang ada hanyalah 

berupa impian yang hanya akan tetap jadi impian yang tak 

mungkin menjadi kenyataan. 

c) Bahasa Figuratif (Majas) 

Bahasa figuratif adalah bahasa yang dipakai dalam 

teks lagu untuk menyatakan sesuatu dengan cara yang tidak 

biasa, yakni secara tidak langsung mengungkapkan makna 

dalam kata atau bahasa dengan makna kias atau makna 

lambang.  Penggunaan bahasa figuratif dalam teks lagu Nan 

Tido Manahan Hati dapat dilihat antara lain ; 

Kayu Aro balapau nasi 

Dingin-dingin di Sukarami 
Lah biaso galak din an lai 

Rang nan tido Manahan hati 
 
Bahasa figuratif yang dipakai dalam teks lagu di atas 

adalah berupa kiasan perlambangan pada alam.  



Perlambangan ini digunakan oleh pencipta lagu adalah 

dengan tujuan agar dengan simbolisasi itu, maka makna akan 

lebih hidup, lebih jelas, dan lebih mudah dibayangkan oleh 

pendengar dan sekaligus dapat member sugesti pada 

pendengar.   

Bahasa figuratif yang digunakan adalah kiasan 

langsung, artinya benda yang dikiaskan tersebut tidak 

disebutkan tetapi langsung pada kiasan. Hal ini terlihat pada 

baris ketiga dan keempat teks lagu yaitu dengan 

menggunakan kata-kata ‘lah biaso galak din an lai, rang nan 

tido Manahan hati’ sudah biasa ketawa bagi yang berada, 

orang tak berpunya menahan hati) yang berarti di dalam 

dunia ini sudah biasa ketawa bagi orang-orang yang berada 

dan berpunya, namun demikian bagi simiskin selalu hidup 

dalam kekurangan dan kenestapaan, serta hiaan dan cercaan. 

d) Verifikasi (rima dan ritma) 

Verifikasi adalah merupakan bunyi dalam puisi yang 

menghasilkan rima dan ritma.  Teks lagu Kasiah Tak Sampai 

adalah teks lagu yang dibuat berdasarkan pantun yang 

mengutamakan keindahan bunyi selain makna dan pesan 

yang terkandung di dalamnya.  Rima adalah pengulangan 

bunyi bahasa, sedangkan ritma berhubungan dengan bunyi 



dan pengulangan bunyi, kata, frasa dan kalimat.  Dalam teks 

lagu Nan Tido Manahan Hati memiliki rima yaitu ; 

Bialah diak hujan tangah hari 
Naknyo tumbuah si rumpuik banto 

Bialah diak denai surang diri 
Kok jo ambo mungkin sansaro 
 

Persamaan bunyi pada setiap baris dari bait teks di 

atas dapat dapat dilihat dengan pola ab ab, dan ini terlihat 

pada persamaan bunyi setiap akhir baris teks lagu.  

Persamaan bunyi pada akhir baris pertama ‘i’ pada hari 

dengan akhir baris ke tiga ‘i’ pada kata diri.  Kemudian 

persamaan bunyi pada akhir baris ke dua ‘o’ pada kata banto 

dengan akhir baris ke empat ‘o’ pada kata sansaro. 

e) Tipografi 

Tipografi dalam teks lagu Nan Tido Manahan Hati 

sama dengan tipografi atau larik- larik puisi yang berbentuk 

bait.  Tipografi teks lagu Nan Tido Manahan Hati adalah 

merupakan tipografi puisi konvensional yang tidak 

menyimpang dari tipografi puisi umum. 

2) Struktur Batin yang meliputi : 

a) Tema (sense) 

Tema adalah merupakan gagasan pokok yang 

diungkapkan oleh pencipta teks lagu.  Untuk itu dalam 

menentukan tema teks lagu Nan Tido Manahan Hati adalah 



berpatokan pada anggapan pokok yang dikemukakan yang 

menjadi landasan utama teks lagunya.  Jika desakan kuat ini 

berhubungan antara pencipta teks lagu dengan Tuhannya, 

maka puisinya bertemakan ketuhanan.  Jika desakan yang 

kuat itu berupa belas kasih atau kemanusiaan, maka tema teks 

lagunya adalah kemanusiaan.  Jika yang kuat adalah 

dorongan memprotes ketidak adilan, maka tema teks lagunya 

adalah protes atau kritik sosial, dan jika dorongan itu adalah 

merupakan cinta kasih atau patah hati, maka teks lagunya 

akan bertemakan cinta atau tema kedukaan hati karena cinta.  

Berdasarkan pada hal tersebut di atas, maka teks 

lagu Nan Tido Manahan Hati ini dapat dikatakan adalah 

bertemakan kritikan sosial.  Tema ini adalah menunjukkan 

bahwa betapa tidak adilnya strata sosial yang terdapat dalam 

masyarakat yang membuat perbedaan berdasarkan harta atau 

keturunan.   Oleh karenanya dalam kondisi yang seperti ini, 

maka diperlukan kebesaran jiwa dan kesadaran diri untuk 

dapat memahaminya. 

b) Amanat (intention) 

Amanat adalah merupakan maksud, himbauan, 

tujuan atau pesan  yang hendak disampaikan pencipta teks 

lagu kepada penikmatnya.  Adapun amanat atau pesan-pesan 

yang yang hendak disampaikan pencipta teks lagu Nan Tido 



Manahan Hati sesuai dengan tema dalam teks lagunya ini 

adalah ; 

i. Dalam hidup haruslah mampu mengendalikan 

emosi,dan memahami keadaan diri terhadap apa yang 

terjadi dalam lingkungan. 

ii. Dalam masyarakat agar terhindar dari kesengsaraan 

yang tidak perlu, maka diperlukan kesadaran diri 

dalam mengukur bayang-bayang sepanjang badan 

(Hakimi,tt:31-39). 

 

3. Nilai-nilai Budaya Dalam Teks Lagu Pop Minang 

Pada penelitian ini untuk melihat nilai-nilai budaya yang terdapat 

dalam teks lagu pop Minang dilakukan dengan melihat seluruh teks dari 

lirik lagu untuk di analisis.  Adapun lagu- lagu Pop Minang yang akan 

dilihat teksnya tersebut adalah lagu Ayam Den Lapeh, Kasiah Tak 

Sampai, Mangkonyo Denai Tagamang, dan Nan Tido Manahan Hati.   

Teks lagu- lagu tersebut dianalisis dengan menggunakan teori semiotik 

Sausure dimana didalamnya terdapat dua unsur yaitu penanda (signifier), 

dan petanda (signified). 

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan interpretasi 

terhadap lirik lagu, maka unsur tersebut akan dipisahkan.  Pemisah antara 

bait tersebut akan memandu peneliti dalam melakukan interpretasi 



terhadap lirik lagu yang di analisis dan dikaitkan dengan rea litas sosial 

masyarakat Minangkabau. 

a. Nilai cinta  dalam lirik Lagu Ayam Den Lapeh  

Luruihlah jalan Payokumbuah 
Ba belok jalan kayu jati 
Dima hati indak karusuah 

Ayam den lapeh hai hai ayam den lapeh 
 

 Mandaki jalan Pandai Sikek 
 Basimpang jalan ka Biaro 
 Dima hati indak kamaupek  

 Awak ta kicuah hai hai Ayam den lapeh 
 

Sikua capang sikua capeh 
Saikua tabang saikua lapeh 
Tabanglah juo nan ka rimbo 

Oi lah malang juuo 
 

Pagaruyuang Batusangka 
Tampek bajalan urang Baso 
Duduak tamanuang tiok sabanta 

Oi lah malang juo hai hai ayam den lapeh  

Bait I 

Aspek Signifier Aspek Signified 

Luruihlah jalan Payokumbuah 
Babelok alan kayu jati 

Dimalah hati ndak ka rusuah 
Ayam den lapeh hai hai Ayam den 

lapeh  

Pada bait ini pencipta lagu 

menceritakan tentang seseorang 

yang sedang mengalami 

kegalauan dan kesedihan hati 

karena kehilangan seseorang 

yang sangat dicintaninya. 

Aspek Signification 

Bait ini menggambarkan tentang perasaan seseorang yang 

sangat galau dan sedih akibat ditinggalkan oleh seseorang yang sangat 

disayanginya.  Contohnya adalah dimana sosok keberadaan seorang 



kekasih dalam kehidupan ditinggal seseorang yang sangat 

disayanginya.  Karena besarnya rasa sayang tersebut, maka dia merasa 

bahwa sosok sang kekasih tersebut adalah merupakan bagian dari 

kehidupannya sendiri.   

Sejalan dengan hal tersebut, maka ketika seorang yang sangat 

disayanginya tersebut pergi meninggalkan dirinya, maka dia pasti 

akan merasakan kesedihan dan kedukaan serta kegalauan yang sangat 

dalam.  Hal ini adalah karena dia merasakan seolah-olah ada bagian 

dari diri dan kehidupannya yang hilang meninggalkan dirinya.  

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah kata 

Ayam dalam teks lagu, ini bukanlah hanya dapat diartikan pada 

seorang kekasih saja.  Namun jauh dari pada itu, kata Ayam di dalam 

teks ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang sangat disayang, benda 

yang sangat disayang, mainan yang sangat di sayang atau sesuatu 

yang sangat berharga.  Oleh karenanya kata Ayam Den Lapeh dalam 

teks lagu ini bisa berarti banyak sekali sesuai dengan kondisi dan jiwa 

si penikmat lagu pada saat mendengarkan lagunya.  Hal ini biasa 

dalam kehidupan sehari-hari di Minangkabau, dan satu kata yang 

punya banyak arti ini biasanya dikatakan sebagai tembok luruih 

manyilipi yang artinya bahwa dalam satu ungkapan kata bisa saja 

banyak tujuannya (Zulkifli, 2015).  

 
 

 
 



Bait II 

Aspek Signifier Aspek Signified 

Mandaki jalan Pandai sikek 
Ba simpang jalan ka Birugo 

Dima hati indak ka maupek 
Awak takicuah hai  hai Ayam 
den lapeh 

Pada bait ini sang pencipta lagu 

menggambarkan kekesalan hati  

seseorang yang ditinggalkan 

tersebut karena menyadari bahwa 

dia dikecoh dan ditinggalkan oleh 

orang yang disayangnya.  

Sehingga dalam dirinya muncul 

campur aduk rasa kesal, sedih dan 

galau yang tidak menentu.   

Aspek Signification 

Bait ini tidak jauh berbeda dengan bait pertama yaitu 

menggambarkan kegalauan dan kesedihan hati seseorang yang 

ditinggalkan kekasih yang disayanginya.  Kegalauan tersebut 

diperparah karena dalam kenyataannya dia kehilangan sesuatu yang 

sangat disayangnya karena  terkecoh.  

Contohnya adalah dimana ketika seseorang yang sangat 

disayangi dan dipercayai oleh seseorang yang betul-betul menyayangi 

sesuatu tersebut dengan sepenuh hati, namun tanpa sebab dan tanpa 

sepengetahuan dari yang menyayangi tersebut sesuatu yang disayang 

ini dengan sengaja pergi meninggalkannya.  Hal inilah yang 

membedakan ketika seseorang kehilangan yang dicintanya dengan 

sebab yang jelas, namun ketika merasa terkecoh hal ini jauh lebih 

menyakitkan (wawancara, 2015) 

 



Bait III 

Aspek Signifier Aspek Signified 

Sikua capang sikua capeh 
Saikua tabang saikua lapeh 

Lapehlah juo nan ka rimbo 
Oi lah malang juo 

Pada bait ini sang pencipta lagu 

menggambarkan bahwa 

munculnya kesadaran diri dari 

seseorang yang ditinggalkan 

tersebut adalah karena akibat 

kurang mawas diri dan kehati-

hatiannya dalam menjaga apapun  

yang disayangnya tersebut, 

sehingga hal ini dapat 

menyebabkan hilangnya sesuatu 

yang disayangnya.  Dalam alam 

sadarnya seseorang yang 

kehilangan tersebut menyadari 

bahwa akibat dari ketidak 

mampuannya menjaga sesuatu 

yang disayangnya dan akibatnya 

dia terkecoh ditinggalkan oleh 

sesuatu yang disayangnya 

tersebut. 

Aspek Signification 

Pada bait ini pencipta lagu menggambarkan tentang munculnya 

kesadaran diri seseorang yang kehilangan sesuatu yang disayangnya 

adalah akibat dari kelalaiannya dan ketidak mampuannya sendiri.  

Adapun kelalaian dan ketidak mampuannya tersebutlah yang menjadi 

titik kelemahannya dalam menjaga sesuatu yang disayangnya, dan hal 



ini berakibat dia terkecoh tanpa sepengetahuannya dan dia kehilangan 

sesuatu yang sangat disayanginya (wawancara, 2015).  

Bait IV 

Aspek Signifier Aspek Signified 

Pagaruyuang Batusangka 

Tampek bajalan urang Baso 
Duduak tamanuang tiok sabanta 

Oi lah malang juo, hai hai Ayam 
den lapeh 

Pada bait ini sang pencipta lagu 

mengungkapkan tentang kekuatan 

cinta dan kasih sayang yang 

begitu besar pengaruhnya 

terhadap kehidupan manusia.  Hal 

ini adalah akibat dari kehilangan 

cinta dan kasih sayang, maka hal 

tersebut dapat membawa 

perubahan sikap dan perilaku 

seseorang. 

Aspek Signification 

Pada bait ini pencipta lagu menggambarkan tentang munculnya 

kesadaran diri seseorang yang kehilangan sesuatu yang disayangnya 

adalah akibat dari kelalaiannya dan ketidak mampuannya sendiri.  

Adapun kelalaian dan ketidak mampuannya tersebutlah yang menjadi 

titik kelemahannya dalam menjaga sesuatu yang disayangnya, dan hal 

ini berakibat dia terkecoh tanpa sepengetahuannya dan dia kehilangan 

sesuatu yang sangat disayanginya (wawancara, 2015).  

b. Nilai peduli sosial dalam Lagu Kasiah Tak Sampai 

Malang bacinto bintang jo bulan 

Kasiah digungguang dek mato hari 
Bia bacarai nyao jo badan 
Putuih lah tali jantuang jo hati 

Cinto ka uda den bao mati 



 Ka dalam tanah maik bakubua 

 Datang malaikaik yon an batanyo 
 Apo ka dayo yon an takana 
 Kasiah ka uda nan indak sampai 

 Yo nan takana kasiah ndak sampai 
 

Cinto den indak ado duonyo 
Cinto den hanyo ka uda surang 
 

 Bia mangamuak topan jo badai 
 Cinto den indak ado duonyo 

 Bia di dunia kasiah ndak sampai 
 Yo di akhiraik den nanti juo 
 Uda den nanti dalam sarugo 

 
Cinto den indak ado duonyo 

Cinto den hanyo ka uda surang 

Bait I 

Aspek Signifier Aspek Signified 

Malang bacinto bulan jo bintang 

Kasiah digungguang dek 
matohari 
Bia bacarai nyao jo badan 

Putuihlah tali jantuang jo hati 
Cinto ka uda den baok mati 

Pada bait ini pencipta lagu ingin 

menceritakan peristiwa seseorang 

yang mengalami kegagalan cinta.  

Namun demikian orang yang 

mengalami kegagalan cinta 

tersebut mampu menerima hal 

tersebut apa adanya dan dia tetap 

teguh dan tulus dalam 

menerimanya.  Lirik selanjutnya 

yang menyatakan ‘ bia bacarai 

nyao jo badan, putuihlah tali 

jantuang jo hati, cinto ka uda den 

bao mati’  dimana hal ini 

menggambarkan apapun yang 

terjadi walaupun bercerai nyawa 

dengan badan sekalipun kesetiaan 



dan ketulusan cintanya tidak akan 

pernah berubah sampai pada akhir 

hayatnya.  

Aspek Signification 

Dalam bait ini sang pencipta lagu ingin menggambarkan tentang 

seseorang yang mengalami kegagalan cinta, namun hal tersebut tidak 

menjadikan cintanya menjadi ternoda dengan hal-hal yang tidak perlu.  

Kenyataan ini dapat diterimanya seperti apa adanya dan tidak 

menggoyahkan kesetiaan dan ketulusan cintanya.  Contohnya  ketika 

seseorang yang mengalami kegagalan dalam cinta, namun hal tersebut 

tidak menggoyahkan ketulusan dan kesetiaannya pada cintanya.  

Dimana hal ini dengan ikhlas dinyatakannya bahwa jika cinta tak 

mungkin bertemu di dunia, maka dia tetap akan menunggunya sampai 

akhir masa bahkan sampai alam kubur sekalipun (Muchsis,2006:11).  

Bait II 

Aspek Signifier Aspek Signified 

Ka dalam tanah maik bakubua 
Datang malaikaik yo nan 

batanyo 
Apo kadayo yo nan takana 

Kasiah ka uda nan indak sampai 
Yo nan takana kasiah ndak 
sampai 

Pada bait ini pencipta lagu ingin 

menyampaikan hakekat hidup 

setelah kematian menurut agama 

Islam yaitu dengan adanya 

kehidupan di alam kubur.  Pada 

bait ini pencipta lagu ingin 

menggambarkan kesetiaan dan 

ketulusan cinta yang sangat 

mendalam.  Hal mana kelihatan 

waktu ditanya malaikat kuburpun 



jawabnya adalah kasih kepada 

orang yang dicintai tidak 

kesampaian. 

Aspek  Signification 

Pada bait ini pencipta lagu ingin menggambarkan kesetiaan dan 

ketulusan cinta yang akan dipertahankan sampai akhir hayat walaupun 

cinta tersebut tidak kesampaian.  Oleh karenanya dalam hal ini 

digambarkan kesetiaan tersebut yang dinyatakan bahwa walaupun 

cinta kasihnya tidak kesampaian di dunia ini sampai akhir hidupnya, 

namun hal ini akan tetap dibawa sampai pada alam kubur nantinya.  

Kenyataan ini dapat dilihat dari lirik yang menyatakan ‘ka dalam 

tanah maik bakubua, datang malaikaik yo  an batanyo’  dan lirik ini 

diteruskan dengan ‘apo kadayo yon an takana, kasiah ka uda nan 

indak sampai, yon an takana kasiah ndak sampai’  dimana dalam hal 

ini Syahrul Tarun menyatakan kelak di alam kubur jika malaikat 

mendatangi dan bertanya tentang kerja apa saja yang telah 

dilakukannya sewaktu ia masih hidup, maka dia hanya akan teringat 

pada kasiah nya yang tidak pernah sampai (idem,2006:11).  

Bait III 

Aspek Signifier Aspek Signified 

Cinto den indak ado duonyo 

Cinto den hanyo ka uda surang 

Pada bait ini kembali pencipta 

lagu menekankan kesetiaan dan 

ketulusan rasa kasih sayang yang 

tak pernah mendua tersebut.  

 



Aspek Signification 

Bait ini adalah merupakan lanjutan dari bait sebelumnya.  

Dalam bait ini adalah merupakan kalimat pesanan dari sang kekasih 

yang telah hidup bersama suaminya.  Namun bagi Syahrul Tarun 

kalimat ini lebih tepat merupakan gambaran jeritan hati mereka 

berdua yang telah dipisahkan oleh keadaan yang sama-sama tidak 

dapat mereka atasi (idem,2006:11).  

Bait IV 

Aspek Signifier Aspek Signified 

Bia mangamuak topan jo badai 
Cinto den indak ado duonyo 

Bia di dunia kasiah tak sampai 
Yo di akhiraik den nanti juo 
Uda den nanti dalam sarugo 

Pada bait ini pencipta lagu ingin 

menggambarkan kesetiaan dan 

keteguhan hati yang tak pernah 

mendua.  Hal ini tampak dalam 

pernyataannya walau keadaan 

apapun yang terjadi dia tetap akan 

mempertahankan cintanya yang 

suci.  Untuk itu dianyatakan 

bahwa walaupun cinta kasihnya 

tidak mungkin kesampaian di 

dunia ini, sampai akhiratpun cinta 

kasih ini akan ditunggunya 

bahkan sampai di pintu surga 

sekalipun.  

Aspek Signification 

Kehidupan di dunia memang tidak keseluruhannya berjalan 

seperti apa yang diharapkan dan di inginkan oleh manusia baik itu 

dalam karir, percintaan, nasib, pendidiakn atau yang lainnya.  Oleh 



karenanya dalam kehidupan ini sesuai dengan yang telah digariskan 

oleh sang pencipta, ada saja hal-hal yang mungkin tidak kesampaian.  

Hal ini sebenarnya adalah merupakan suatu kewajaran dalam 

dinamika kehidupan dan perlu diterima seperti apa adanya.  Hal ini 

dinyatakan walaupun di dunia tidak kesampaian di akhirat nanti 

mungkin akan disampaikan oleh Allah SWT (idem,2006:11).  

Bait V 

Aspek Signifier Aspek Signified 

Cinto den indak ado duonyo 
Cinto den hanyo ka uda surang 

Pada bait ini kembali pencipta 

lagu menekankan kesetiaan dan 

ketulusan rasa kasih sayang yang 

tak pernah mendua tersebut. 

Aspek Signification 

Bait ini adalah merupakan lanjutan dan sangat berhubungan 

dengan bait IV sebelumnya.  Pada bait ini sang pencipta lagu ingin 

kembali menekankan bahwa ketulusan cintanya hanya untuk satu 

orang saja yaitu orang yang sangat disayang dan didambakannya.   

Namun demikian secara keseluruhan makna lagu Kasiah Tak Sampai 

bisa menjadi dua sisi.  Hal ini seperti yang digambarkan oleh Syahrul 

Tarun Yusuf yang menyatakan ketika dia ditemui oleh beberapa orang 

tokoh agama yang mencoba mencermati kalimat lagu tersebut secara 

bait demi bait.  Dari hal yang demikian mereka menyatakan bahwa 

makna lagu Kasiah Tak Sampai ini menunjukkan dalam teksnya 

betapa hebat dan tebalnya iman seseorang insan terhadap khaliqnya.  



Hal ini dinyatakannya bahwa coba lah ditukar seluruh kata-kata uda 

yang terdapat di dalam teks lagu ini dengan kata Allah, maka kita 

akan menemukan betapa hebat dan tebalnya iman seseorang terhadap 

khaliqnya sehingga cinta dan kesetiaannya itu tetap akan d ibawanya 

bersama kematiannya (Muchsis, 2006:217).  

c. Nilai optimisme dalam Lagu Mangkonyo Denai Tagamang  

Kok cinto uda ka ranah Minang 
Tapian usah tinggakan 

Kok cinto uda ka denai surang 
Usahlan pai bajalan 

 
 Dipacik janji ganggam pituah 
 Sajalan kato jo sayang 

 Lautan sati rantau batuah 
 Mangkonya denai tagamang 

 
Bukannyo ragu ka alang tabang 
Dek langik indak batapi 

Bukannyo ragu ka uda saying 
Dek dunia samakin sati 

Bait I 

Aspek Signifier Aspek Signified 

Kok cinto uda ka ranah Minang 
Tapian usah tinggakan 

Kok cinto uda ka denai surang 
Usahlah pai ba jalan 

Dalam bait ini pencipta lagu ingin 

menggambarkan tentang 

kegamangan seseorang untuk 

melepas orang yang disayangnya 

pergi merantau.  Hal ini 

ditegaskannya dalam lirik yang 

menyatakan ‘kok cinto uda ka 

denai surang, usahlah pai 

bajalan’  

 



Aspek Signification 

Bait ini menceritakan tentang kegamangan dan kerisauan 

seseorang yang akan melepas orang yang disayangnya untuk pergi 

merantau.  Karena rasa berat berpisah dan bercerai dengan orang yang 

disayangnya pergi ke rantau, maka diharapkan agar orang yang 

disayang tersebut dapat mempertimbangkan kembali niatnya untuk 

pergi karena di rantau belum tentu akan sama seperti di kampung 

sendiri (Hajizar,2015). 

 

Bait II 

Aspek Signifier Aspek Signified 

Dipacik janji ganggam pituah 

Sajalan kasiah jo sayang 
Lautan sati rantau batuah 
Mangkonyo denai tagamang 

Pada bait ini pencipta lagu ingin 

menyampaikan untuk dapat 

berpegang pada janji dan petuah 

yang telah diikrarkan, hal ini 

adalah karena kehidupan di rantau 

belum tentu sama dan semulus 

seperti yang diharapkan.  Hal ini 

adalah karena jauhnya perjalanan 

dan rantau yang akan ditempati 

pastilah akan banyak godaan dan 

rintangan yang dilalui, hal inilah 

yang menjadi titik persoalan 

makanya timbul kerisauan dan 

kegamangan bagi yang 

ditinggalkan. 

 



Aspek Signification 

Bait ini menceritakan agar selalu memegang janji dan petuah 

yang telah diikrarkan.  Hal ini adalah karena dalam kenyataan hidup 

di rantau pastilah akan banyak menemui halangan, rintangan, godaan 

dan berbagai persoalan hidup yang dihadapi.  Oleh karenanya bagi 

yang ditinggalkan inilah yang menjadi kerisauan dan kegamangan 

jangan-jangan hal ini nanti dapat menyebabkan orang yang merantau 

lupa akan janji dan petuah yang telah diberikan (wawancara,2015).  

 

Bait III 

Aspek Signifier Aspek Signified 

Bukannyo ragu ka alang tabang 

Dek langik indak batapi 
Bukannyo ragu ka uda surang 
Dek dunia samakin sati 

Bait ini merupakan lanjutan dari 

bait yang ke dua dan merupakan 

tekanan terhadap apa yang 

dirisaukan sebenarnya.  Dalam 

bait ini dijelaskan bahwa 

keraguan dan kerisauan bagi 

orang yang ditinggalkan bukanlah 

ditekankan pada orang yang akan 

pergi merantau.  Namun 

deemikian ditekankan bahwa yang 

menjadi kerisauan dan 

kegamangan orang yang 

ditinggalkan adalah karena 

banyaknya lika- liku krehidupan di 

rantau yang mungkin akan dapat 

menjadikan orang yang merantau 



lupa akan janji dan petuah yang 

telah diberikan. 

Aspek Signifikation 

Bait ini menggambarkan tentang kerisauan dan kegamangan 

orang yang ditinggalkan pergi merantau bukanlah karena tertuju 

karena tidak percaya pada orang yang pergi merantau.  Namun 

kerisauan dan kegamangan ini timbul adalah karena dalam merantau 

belum tentu yang akan dihadapi itu adalah sama seperti yang 

diharapkan, hal ini adalah karena kehidupan di rantau yang semakin 

komplit dan ini juga akan menimbulkan masalah-masalah, serta 

rintangan yang semakin komplit juga.  Oleh karenanya inilah yang 

menjadi kegamangan orang yang ditinggalkan jangan-jangan karena 

komplitnya persoalan yang ditemui di rantau, dan hal ini dapat 

menjadikan dia lupa pada janji dan petuah yang telah diikrarkan di 

ranah tercinta (wawancara,2015).  

d. Nilai pantang menyerah dalam Lagu Nan Tido Manahan Hati 

Bialah diak hujan tangah hari,  
Naknyo tumbuah si rumpuik banto 

Bialah diak denai surang diri,  
kok jo ambo mungkin sansaro 

 

Iyo iyo mungkin sansaro,  
Iyo kok jo ambo mungkin sansaro 

 
Santano bapisah indak denai bakaciak hati 
Sajak dulu denai lah tau mimpi-mimpi ka tingga mimpi 

 
 

 
 



 Kayu Aro balapau nasi,  

Dingin-dingin di Sukarami 
 Lah biaso galak din an lai,  

Rang nan tido Manahan hati 

 
Iyo  iyo Manahan hati,  

Iyo rang nan tido Manahan hati 

Bait I 

Aspek Signifier Aspek Signified 

Bialah diak hujan tangah hari 

Naknyo tumbuah si rumpuik 
banto 

Bialah diak denai surang diri 
Kok jo ambo mungkin sansaro 

Dalam bait ini sang pencipta lagu 

menggambarkan suatu kebesaran 

jiwa dalam menerima kenyataan 

yang ada sesuai dengan kondisi 

yang dihadapi.   

Aspek Signification 

Pada bait ini sang pencipta lagu menggambarkan tentang 

ketegaran dan kebesaran jiwa seseorang dalam menerima kenyataan 

yang ada sesuai dengan kondisi dan realitas yang ada.  Contohnya 

dalam masalah ini ada terjalin suatu cinta kasih yang mendalam dari 

sepasang anak manusia, namun karena terhalang dengan kondisi dan 

strata yang berbeda yaitu yang satu kaya dan satu miskin maka hal ini 

diterima dengan kebesaran jiwa untuk berpisah secara baik-baik 

(wawancara,2015).  

Bait II 

Aspek Signifier Aspek Signified 

Iyo iyo mungkin sansaro 
Iyo kok jo ambo mungkin sansaro 

Bait ini sebetulnya merupakan 

lanjutan dari bait pertama yang 



isinya adalah menekankan 

kembali pernyataan kebesaran 

jiwa yang ada. 

Aspek Signification 

Bait ini adalah merupakan lajutan dari bait yang pertama, yang 

isinya adalah menekankan dan menguatkan pernyataan yang terdapat 

dalam bait pertama yang menyatakan bahwa jika tetap dilanjutkan 

hubungannya mungkin akan hanya mengalami kesengsaraan saja 

(wawancara,2015). 

 

Bait III 

Aspek Signifier Aspek Signified 

Santano bapisah indak denai 
bakaciak hati 

Sajak dulu denailah tau mimpi-
mimpi ka tingga mimpi 

Dalam bait ini pencipta lagu 

menyatakan sikap kebesatran jiwa 

yang mana dalam keadaan yang 

tidak sama strata ini hal ini telah 

disiapkan dari dahulu.  Hal; ini 

adalah karena dalam menjalani 

kehidupan seorang yang punya 

jiwa besar pastilah akan 

mempersiapkan dirinya pada 

sesuatu yang mungkin akan 

terjadi, sehingga demikian dia 

dapat mengendalikan diri dan 

memenangkan kompetisi 

kehidupan. 

 



Aspek Signification 

Dalam bait ini pencipta lagu menekankan bahwa dalam 

menjalani kehidupan diperlukan kebesaran jiwa untuk meraih 

kesuksesan.  Hal ini adalah karena dalam kehidupan manusia haruslah 

mampu untuk menghadapi dan mengatasi segala kemungkinan 

kenyataan yang akan terjadi.  Sejalan dengan hal tersebut, maka 

secara sadar dia menyatakan bahwa keinginan untuk mmemiliki ini 

hanyalah merupakan sebuah mimpi yang telah disadarinya dari awal.  

Hal ini menampakkan begitu besar jiwa yang dapat memahami 

keadaan diri dari suatu keadaan yang begitu sulit sehingga dia bisa 

keluar sebagai pemenangnya (wawancara, 2015).  

Bait IV 

Aspek Signifier Aspek Signified 

Kayu Aro ba lapau nasi 
Dingin-dingin di Sukarami 

Lah biaso galak din an lai 
Rang nan tido Manahan hati  

Bait ini sebetulnya sangat 

berhubungan dengan bait yang ke 

tiga dalam lagu ini.  Bait ini lebih 

menggambarkan tentang 

kesadaran dan kebesaran jiwa 

dalam menerima akibat dari 

perbedaan status yang masih 

terdapat dalam masyarakat.  Hal 

ini dinyatakan dalam lirik lagunya 

yang menyatakan ‘lah biaso galak 

din an lai, rang nan tido Manahan 

hati’  dalam hal ini makna dari 

kata yang diucapkan adalah bahwa 



di dalam kehidupan masuyarakat 

yang ada biasanya kegembiraan 

dan keceriahan hidup dan harga 

diri sudah biasa diukur dengan 

harta benda, oleh karenanya bagi 

yang tak berpunya sudah biasa 

hidup dalam berkekurangan dan 

penderitaan serta dalam 

pandangan rendah dari yang 

lainnya. 

Aspek Signification 

Dalam bait ini tersirat ada perbedaan kelompok manusia dalam 

strata kehidupan masyarakat yang menggolongkan manusia itu dalam 

golongan orang berada dan orang yang tak berpunya.  Dalam strata 

kehidupan yang demikian, kehormatan dan derajat manusia biasanya 

diukur dengan harta kekayaan dan garis keturunan (Hajizar,2015).  

Oleh karenanya dalam lirik teksnya dijelaskan bahwa ’lah biaso galak 

di nan lai, rang nan tido manahan hati’  kenyataan ini dinyatakan 

adalah sebagai suatu yang lumrah dimana orang akan terhormat 

jikalau dia punya harta benda yang banyak.  Hal ini juga dilukiskan 

dalam pepatah Minangkabau yang menyatakan sebagai berikut : 

Dahulu kundi nan babuah 

Kini kalikih nan n babungo 
Dahulu budi nan batuah  
Kini bapitih nan paguno 

 



Dalam hal ini dapat dilihat bahwa sesuai dengan perkembangan 

zaman yang ada, maka sekarang nilai kebahagiaan hidup biasa diukur 

berdasarkan kemampuan finansial yang ada. 

Bait V 

Aspek Signifier Aspek Signified 

Iyo iyo Manahan hati 
Iyo rang nan tido Manahan hati 

Lirik lagu ini sebenarnya sangat 

berhubungan dengan lirik lagu 

bait yang ke empat.  Hal mana 

dalam lirik lagu ini sebenarnya 

pencipta lagu ingin lebih 

menekankan keadaan orang yang 

miskin itu selalu fitrahnya 

menerima apa adanya yang 

terjadi. 

Aspek Signification 

Dalam bait ini pencipta lagu hanya ingin lebih menekankan bahwa 

hidup dalam kemiskinan dan tidak berpunya adalah biasa menanggung 

segala beban dan derita baik itu derita kemampuan finansial maupun 

derita beban perasaan dalam pandangan masyarakat (wawancara,2015).  

 

C. Pembahasan 

Pada bab ini dikemukakan paparan pembahasan yang berkaitan dengan 

temuan struktur melodi dan teks lagu Pop Minang Ayam Den Lapeh, Kasiah 

Tak Sampai, Mangkonyo Denai Tagamang, dan Nan Tido Manahan Hati, 

serta nilai-nilai budaya dalam teks yang berhubungan dengan hakikat hidup, 



hakikat karya, hakikat waktu, hakikat alam, dan hakikat relasi sesama yang 

dikaitkan dengan teori yang relevan, tanggapan serta penafsiran peneliti dan 

pandangan pakar yang relevan dengan tema penelitian.  

1. Struktur Melodi Lagu 

Struktur melodi menyangkut pemabahasan yang berhubungan 

dengan melodi lagu yang dalam hal ini adalah lagu  Ayam Den Lapeh, 

Kasiah Tak Sampai, Mangkonyo Denai Tagamang, dan Nan Tido 

Manahan Hati yang diteliti.  Adapun masalah yang dibahas dalam 

struktur melodi berkaitan dengan bentuk (form) lagu, ritme dan 

organisasi melodi yang mencakup motif dan frase lagu (Stein, 1962:40-

41). 

Selain dari hal tersebut di atas, untuk melihat perkembangan lagu 

Pop Minang Ayam Den Lapeh, Kasiah Tak Sampai, Mangkonyo Denai 

Tagamang, dan Nan Tido Manahan Hati ini juga akan dilihat gaya (style) 

yang dipakai dalam lagu tersebut.  Hal ini penting karena sejalan dengan 

sejarah perkembangan lagu Pop Minang yang sejajar dengan 

perkembangan media audio visual, maka tentu saja akan ada hal-hal yang 

selalu mempengaruhinya dalam perkembangan (Nettle, 2012:192).   

Untuk itu dalam mengungkap masalah yang terdapat dalam lagu Ayam 

Den Lapeh, Kasiah Tak Sampai, Mangkonyo Denai Tagamang,dan  Nan 

Tido Manahan Hati sesuai dengan melodi lagunya dapat dilihat antara 

lain : 

 
 



a. Lagu Ayam Den Lapeh  

Dari gaya melodi lagu Ayam Den Lapeh ini dapat dihat bahwa 

pengaruh kuat dalam musiknya adalah gaya musik latin (cha cha).  

Hal ini adalah karena pada era perkembangan lagu Ayam Den Lapeh 

ini yaitu tahun 1950 an – 1960 an di Indonesia pengaruh gaya musik 

latin ini sangat mendominasi.  Ini adalah karena dampak kebijakan 

pemerintah yang saat itu melarang RRI untuk menyiarkan lagu- lagu 

Barat.  Oleh karenanya, muncul kreasi-kreasi musik popular dengan 

menggarap lagu- lagu dengan bahasa daerah, salah satunya adalah 

orkes Gumarang yang menggarap lagu- lagu daerah Minang dengan 

irama latin seperti bosanova, cha-cha, bolero, lenso dan lainnya. 

Dari struktur melodi, lagu Ayam Den Lapeh tampak telah 

berkembang dari lagu-;lagu Minang yang asli.  Hal ini adalah karena 

secara tradisi bentuk (form) lagu Minang pada umumnya adalah 

berbentuk strofik (strophic form) yaitu lagu yang terdiri satu bagian 

dimana dalam  nyanyian satu melodi lagu yang sama diulang-ulang 

dengan teks lagu yang berbeda.  Namun dalam lagu Ayam Den 

Lapeh bentuk melodi lagunya adalah dalam bentuk lagu dua bagian 

yaitu bagian A dan B  sebagaimana lumrahnya lagu- lagu Pop yang 

berkembang.    

Bentuk frase lagu Ayam Den Lapeh ini secara lebih jelasnya 

adalah sebagai berikut : 

 



Frase dalam bentuk A adalah : 

a     a¹     a²     b     b¹ 

Frase dalam bentuk ke dua (B) adalah : 

a     a¹    a²    b  

Dari gambaran frase di atas, dapat dilihat bahwa lagu Ayam 

Den Lapeh ini dalam frasenya menganut pola asymmetrical phrases 

yaitu frase yang tidak sama panjang dari segi satuan pulsanya.  Hal 

ini terlihat pada bagian pertama (A) melodi lagunya terdiri dari  5 

frase.  Selain itu dari pemakaian nada dalam melodi lagu, terlihat 

cenderung naik dan turun dengan bertingkat dalam bentuk motif 

melodi yang sama, untuk jelasnya dapat dilihat pada lampiran lagu.  

Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat dilihat dalam lagu Ayam 

Den Lapeh pengembangan motif melodinya tidak begitu bervariasi, 

hal mana dapat dilhat dalam frasenya yang hampir bersamaan 

bentuknya.  Selain dari itu dalam hubungan nada dan suku kata 

terlihat bahwa lagu Ayam Den Lapeh memakai prinsip silabis yaitu 

satu kata untuk satu nada dan cengkok Minang tentu saja tidak 

tergambar dalam lagu ini.  

Dari gambaran di atas, dapat dilihat bahwa lagu Pop Minang 

Ayam Den Lapeh dari bentuk (form) lagu dan struktur melodi adalah 

merupakan lagu sederhana dan sangat mudah untuk dihafal dan 

diingat melodinya oleh masyarakat umum.  Hal ini adalah karena 

perkembangan motif dan melodinya yang sangat dekat sekali serta 



tidak banyak bervariasi.  Selain dari itu terlihat dalam lagu Ayam 

Den Lapeh ini tidak terdapat unsur-unsur cengkok lagu Minang yang 

khas karena sesuai dengan musiknya yang didominasi oleh gaya 

musik latin. 

b. Lagu Kasiah Tak Sampai 

Lagu Kasiah Tak Sampai adalah lagu Pop Minang yang 

muncul pada era tahun 70 an.  Era tahun 70 an ini adalah merupakan 

era kebebasan musik popular di Indonesia.   Hal ini adalah karena 

sejalan dengan perubahan kepemerintahan Indonesia, pemerintahan 

yang baru menunjang perkembangan seni musik ini dengan 

mengadakan panggung-panggung hiburan ke seluruh daerah di 

Indonesia.  Adapun pagelaran tersebut dikelola oleh Kostrad dengan 

BKS Kostradnya.  Hal ini tentu saja memacu munculnya kreatifitas 

seni hiburan termasuk lagu- lagu Pop Indonesia maupun daerah dan 

salah satunya adalah lagu Kasiah Tak Sampai yang sangat popular 

dimasanya yang dibawakan oleh penyanyi Pop Minang yang sangat 

terkenal Elly Kasim. 

Gaya musik yang dipakai dalam lagu Kasiah Tak Sampai ini 

adalah gaya musik slow beat yang sangat cocok dengan karakter dan 

nuansa lagunya yang boleh dikatakan melahirkan kesedihan.  Dari 

segi bentuk (form) dan struktur lagu, lagu Kasiah Tak Sampai ini 

adalah merupakan lagu Pop Minang dalam bentuk lagu dua bagian 

yaitu bentuk A dan B. 



Frase dari lagu Kasiah Tak Sampai adalah berbentuk yaitu ; 

a      a¹     a²    a³    b    b¹ 

Frase  tersebut adalah dikarenakan dalam bentuk A ini lagu 

Kasiah Tak Sampai terdiri atas 12 birama. 

Adapun frase dalam bentuk B lagu Kasiah Tak Sampai ini 

antara lain adalah : 

a     b    c    a    b¹    d 

Dalam bentuk B ini melodi lagunya terdiri dari 11 birama, oleh 

karenanya dapat dinyatakan bahwa lagu Kasiah Tak Sampai ini juga 

adalah menganut pola asymmetrical phrases yaitu frase yang tidak 

sama panjang dari segi satuan pulsanya.   

Dari segi melodi dari lagu Kasiah Tak Sampai terlihat 

pergerakan nadanya cenderung mendatar dengan jarak nada yang 

bertetangga.  Dalam lagu Kasiah Tak Sampai terlihat adanya 

pemakaian gaya melismatis dalam lagunya yang dihadirkan sebagai 

bentuk cengkok lagu yang mencoba menghadirkan nuansa ke 

Minangan, dengan cengkok-cengkok yang disesuaikan dengan gaya 

penyanyi Elly Kasim dengan gaya cengkok Staccatonya.  

c. Lagu Mangkonyo Denai Tagamang 

Lagu Mangkonyo Denai Tagamang adalah merupakan lagu 

Pop Minang yang muncul pada era tahun 80 an – 90 an.  Pada era ini 

perkembangan lagu pop di Indonesia didominasi oleh lagu- lagu pop 

yang mendayu-dayu dengan tema patah hati dengan tempo lambat 



dan cenderung berkesan cengeng.  Musik lagu pop pada waktu itu 

didominasi oleh gaya musik contra beat yang dipadukan dengan 

hustle.  Lagu pop Indonesia pada era ini mengalami puncak 

kejayaannya.  Kenyataan ini adalah karena ditunjang oleh TVRI 

dengan acara Aneka Ria Safari dan Kamera Rianya yang sangat 

disukai dan dinantikan masyarakat tayangannya pada masa itu.  Hal 

ini tentu saja sangat berpengaruh pada perkembangan lagu pop 

Daerah termasuk pop Minang.  Oleh karenanya, lagu Mangkonyo 

Denai Tagamang gaya musiknya adalah dalam bentuk contra beat 

yang dipadukan dengan hustle pada refrain lagunya.  

Dari bentuk dan struktur lagu, lagu Mangkonyo Denai 

Tagamang berbentuk lagu dua bagian dengan struktur lagu yang 

terdiri atas frase sebagai berikut.  

Frase lagu dalam bentuk A 

a       b      a¹       b¹ 

Frase dalam bentuk ke dua (B) adalah 

a      b       a         b¹ 

Dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa lagu Mangkonyo 

Denai Tagamang adalah merupakan  lagu yang sangat menurut 

aturan ilmu musik dimana bentuk lagu A terdiri atas 8 birama dan 

bentuk B juga terdiri atas 8 birama yang disebiut sebagai bentuk 

symmetrical phrases (frase yang simetris).  Selain dari itu dari segi 

motif melodi, lagu Mangkonyo Denai Tagamang ini terlihat tidak 



terlalu banyak variasi.  Melodi lagunya cenderung bergerak 

melangkah naik dan turun dengan jarak hanya satu oktaf (lihat 

lampiran lagu).  Oleh karenaya tentu saja lagu ini akan sangat mudah 

dihafal dan diingat oleh pendengarnya.  Hubungan antara nada dan 

suku kata, dalam lagu ini dipakai prinsip silabis dan melismatis.   

d. Lagu Nan Tido Manahan Hati 

Lagu Nan Tido Manahan Hati adalah merupakan lagu yang 

muncul pada era pertengahan tahun 90 an dan 2000 an tepatnya pada 

tahun 1995.  Era tahun ini perkembangan  musik pop Indonesia 

mulai dikuasai oleh pola musik slow rock melayu Malaysia.  Dalam 

era ini tentu saja musik-musik yang berkembang akan banyak 

dipengaruhi oleh gaya musik slow rock tersebut.  Namun demikian 

juga muncul nuansa kedaerahan yang tinggi pada era tersebut.   

Dimana salah satunya pada waktu itu muncul lagu Nan Tido 

Manahan Hati dengan gaya ratoknya yang sangat menyentuh  hati 

masyarakat Minang baik yang ada di daerah maupun yang ada di 

perantauan.  Hal ini dapat dibuktikan dengan terpilihnya lagu Nan 

Tido Manahan Hati menjadi lagu pop Daerah yang terlaris dengan 

penghargaan HDX tahun 1995.   

Dari segi bentuk dan struktur lagunya lagu Nan Tido Manahan 

Hati ini adalah merupakan lagu pop Minang berbentuk lagu tiga  

bagian yaitu A, B dan C.  Bentuk A terdiri atas 12 birama, bentuk B 

terdiri atas 8 birama, dan bentuk C terdiri atas 8 birama.  Adapun 



bentuk frase kalimat musiknya dapat dilihat dari gambaran sebagai 

berikut ; 

Frase lagu pada bentuk pertama (A)  

a       b       a¹      b¹      a¹       b² 

Frase lagu pada bentuk ke dua (B) adalah 

a       b       a¹      b 

Frase lagu pada bentuk ke tiga (C) adalah 

a       b       c       d 

Dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa lagu Nan Tido 

Manahan Hati adalah merupakan lagu pop Minang yang kreatif dan 

banyak variasinya.  Adapun variasi yang khas dari lagu Nan Tido 

Manahan Hati ini adalah dalam pola gaya ratoknya yang mencoba 

menghadirkan gaya tradisi Minang dengan cengkok-cengkok lagu 

yang dihadirkan dalam bentuk melismatis pada akhir-akhir frase 

ataupun kalimat lagu yang dilahirkan oleh penyanyinya dengan pola 

gaya ratok yang menjadikan ciri khas Zalmon yang tak terkalahkan 

sampai saat ini. 

 

2. Struktur Teks Lagu 

Paparan ini berkaitan dengan hakikat teks lagu, bahasa teks lagu 

dan urgensi teks lagu dalam kehidupan budaya.  Paparan ini mempunyai 

relevansi dengan pembahasan temuan temuan penelitian tentang struktur 

dan nilai budaya teks lagu yang sudah ditetapkan dalam tujuan penelitian.  



Teks lagu Pop Minang adalah merupakan karya sastra 

Minangkabau dalam bentuk syair atau pantun.  Pada hematnya, hakikat 

 pantun Minangkabau sama dengan hakikat  pantun secara umum yaitu 

pantun adalah puisi rakyat yang paling tua dan paling umum di Indonesia. 

Pantun merupakan bentuk sastra rakyat yang tidak tertulis. Isi pantun 

biasanya  berkaitan dengan perasaan rindu, dendam, kesedihan, gurauan, 

pengajaran, norma-norma, hiburan dan lain- lain. Pantun mempunyai 

bait yang terdiri dari empat baris atau lebih (sampai dua belas baris) 

dengan empat sampai dua belas suku kata pada tiap-tiap barisnya. Baris 

pertama bersajak dengan baris ketiga dan baris kedua dengan baris 

keempat (ab-ab). Bagian pertama pantun (baris pertama dan kedua) 

disebut dengan sampiran dan bagian kedua (baris ketiga dan keempat) 

disebut dengan bagian isi (Tumbijo,1977:68-69).   

Sebagai bagian dari sastra Minang, pantun merupakan sastra lisan 

yang didalamnya terkandung syarat-syarat yaitu, Pertama, sebuah pantun 

dapat dikatakan sebagai pantun Minangkabau jika pantun tersebut lahir 

dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Minangkabau.  Kedua, 

sebuah pantun dapat dikatakan sebagai pantun Minangkabau jika benda-

benda, peristiwa-peristiwa, lokasi, dan lain- lain yang  dikemukakan dalam 

bagian sampiran atau bagian isi pantun diambil atau berasal dari alam 

Minangkabau, atau sesuatu yang bernuansa Minangkabau. Metafor-

metafor yang dipakai  tersebut pada umumnya sudah dikenal dengan baik 

dan sangat familiar dengan orang Minangkabau.  Ketiga, sebuah pantun 



dapat dikatakan sebagai pantun Minangkabau jika bahasa yang digunakan 

adalah bahasa Minangkabau, baik bahasa Minangkabau umum ataupun 

khusus. Bahasa Minangkabau umum adalah bahasa Minangkabau yang 

tidak dipengaruhi oleh aneka dialek daerah, misalnya dialek Pariaman, 

Solok, Bukittinggi, Batusangkar (Lintau), Muara Labuah, Sawah Lunto, 

Sijunjung, Pasaman, dan lain- lain.  Bahasa Minangkabau umum ini sering 

juga disebut dengan bahasa Minangkabau standar lebih banyak digunakan 

oleh masyarakat yang tinggal dan terbiasa hidup di daerah-daerah 

perkotaan.  Keempat, Pantun Minangkabau diyakini oleh masyarakat 

Minangkabau sebagai milik bersama yang merupakan bagian dari 

kebudayaan mereka.  Kelima secara batiniah pantun Minangkabau adalah 

merupakan manifestasi dari pola fikir dan merasa dari tata aturan dan 

kaedah-kaedah kehidupan, perilaku dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat 

Minangkabau.  Oleh karenanya, maka pantun Minangkabau dapat 

dikatakan sebagai wadah atau sarana untuk menginformasikan segala 

pandangan, persepsi, perasaan dan ketentuan yang dianut oleh masyarakat 

Minangkabau.   

Sebagai contoh dapat dilihat dari pandangan, persepsi, perasaan 

dan ketentuan yang dianut Masyarakat Minangkabau dalam berbahasa 

yang dinyatakan dengan budi jo baso (budi dan bahasa).  Dimana dalam 

adat Minangkabau budi dan bahasa ini dimanifestasikan dalam dalam 

bentuk raso, pareso, malu, dan sopan, yang merupakan sesuatu yang 

harus selalu dipelihara karena merupakan dasar dalam berkomunikasi dan 



bersosialisasi.  Oleh karenanya dalam adat Minangkabau kalau seseorang 

tidak berbudi bahasa yang baik maka dia akan mendapat malu bukan 

hanya bagi orang yang bersangkutan namun juga bagi seluruh kaum 

kerabatnya.  Oleh sebab itu bagi orang Minang, budi bahasa adalah 

merupakan wadah dalam bersosialisasi dalam masyarakatnya (Bakar 

dkk,1981:18).  

Dari sisi sifat isi, sebuah pantun menurut Navis (1984) dapat 

dibedakan atas lima jenis pantun, yaitu: pantun adat,  pantun tua, 

pantun muda, pantun duka, dan pantun suka. Sebagian ahli yang lain  

menambahkannya dengan pantun agama,   pantun kanak-kanak, pantun 

orang muda, pantun orang tua, pantun jenaka, dan pantun teka-teki.  

Dari sisi bentuknya, jenis pantun dapat dibedakan atas pantun 

biasa, pantun berkait, talibun, dan  karmina atau pantun kilat 

(Hasanuddin, 2004). Dari sisi sifat isi, sebuah pantun menurut 

Navis (1984) dapat dibedakan atas lima jenis pantun, yaitu: pantun 

adat, pantun tua, pantun muda, pantun duka, dan pantun suka. Sebagian 

ahli yang lain  menambahkannya dengan pantun agama,  pantun kanak-

kanak, pantun orang muda, pantun orang tua, pantun jenaka, dan pantun 

teka-teki. 

 

3. Bentuk Pengungkapan Nilai-nilai Budaya Dalam Teks Lagu Pop Minang 

Secara umum teks lagu pop Minang yang berhubungan dengan 

masalah nilai-nilai budaya ini sulit untuk dipahami secara langsung apabila 



tidak mampu memahami akar-akar budaya Minangkabau masa lalu.  Hal 

ini adalah karena kekhasan bahasa teks lagu yang sangat berhubungan 

dengan pola bahasa Minangkabau.  Adapun kekhasan bahasa teks lagu 

Minang yang berhubungan dengan pola budaya masyarakat Minangkabau 

tersebut menurut Navis (1984:232), yang menyatakan bahwa hasil 

kesusasteraan lisan Minangkabau  yang telah mentradisi dan dianggap 

paling penting adalah pantun. Kemampuan memahami pantun dan 

berpantun sangat berkaitan dengan kemampuan memahami dan 

menggunakan kieh (kiasan).  Hal ini dimungkinkan karena sangat  banyak 

sampiran atau isi pantun yang disampaikan dengan kiasan dan hal ini 

mengandung arti yang amat dalam pada masyarakatnya (wawancara 

Zulkifli, Iskandar, 2015). Hal itu dimungkinkan karena cara berpikir orang 

Minangkabau pada umumnya bersifat metaforik (Anwar, 1992:25), 

cenderung tidak berterus terang, apalagi untuk hal-hal yang sangat sensitif 

dan menyangkut harga diri.  Kenyataan ini sesuai dengan pegangan dasar 

pemakaian bahasa minangkabau yang tertuang dalam pepatah adatnya 

yang menyatakan ; 

Tahu dihereang dengan gendeang 
Tahu di ujuang kato sampai 

Tahu kurenah jo bainah 
 

Pepatah ini menegaskan bahwa dalam berbahasa, masyarakat 

Minangkabau lumrah menggunakan kata-kata kiasan dan perumpamaan 

yang halus dan sopan namun punya arti yang dalam.  Hal ini juga 

tergambar dalam pepatah adat yang menegaskan ; 



Nan kuriak iyolah kundi 

Nan merah iyolah sago 
Nan baiak iyolah budi  
Nan indah iyolah baso (Tumbijo,1977:35-37) 

 
Dari hal di atas, dapat dilihat bahwa di Minangkabau yang tinggi 

nilainya dalah kehidupan bermasyarakat adalah budi pekerti yang baik, 

mulia yang lahir dalam tingkah laku seseorang dengan cara pola 

kumunikasi yang halus dan sopan.  Adapun budi pekerti yang baik tersebut 

dalam adat Minangkabau lahir dari empat macam sifat yaitu ; 

a. Raso (rasa) adalah perasaan yang halus yang bisa merasakan apa yang 

dirasakan oleh orang lain. 

b. Pareso adalah pemikiran yang penuh pertimbangan yang teliti, yang 

bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk untuk dirinya dan 

untuk orang lain, baik dari segi mudharat dan manfaat.  

c. Malu adalah merupakan sifat yang ada dalam diri manusia yang dapat 

menjauhkan seseorang dari berbuat kesalahan menurut pandangan 

agama, adat dan undang-undang yang berlaku, dilihat atau tidak 

dilihat, diketahui atau tidak diketahui oleh orang lain.  

d. Sopan adalah tingkah laku dan perbuatan di dalam pergaulan sehari-

hari yang selalu mencerminkan kebaikan.  Hal ini adalah karena sopan 

sebagi tingkah laku yang baik hanya bisa lahir dari seseorang yang 

memiliki raso, pareso, dan  malu, inilah ajaran yang terkandung 

dalam adat Minangkabau.  Jika hal ini hilang maka tentu saja dapat 

dikatakan bukanlah orang Minang yang beradat lagi, dan jika 

demikian tidak mungkin lagi dikatakan sebagai orang Minang karena 



jika malu sudah hilang jelaslah akan bertukar sifat manusianya 

menjadi sifat hewan.  Hal ini juga dinyatakan dalam pantun adat yang 

menyatakan ; 

Nak urang koto hilalang 
Nak lalu ka pakan baso 
Malu jo sopan kalau hilang 

Habihlah raso jo pareso (Hakimi,tt:20-27) 

Dari hal di atas dapat dilhat bahwa budi dan malu ini adalah 

sesuatu yang harus dimiliki oleh individu masyarakat Minangkabau 

sebagai dasar adatnya.  Namun demikian bagi masyarakat Minangkabau 

budi yang halus tersebut ada batasnya hal ini sesuai dengan ungkapan yang 

menyatakan ; 

Tarang tu handaknyo tarang di lateh, 
Bukan tarang di lando 

 

Jan ta sungkuik di nan laweh sajo 
Jan ta kabek di nan panjang sajo 

Sejalan dengan hal di atas, maka dalam pemakaian bahasa 

masyarakat Minangkabau mempunyai pegangan dasar yaitu ;  

 
Manusia bapangka buek/adaik jo agamo 
Binatang bakandang batuang 

 
Manusia tahan kieh 

Binatang tahan palu 
 

Manusia di tariak jo budi bahaso 

Binatang ditariak jo talingo 
 

Kilek camin lah ka muko 
Kilek baliuang lah ka kaki 
Kok pandai bicaro, bak santan jo tangguli 

Alang pandai bicaro, bak alu pancukia duri 
Basilek di ujuang lidah 



Malangkah di ujuang karih 

Bamain di ujuang padang 
 

Tahu diereang dengan gendeang 

Tahu di ujuang kato sampai 
Tahu di rantiang kamancucuak 

Tahu di dahan ka manimpo 

Oleh karenanya dalam berhubungan di masyarakat Minangkabau, 

orang Minangkabau selalu menggunakan kata kiasan dan perumpamaan 

dengan kehalusan bunyi bahasanya, namun mempunyai arti yang dalam.  

Tapi walaupun demikian, sehubungan dengan hal tersebut orang Minang 

juga tidak akan mencegah pemakaian kata-kata yang kasar. 

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa bahasa Minangkabau adalah 

merupakan bahasa yang lemah lembut dan halus penuh dengan 

perumpamaan dan kias sebagai pertanda budi yang halus.  Adapun buda 

bahasa yang halus ini sudah ditanamkan semenjak kecil dari asuhan mulai 

dari menghafal dan mencobakannya.  Pada waktu dulu orang tua-tua selalu 

memperdengarkan tutur kata dengan bahasa yang halus ini dalam 

pergaulan sehari-hari termasuk dalam memarahi dan mengajari anak 

(Tumbijo,1977:36-37). 

Kenyataan di atas tentu saja akan menjadi kebiasaan dalam 

masyarakat Minangkabau dalam berbahasa dan pergaulan yang erat 

kaitannya dengan budi bahasa yang baik.  Hal ini tentu saja akan 

berpengaruh pada tingkah laku masyarakat yang sarat dengan aturan dan 

norma adat Minangkabau yang halus budi bahasanya dan tingkah lakunya.  

Kenyataan tersebut juga diungkapkan oleh Zulkifli yang menyatakan 



bahwa dalam teks lagu Pop Minang yang sesuai dengan adat, teks lagu 

haruslah sopan sesuai dengan adat yang menyatakan muluik manih 

kucindan murah baso baiak tali pikatan  inilah prinsip yang sangat dekat 

dengan raso pareso, dan inilah yang menjadi kekuatan sastra 

Minangkabau yang pandai manyampaikan (wawancara, 2015).   

Sehubungan dengan uraian di atas, karena teks lagu Pop Minang 

adalah merupakan teks lagu yang akan diperdengarkan untuk masyarakat 

luas, maka dalam pengungkapannya tentu saja akan berpedoman pada po la 

sastra bahasa Minangkabau yang baik sesuai dengan adat dan budayanya.  

Beberapa ciri khas pola orang Minang berbincang dan menyatakan isi 

hatinya antara lain adalah ; silat lidah, kata bersayap, pepatah, petitih, 

perumpamaan/kiasan, dan ibarat.  

 Berpedoman pada uraian di atas, maka dalam pengungkapan nilai-

nilai budaya pada teks lagu Pop Minang yang diteliti dapat dilihat sebagai 

berikut : 

 

a. Bentuk pengungkapan nilai-nilai budaya dalam teks lagu Ayam Den 

Lapeh 

Dalam membahas tentang bentuk pengungkapan nilai-nilai 

budaya dalam teks lagu Ayam Den Lapeh tentu saja akan kita lihat 

dari teks lagu secara keseluruhan.  Hal ini adalah karena teks lagu Pop 

Minang Ayam Den Lapeh adalah merupakan wadah atau sarana untuk 

menginformasikan segala pandangan, persepsi, perasaan, yang 

berhubungan dengan adat dan budaya Minang.  Oleh karenanya sesuai 



dengan dengan pola berbahasa di Minangkabau, maka pengungkapan 

isi teks lagu Ayam Den Lapeh ini tentu saja memakai pola simbolik 

berkias yang mempunyai arti yang mendalam (Hajizar,2015).  

Bila kita lihat dari judul lagu yaitu Ayam Den Lapeh, maka 

secara umum dapat dinyatakan bahwa judul ini adalah merupakan 

bentuk pengungkapan arti dan makna yang dilakukan dengan kata 

berkias dengan memakai bahasa metafora yaitu ayam.  Ayam dalam 

kehidupan masyarakat Minangkabau masa lalu adalah merupakan 

peliharaan anak-anak muda yang sangat erat kaitannya dengan harga 

diri.  Kenyataan ini dapat dilihat dari cerita-cerita kaba yang 

berhubungan dengan adat dan budaya Minang misalnya kaba Anggun 

Nan Tongga atau kaba Cindua Mato, dimana dalam kaba tersebut 

memuat salah satu adat budaya Minang yang dinyatakan mambukak 

galanggang yang banyak diikuti oleh kaum bangsawan muda.  Dalam 

acara galanggang ini acara yang paling digemari dan berhubungan 

dengan harga diri adalah acara menyabung ayam.  Dalam mengadu 

ayam orang Minang selalu mengkaji tuah ayamnya sebelum di adu di 

gelanggang.  Oleh karenanya, tentu saja ayam adalah merupakan 

binatang mainan yang punya kekhasan dan kebanggaan tersendiri 

dalam meningkatkan harga diri di galanggang bagi kaum muda 

Minangkabau masa lalu.  Sehubungan dengan hal tersebut, maka 

dapat dinyatakan bahwa ayam adalah merupakan property yang sangat 



berharga bagi anak-anak muda Minangkabau yang berhubungan 

dengan tingkatan dan harga diri di dalam masyarakatnya.  

Sejalan dengan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa judul 

lagu Ayam Den Lapeh ini yang mengkiaskan sesuatu pada ayam 

adalah merupakan bentuk pengungkapan bahasa yang berkaitan 

dengan nilai budaya yang berarti menyatakan sesuatu yang sangat 

berharga dan sangat disayang.  Oleh karenanya, jika hal ini dikaitkan 

dengan judul lagu ini, maka tentu saja arti dari judul lagu Ayam Den 

Lapeh ini adalah menyatakan bahwa seseorang kehilangan sesuatu 

yang sangat disayang dan berarti dalam hidupnya (wawancara, 

Dahmir Amin 2015). 

Seterusnya bila kita lihat bentuk pengungkapan dari bait-bait 

teks lagu secara keseluruhan, maka dapat dilihat dalam 

pengungkapannya adalah dalam bentuk syair.  Hal ini adalah kalau 

dilihat dari pola yang dipakai dalam teks lagu Ayam Den Lapeh ini 

tidak memakai rima yang biasanya dipakai dalam pantun.  Namun 

demikian, dalam mengungkapkan isi dari teks lagunya tetap dipakai 

pola bahasa berkias.  Hal ini dapat dilihat dari teksnya yang rima 

lagunya sebagai berikut ;    

 

Luruihlah jalan Payokumbuah 
Ba belok jalan kayu jati 

Dima hati indak karusuah 
Ayam den lapeh hai hai ayam den lapeh 

Sikua capang sikua capeh 
Saikua tabang saikua lapeh 



Tabanglah juo nan ka rimbo 

Oi lah malang juuo 

Dari gambaran teks di atas dapat dilihat rima teks yang 

dipakainya adalah a,b,a,a, dan yang ke dua adalah a, a, b, b 

.  

b. Bentuk pengungkapan nilai-nilai budaya dalam teks lagu Kasiah Tak 

Sampai 

Secara umum bila dilihat dari judul lagunya, maka bentuk 

pengungkapannya tidaklah memakai pola gaya simbolik berkias, 

namun dijabarkan dengan kata yang mengandung suasana yang 

berkesan dalam kata Kasiah Tak Sampai.  Hal ini artinya cukup 

fenomenal terjadi dalam kehidupan anak-anak muda dan ini 

merupakan suatu keadaan yang sangat menarik perhatian anak-anak 

muda untuk mendengarkannya.  Ini adalah karena lagu pop dalam 

syairnya biasanya mencoba merefleksikan kesulitan remaja dalam 

menghadapi kekusutan persoalan emosional.  Lagu- lagu ini pada 

umumnya berusaha mendramatisasi perasaan-perasaan yang autentik 

dalam mengekspresikan dilema emosional remaja (Storey, 2008:125-

126). 

Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam teks lagunya, bentuk 

pengungkapan nilai-nilai budaya ini dinyatakan dengan memakai kata 

berkias dengan fenomena alam.  Adapun bentuk pengungkapannya 

tetap dalam pola bahasa yang biasa walaupun ada yang dikiaskan pada 

alam.  Hal ini dapat dilihat sebagai berikut : 



Malang bacinto bulan jo bintang 

Kasiah di gungguang dek matohari 

Dari teks lagu di atas dapat dilihat bahwa kata-kata yang 

digaris bawahi adalah merupakan kata kiasan pengganti orang yang 

diumpamakan pada alam.  Namun secara bahasa arti dari kalimat 

tersebut adalah tetap seperti arti kalimat yang tertulis (denotative), dan 

tidak memakai bahasa berkias. 

Pengungkapan isi teks lagu dalam bait-bait lagu Kasiah Tak 

Sampai tidak memakai kata-kata yang berkias.  Namun untuk 

menyatakan sesuatu termasuk pelaku dalam teks, dinyatakan dengan 

memakai symbol yang dalam hal ini adalah pada alam.  Hal ini dapat 

dilihat dalam pengungkapan secara keseluruhan dari isi teks lagunya 

yang tidak memakai kata atau kalimat yang berkias.  Hal ini dapat 

dilihat pada teks lagunya sebagai berikut ; 

Ka dalam tanah maik ba kubua 
Datang malaikaik yon an batanyo 

Apo ka dayo yon an takana 
Kasiah ka uda nan indak sampai 

Yo nan takana kasiah ndak sampai 
 
Cinto den indak ado duonyo 

Cinto den hanyo ka uda surang 

Sehubungan dengan hal di atas, bila teks lagu Kasiah Tak 

Sampai ini ditelusuri secara lebih mendalam, maka akan dapat 

ditemukan kesan dakwah dalam teks lagunya.  Hal ini sebenarnya 

menampakkan bahwa begitu besar pengaruh budaya Minangkabau 

yang erat dengan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi 



Kitabullah yang terlahir dalam karya pencipta.  Sadar ataupun tidak 

latar belakang lingkungan dan adat ini akan terbawa dalam karya-

karya seni pencipta.  Dalam lagu Kasiah Tak Sampai ini pengaruh 

tersebut dapat dilihat dari bait-bait teks lagu yang dibuat oleh 

penciptanya, dimana dalam bait-bait teks lagu di atas bila seluruh 

kata-kata uda diganti dengan kata Engkau sebagai sinonim Allah 

SWT, maka kita akan menemukan betapa tebalnya iman seseorang 

kepada Khaliknya.  Cintanya terhadap Yang Maha Kuasa akan tetap 

dibawa bersama kematiannya (Muchsis,2005:43-44). 

Sebagai lagu pop Minang teks lagu ini sangat cocok dijadikan 

konsumsi masyarakat, karena dalam teks lagu ini terlihat adanya 

unsur-unsur yang dapat membangun kepribadian.  Namun demikian 

yang perlu diperhatikan bagaimana cara untuk menerangkan hal ini 

pada masyarakatnya. 

 

c. Bentuk pengungkapan nilai-nilai budaya dalam teks lagu Mangkonyo 

Denai Tagamang 

Lagu Mangkonyo Denai Tagamang secara umum bila dilihat 

dari judul lagunya, lagu tersebut terlihat tidak memakai pola gaya kata 

berkias.  Hal ini adalah karena judul dinyatakan dengan arti yang 

sesuai dengan tulisan, namun memakai kata-kata yang mengandung 

suasana yang berkesan dan menarik perhatian karena arti bahasanya 

mengandung suatu kekhawatiran tentang sesuatu.  Hal ini menarik 



karena judul tersebut dapat membangun imajiner tersendiri bagi 

penikmatnya (Storey, 2008:129-130) 

Namun demikian, jika dilihat dari bait-bait teks lagunya secara 

keseluruhan maka bentuk pengungkapan nilai-nilai yang terkandung 

dalam teks tersebut ada yang memakai bahasa simbolik berkias yang 

perlu pendalaman makna dan arti.  Hal ini dapat dilihat sebagai 

berikut ; 

Kok cinto uda ka ranah Minang 
Tapian usah tinggakan 

Secara sepintas teks yang disampaikan bentuknya memang 

tidak memakai bahasa berkias, namun demikian jika dilihat secara 

lebih mendalam terlihat bahwa didalam teks yang diungkapkan di atas 

ada arti lain yang tersembunyi dalam ungkapan teksnya.  Dimana arti 

yang tersembunyi tersebut mengandung makna keberatan hati  

seseorang yang dicintai untuk melepas orang yang dicintainya 

berangkat pergi merantau. 

Selanjutnya pada teks yang ke dua terlihat penyampaiannya 

dalam bahasa berkias yang diibaratkan pada alam dan lingkungan 

yang ada.   Hal mana dalam teks yang ke dua, isi teks yang 

disampaikan adalah menyatakan keraguan untuk melepas orang yang 

dicintai untuk pergi merantau.  Hal ini bukanlah karena meragukan 

kasih sayang dari orang yang akan pergi, namun yang menjadi 

kecemasan adalah jika di rantau sendirian dengan godaan serta rayuan 



di rantau yang akan ditemui nantinya pastilah akan sangat kompleks.  

Hal ini diungkapkan dalam bentuk teks sebagai berikut ; 

Bukannyo ragu ka Alang tabang 
Dek langik indak batapi 

Bukannyo ragu ka uda sayang 
Dek bumi samakin sati 

Pemakaian kata-kata dalam teks lagu ini terlihat penuh dengan 

pertimbangan adat dan budaya masyarakat yang cocok dengan raso, 

pareso, malu dan sopan.  Ini terlihat dalam pemakaian kata-kata 

dalam penyampaian teks lagunya yang digarap berdasarkan bahasa 

kiasan dan perumpamaan yang bermetaforik sesuai dengan falsafah 

alam yang dianut oleh masyarakat Minangkabau.  Oleh karenanya, 

apabila lagu ini diputar dan didengar oleh seluruh keluarga, maka hal 

ini tidak akan menyebabkan rasa malu bagi pendengarnya karena kata 

yang disampaikan secara berkias. Adapun salah satu penyampaian 

kata ini dapat dilihat dalam penyampaian rasa kecemburuan dan 

ketidak percayaan disampaikan dengan kata : 

Bukannyo ragu ka Alang tabang 
Dek Langik indak batapi 

Pemakaian kata-kata berkias inilah yang cocok dengan budaya 

Minangkabau yang dapat menuntun penikmatnya pada raso, pareso, 

malu dan sopan dalam membangun budi baiak baso katuju sesuai 

dengan pepatah adat yang menyatakan Nak haluih baso jo basi dalam 

ukua jo jangko adat Minangkabau (Hakimi,tt:39).  



d. Bentuk pengungkapan nilai-nilai budaya dalam teks lagu Nan Tido 

Manahan Hati 

Secara umum lagu Nan Tido Manahan Hati ini baik dari judul 

maupunisi teks lagunya diungkapkan dengan memakai pola gaya 

bahasa simbolik berkias.  Hal mana jika dilihat dari judul lagunya 

yaitu ‘Nan Tido Manahan Hati’, dalam judul ini sebenarnya 

terkandung makna kata bersayap dalam bahasa Minangkabau.  Kata 

bersayap dalam sastra Minangkabau adalah merupakan kata yang 

berhubungan dengan sindir menyindir, atau mengeritik  sesuatu dalam 

bagurau, yang dalam penyampaiannya dapat dinyatakan sebagai 

bahasa karikatur yang merupakan milik khas orang Minang dengan 

makna tertentu.  Adapun ciri-ciri kata bersayap ini dapat berakibat 

seseorang yang kena menjadi marah, ketawa terpingkal-pingkal, lucu, 

sinis, terpukul, terpurangah dan lainnya.  Pemakaian kata bersayap ini 

biasanya sesuai dengan situasi kondisi yang ada persis seperti 

munculnya suatu karikatur di Koran-koran.   

Kata bersayap mengambil tamsil juga dari alam, bahasanya 

jernih, puitis dan enak kedengarannya sungguhpun yang dikatakan 

tersebut bermaksud dan bermakna lain dan dapat mengenai seseorang.   

Oleh karenanya, kata bersayap ini di Minangkabau berfungsi sebagai 

senjata kritik dalam menilai suatu keadaan, perseorangan atau 

kelompok, tidak peduli apakah itu krericuhan, keserongan, keresahan, 

kerisauan atau yang lainnya  (Tumbijo, 1977:55 – 59). 



Sejalan dengan hal tersebut di atas, dilihat dari judul lagu Nan 

Tido Manahan Hati, di dalam kata-katanya nya terkandung arti  yang 

sangat dalam.  Adapun arti yang petama sesuai dengan makna 

denotative judulnya adalah menyatakan seseorang yang tak berpunya 

(miskin) selalu menahan perasaan dalam kehidupan.   Namun 

demikian apabila hal ini dilihat dari arti konotatifnya, maka arti dari 

kata Nan Tido Manahan Hati ini adalah merupakan suatu ungkapan 

untuk menyatakan begitu besarnya pengaruh strata kehidupan yang 

ada pada masyarakat yang dihubungkan dengan tingkatan yang 

berdasarkan pada kaya dan miskin (harta benda).  Oleh karenanya jika 

judul di atas dihubungkan dengan uraian yang telah disampaikan, 

maka arti yang terkandung dalam judul adalah bahwa seseorang yang 

tak berpunya (miskin) dalam masyarakat selalu akan dianggap hina 

dan tidak setara dengan yang lain dalam kehidupan masyarakat. 

Pandangan ini juga terungkap dalam pepatah adat yang berbunyi ;  

Dahulu kundi nan ba buah 

Kini kalikih nan ba bungo 
Dahulu budi nan batuah 
Kini bapitih nan paguno 

 
Kenyataan ini juga terlukis dalam mamang adat yang 

menyatakan ‘dek ameh kameh, dek padi jadi’.   

Seterusnya bila dilihat dari pengungkapan teks yang terdapat 

dalam lagu Nan Tido Manahan Hati ini dapat dilihat pengungkapan  

teksnya yang berhubungan dengan kata bersayap ini antara lain :  

 



Bialah diak denai surang diri 

Kok jo ambo mungkin sansaro 

Lah biaso galak di  an lai 

Rang nan tido manahan hati 

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pemakaian kata-kata 

tersebut juga adalah merupakan kata bersayap yang mengandung arti 

dan sindiran serta kritikan yang sangat dalam artinya.  Adapun kritikan 

dan sindiran yang dikemukakan tersebut adalah merupakan sindiran 

dan kritik dari keadaan yang ada pada masyarakat yang selalu 

mengukur kebahagiaan itu dari harta dan kekayaan.  

Sejalan dengan hal di atas, jika dilihat dari pemakaian kata-

kata pada teks lagu terlihat sangat selaras dengan konsep raso, pareso, 

malu dan sopan yang berlandaskan alur dan patut dalam adat Minang.  

Hal mana terlihat baik dari judul lagu yang dipakai maupun susunan 

kata-kata dalam teks lagu secara keseluruhan banyak memakai kata-

kata kiasan, ibarat, kata bersayap, sindiran, petatah petitih yang sangat 

selaras dengan budaya berbahasa masyarakat Minangkabau 

(Saydam,2010:14).  Oleh karenanya dapat dinyatakan bahwa teks 

yang disampaikan dalam lagu ini dapat memberikan tuntunan dalam 

berbahasa dengan budi baso yang baik dalam adat Minang. 

 

4. Nilai Budaya Dalam Teks Lagu Pop Minang 

Pada umumnya dari teks lagu Ayam Den Lapeh, Kasiah Tak 

Sampai, Mangko Denai Tagamang, dan Nan Tido Manahan Hati yang 



diteliti terlihat gambaran bahwa hakikat hidup diyakini sebagai takdir dari 

Allah yang maha kuasa dalam hidup dan kehidupan.  Oleh karenanya, 

sebagai manusia dalam kehidupan haruslah dapat berusaha, berjuang  dan 

berdo’a untuk dapat meraih kehidupan yang lebih baik.  Selain dari itu 

juga ditemukan adanya unsur keyakinan pada Yang Maha Kuasa dengan 

giat berusaha, berjuang dan berdo’a yang menunjukkan adanya nilai 

budaya bertaqwa dalam kehidupan.  Ketaqwaan adalah suatu penyerahan 

hidup dan menerima kenyataan hidup dalam melakukan usaha berjuang 

dan berdo’a yang sesuai dengan Syarak atau syariat Islam.   

Oleh karenanya, dalam teks lagu Ayam Den Lapeh, Kasiah Tak 

Sampai, Mangko Denai Tagamang, dan Nan Tido Manahan Hati 

tergambar adanya nilai-nilai hidup yang diaplikasikan dengan 

menggambarkan keadaan yang berakar pada pemahaman adat yang sudah 

tertanam dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.  Hal ini adalah 

menunjukkan bahwa karya yang dihasilkan oleh penciptanya adalah 

merupakan aplikasi dari pengalaman dan perjalanan hidupnya sebagai 

masyarakat Minangkabau yang erat dengan adatnya yang berfilosofikan 

‘Alam Takambang Jadi Guru’ ( Navis,1984:83). 

Sejalan dengan hal yang di atas, maka dalam teks lagu Ayam Den 

Lapeh, Kasiah Tak Sampai, Mangko Denai Tagamang, dan Nan Tido 

Manahan Hati ditemukan representasi gambaran kehidupan yang terjadi 

pada masyarakatnya dengan mengambil ungkapan, bentuk, sifat dan 

kehidupan alam yang mengandung ungkapan plastis yang penuh dengan 



sindiran, kiasan, perumpamaan, ibarat, dan pepatah petitih 

(idem,1984:229-242). 

 

a. Nilai Cinta Dalam Lagu Ayam Den Lapeh  

Cinta adalah merupakan anugrah dari Yang Maha Kuasa yang 

harus dapat dipahami dengan benar oleh manusia.  Dalam kehidupan, 

cinta kadangkala bisa menjadikan dunia dirasakan semakin indah dan 

penuh arti.  Oleh karenanya cinta dapat mendatangkan sisi positif bagi 

manusia seperti dengan adanya rasa senang, dan ceria.  Kadangkala 

dengan kebesaran cinta, hidup terlihat sangat indah untuk dibayangkan.  

Namun demikian ketika hal ini dijalani, maka terlihatlah bahwa cinta 

adalah merupakan sesuatu yang sangat kompleks.  Kekuatan cinta 

dapat memberikan dorongan dan semangat bagi orang yang 

disayanginya.  Namun sebaliknya cintapun dapat menjadikan 

seseorang menjadi terpuruk dan kehilangan semangat hidup.  

Cinta dalam adat Minangkabau digambarkan dalam pepatah 

yang menyatakan ‘Adaik mudo manangguang rindu, Adaik tuo 

manangguang ragam’ (adat muda menanggung rindu, Adat tua 

menanggung ragam).  Dari hal ini dapat tergambar bahwa cinta bagi 

anak muda adalah merupakan suatu anugrah dari Yang Maha Kuasa 

yang harus dijalani dalam kehidupannya.  Namun dalam menjalaninya 

ini orang Minangkabau juga harus selektif dan mawas diri agar tidak 

terjebak dalam hal-hal yang tidak diingini.  Sebagai orang yang 



beradat, di Minangkabau selalu diingatkan dengan pepatah adatnya 

agar tidak lengah dan lalai yang menyatakan; ‘Talalok talalu mati, 

Manyuruak talalu ilang, Cadiak malam binguang siang, Banyak lalok 

dari jago’(Hakimi,tt:35), sifat yang begini akan dapat menimbulkan 

bahaya bagi diri sendiri.  Kenyataan ini dapat dilihat dari teks lagu 

Ayam Den Lapeh sebagai berikut : 

Luruihlah jalan Payokumbuah 
Ba belok jalan kayu jati 

Dima hati indak ka rusuah 
Ayam den lapeh hai hai ayam den lapeh 

Mandaki jalan Pandai Sikek 
Basimpang jalan ka Biaro 
Dima hati indak ka maupek 

Awak takicuah hai hai Ayam den lapeh 

Dari teks yang disampaikan berisikan perasaan sedih akibat 

kehilangan sesuatu yang disayang, dan kehilangan ini adalah juga 

karena kesalahan diri sendiri yang lalai dan berakibat hilangnya 

sesuatu yang dicintai tersebut.  Setelah kehilangan barulah merasa 

menyesal.   

Selanjutnya dalam teks digambarkan akibat kelalaian yang 

menjadikan kehilangan sesuatu yang disayangi dan berakibat pada diri 

sendiri berupa penyesalan atas yang terjadi.  Hal ini dapat dilhat dari 

teks yang menyatakan ; 

 
Sikua capang sikua capeh 

Sa ikua tabang sa ikua lapeh 
Lapehlah juo nan karimbo 
Oi lah malang juo 

 
 



Pagaruyuang Batusangka 

Tampek bajalan urang Baso 
Duduak tamanuang tiok sabanta 
Oi lah malang juo hai hai ayam den lapeh 

Dalam kenyataan ini terlihat adanya penyesalan dari kelalaian 

yang telah dilakukan.  Namun demikian dalam ukua jo jangko adat 

Minangkabau hal ini tidaklah boleh menjadikan kita terpuruk dari 

kehidupan.  Karena apapun hal yang terjadi sebagai orang Minang 

yang kuat dengan adat dan syaraknya tentu saja hal ini adalah 

merupakan suatu pelajaran yang harus difahami.  Oleh karenanya 

dalam ukua jo jangko keadaan ini adalah suatu yang lumrah dan harus 

dijadikan landasan untuk dapat lebih maju kedepan.  Hal ini 

dinyatakan dalam pepatah adatnya yang menyatakan, nak labo bueklah 

rugi (Hakimi,tt:40) yang artinya adalah menyatakan bahwa apapun 

setiap kebaikan atau keberuntungan yang didapatkan di dunia ini 

adalah dicapai dengan melalui kesulitan dan kerugian terlebih dahulu.  

Oleh karenanya sesuai falsafah hidup orang Minangkabau yang 

berdasarkan pada alam, maka apapun yang akan diraih di dunia 

haruslah melalui perjuangan dan pengorbanan.  Kenyataan ini juga 

dinyatakan oleh infoman (Z) 58 tahun yang menyatakan sebagai 

berikut : 

Orang Minang dalam memahami sesuatu keadaan 
biasanya lebih luas dengan memahami situasi dan 

kondisi yang ada.  Oleh karena itu dalam kenyataannya 
terlihat dalam karakteristik yang khas dari masyarakat 
yaitu memegang teguh prinsip, namun cepat beradaptasi 

dengan situasi dan keadaan yang ada.\ 
 



b. Nilai Peduli Sosial Dalam Lagu Kasiah Tak Sampai 

Nilai tertinggi dalam sosial adalah nilai kasih sayang antara 

sesama manusia, sikap yang tidak berpraduga jelek terhadap orang 

lain, sosiabilitas, keramah-tamahan dan perasaan empati serta simpati 

yang merupakan kunci keberhasilan dalam meraih nilai sosial 

(Mansur,2004:34). 

Nilai rasa empati dan perasaan kasih sayang yang murni ini 

dalam lagu Kasiah Tak Sampai betul-betul dilandasi dengan budi baik 

yang dilandaskan pada adat Minangkabau yang berhubungan dengan 

masalah pergaulan dan perhubungan baik antara sesama individu baik 

dalam lingkungan rumah tangga, Korong kampung, dan nagari.  Budi 

baik ini adalah merupakan manifestasi dari empat macam sifat yang 

harus dipunyai oleh seorang anak Minangkabau yaitu :  

1) Raso (rasa) adalah perasaan yang halus yang bisa merasakan apa 

yang dirasakan oleh orang lain. 

2) Pareso adalah pemikiran yang penuh pertimbangan yang teliti, 

yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk untuk 

dirinya dan untuk orang lain, baik dari segi mudharat dan manfaat.  

3) Malu adalah merupakan sifat yang ada dalam diri manusia yang 

dapat menjauhkan seseorang dari berbuat kesalahan menurut 

pandangan agama, adat dan undang-undang yang berlaku, dilihat 

atau tidak dilihat, diketahui atau tidak diketahui oleh orang lain.  



4) Sopan adalah tingkah laku dan perbuatan di dalam pergaulan 

sehari-hari yang selalu mencerminkan kebaikan.  Hal ini adalah 

karena sopan sebagai tingkah laku yang baik hanya bisa lahir dari 

seseorang yang memiliki raso, pareso, dan  malu, inilah ajaran 

yang terkandung dalam adat Minangkabau.  Jika hal ini hilang 

maka tentu saja dapat dikatakan bukanlah orang Minang yang 

beradat lagi, dan jika demikian tidak mungkin lagi dikatakan 

sebagai orang Minang karena jika malu sudah hilang jelaslah akan 

bertukar sifat manusianya menjadi sifat hewan (Hakimi, tt: 21-22). 

Lagu Kasiah Tak Sampai adalah merupakan ungkapan hati dari 

pengalaman hidup  penciptanya Syahrul Tarun Yusuf yang kasihnya tak 

sampai (Muchsis, 2006:10-11).  Dalam mengungkapkan perasaan 

hatinya ini Syahrul tarun Yusuf mengungkapkannya dengan penuh 

ketegaran hati dan pertimbangan yang penuh dengan raso pareso yang 

tinggi dengan mempertimbangkan dan membedakan mana yang baik 

dan yang buruk untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain serta juga 

pertimbangan azas manfaat dan mudaratnya.  Kenyataan ini dapat dilhat 

dari teks lagunya yaitu; 

Malang bacinto bulan jo bintang 
Kasiah digungguang dek matohari 
Bia bacarai nyao jo badan 

Putuihlah tali jantuang jo hati 
Cinto ka uda den baok mati  

Dari teks yang disampaikan tampak berisikan perasaan sedih 

akibat cinta yang tak pernah kesampaian.  Namun dalam 



penyampaiannya dilakukan dengan gaya bahasa kiasan pada alam yang 

menyatakan dengan bulan, bintang dan matahari.  Kenyataan ini terlihat 

adalah memang sangat mempertimbangkan masalah raso pareso malu 

dan sopan, dimana dalam mengungkapkan peristiwa tidak disampaikan 

dengan langsung namun penuh pertimbangan tanpa adanya unsur untuk 

menyalahkan salah satu.  Kenyataan ini adalah karena masalah yang 

dihadapi oleh pencipta ini dipahami adalah merupakan sebuah 

peristawa alam yang harus dipahami sebagai suatu yang memang 

merupakan peristiwa yang lumrah terjadi dalam kehidupan.  Oleh 

karenaya, walaupun mengalami peristiwa yang pahit karena cintanya 

tidak kesampaian, namun hal ini diterima apa adanya tanpa berpraduga 

jelek pada orang lain, diri sendiri ataupun nasib, karena hal ini dipahami 

sebagai suatu garisan yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa 

yaitu garisan nasib yang harus diterima.  Hal mana kenyataan ini dapat 

dilihat dari teks yang menyatakan ‘malang bacinto’ yang intinya adalah 

merupakan suatu peristiwa yang dihubungkan dengan nasib dan suratan 

yang ada bukan karena dari seseorang ataupun praduga jelek lainnya.  

Selanjutnya terlihat gambaran nilai cinta dan kasih sayang 

yang murni ini dalam ungkapan teks yang dijabarkan bia di dunia 

kasiah tak sampai, yo diakhiraik den nanti juo, uda den nanti dalam 

sarugo.  Dari ungkapan tersebut dapat dilihat ketulusan dan ketegaran 

hati dalam kasih sayang walaupun nasib tidak mempertemukan di dunia 

ini, namun perasaan kasih sayang yang suci tetap akan dibawa sampai 



akhir hayat dan malahan akan ditunggu sampai akhir dunia nantinya.  

Dari pernyataan ini dapat dilihat bahwa ungkapan tersebut adalah juga 

karena dipengaruhi oleh budaya pencipta lagu yang berhubungan 

dengan masalah budi baik.  Dalam hal ini terlihat bahwa rasa kasih 

sayang yang tulus adalah juga merupakan salah satu unsur dari budi 

baik yang dalam adat Minangkabau tidak mungkin akan selesai 

walaupun sudah meninggal, hal mana karena dalam adat Minangkabau 

budi ini adalah merupakan sesuatu yang akan dibawa sampai mati 

nantinya.  Hal ini juga dinyatakan oleh informan (H) 60 tahun yang 

menyatakan bahwa : 

Kasiah Tak Sampai adalah merupakan lagu yang 

teksnya berupa kasus percintaan yang sedih, namun dalam 
kesedihan ini terlihat dalam syairnya yang mengandung 
nilai-nilai peduli sosial yang tinggi.dengan menjaga emosi 

walaupun dalam permasalahan yang sangat pedih.  Adapaun 
inti dari nilai sosial ini adalah untuk menyadari diri dalam 

suatu peristiwa apapun bentuk peristiwa itu adalah 
merupakan suatu hal yang biasa dan merupakan garisan 
yang Kuasa.  Oleh karenanya hal ini jangan dijadikan alasan 

untuk menjadi konflik dalam kehidupan.    
 

 
Kenyataan tersebut tergambar dari teks lagu Kasiah Tak 

Sampai, yang memperlihatkan kebesaran jiwa dalam memahami 

sesuatu yang ada di alam adalah merupakan suatu yang fana dan bisa 

berobah.  Oleh karenanya janganlah karena hal yang sedemikian budi 

dapat tergadai atau terjual.  Hal ini sesuai dengan masalah ukua jo 

jangko dalam adat Mianangkabau yang menyatakan nak elok lapangkan 

hati yang artinya adalah agar dapat menjadi orang yang bernudi baik 



dalam pergaulan berusahalah untuk menerima sesuatu persoalan yang 

ada dengan lapang dada dengan baik dan  benar (Hakimi, tt:39-40).  Hal 

inilah nantinya yang erat hubungannya dengan nilai kasih sayang antara 

sesama manusia, sikap yang tidak berpraduga jelek terhadap orang lain, 

sosiabilitas, keramah-tamahan dan perasaan empati serta simpati yang 

merupakan kunci keberhasilan dalam meraih nilai sosial dalam 

masyarakat. 

 

c. Nilai Optimis Dalam Lagu Mangkonyo Denai Tagamang 

Hidup di dunia terdiri dari berbagai ragam bangsa, budaya dan 

bahasa, begitu juga halnya dengan rintangan dan halangan yang 

mungkin terjadi sesuai dengan kondisi dan situasi alam tempat dimana 

kita berada.  Pada zaman ini, sesuai dengan kenyataan yang ada, maka 

halangan dan rintangan yang ada semakin kompleks sesuai dengan 

kemajuan yang ada.  Oleh karenanya sesuai dengan kenyataan yang 

ada, banyak anak-anak muda yang larut dalam permasalahan serta 

rintangan dan godaan dunia yang akhirnya dapat menyebabkan 

terhanyut dan lupa dengan tujuan semula.  Hal ini tergambar dalam 

teks lagu Mangkonyo Denai Tagamang yang menyatakan ; 

Kok cinto uda ka ranah Minang 

Tapian usah tinggakan 
Kok cinto uda ka denai surang 

Usahlah pai bajalan 

Dalam teks lagu tersebut terlihat adanya keberatan dan 

keraguan dari seseorang untuk melepas orang yang disayangnya untuk 



pergi merantau meninggalkan dirinya.  Namun karena merantau adalah 

merupakan tradisi anak muda Minangkabau dalam usaha untuk 

mencari ilmu dan mengadu peruntungan dalam mencari kehidupan 

yang lebih baik di masa depan, tentu saja keinginan ini tak mungkin 

untuk dibendung.  Adapun kenyataan untuk merantau ini bagi anak 

muda Minangkabau dinyatakan dalam pantun adat yang menyatakan 

karatau madang di hulu, babuah babungo balun, marantau bujang 

dahulu, di rumah paguno balun (keratau madang di hulu, berbuah 

berbunga belum, ke rantau bujang dahulu, dirumah berguna belum).  

Oleh karenanya merantau adalah merupakan tradisi anak muda Minang 

sebagai usaha untuk mengadu untung dalam memperbaiki dan 

merubah nasib.  Hal ini dalam agama islam juga terlihat bahwa dimana 

dalam sejarah Rasulullah SAW dalam meraih keberhasilan dalam 

mengembangkan agama islam, beliau disuruh Allah untuk hijrah ke 

Madinah.  Selain dari itu, dalam agama islam juga dinyatakan bahwa 

Allah tidak akan merubah nasib seseorang atau suatu bangsa jika orang 

tersebut atau bangsa tersebut tidak berusaha untuk merubahnya.  Oleh 

karenanya, pergi merantau dengan niat untuk merubah nasib adalah 

merupakan suatu yang wajar dan harus dapat dimalumi apa adanya.  

Namun demikian, kekhawatiran akan lupa dengan janji akibat 

kesibukan dan godaan yang dihadapi mungkin saja bisa terjadi.  Oleh 

karenanya perlu diingatkan seperti dinyatakan dalam teks lagu yaitu ; 

 
 



Dipacik janji ganggam pituah,  

Sajalan kato jo sayang 
Lautan sati rantau batuah,  
Mangkonyo denai tagamang. 

 
Adapaun makna dari teks yang di atas dapat diinterpretasikan 

bahwa orang yang akan ditinggalkan merantau yang dalam 

kegamangannya kembali mengingatkan untuk selalu mengingat dan 

menepati janji yang sudah diikrarkan.  Menghormati dan menepati 

janji yang telah dibuat adalah merupakan kewajiban orang yang 

berbudi baik dalam adat Minangkabau.  Sifat selalu menepati janji ini 

tercantum dalam pepatah adat yang menyatakan ; 

Kayu batakuak barabahkan 
Suri tagantuang batamunian 

Luak taganang nan basauak 
Janji babuek batapati 
Kato dahulu batapati 

Kato kudian kato bacari 

Adapun sifat ini lebih dinyatakan lagi dalam ukua jo jangko 

dalam adat Minangkabau yang menyatakan bahwa ; nak mulia tapati 

janji yang dinytakan dalam pantun adat yang menyatakan ; 

Kato bana nan dipegang 
Baco bak mano sangkuik pauik 

Asa indak maambek bana 
Nan janji tapati juo 

Adapaun artinya adalah jika kita ingin dimuliakan orang dalam 

pergaulan, maka selalulah menepati janji yang telah diucapkan 

walaupun dengan siapapun juga (Hakimi,tt:40).  Hal ini sesuai juga 

dengan agama islam dimana dalam agama islam kita diwajibkan untuk 

selalu menepati janji.   



Selain dari itu, dalam teks lagu yang menyatakan ‘sajalan kato 

jo sayang’ adalah merupakan suatu kata yang memperingatkan agar 

dalam kehidupan orang yang berbudi baik selalu berkata jujur.  Jujur 

dalam sifat orang yang berbudi baik dalam adat Minangkabau adalah 

jujur dalam perkataan, jujur dalam tindakan, dan jujur terhadap 

sesuatu.  Hal ini tercantum dalam mamang adat yang berbunyi ;  

Isi kulik umpamo lahia 
Sasuai lua jo dalam 

Sakato muluik jo hati 
Sakato lahia jo batin  (Hakimi,tt:29). 

Seterusnya dalam teks selanjutnya tergambar suatu nilai 

optimis dari yang ditinggalkan pada yang akan pergi merantau.  Hal 

mana keoptimisan tersebut dilahirkan dalam kata-kata yang 

menyatakan ; 

Bukannyo ragu ka alang tabang 

Dek langik indak batapi 
Bukannyo ragu ka uda sayang  
Dek dunia  samakin sati 

Kenyataan tersebut adalah merupakan keoptimisan orang 

Minangkabau yang mampu memahami alam dan segala kejadian yang 

ada di dalamnya dengan akal fikiran yang sehat.  Hal ini juga 

dinyatakan oleh informan (Z) 58 tahun yang menyatakan bahwa ;  

Dalam teks lagu Mangkonyo Denai Tagamang 

terlihat adanya rasa kekhawatiran dan kegamangan dari 
orang yang ditinggal untuk melepas orang yang disayang 

akan pergi merantau.  Oleh karenanya dalam melepas 
tersebut diberikan bekal dengan mengingatkan tujuan serta 
tanggung jawab baik dirantau maupun terhadap orang 

yang bditinggalkan di kampung halaman nantinya.  Hal 
inilah yang dapat dilihat sebagai sikap optimis 



menghadapi suatu situasi sesuai dengan keadaannya yang 

dalam hal ini dalam keadaan kegamangan.     
 
Dalam falsafah hidup orang Minangkabau yang didasarkan 

pada alam, masyarakat Minangkabau dihadapkan pada pengamatan 

dan renungan terhadap alam dan lingkungan sekitarnya.  Oleh 

karenanya, sebagai orang Minang dia dituntut untuk mampu 

mengekspresikan kehidupan tersebut kepada alam dan lingkungan 

tempat mereka berusaha dan berada.  Dengan memahami dan 

mempelajari alam, diharapkan akan muncul rasa kehati-hatian dalam 

bertindak yang penuh dengan perhitungan yang matang.  Hal ini juga 

dinyatakan dengan pepatah yang menyatakan ; 

Ingek di dahan ka maimpok 
Ingek di rantiang ka mancucuak 
Ingek di unak kamanyangkuik 

Ingek dibatang ka malintang 

Dari uraian di atas, dapat dilihat nilai-nilai yang terkandung 

dalam teks lagu Mangkonyo Denai Tagamang adalah merupakan 

cerminan dari sifat-sifat orang yang berbudi baik.  Hal ini adalah 

karena budi baik ini merupakan suatu yang menghubungkan manusia 

dengan  manusia dan lingkungannya dalam pergaulan sehari-hari.  

Oleh karenanya yang dikatakan beradat di Minangkabau adalah orang 

yang berbudi baik (Hakimi,tt:20-290). 

d. Nilai Pantang Menyerah Dalam Lagu Nan Tido Manahan Hati 

Dalam kehidupan manusia pada kenyataannya ada perbedaan-

perbedaan yang menjadikan dirinya bergolong-golongan tertentu baik 



itu secara nyata seperti kasta dalam agama hindu, maupun yang tidak 

begitu nyata yang terjadi akbibat adanya kesernjangan sosial.  

Perbedaan yang terjadi akibat kesenjangan sosial biasanya adalah 

karena disebabkan adanya perbedaan yang diukur menurut harta benda 

dan kekayaan.  Perbedaan yang disebabkan kesenjangan sosial ini pada 

saat ini disadari, disengaja  ataupun tidak sudah menjadi semacam 

kasta baru dalam kehidupan masyarakat modern yang menjadi tolak 

ukur kehormatan seseorang yang didasarkan pada harta benda dan 

kekayaan.  Hal ini dapat dilihat dengan munculnya istilah kaum elit, 

selebritis, menengah atas, menengah bawah dan lainnya.  Kenyataan 

ini dalam pepatah Minangkabau dinyatakan dalam pepatah adat yang 

menyatakan ‘dek ameh kameh, dek padi jadi’ (karena emas semua 

selesai, karena padi semua akan jadi).  

Sesuai dengan uraian di atas, pada saat ini dalam kenyataan 

hidup ada orang yang terjebak dalam sistim sosial yang ada, namun 

demikain hal ini tidak akan menjadikan dirinya larut dalam kenyataan 

keadaan yang ada.  Hal ini adalah karena dalam adat Minangkabau 

dalam setiap kenyataan selalu akan ditemukan rasa kesadaran untuk 

menjaga keselarasan dan keserasian dalam menjaga keseimbangan 

hidup.  Dimana kenyataan ini dinyatakan dalam pepatah adat yang 

menyatakan ‘sio-sio mangurangi, ancak-ancak malabiahi’ (sia-sia 

mengurangi, ancak-ancang melebihi).  Artinya adalah suatu kesia-siaan 

jika merasa diri kurang dari orang lain, namun juga adalah merupakan 



kegilaan apabila menganggap diri lebih dari orang lain.  Oleh 

karenanya dalam hidup yang penuh dengan persoalan ini diperlukan 

pengetahuan atas kemampuan diri yang disebut tahu diri atau mawas 

diri dalam menghadapinya (Navis,1984:62-70).   

Hal tersebut juga dinyatakan oleh informan (H) 60 tahun yang 

menyatakan bahwa ; 

Dalam teks lagu Nan Tido Manahan Hati 
menampakkan gambaran hitam putih kehidupan di 

kampung yang juga sebagai satire kehidupan akibat 
perbedaan kaya miskin, terhormat dan tidak terhormat 

dengan syair yang dibawakan ke alam.   
Selain dari itu, dalam teks Nan Tido Manahan Hati 

juga tergambar pernyataan yang menyatakan bahwa 

mengukur bayang-bayang sepanjang badan, dan kenyataan 
ini adalah merupakan ketegaran dan kesadaran diri untuk 

memahami apa yang sebernarnya terjadi dan menerimanya 
dengan kebesaran hati.  

 

 Kenyataan ini dalam teks lagu Nan Tido Manahan Hati 

tergambar dalam syairnya yang menyatakan ; 

Bialah diak hujan tangah hari 

Naknyo tumbuah sirumpuik banto 
Bialah diak denai surang diri 

Kok jo ambo mungkin sansaro 
 
Kayu Aro balapau nnasi 

Dingin-dingin di Sukarami 
Lah biaso galak din an lai 

Rang nan tido Manahan hati 

Selanjutnya dalam teks lagu Nan Tido Manahan Hati 

tergambar nilai pantang menyerah dalam hidup serta ketegaran dalam 

menghadapi segala sesuatu  yang terjadi.  Hal ini tentu saja haruslah 

sesuai dengan ukua jo jangko dalam adat Minang yang menyatakan 



‘nak elok lapangkan hati, mancari jalan kabaikan, supayo dapek 

suluah nan tarang’.  Artinya adalah kalau ingin menjadi orang yang 

baik dan disegani serta berwibawa berusahalah untuk selalu mawas diri 

secara baik dan  benar dan selalu berlapang dada dalam pergaulan 

(Hakimi,tt:39-41). 

Adapun proses pembentukan karakter ini diawali dengan 

kesadaran dan kebiasaan diri untuk memahami kenyataan diri secara 

apa adanya agar dapat memahami kenyataan yang ada dengan hati 

yang besar dan dada yang lapang tanpa mendahulukan emosi.  

Kenyataan ini tergambar dalam teks lagu yang menyatakan ; 

Santano bapisah indak denai bakaciak hati 

Sajak dulu denai lah tau mimpi-mimpi ka tingga mimpi 

 

5. Nilai Budaya Dalam Teks Lagu dan Hubungannya Dengan Adat 

Teks lagu pop Minang pada umumnya merujuk pada bentuk 

pantun dalam sastra Minang yang penuh dengan petatah petitih, kiasan, 

perumpamaan, ibarat, nasihat, petuah dalam berkomunikasi.  Ini adalah 

merupakan implikasi dari kebiasaan masyarakat Minangkabau dari dahulu 

dalam menyampaikan maksud dan tujuan yang selalu dinyatakan dengan 

bahasa pepatah, atau kiasan.  Dari dahulu orang Minangkabau jarang 

menyampaikan isi hatinya melalui kata-kata secara langsung pada lawan 

bicaranya, karena dalam kebiasaan adat orang Minang menyatakan sesuatu 

yang berterus terang tersebut adalah dianggap sebagai sesuatu yang kurang 

sopan (Saydam,2010:14). 



Sejalan dengan hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pengertian 

bahasa bagi orang Minangkabau mempunyai dua pengertian yaitu; 

pertama sebagai alat komunikasi antar sesama ; dan yang kedua sebagai 

tata karma dalam pergaulan.  Pengertian bahasa sebagai alat komunikasi 

bagi masyarakat Minangkabau disebut dengan ‘kato’ (kata).  Kata dalam 

masyarakat Minangkabau dipahami bukan semata-mata menurut ilmu 

bahasa, melainkan seluruh yang diucapkan manusia seperti ajaran, nasihat, 

perbincangan, rundingan dan bahkan hukum dan peraturan adat.  Kata 

dalam bahasa Minangkabau mempunyai nilai, fungsi, langgam, kurenah, 

martabat dan sifat kata.  Adapun pengertian yang kedua dari bahasa 

disebut adalah ‘baso’ (basa = budi bahasa) yaitu tata karma yang 

merupakan ukuran komunikasi dan tingkah laku seseorang dengan orang 

lain dalam masyarakat (Navis,1984:85-118).  Sebagai contoh dapat dilihat 

dari pandangan, persepsi, perasaan dan ketentuan yang dianut Masyarakat 

Minangkabau dalam berbahasa yang dinyatakan dengan budi jo baso (budi 

dan bahasa).  Dimana dalam adat Minangkabau budi dan bahasa ini 

dimanifestasikan dalam dalam bentuk raso, pareso, malu, dan sopan, yang 

merupakan sesuatu yang harus selalu dipelihara karena merupakan dasar 

dalam bersosialisasi.  Oleh karenanya dalam adat Minangkabau kalau 

seseorang tidak berbudi bahasa yang baik maka dia akan mendapat malu 

bukan hanya bagi orang yang bersangkutan namun juga bagi seluruh kaum 

kerabatnya.  Oleh sebab itu bagi orang Minang, budi bahasa adalah 



merupakan wadah dalam bersosialisasi pada masyarakatnya (Bakar 

dkk,1981:18).  

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa adat Minangkabau adalah 

berpangkal dan bertolak dari pada budi pekerti yang baik yang berkaitan 

dengan budi bahasa (Hakimi,tt:20).  Karena adat Minangkabau adalah 

merupakan suatu pandangan hidup yang bertolak pada pangkal budi 

pekerti yang baik, maka tentu saja aturan-aturan, tata cara kehidupan, serta 

tingkah laku dan perbuatan individu dalam masyarakatnya haruslah 

berlandaskan pada budi pekerti yang baik itu.  Budi yang baik inilah yang 

akan menghubungkan manusia secara baik dalam pergaulan sehari-hari 

dalam beradat di Minangkabau.  Adapun budi baik ini menurut ajaran adat 

Minangkabau salah satunya adalah kesanggupan seseorang untuk 

merasakan ke dalam dirinya apa yang dirasakan oleh orang lain.  Hal ini 

tergambar dalam mamang adat yang menyatakan ’lamak dek awak, katuju 

dek urang’ (Navis,1984:60-83).     

Sehubunagn dengan masalah tersebut, dalam berbudi bahasa ini 

ada ungkapan adat yang menyatakan ; 

Nan kuriak iyolah kundi 
Nan merah iyolah sago 

Nan baiak iyolah budi  
Nan indah iyolah baso (Tumbijo,1977:35-37) 
 

Dari hal di atas, dapat dilihat bahwa di Minangkabau yang tinggi 

nilainya dalam kehidupan bermasyarakat adalah budi pekerti yang baik, 

mulia yang lahir dalam tingkah laku seseorang dengan cara pola 



komunikasi yang halus dan sopan.  Adapun budi pekerti yang baik tersebut 

dalam adat Minangkabau lahir dari empat macam sifat yaitu ; 

a. Raso (rasa) adalah perasaan yang halus yang bisa merasakan apa yang 

dirasakan oleh orang lain. 

b. Pareso adalah pemikiran yang penuh pertimbangan yang teliti, yang 

bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk untuk dirinya dan 

untuk orang lain, baik dari segi mudharat dan manfaat. 

c. Malu adalah merupakan sifat yang ada dalam diri manusia yang dapat 

menjauhkan seseorang dari berbuat kesalahan menurut pandangan 

agama, adat dan undang-undang yang berlaku, dilihat atau tidak 

dilihat, diketahui atau tidak diketahui oleh orang lain.  

d. Sopan adalah tingkah laku dan perbuatan di dalam pergaulan sehari-

hari yang selalu mencerminkan kebaikan.  Hal ini adalah karena sopan 

sebagi tingkah laku yang baik hanya bisa lahir dari seseorang yang 

memiliki raso, pareso, dan  malu, inilah ajaran yang terkandung 

dalam adat Minangkabau.  Jika hal ini hilang maka tentu saja dapat 

dikatakan bukanlah orang Minang yang beradat lagi, dan jika 

demikian tidak mungkin lagi dikatakan sebagai orang Minang karena 

jika malu sudah hilang jelaslah akan bertukar sifat manusianya 

menjadi sifat hewan.  Hal ini juga dinyatakan dalam pantun adat yang 

menyatakan ; 

Nak urang koto hilalang 
Nak lalu ka pakan baso 

Malu jo sopan kalau hilang 
Habihlah raso jo pareso (Hakimi,tt:20-27) 



Dari hal di atas dapat dilhat bahwa dalam budaya Minang raso 

adalah ajaran adat yang berisikan tentang nilai sikap mental, jiwa, spiritual 

yang melahirkan sikap pareso yang berupa sikap tingkah laku yang dapat 

diungkap, dan dilihat oleh manusia.  Sedangkan masalah malu dan sopan 

adalah merupakan nilai sikap mental, jiwa, spiritual yang melahirkan sikap 

sopan sebagai sikap tingkah laku yang menjunjung tinggi harkat martabat 

manusia dengan menghormati, menyanjung, sikap rendah hati, dan tidak 

sombong.  Hal inilah yang menjadi substansi dasar bagi manusia untuk 

menjadikannya manusia yang berbudi dan bermartabat di dalam budaya 

Minang yang harus dimiliki oleh individu masyarakatnya.   

Sejalan dengan hal di atas, maka dalam pemakaian bahasa 

masyarakat Minangkabau mempunyai pegangan dasar yaitu ; 

Manusia bapangka buek/adaik jo agamo 
Binatang bakandang batuang 

 
Manusia tahan kieh 
Binatang tahan palu 

 
Manusia di tariak jo budi bahaso 

Binatang ditariak jo talingo 
 

Kilek camin lah ka muko 

Kilek baliuang lah ka kaki 
Kok pandai bicaro, bak santan jo tangguli 

Alang pandai bicaro, bak alu pancukia duri 
Basilek di ujuang lidah 
Malangkah di ujuang karih 

Bamain di ujuang padang 
 

Tahu diereang dengan gendeang 
Tahu di ujuang kato sampai 
Tahu di rantiang kamancucuak 

Tahu di dahan ka manimpo 



Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka dalam  berhubungan di 

masyarakat, orang Minangkabau selalu menggunakan kata kiasan dan 

perumpamaan dengan kehalusan bunyi bahasanya, namun mendalam 

artinya.  Tapi walaupun demikian, sehubungan dengan hal tersebut orang 

Minang juga tidak akan mencegah pemakaian kata-kata yang kasar. 

Begitu juga halnya dalam berkesenian bagi orang Minang, dan 

salah satu diantaranya adalah dalam lagu pop Minang.  Dalam lagu pop 

Minang, pemakaian kata-kata dalam teksnya sangat erat kaitannya dengan 

masalah perumpamaan, sindiran, atau kiasan yang penuh dengan raso, 

pareso, malu dan sopan.  Hal mana diantaranya terlihat dari beberapa 

musisi lagu pop Minang yang menyelipkan petatah-petitih Minang dalam 

teks lagu mereka yang bertemakan kemasyarakatan yang berkonotasi 

nasehat (Sayidam, 2010:21-22). 

Kenyataan tersebut dapat dilihat antara lain dalam teks lagu Kasiah 

Tak Sampai  yang teksnya menyatakan kata putus cinta yang diucapkan 

dengan kalimat kiasan yaitu “Malang bacinto bintang jo bulan, Kasiah 

digungguang dek matohari” dalam kalimat ini susunan kata-katanya 

terlihat begitu puitis dan indah.  Namun demikian kiasan yang 

disampaikan punya arti yang dalam yaitu putusnya cinta karena jarak yang 

begitu jauh.  Adapun jarak ini dapat berupa kekayaan, martabat, ataupun 

masalah garis keturunan, hal mana pengertiannya dapat berbeda sesuai 

dengan rasa yang ada pada pendengarnya.  Dalam bahasa Minang inilah 

yang dinyatakan dengan “tembak luruih manyilipi”.  Dari pengertian di 



atas dapat dilihat arti yang sangat mendalam dari teks lagu tersebut, namun 

dikemas dengan halus, sopan penuh dengan raso, pareso, malu dan sopan, 

dan komponisnya tidak menjelaskan dengan tegas apa sebab dan siapa 

yang ingkar janji.  Hal mana ini adalah suatu gambaran yang sangat arif 

dan bijaksana dalam memahami suatu permasalahan.  

Hal lain dalam teks lagu yang di lihat adalah pernyataan 

kecemburuan dari lagu Mangkonyo Denai Tagamang, dimana dalam teks 

lagu terlihat adanya ungkapan kecemburuan yang dilukiskan dengan lirik 

yang menyatakan “Bukannyo ragu ka uda sayang.  Dek dunia samakin 

sati”.  Dalam lirik ini ungkapan kata-katanya begitu indah dan sopan 

walaupun sebenarnya makna yang terkandung di dalamnya terdapat 

kobaran kecemburuan dan kekhawatiran akan kesetiaan orang yang 

disayangi akan melupakan dirinya setiba di rantau.  Namun dalam 

pernyataannya dikemas dengan begitu halus dan sopan.  Kenyataan ini 

terlihat sebagai implikasi dari sifat kepribadian orang Minang yang penuh 

dengan tenggang rasa.  Hal ini adalah sesuai dengan adat Minang yang 

menyatakan pergaulan yang baik itu adalah pergaulan yang dapat menjaga 

perasaan orang lain.  Kenyataan ini tercantum dalam mamang adat 

Minangkabau yang menyatakan “Bajalan paliharo kaki, Bakato Paliharo 

lidah, Elok di awak Katuju dek urang”. 

Seterusnya dalam ungkapan pada teks lagu Nan Tido Manahan 

Hati yang dalam paparan teksnya menyatakan “Bialah diak denai surang 

diri, Kok jo ambo mungkin sansaro”, serta teksnya yang menyatakan “Lah 



biaso galak di nan lai, Rang nan tido manahan hati”.  Kenyataan dalam 

teks ini adalah merupakan gambaran kearifan dan kebijaksanaan dalam 

memahami sebuah persoalan.  Hal mana dalam adat Minang sikap ini 

adalah merupakan sikap pribadi orang Minang yaitu arif dan bijaksana, 

tanggap dan sabar yang merupakan sifat yang harus dimiliki.  Adapun 

sikap arif dan bijaksana ini adalah merupakan sikap yang mampu 

memahami pendapat orang lain, dan sikap tanggap dan sabar adalah suatu 

sikap yang dapat menerima segala cobaan dengan sabar dan fikiran jernih.  

Kenyataan ini juga dinyatakan dalam mamang adat yang menyatakan 

“Gunuang biaso timbunan kabuik, Lurah biaso timbunan aia, Lakuak 

biaso timbunan sarok, Lauik biaso timbunan ombak”.     

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa bahasa Minangkabau adalah 

merupakan bahasa yang lemah lembut dan halus penuh dengan 

perumpamaan dan kiasan sebagai pertanda budi halus.  Adapun bahasa 

yang halus ini sudah ditanamkan semenjak kecil dari asuhan mulai dari 

menghafal dan mencobakannya.  Pada waktu dulu, orang tua-tua selalu 

memperdengarkan tutur kata dengan bahasa yang halus ini dalam 

pergaulan sehari-hari termasuk dalam memarahi dan mengajari anak 

(Tumbijo,1977:36-37). 

Kenyataan di atas tentu saja akan menjadi kebiasaan masyarakat 

Minangkabau berbudi berbahasa dalam pergaulan yang erat kaitannya 

dengan budi yang baik.  Budi yang baik ini dalam adat Minangkabau 

dijabarkan dalam sifat-sifat yang antara lain adalah malu, sopan, adil, 



jujur, selalu menepati janji, menegakkan kebenaran, hormat pada bapak 

ibu dan guru, menolong orang dalam kesempitan, berani karena benar, 

menjaga waktu, hati-hati, berhemat, bertolong-tolongan, gotong royong, 

dan lemah lembut dalam perkataan.  Inilah yang melandasi tingkah laku 

budi baik dalam membangun karakter individu masyarakat Minangkabau 

dalam adatnya yang dimulai dari tutur bahasa yang halus dan sopan sesuai 

dengan aturan dan norma adat yang berlaku.  Hal inilah yang biasa dipakai 

dan didengar dalam komunikasi dan pergaulan sehari-hari masyarakat 

Minangkabau termasuk juga dalam berkesenian seperti pasambahan, 

dendang dan randai..   

Kenyataan ini juga diungkapkan oleh Zulkifli yang menyatakan 

bahwa dalam berbahasa di Minangkabau haruslah sopan sesuai dengan 

adat yang menyatakan muluik manih kucindan murah baso baiak tali 

pikatan  inilah prinsip yang sangat dekat dengan raso pareso, dan inilah 

yang menjadi kekuatan bahasa dan sastra Minangkabau yang pandai 

manyampaikan (wawancara, 2015).  

  

6. Budaya dan Pendidikan Karakter Masyarakat Minangkabau 

Budaya adalah merupakan keseluruhan dari sistem gagasan, 

tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang 

dijadikan milik diri manusia itu sendiri dengan belajar 

(Koentjaraninggrat,2009:144).  Dari pengertian tersebut dapat dinyatakan 

bahwa kebudayaan adalah merupakan kemampuan akal, budi, jiwa, 



spiritual dalam diri manusia yang akan melahirkan suatu sikap dan 

perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi suatu 

kebiasaan yang disebut adat.  Adat adalah merupakan kebiasaan sikap dan 

tingkah laku manusia yang melahirkan sikap yang disebut moral dan adab 

yang diwarisi secara turun temurun.   

Di Minangkabau makna adat adalah merupakan peraturan hidup 

sehari-hari.  Oleh karenanya, hidup tanpa aturan di Minangabau disebut 

sebagai hidup yang tidak beradat.  Bagi orang Minang adat adalah 

merupakan pakaian hidup sehari-hari, karenanya bagi orang Minang 

duduk, berdiri, berbicara, berjalan, makan, minum, bertamu selalu 

beradat, dan kesemuanya itu disebut dengan adat sopan santun dalam 

pergaulan sehari-hari yang penuh dengan raso, pareso, malu dan sopan.  

Inilah nantinya yang dapat melahirkan masyarakat Minangkabau yang 

sarat dengan aturan, norma adatnya dan halus budi bahasa dan tingkah 

lakunya dalam beradat untuk menjadi manusia yang berbudi dan 

bermartabat dalam masyarakatnya.  Hal ini adalah karena adat 

Minangkabau menjunjung tinggi budi luhur, sopan santun dengan 

semboyan yang tua dihormati, sama besar ditemani, yang kecil disayangi. 

Kenyataan ini adalah karena di Minangkabau adat mengatur kehidupan 

manusia sejak dari yang se kecil-kecilnya sampai pada masalah yang 

lebih luas dan besar dengan peraturan hidup bermasyarakat dan tingkah 

laku perbuatan yang berlandaskan pada budi pekerti yang baik.  Adapun 

budi pekerti yang baik ini sangat diutamakan di dalam adat Minangkabau 



terutama dalam pergaulan semenjak dari antar individu dengan individu, 

lingkungan, rumah tangga, koroang kampuang, dan nagari yang 

dinyatakan dalam pepatah adat yang berbunyi ; nan kuriak kundi, nan 

merah sago, nan baiak budi, nan indah baso (Hakimi, tt:21-23).  

Inilah nantinya yang akan menjadi landasan sifat orang yang 

berbuat baik itu di Minangkabau dalam bermasyarakat.  Adapun untuk 

ukuran sifat-sifat baik ini dalam kepribadian dan karakter orang 

Minangkabau tercantum dalam adat tentang sifat pribadi watak orang 

Minang yang antara lain yaitu ; 1). Hiduik baraka, baukua ba jangko 

yaitu dalam menjalankan hidup orang Minang selalu dituntut memakai 

akal dan fikirannya secara skematis ; 2). Baso, basi, malu jo sopan, yaitu 

masalah budi pekerti ; 3). Tenggang raso, yaitu masalah memahami 

perasaan orang lain dalam pergaulan ; 4). Setia (loyal) yaitu teguh hati 

yaitu menyatu dalam lingkungan kekerabatan ; 5). Adil yaitu tidak berat 

sebelah berpegang teguh pada kebenaran ; 6). Hemat dan Cermat ; 7). 

Waspada (siaga) dalam pepatah menyatakan maminteh sabalun anyuik, 

malantai sabalun lapuak ; 8). Berani karena benar ; 9). Arif Bijaksana, 

tanggap dan sabar dalam pepatah adat yang menyatakan gabak di hulu 

tando ka hujan, cewang di langik tando ka paneh ; 10). Rajin dalam 

pepatah yang menyatakan kok dudiuak marauik ranjau, tagak maninjau 

jarak ; 11). Rendah hati dalam mamang adat yang menyatakan manyauak 

di hilia-hilia, bakato di bawah-bawah.     



Di Minangkabau pewarisan  budaya ini pada waktu dahulu dimulai 

dari rumah tangga.  Hal ini dapat dilihat dalam pergaulan di rumah 

gadang, orang tua selalu memberi contoh terutama terhadap anaknya 

dalam merealisasikan adat kepribadian sopan santun dan budi baik serta 

ber baso indah.  Oleh karenanya, dapat dikatakan dalam masyarakat 

Minangkabau sebenarnya rumah tangga adalah merupakan lembaga 

pendidikan informal pertama dalam membangun kepribadian anak, 

dimana orang tua adalah yang pertama sebagai pendidik dalam 

menanamkan tentang budi baiak, baso indah dalam membangun karakter 

anak-anaknya.  Hal mana Kardiner dalam Imran Manan (1989:47-48) 

menyatakan bahwa pengalaman sosial dalam keluarga selama masa 

pengasuhan akan menghasilkan suatu struktur kepribadian dasar yang 

sama pada mayoritas anggota masyarakat.  

Selain keluarga, waktu dulu di Minangkabau pewarisan budaya ini 

juga dilakukan di surau-surau milik kaum.  Surau milik kaum ini dulunya 

juga adalah merupakan lembaga pendidikan informal masyarakat 

Minangkabau dan yang bertindak menjadi pendidiknya disebut sebagai 

“urang ampek jinih” (orang empat jenis) yaitu terdiri dari imam, katik, 

bila dan qadhi yang dalam pelaksanaannya dipimpin langsung oleh ninik 

mamak pasukuan.  Hal ini adalah karena pada waktu dulu sesuai dengan 

adat yang berlaku, anak laki- laki di Minagkabau yang telah berumur lebih 

dari 5 tahun harus hidup di surau-surau kaum mereka.  Sejalan dengan hal 

tersebut, maka di surau itulah mereka tidur dan dididik dengan ilmu 



pengetahuan, seni, bahasa, adat, agama, dan seni bela diri kanuragan 

sebagai bekal mereka kelak untuk mengharungi hidup dan kehidupan 

nanti (Navis, 1984:189). 

Dari hal di atas, dapat dilihat bahwa di Minangkabau pewarisan 

budaya ini adalah merupakan suatu yang sangat penting sebagai aturan 

hidup masyarakat sehari-hari yang dinyatakan dengan adat.  Karena di 

Minangkabau akan sangat hinanya apabila seseorang dinyatakan tidak 

beradat atau tidak tahu di adat.  Oleh karenanya dengan pola matrilinial 

yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, maka perempuan adalah 

merupakan orang pertama sebagai pendidik utama dan penentu dalam 

pembemntukan karakter anak cucunya agar sesuai dengan ketentuan adat 

yang berlaku.  Sebagai pendidik utama ini, wanita di Minangkabau 

dijuluki sebagai bundo kanduang atau lebih tepatnya bundo nan 

manganduang yang mengayomi keluarga dan anak cucunya dalam 

pembentukan karakter yang sesuai dengan adat budaya Minangkabau.  Ini 

sesuai dengan Imran Manan (1989:46) dalam pembentukan kepribadian 

anak yang sesuai dengan nilai-nilai budayanya dalam bentuk pengasuhan 

dalam keluarga. 

Sejalan dengan uraian di atas, dapat dilihat bahwa kebudayaan 

Minangkabau yang merupakan salah satu identitas bangsa adalah 

merupakan jati diri masyarakat Minangkabau yang dapat dijadikan modal 

dan sekaligus benteng dalam menghadapi kehidupan global masa kini dan 

masa datang.  Nilai-nilai budaya yang diwariskan dalam masyarakat dapat 



diidentifikasikan sebagai pendidikan karakter budaya yang merupakan 

norma adat yang biasanya dipatuhi dan diikuti oleh masyarakatnya.  Oleh 

karenanya jika difahami bahwa nilai-nilai budaya masyarakat 

Minangkabau adalah sangat erat hubungannya dengan budi jo baso (budi 

bahasa) yang merupakan landasan dan pedoman hidup individu 

masyarakat dalam hidup bersama yang dapat membangun karakter 

masyarakat Minangkabau.  Maka hal ini sebetulnya perlu untuk 

dikembangkan dan diwariskan dalam pendidikan masa kini yang 

menganut pola pendidikan karakter bangsa untuk membiasakan karakter 

adat dalam membangun kepribadian anak. 

Selain dari hal tersebut di atas, pewarisan nilai-nilai dan norma 

budaya dalam masyarakat Minangkabau juga dapat disampaikan dalam 

seni budaya mereka di sasaran-sasaran (tempat belajar tertentu misalnya 

sasaran silat, sasaran pasambahan dan lainnya).  Hal tersebut biasanya 

dilakukan melalui kesenian yang antara lain, randai, pasambahan, kaba, 

salawat, dan saluang dendang.  Melalui kegiatan-kegiatan inilah 

ditanamkan nilai-nilai budaya Minangkabau yang bisa jadi pedoman bagi 

anak-anak muda Minangkabau dalam memahami adat dan  budaya 

mereka sesuai dengan kehidupan masyarakatnya (Zuchdi,2008:37). 

Sesuai dengan landasan Undang-undang No 2 tahun 1989 tentang 

sistim pendidikan nasional, maka tentu saja pendidikan yang dilakukan 

saat ini dalam pewarisan nilai-nilai adat Minangkabau ini adalah 

dilaksanakan dalam bentuk pendidikan informal yang menurut undang-



undang No 20 tahun 2003 yang dinyatakan jalurnya adalah pendidikan 

keluarga dan lingkungan yang membentuk kegiatan belajar mandiri.  

Adapun ciri-ciri pendidikan informal ini antara lain adalah tidak terikat 

sama sekali dengan waktu dan tempat serta tidak ada ijazah atau sertifikat, 

namun ini adalah merupakan pengalaman individu secara mandiri.  

Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam melaksanakan pendidikan 

budaya, teks lagu minang ini dapat dilaksanakan dalam bentuk belajar 

kesenian popular Minangkabau yang berisikan nilai-nilai budaya Minang 

dalam bentuk pemahaman petatah petitih, kias banding dan pembiasaan 

perilaku budi baik baso nan indah ini dengan permainan kata-kata dalam 

bahasa sesuai dengan tingkatan umur pada pelajaran seni musik baik 

tradisi maupun popular dalam kurikulum pendidikan formal sebagai 

gabungan antara kurikulum seni dan muatan lokal nilai budaya bangsa 

sesuai dengan pola kehidupan masyarakatnya. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal 

seperti berikut : 

1. Lagu Pop Minang adalah merupakan lagu yang tumbuh dan berkembang 

sejajar dengan perkembangan media audio visual atau sebagai musik 

entertainment dalam memenuhi selera audiensnya sebagai hasil industri 

seni yang dijual di pasar.  Sebagai suatu komoditas, lagu pop Minang 

akan berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan 

masyarakatnya.  Hal ini adalah karena sebagai komoditas seni budaya, 

lagu pop Minang harus hadir dengan garapan dan inovasi baru yang 

sesuai dengan trend budaya kekinian dari masyarakatnya dalam 

memenuhi permintaan pasar dan konsumen.  

2. Sebagai lagu popular, struktur lagu pop Minang adalah berbentuk melodi 

sederhana yang mudah diingat dengan durasi yang pendek sekitar lebih 

kurang 5 menit.   Sebagai lagu yang telah berkembang, melodi lagu pop 

Minang adalah berbentuk lagu dua bagian ( A dan B).  Gaya musik yang 

dipakai dalam lagu pop Minang adalah sangat terbuka sekali dimana 

sesuai dengan sejarah perkembangannya lagu- lagu pop Minang telah 

memakai gaya lagu Latin, selanjutnya Slow Beat, Contra Beat, Slow 

Rock, House, Raggae, Disco, dan Rap sesuai dengan perkembangan 

zaman dan selera penikmatnya.   



Hal ini dapat dilihat dalam perkembangan lagu Pop Minang era 1950 

sampai 2000 an, dimana aransemen musik lagu Pop Minang telah 

menembus batas-batas yang tak terbayangkan.  Pada kurun waktu 

tersebut, aransemen lagu  Pop Minang telah banyak memakai musik 

reggae, remix, irama latin, cha-cha, rumba, bosanova, gambus, dang dut, 

slow rock, beat, contra beat, rap, house dan lainnya.  Selain itu juga 

muncul aransemen perkawinan antara alat musik tradisi Minang dengan 

alat musik Band dalam bentuk kreatif dan inovatif.  Karena kekuatan 

lagu Pop Minang yang terletak pada Teksnya, maka teks lagu Pop 

Minang sangat berperan di dalam dinamika kehidupan masyarakat 

Minang.  Hal ini adalah karena ia merupakan implementasi dari 

perenungan, pemikiran, dan pencermatan penciptanya terhadap alam 

kehidupan mereka. 

3. Kekuatan lagu Pop Minang adalah terletak pada teks lagunya.  Bentuk 

struktur teks lagu pop Minang pada umumnya adalah mengacu pada seni 

sastra Minang yaitu dalam bentuk pantun Minangkabau yang punya 

sampiran dan isi dan selalu bermetaforik pada sekitar alam 

Minangkanbau.  Selanjutnya dalam perkembangan bentuk teks lagu pop 

Minang ini berkembang dalam bentuk syair, dan puisi dimana dalam 

baitnya tidak lagi terdapat sampiran, namun demikian dalam persajakan 

masih tetap bertahan dengan persajakan pantun atau syair dan masih 

bermetaforik pada lingkungan alam serta budaya Minangkabau.     



4. Dari teks lagu Pop Minang yang diteliti yaitu Ayam Den Lapeh, Kasiah 

Tak Sampai, Mangkonyo Denai Tagamang, dan Nan Tido Manahan Hati, 

terlihat dalam pengungkapan isi teksnya penuh dengan raso, pareso, 

malu dan sopan yang merupakan bagian dari adat Minangkabau yang 

berhubungan dengan budi jo baso (budi bahasa) yang merupakan sesuatu 

yang harus dipelihara dan dipakai karena merupakan dasar dalam 

berkomunikasi dan bersosialisasi dalam masyarakat menurut adat yang 

berlaku.  Hal ini terlihat dalam pengungkapan isi teksnya masih ada yang 

menggunakan kata kiasan dan perumpamaan yang halus budi bahasanya 

namun dalam pengembangannya ada yang memakai kata denotatif 

dengan gaya humor yang lucu dalam perubahannya tapi tetap punya 

makna arti yang dalam. 

5. Nilai-nilai budaya yang terdapat dalam teks lagu pop Minang Ayam Den 

Lapeh, Kasiah Tak Sampai, Mangkonyo Denai Tagamang, dan Nan Tido 

Manahan Hati yang diteliti terlihat sangat erat kaitannya dengan situasi 

kondisi masyarakat yang ada pada zamannya.  Hal ini terlihat dari teks 

lagu yang diteliti, nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya adalah 

merupakan refleksi dari keadaan yang ada dalam masyarakat.  Oleh 

karenanya, di dalam teks lagu pop Minang yang diteliti terkandung nilai-

nilai budaya yang berlandaskan pada kebiasaan dan norma adat istiadat 

masyarakat yang antara lain adalah nilai cinta, nilai kontrol sosial, nilai 

kepedulian sosial, nilai kontrol diri, nilai optimis nilai pantang menyerah, 

yang kesemuanya berhubungan dengan sifat ideal pribadi orang Minang 



menurut adat yaitu  ; 1). hiduik baraka, baukua jo bajangko ; 2). Baso 

basi malu jo sopan ; 3). Tenggang raso ; 4). Setia (loyal) ; 5). Adil ; 6). 

Hemat dan cermat ; 7). Waspada (siaga) ; 8). Berani karena benar ; 9). 

Arif, bijaksana, tanggap dan sabar ; 10). Rajin ; dan 11). Rendah hati.   

6. Dalam teks lagu Pop Minang Ayam Den Lapeh, Kasiah Tak Sampai, 

Mangkonyo Denai Tagamang, dan Nan Tido Manahan Hati yang diteliti 

terlihat pemakaian teksnya yang memakai pola berkias dan cenderung 

berpedoman pada raso, pareso, malu dan sopan yang merupakan refleksi 

dari nilai-nilai budaya masyarakatnya.  Hal ini terlihat dalam 

pengungkapan isi teksnya masih ada yang menggunakan kata kiasan dan 

perumpamaan yang halus budi bahasanya.  Inilah yang menjadi landasan 

dasar pembangunan karakter masyarakat Minangkabau yang biasa 

berkomunikasi dengan bahasa yang lemah lembut dan halus penuh 

perumpamaan dan kiasan sebagai pertanda budi yang halus.  Ini terbawa 

dan ditanamkan dari semenjak kecil baik dalam keluarga, kaum termasuk 

dalam memarahi dan mengajar anak-anak dan kemenakan.  Kebiasaan 

inilah yang menjadikan dasar karakter tingkah laku masyarakat 

Minangkabau yang penuh dengan aturan, norma adatnya yang halus budi 

bahasa dan tingkah lakunya.  Namun demikian, perlu disadari bahwa 

selama dalam perkembangannya muncul lagu- lagu jenaka yang humoris 

dalam memenuhi permintaan pangsa pasar lagu pop Minang.  Dalam 

lagu-lagu yang jenaka dan humoris ini dalam teks lagunya banyak 

menggunakan kata-kata yang terkadang tidak cocok dengan alur patut, 



raso, pareso, malu dan sopan.  Hal ini tentu saja menuntut kearifan dari 

pendengarnya untuk dapat menempatkan permasalahannya sesuai dengan 

keadaan yang ada.  

 

B. IMPLIKASI 

Berdasarkan simpulan, maka dapat dikemukakan beberapa hal sebagai 

implikasi penelitian ini yang berhubungan dengan teks lagu Pop Minang yang 

diteliti, nilai-nilai budaya dan pendidikan seni dan budaya Minangkabau.  

1. Teks lagu Pop Minang adalah merupakan karya sastra dalam bentuk syair 

atau pantun.  Oleh karenanya tentu saja teks lagu Pop Minang adalah 

merupakan manifestasi dari pola fikir dan merasa dari tata aturan dan 

kaedah-kaedah kehidupan, perilaku dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat 

Minangkabau yang ada.  Sehubungan dengan hal tersebut, maka teks 

lagu Pop Minang dapat dikatakan sebagai wadah atau sarana untuk 

menginformasikan segala pandangan, kritikan, persepsi, perasaan dan 

ketentuan-ketentuan yang dianut oleh masyarakatnya dan sekaligus 

berfungsi sebagai hiburan.   

Hal ini dapat dilihat dalam teks lagu Pop Minang Ayam Den 

Lapeh, Kasiah Tak Sampai, Mangkonyo Denai Tagamang, dan Nan Tido 

Manahan Hati yang diteliti dimana dalam penggarapan teks lagunya 

sangat memperhitungkan masalah raso, pareso, malu dan sopan yang 

merupakan manifestasi dari adat berbahasa di Minangkabau yang 

dinyatakan dengan budi jo baso (budi dan bahasa) sebagai dasar 



bersosialisasi dalam masyarakat.  Hal ini adalah karena teks lagu 

merupakan komunikasi untk masyarakat umum dan segala lapisannya, 

makanya dalam penyampaiannya haruslah dilakukan dengan bahasa yang 

sopan dan menjaga keseimbangan dalam beradat dan bermasyarakat.  

Oleh karenanya, dengan nilai-nilai budaya yang dinyatakan dengan budi 

jo baso yang baik ini adalah menggambarkan dan mengajarkan serta 

memberikan pemahaman kepada pendengarnya tentang bagaimana 

menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan berbudaya di 

Minangkabau.  Pemahaman dan pembiasaan menggunakan bahasa kiasan 

ini dalam masyarakat dapat memberikan dan memperkaya pemahaman 

tentang nilai-nilai budaya yang membimbing pendengar pada bahasa 

yang halus dan sopan sesuai dengan raso, pareso, malu dan sopan.  Oleh 

karenanya, apresiasi pola bahasa kiasan yang berhubungan dengan budi 

bahasa ini harus diciptakan dan dilakukan lebih menarik melalui cara-

cara yang faktual, aplikatif dan sistematis dalam pendidikan baik formal 

maupun non formal.   

Bentuk pengenalan nilai-nilai budaya dalam teks lagu Pop 

Minang dapat dilakukan di sekolah dengan menganalisis makna secara 

semiotik yang berkaitan dengan aspek sosial budaya.  Dengan demikian 

diharapkan akan dapat memberikan hasil yang memuaskan.  

2. Teks lagu Pop Minang adalah merupakan hasil perilaku masyarakat 

Minangkabau yang meliputi tindakan, perasaan, jalan fikiran, norma 

yang diyakini dapat dijadikan pedoman dalam pembentukan tingkah laku 



yang berdasarkan budi bahasa terutama untuk generasi mendatang.  Hal 

ini adalah karena bahasa dalam pergaulan masyarakat di Minangkabau 

sangat erat kaitannya dengan kieh bandiang, raso poreso dalam menjaga 

keseimbangan dalam beradat dan bermasyarakat.   

3. Teks lagu pop Minang adalah merupakan salah satu komunikasi yang 

sangat terbuka pada masyarakat.  Disadari ataupun tidak teks yang 

terkandung dalam lagu Pop Minang yang beredar akan didengar dan 

dihafal oleh masyarakat serta anak kemenakan.  Hal mana ini akan dapat 

memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam pemakaian kata, 

bahasa, dan istilah sehari-hari dalam berbahasa masyarakatnya.  Untuk 

itu, tentu saja dalam pemakaian kata-kata dalam teks lagu harus dihindari 

bahasa yang vulgar dan juga cara penyampaian yang tidak berdasarkan 

raso, pareso serta alur patut, yang dalam penyampaiannya dilakukan 

dengan bahasa berkias yang dalam adat dinyatakan secara basisampiang 

yang meminta pemahaman dan ketajaman serta kearifan individu dalam 

memahaminya. 

 

C. SARAN 

Setelah membuat kesimpulan dan implikasi penelitian, maka dapat 

disarankan kepada berbagai pihak yaitu : 

1. Pada pencipta lagu Pop Minang agar dapat lebih memperhatikan nilai-

nilai budaya Minangkabau yang berdasarkan raso, pareso, malu, dan 

sopan dengan budi baso yang baik dalam mengaplikasikan isi hatinya ke 



dalam teks lagu.  Hal ini adalah karena teks lagu adalah merupakan 

bentuk sastra Minang yang seharusnya berakar pada nilai-nilai dan norma 

yang ada dalam adat dan budaya masyarakatnya.  Selain dari itu juga 

harus disadari bahwa teks dalam lagu Pop Minang adalah merupakan 

suatu seni yang akan dikosumsi oleh orang banyak dan seluruh lapisan 

secara bebas, oleh karena itu menurut adat Minang haruslah 

penyampaiannya dilakukan secara basisampiang tidak secara vulgar dan 

asal jadi. 

2. Pada asosiasi rekaman Sumatera Barat dan Komisi Penyiaran Indonesia 

(KPI) Sumatera Barat agar dapat melakukan fungsinya sebagai kontrol 

dalam pengembangan lagu- lagu Pop Minang yang beredar.  Selain dari 

itu juga diharapkan pada asosiasi rekaman Indonesia Sumatera Barat agar 

dapat lebih selektif dalam memilih lagu-lagu Pop Minang yang akan 

direkam dan diedarkan pada masyarakat untuk tidak hanya memilih lagu 

yang akan direkam dari segi komersialnya saja namun juga diperhatikan 

bahasa dari teksnya serta penyampaiannya yang sesuai dengan adat dan 

norma budaya Minangkabau. 

3. Kepada lembaga adat dan budaya Minangkabau yaitu Lembaga 

Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Kerapatan Adat 

Nagari (KAN) agar dapat lebih peduli dan peka terhadap perkembangan 

lagu-lagu Pop Minang ini ke depannya dengan melihat, mengontrol dan 

memahami teks lagu Pop Minang yang beredar apakah telah sesuai 

dengan budi baso yang baik dan penuh raso, pareso, malu, dan sopan ?  



Hal ini penting adalah karena lagu- lagu Pop Minang yang beredar adalah 

merupakan konsumsi seluruh lapisan masyarakat Minang baik yang 

dikampung maupun yang diperantauan yang dapat memberi pengaruh 

pada pendengarnya secara langsung maupun tidak langsung.  Oleh 

karena itu, teks lagu Pop Minang perlu mendapatkan perhatian yang lebih 

baik dari kalangan lembaga pendidikan, Komisi Penyiaran Indonesia 

(KPI), lembaga Adat (LKAAM dan KAN), budayawan, serta pemerintah 

untuk dapat memperhatikan perkembangan lagu- lagu Pop Minang yang 

ada agar teksnya selaras dengan budaya raso, pareso, malu dan sopan 

yang merupakan dasar dari budi dan bahasa di Minangkabau.  Hal ini 

pada saat ini tampak adanya ketidak pedulian lembaga- lembaga tersebut 

di atas, dan masyarakat sebagai alat kontrol sosial dalam perkembangan 

teks lagu- lagu Pop Minang yang beredar agar sesuai dengan konsep adat 

yang berlaku.  Kenyataan ini sangat berbeda pada zaman orde baru 

dimana dalam perkembangan lagu- lagu Pop termasuk lagu Pop Minang 

ada kontrol dari pemerintah melalui Departemen Penerangan Indonesia 

yang melakukan sensor dan pengawasan filem dan musik Pop termasuk 

pada teks lagunya agar sesuai dengan adat dan budaya yang ada.  

4. Kepada lembaga pendidikan menengah tingkat SLTP dan SLTA 

diharapkan agar dapat berperan lebih aktif dalam menanamkan nilai-nilai 

budaya lokal dengan memasukkan pembahasan nilai-nilai yang 

terkandung dalam teks lagu Pop Minang yang sesuai dengan budi baiak 

ini dalam mata pelajaran seni musik, bukan hanya mengupas masalah 



musiknya saja.  Namun diharapkan pada lembaga pendidikan menengah 

yang formal (SLTP – SLTA) yang ada di Sumatera Barat agar dalam 

pelajaran musik dan budaya lokal dapat memasukkan unsur teks lagu-

lagu Pop Minang dan membahasnya sesuai dengan adat budi baso yang 

baik dan penuh raso, pareso, malu dan sopan dengan bahasa yang 

berkias dan hubungannya dengan adat berbahasa dan berkomunikasi 

dalam masyarakat Minangkabau.  Hal ini diharapkan agar generasi muda 

Minangkabau mendatang dapat memahami pola gaya bahasa berkias 

yang berhubungan dengan budi baso yang baik berdasarkan raso, pareso, 

malu dan sopan serta dapat mengaplikasikannya dalam pergaulan 

bermasyarakat. 
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Lampiran 1 

AYAM DEN LAPEH 

Oleh : A. Hamid 
 

Luruihlah jalan Payokumbuah 
Ba belok jalan kayu jati 

Dima hati indak karusuah 
Ayam den lapeh hai hai ayam den lapeh 
 

 Mandaki jalan Pandai Sikek 
 Basimpang jalan ka Biaro 

 Dima hati indak kamaupek  
 Awak ta kicuah hai hai Ayam den lapeh 
 

Sikua capang sikua capeh 
Saikua tabang saikua lapeh 

Tabanglah juo nan ka rimbo 
Oi lah malang juuo 
 

 Pagaruyuang Batusangka 
 Tampek bajalan urang Baso 

 Duduak tamanuang tiok sabanta 
 Oi lah malang juo hai hai ayam den lapeh 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



KASIAH TAK SAMPAI 

Oleh : Syahrul Tarun Yusuf 
 

Malang bacinto bintang jo bulan 

Kasiah digungguang dek mato hari 
Bia bacarai nyao jo badan 

Putuih lah tali jantuang jo hati 
Cinto ka uda den bao mati 
 

 Ka dalam tanah maik bakubua 
 Datang malaikaik yon an batanyo 

 Apo ka dayo yon an takana 
 Kasiah ka uda nan indak sampai 
 Yo nan takana kasiah ndak sampai 

 
Cinto den indak ado duonyo 

Cinto den hanyo ka uda surang 
 
 Bia mangamuak topan jo badai 

 Cinto den indak ado duonyo 
 Bia di dunia kasiah ndak sampai 

 Yo di akhiraik den nanti juo 
 Uda den nanti dalam sarugo 
 

Cinto den indak ado duonyo 
Cinto den hany ka uda surang 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



MANGKONYO DENAI TAGAMANG 

Oleh : Nuskan Syarif 
 

Kok cinto uda ka ranah Minang 

Tapian usah tinggakan 
Kok cinto uda ka denai surang 

Usahlan pai bajalan 
 
 Dipacik janji ganggam pituah 

 Sajalan kato jo sayang 
 Lautan sati rantau batuah 

 Mangkonya denai tagamang 
 
Bukannyo ragu ka alang tabang 

Dek langik indak batapi 
Bukannyo ragu ka uda saying 

Dek dunia samakin sati 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



NAN TIDO MANAHAN HATI 

Oleh : Agus Taher 
 
Bialah diak hujan tangah hari,  

Naknyo tumbuah si rumpuik banto 
Bialah diak denai surang diri,  

kok jo ambo mungkin sansaro 
 

Iyo iyo mungkin sansaro,  

Iyo kok jo ambo mungkin sansaro 
 

Santano bapisah indak denai bakaciak hati 
Sajak dulu denai lah tau mimpi-mimpi ka tingga mimpi 
 

 Kayu Aro balapau nasi,  
Dingin-dingin di Sukarami 

 Lah biaso galak din an lai,  
Rang nan tido Manahan hati 

 

Iyo  iyo Manahan hati,  
Iyo rang nan tido Manahan hati 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Lampiran 2 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 
 

 



Lampiran 3 

 



 



 



 



 



 



 


