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RINGKASAN 

 

Ratok Silungkang Tuo merupakan salah satu jenis ratok yang terdapat di 

Nagari Silungkang Minangkabau, yang digunakan untuk meratapi harimau yang 

mati. Ratok ini tidak memiliki teks yang jelas, tapi disajikan dengan cara 

berdendang-dendang kecil tanpa  artikulasi yang jelas yang bagi masyarakat 

setempat biasa juga di sebut dengan marunguih. “Marunguih” dilakukan 

seseorang dalam kain sarung  dekat kuburan harimau pada waktu malam hari. 

Segala sesuatu yang berkaitan dengan harimau yang mati, disampaikan dalam 

bentuk  marunguih, dengan  irama yang berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan 

untuk mempelajari nilai-nilai, estetika, serta filosofi yang melatar belakangi 

tradisi tersebut.  Kemudian direkonstruksi ulang ke dalam bentuk seni 

pertunjukan, tanpa menghilangkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat 

nagari Silungkang. Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif dengan pendekatan antropologi, sosiologi, estetika dan musikologi. 

Metode pengumpulan data yang di pakai dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini berupa komposisi musik dalam 

bentuk teaterikal yang gunanya untuk mendongkrak pariwisata Nagari 

Silungkang  sebagai  bahagian dari Kota Sawahlunto.  

 

Kata Kunci: Marunguih, Ratok Silungkang Tuo, Ritual, Seni Pertunjukan. 
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PRAKATA 

 Puji dan syukur diucapkan kehadirat Allah SWT yang mana berkat rahmat 

dan karunianya sehingga laporan akhir penelitian yang berjudul “Rekonstruksi 

Ratok Silungkang Tuo Dari Ritual Kematian Menjadi Seni Pertunjukan Dalam 

Rangka Pelestarian Budaya Minangkabau “ dapat selesai sesuai dengan jadwal 

yang telah ditetapkan. 

 Laporan Penelitian ini dapat di selesaikan berkat kerja sama seluruh tim dan 

bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada panitia pemberi Dana penelitian Hibah Bersaing  Th 2016, kepada para  

informan yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan beragam 

informasi yang berkaitan dengan Ratok Silungkang Tuo, dan tidak lupa pula peneliti 

mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Prof. Dr. Novesar 

Jamarun, MS selaku Rektor ISI Padang Panjang yang telah memfasilitsi dan memberi 

motivasi kepada peneliti dalam melakukan penelitian ini, di samping itu tidak lupa 

pula diucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Febri Yulika, S. Ag., M. Hum selaku 

ketua LPPMPP ISI Padang Panjang yang telah mefasilitasi berbagai kebutuhan dalam 

penelitian ini. kepada seluruh tim peneliti beserta kruwnya yang telah 

menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam menyelesaikan laporan kemajauan 

penelitian ini. 

Laporan penelitian ini merupakan laporan  ahir yang hasilnya telah mencapai 

100%. Adapun hasil yang sudah dicapai adalah berkaitan dengan permasalahan 

tentang geografis Nagari Silungkang, Sejarah Nagari Silungkang, Asal-Usul Ratok 
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Silungkang Tuo, dan Bentuk penyajian Ratok lungkang Tuo yang terdiri dari bentuk 

ensambel musik arakan dan bentuk musik vokal solo dalam pentas statis, dan 

deskripsi rancangan rekonstruksi Ratok Silungkang Tuo yang akan digarap pada 

tahun kedua.  

Demikianlah laporan penelitian ini, dibuat sebagaimana mestinya mudah-

mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat  secara luas khususnya para generasi 

muda  sebagai generasi penerus.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Balakang Masalah 

Di tengah kehidupan masyarakat Nagari Silungkang, berkembang 

berbagai tradisi, seni dan budaya. Salah satu di antaranya adalah “marunguih” 

atau dalam bahasa kesehariannya di Nagari Silungkang disebut dengan Ratok 

Silungkang Tuo. Marunguih: Ratok Silungkang Tuo merupakan salah satu bentuk 

aktivitas budaya masyarakat masa lalu di Nagari Silungkang. Dalam tradisinya, 

marunguih berkaitan  dengan peristiwa pembunuhan harimau di nagari tersebut. 

Menurut kepercayaan masyarakat setempat, bahwa harimau yang dibunuh itu  

adalah harimau jadi-jadian yaitu  seseorang yang sudah meninggal dunia menjadi 

harimau yang disebut inyiak. Karena harimau jadi-jadian ini disinyalir  sudah 

berulang-ulang melakukan kesalahan pada masyarakat seperti memakan ternak, 

menakut-nakuti manusia, merusak tanaman di ladang masyarakat dan lain-lain,  

maka masyarakat marah dan menjadi geram, sehingga mesyarakat berinisiatif 

untuk membunuh harimau tersebut. 

Setelah harimau tersebut mati, maka masyarakat setempat melakukan 

uapacara ritual kematian harimau  dengan cara “Marunguih” atau meratapi 

kematian harimau itu yang dikenal dengan Ratok Silungkang Tuo. Menurut 

kepercayaan masyarakat setempat, upacara kematian harimau ini perlu dilakukan  

karaena apabila tidak dilakukan harimau-harimau yang lain akan marah dan 
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menyerang masyarakat sekitarnya.  Oleh karena itu  “Marunguih” menjadi 

peristiwa  penting  yang harus dilakukan bagi masyarakat Nagari Silungkang..   

Marunguih dilakukan oleh  seseorang dalam kain sarung dekat  harimau  

yang mati tersebut pada malam hari. Segala hal yang berkaitan dengan harimau 

diekspresikan dengan cara  marunguih,  dengan pola irama yang berbeda-beda.  

Seiring dengan perkembangan pola pikir masyarakatnya “marunguih’ 

berkembang dan menjalar ke beberapa tradisi pada masyarakat Nagari Silungkang 

yaitu mulai dari peristiwa untuk mengupacarai harimau mati, sampai ke peristiwa 

kematian salah satu anggota keluarga. 

Sehubungan dengan uraian di atas, Ratok Silungkang Tuo berubah 

menjadi media penyampaian sebuah keadaan atau situasi yang dihadapi seseorang 

dalam suasana kematian atau peristiwa meninggalnya anggota keluarga dalam 

satu kaum.  Dalam hal ini, di Nagari Silungkang di samping ritual kamatian 

harimau  juga ditemui ritual kamatian sanak keluarga  yang juga diratapi dengan  

Ratok Silungkang Tuo.  Biasanya diratapi dengan cara menyebut seputar peristiwa 

tentang pengalaman hidup seseorang yang telah meninggal dunia  yang 

disampaikan dalam bentuk pantun.  Pantun ini disampaikan dalam bentuk  

nyanyian  ratok dan teks yang disampaikan itu adalah tentang sifat-sifat, tingkah 

laku yang meninggal dunia semasa hidupnya. Penyampaian pantun tersebut  

dilakukan  di rumah duka dengan cara melakukan Ratok Silungkang Tuo,  tetapi 

tidak  bersembunyi dalam kain seperti meratapi kematian harimau. 
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Sehubungan dengan perubahan dan perkembangan “marunguih” dalam 

kehidupan masyarakat Nagari Silungkang sebagaimana telah diuraikan di atas, 

Wilbert More dalam buku Perspektif Tentang Perubahan Sosial, menyatakan  

bahwa perubahan kebudayaan suatu masyarakat dapat dilakukan melalui studi 

perubahan sosial, seperti norma, nilai dan fenomena kultural (Lauer, 2003: 4). 

Berkaitan dengan pendapat ini,   Ratok Silungkang Tuo  juga mempunyai nilai-

nilai  budaya tinggi, baik dari  nilai nilai  estetis yang meliputi  melodi, teks, isi 

teks, maupun dari etika penyajian. Pernyataan ini sesuai dengan sifat utama  dari 

kebudayaan yang selalu berubah dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan 

masyarakat pendukungnya (Sairin, 2002: 5).  

Fenomena-fenomena di atas menarik untuk dikaji lebih lanjut, dan 

direkonstruksi  menjadi sebuah  seni pertunjukan yang memiliki keunikan lokal 

(local genius), yang diharapkan mampu menjadi filter untuk membentengi 

berbagai pengaruh kebudayaan luar yang dianggap dapat merusak nilai-nilai 

budaya Minangkabau. Sekaligus untuk pelestarian dan dokumentasi budaya 

dalam mendongkrak dunia pariwisata di wilayah Sumatera Barat khususnya di 

Nagari Silungkang Kota Sawahlunto  

 Ratok Silungkang Tuo merupakan salah satu  bentuk ritual yang terdapat 

di Nagari Silungkang, kota Sawahlunto. Dalam pertunjukannya, ritual Ratok 

Silungkang Tuo ini terdiri dari dua bentuk penyajian.  Kedua bentuk tersebut, 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat  dipisahkan antara satu dan  lainnya. Di 

samping itu, kedua bentuk penyajian tersebut  mempunyai konsep yang berbeda 
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dengan repertoar musik yang berbeda pula yakni; 1) penyajian dalam bentuk 

arakan, dalam  ritual ini penyajiannya dilakukan oleh beberapa orang laki-laki 

mempergunakan konsep musik yang lebih dinamis dan agresif; 2) penyajian 

dalam bentuk pentas statis, dalam penyajian  ini hanya menggunakan musik vokal 

yang bernuansa lebih melankolis yang dimainkan secara solo oleh seorang laki-

laki dengan busana pemainnya ditutup dengan kain sarung.   

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan masalah bagaimana 

bentuk Ratok Silungkang Tuo di Nagari Silungkang dan bagaimana 

merekonstruksi Ratok Silungkang Tuo menjadi seni pertunjukan dalam bentuk 

komposisi  musik baru. Secara keseluruhan, bentuk pertunjukan Ratok Silungkang 

Tuo  ini  dapat dilihat dengan jelas di dalam  bab pembahasan/hasil penelitian ini.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Tinjauan pustaka perlu dilakukan terutama untuk menelaah berbagai sumber 

yang ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan. Kerja ini bertujuan untuk 

menghindari agar jangan terjadi penelitian yang tumpang tindih. Sehubungan dengan 

hal ini, sesuai dengan penelitian yang dilakukan, maka ada beberapa referensi yang 

diperlukan antara lain: 

Marunguih; Ratok Silungkang Tuo berkaitannya dengan konsep  keyakinan 

masyarakat tentang reinkarnasi dari manusia yang sudah meninggal dunia menjelma 

menjadi harimau yang disebut inyiak, sehingga penghormatan terhadap harimau yang 

mati perlu dilakukan. Dalam kaitan ini, Haviland mengemukakan bahwa konsep 

kepercayaan kepada arwah leluhur atau makhluk manusia  terdiri atas dua bagian 

yaitu tubuh dan roh. Setiap orang mempunyai roh vital yang dapat mengadakan 

perjalanan di luar tubuh, sedangkan  tubuhnya  tetap tidak bergerak. Konsep ini 

menyatakan bahwa roh orang yang meninggal dibebaskan dari tubuh, dan roh 

tersebut tetap hidup. Maka makhluk-makhluk tersebut sering dianggap masih tetap  

secara aktif menaruh perhatian kepada masyarakat dan bahkan tetap menjadi anggota 

dari turunannya. 

   Ratok Silungkang Tuo sebagai salah satu budaya masyarakat Nagari 

Silungkang dilakukan rekonstruksi untuk memperjelas status keberadaannya dalam 

masyarakat. Raymond William menjelaskan bahwa dalam sosiologi budaya terdapat 

file:///C:\Users\User\Documents\Proposal%20Totem%202015.rtf%23
file:///C:\Users\User\Documents\Proposal%20Totem%202015.rtf%23
file:///C:\Users\User\Documents\Proposal%20Totem%202015.rtf%23
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tiga jenis komponen pokok, yaitu lembaga budaya (institution), isi budaya (content), 

dan efek budaya (effects). Lembaga budaya akan menanyakan siapa yang 

menghasilkan produk budaya, siapa yang mengontrol, dan bagaimana kontrol 

dilakukan; sedangkan isi budaya menanyakan apa yang dihasilkan atau simbol apa 

yang diusahakan; sementara efek budaya akan menanyakan konsekwensi apa yang 

diharapkan dari proses budaya (1994: 585-586).   

Beberapa pendapat  di atas, dalam penelitian ini akan digunakan untuk 

memahami konsep-konsep Ratok Silungkang Tuo sehingga dapat dilakukan 

rekonstruksinya. Di samping itu beberapa tulisan dalam bentuk skripsi, laporan 

penelitian, dan jurnal  dapat dipedomani di  antaranya adalah. 

Dedi Yalson dan Yonni Saputra, (2009)  tulisannya yang berjudul Marunguih: 

Ratok Silungkang Tuo (Tradisi dan Kesenian Rakyat yang Terlupakan), dalam  

buletin Sahabat Museum TH I Edisi 02 April-Juli, Sawahlunto: Bid. Peninggalan 

Bersejarah dan Permuseuman Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto. Tulisan ini 

memperkenalkan salah satu tradisi yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Nagari 

Silungkang yaitu Ratok Silungkang Tuo yang lazim digunakan oleh masyarakatnya 

untuk meratapi beberapa peristiwa yaitu maratapi harimau mati, meratapi manusia 

atau sanak saudara yang meninggal dunia, dan meratapi nasib yang sering ditimpa 

musibah. Tulisan ini dijadikan sebagai sumber utama untuk memahami Ratok 

Silungkang Tuo.  

Arnailis (2004) dalam tesis yang berjudul “Kesenian Ilau di Nagari Salayo 

Sumatera Barat Suatu Kajian Bentuk, Fungsi dan Makna”. Tulisan ini membahas 
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tetang bentuk estetika pertunjukan kesenian Ilau yang meliputi struktur, anggota 

pemain, struktur penyajian Ilau, fungsi identitas etnik, fungsi estetika dan simbolis, 

fungsi penyelamat budaya, fungsi pendidikan dan ekonomi, makna pertunjukan Ilau 

bagi masyarakat Salayo (sebagai penentu jati diri), makna estetis dan simbolis, makna 

perubahan budaya, dan makna apresiatif. Tulisan ini dapat digunakan dalam 

memperkaya wawasan tentang kepercayaan masyarakat Silungkang terhadap 

reinkarnasi. 

Daryusti (1996), “Tari Randai Ilau dari Ritual ke Estetis di Nagari 

Saniangbakar”, laporan penelitian ASKI Padangpanjang. Salah satu bagian dari 

tulisan ini membahas tentang latar belakang historis Ilau yang menyatakan bahwa 

Ilau merupakan nyanyian untuk mailauan atau menangisi harimaau yang mati 

terbunuh. Agar harimau yang lain tidak mengganas pada masyarakat sekitar atas 

kematian temannya, maka diadakan suatu upacara ritual yang disebut bailau yaitu 

menangisi (meratapi kematian harimau). Tulisan ini dapat dimanfaatkan untuk 

memahami “Marunguih”: Ratok Silungkang Tuo yang pada prinsipnya sama dengan 

Ilau yaitu meratapi atau menangisi harimau yang sudah mati terbunuh. 

Yulkaflis (1980), “Bailau di Kanagarian Ampiang Parak Batang Kapas 

Kabupaten Pesisir Selatan”, Skripsi ASKI Padangpanjang. Dalam laporan penelitian 

ini diimformasikan bahwa bailau merupakan nyanyaian ratapan atau menangisi  

buaya yang mati  terbunuh.  Sedangkan penelitian Arnailis (2004) yang berjudul 

“Kesenian Ilau di Nagari Salayo Sumatera Barat Suatu Kajian Bentuk, Fungsi dan 

Makna” Tesis Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar. Dalam bagian tulisan ini 
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membahas tentang Ilau yang menyatakan bahwa Ilau adalah nyanyian ratapan 

kematian yaitu menangisi anak yang meninggal dunia di rantau, akan tetapi mayat 

atau jenazahnya tidak bisa dibawa pulang ke kampung halamannya, maka keluarga di 

kampung melakukan upacara ritual bailau yaitu menangisi atau meratapi anak yang 

meninggal dunia. 
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

B. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Untuk mempelajari salah satu bentuk ritual yang terdapat di Nagari 

Silungkang  Sumatera Barat. 

2) Untuk mengungkap dinamika budaya dan segala aspek yang 

mempangaruhinya. 

3) Untuk mendapatkan data tentang repertoar musik yang mendukung ritual 

Ratok Silungkang Tuo. 

4) Hasil penelitain ini akan direkonstruksi ulang untuk dijadikan musik baru 

yang sarat dengan nilai-niai estetika, sehingga nantinya bisa dijadikan 

asset budaya Nagari Silungkang ke depan untuk  mendongkrak 

kemampuan nagari dalam bidang seni budaya dan pariwisata. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini terdiri dari dua tahap. 

Tahap pertama, 

1) Untuk mempelajari Ratok Silungkang Tuo dari sudut  nilai-nilai 

kebudayaan setempat, nilai-nilai  estetika, serta filosofi yang melatar 

belakangi tradisi tersebut. 
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2) Untuk mempelajari bentuk-bentuk repertoar lagu musik pendukung ritual 

Ratok Silungkang Tuo. 

3) Untuk mempelajari repertoar lagu  serta “modus-modus”   musiknya.  

4) Untuk mempelajari sistem dan teknik permainan musik Ratok Silungkang 

Tuo..  

 

Tahap ke dua. 

Penelitian tahap kedua bertujuan.  

1) Untuk merekonstruksi Ratok Silungkang Tuo ke dalam bentuk 

performance baru dalam bidang seni pertunjukan tanpa menghilangkan 

nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat nagari Silungkang. Kemudian 

dilakukan uji publik di dalam habitatnya. 

2) Dijadikan jurnal yang bertaraf  Nasional serta buku ajar untuk dijadiakan 

bahan dalam mendukung mata kuliah Seni Pertunjukan Indonesia dan 

mata kuliah praktek Musik Nusantara sekaligus untuk menambah  

pengayaan wawasan mahasiswa dalam bidang seni budaya Melayu 

khususnya  Minangkabau. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut. 
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1. Dapat mengetahui  asal usul Ratok Silungkang Tuo sebagai sebagai salah satu 

musik vocal tradisi Nagari Silungkang yang berhubungan dengan keyakinan 

masyarakat terhadap reinkarnasi dari nenek moyang yang sudah   meningal.  

2. Dapat mengetahui bentuk-bentuk repertoar lagu yang mendukung ritual Ratok 

Silungkang Tuo. 

3. Dapat dijadikan bahan untuk direkonstruksi ulang ke dalam bentuk seni 

pertunjukan baru yang seusai dengan kekinian  dalam melestarikan asset 

budaya Nagari Silungkang, sekaligus untuk pengayaan bagi mahasiswa dalam 

bidang musik Nusantara. 

4. Dengan adanya  penelitian ini, masyarakat lebih mencintai budayanya sendiri 

dari pada budaya yang datang dari luar.   
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial antropologis  dengan 

menggunakan metode kualitatif. Penggunaan metode ini berdasarkan pertimbangan 

bahwa peneliti mengkaji lebih mendalam fenomena-fenomena yang terjadi dalam 

lingkungan masyarakat. Sesuai dengan apa yang dikemukakan Miles dan Huberman 

(1992: 37) bahwa penelitian kualitatif dilakukan untuk mendapatkan informasi 

tentang fenomena yang sedang berlangsung, sebagai prosedur penelitian Bogdan dan 

Taylor juga mengemukakan tentang pendekatan kualitatif yang dipandang sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang dan perilaku yang diamati”. 

 

A. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dari sudut tekstual dan 

kontekstual Ratok Silungkang Tuo”. Dari sudut tekstual, berkaitan dengan 

material Ratok Silungkang Tuo meliputi bentuk penyajian, tempat penyajian, teks 

nyanyian, melodi, tempo dan dinamik. Sedangkan dari sudut kontekstual 

berkaitan dengan untuk apa masyarakat melakukan Ratok Silungkang Tuo,  juga 

berkaitan dengan fungsi dan makna Ratok Silungkang Tuo bagi masyarakat 

Silungkang. Penelitian ini dilakukan untuk mendapat data produk seni 

pertunjukan tradisional Ratok Silungkang Tuo yang bermuatan karakteristik 

kepercayaan  dan  menjadi identitas masyarakat Nagari Silungkang  sampai saat 
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ini. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu (1) observasi, (2) 

wawancara  dan  (3) dokumentasi. 

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah partisipasi 

aktif (active participation) yaitu peneliti langsung datang ketempat lokasi seni 

vokal ”Marunguih: Ratok Silungkang Tuo” dilaksanakan atau dipertunjukkan. 

Sebagaimana lazimnya dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri merupakan 

instrumen utama dalam melakukan observasi untuk mencari dan menghimpun 

data dengan ikut terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh objek yang 

diteliti, walaupun tingkat keterlibatan tersebut dapat berkadar tinggi ataupun 

rendah. 

Pengumpulan data melalui teknik observasi tersebut di atas, didukung 

dengan teknik wawancara,  sebagai pengujian terhadap sesuatu yang telah 

diamati, dan sekaligus menjaring fenomena-fenomena yang tak tersaksikan oleh 

mata. Wawancara dilakukan  dengan seniman  (pelaku Ratok Silungkang Tuo), 

budayawan, dan masyarakat pengguna Ratok Silungkang Tuo. Wawancara yang 

dilakukan adalah wawancara secara mendalam (in  depth interview) dengan cara 

tidak berstruktur (unstructured interview). Teknik wawancara ini digunakan 

untuk mendapatkan data atau informasi dengan cara bertatap muka langsung 

dengan informan. Untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data, 

maka dalam  proses wawancara peneliti menggunakan alat bantu berupa buku 

catatan dan Hand Phone.  
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Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data 

yaitu dari bahan tertulis, wawancara dan pertunjukan,  yang peneliti jadikan 

sebagai  bahan informasi. Data tertulis diperoleh dari berbagai sumber, seperti 

perpustakaan Prodi Seni Karawitan, perpustakaan ISI Padangpanjang, dan 

perpustakaan pribadi. 

Pengumpulan koleksi produk seni pertunjukan tradisional Silungkang ini 

akan digunakan peralatan-peralatan teknologi media rekam untuk kelangsungan 

dokumentasi audio, dan visual, seperti  kamera foto digital, Hand Phone, camera 

video,  serta peralatan lainnya yang sifatnya dapat membantu peneliti dalam 

mengumpulkan data di lapangan.  Kamera video membantu penelitian  merekam 

pelaksanaan pertunjukan  Ratok Silungkang Tuo. Kamera foto digital digunakan 

untuk mengabadikan bagian-bagian yang menarik  dan relevan dengan penelitian. 

Hand Phone  digunakan untuk  merekam wawancara   dengan informan.  Apalagi 

peneliti tidak  sempat mencatat detail-detail dari ucapan informan, maka data 

rekaman dapat membantu peneliti untuk mengingat kembali.  Dengan demikian,  

data lapangan yang didokumentasikan tersebut sangat membantu peneliti untuk 

melakukan pengolahan data. 

 

B. Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data dikenal juga dengan kegiatan „kerja di belakang meja‟ 

(desk-works) dan laboratorium merupakan tahap akhir suatu proses penelitian.  

Kegiatan ini dilakukan melalui  beberapa proses pengolahan data:  
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1. Mentranskripsi semua data lapangan yang telah direkam. 

2. Melakukan penyeleksian terhadap semua data yang telah ditranskripsi, guna 

mendapatkan data yang mempunyai hubungan dengan desain penelitian yang 

telah dirumuskan sebelumnya.     

3. Melakukan klasifikasi data lapangan sesuai rancangan out-line rekonstruksi  

terhadap   Ratok Silungkang Tuo.    

 

C. Teknik Penyajian Hasil Analisis Data  

Penyajian data dilakukan untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan 

ilmiah berdasarkan data-data yang diperoleh ke dalam bentuk tulisan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Laporan tersebut akan diformat sesuai panduan yang 

berlaku oleh Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Direktorat Jendral PendidikanTinggi. Penelitian ini akan dilakukan melalui dua 

tahap yaitu tahun pertama yang sedang berjalan dan tahun kedua.  
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Geografis Nagari Silungkang 

Sebelum menguraikan masalah georafis Nagari Silungkang, terlebih 

dahulu  perlu dipahami bahwa Nagari Silungkang adalah salah satu nagari yang 

berada di wilayah budaya Minangkabau. Secara tradisional, Minangkabau 

mempunyai dua wilayah pemerintahan adat. Pembagian ini disesuaikan dengan 

kondisi pada masa kerajaan Pagaruyung masih berdiri. Pertama, daerah Luhak, 

dan kedua daerah Rantau. 

Daerah  Luhak  berada disekitar Gunung   Merapi, terdiri dari tiga luhak 

yang dikenal dengan  Luhak  Nan Tigo  yaitu Luhak Tanah Data, Luhak Agam, 

dan Luhak Limo Puluah Koto.  Sedangkan daerah Rantau merupakan daerah 

perluasan dari Luhak Nan Tigo yang terletak  di luar Luhak Nan Tigo (luhak yang 

tiga). Adapun wilayah Luhak Nan Tigo  adalah sebagai berikut; 

1) Luhak Tanah Data terletak dilembah dan dataran tinggi sekitar Gunung 

Merapi`, Gunung Singgalang, dan Gunung Tandikek;  

2) Luhak Agam meliputi lembah dan dataran tinggi sekitar Gunung Singgalang 

dan Gunung Merapi; 

3) Luhak Limo Puluah Koto terletak sekitar lembah dan dataran tinggi sebelah 

Timur Gunung Sago, Gunung Ameh, Gunung Bungsu dan Gunung Sanggua, 
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serta Gunung Gadang. Di sebelah Timurnya terletak Bukit Barisan yang 

berlapis-lapis.  

Setiap Luhak mempunyai cirri-ciri masing-masing. Sehubungan dengan 

ini A.A. Navis dalam bukunya Alam Takambang Jadi Guru menjelaskan sebagai 

berikut;  

Di dalam kehadirannya, setiap Luhak mempunyai ciri atau identitas 

sendiri yang saling mereka pertahankan dan banggakan sebagai alat 

pemersatu dan pendorong semangat perlombaan  dalam memelihara harga 

diri mereka sendiri. Perbedaan ciri antara Luhak-luhak itu terlihat pada 

bentuk rumah gadang, model pakaian resmi penghulu atau penganten atau 

pengiringnya (1984: 105). 

 

Selain itu, keperibadian masyarakat dari masing-masing Luhak 

diungkapkan dengan perumpamaan yang  berpedoman kepada sifat-sifat alam. 

1) Luhak Tanah Data (luhak nan Tuo) diibaratkan:  buminyo tanang, aienyo 

tawa, ikannyo  banyak  (buminya subur, airnya tawar, ikannya banyak), yang 

ditafsirkan masyarakatnya ramah, suka damai dan sabar. Keperibadiannya 

juga dilambangkan juga dengan warna  kuning dan lambang hewannya  

kucing. 

2) Luhak Agam (luhak nan tangah) diibaratkan: buminyo angek, aienyo karuah, 

ikannyo lia (buminynya panas, airnya keruh, ikannya liar), ditafsikan 

masyarakatnya mempunyai keperibadian keras hati dan suka marah. 

Keperibadian ini dilambagkan juga dengan warna  merah dan lambang 

hewannya harimau.  
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3) Luhak Limo Puluah Koto (luhak nan bungsu) diibaratkan: buminyo sajuak, 

aienyo janiah, dan ikannyo jinak (buminya sejuk, airnya jernih, dan ikannya 

jinak), ditafsirkan mayarakatnya mempunyai kaperibadian berhati 

lembut,tenang dan suka damai.  Keperibadian ini  dilambangkan juga dengan 

warna biru dan lambang hewannya kambing.  

Daerah Luhak jauh lebih dahulu berdiri dari pada daerah Rantau. Daerah 

Rantau merupakan tempat perluasan untuk  keparluan sosial ekonomi masyarakat 

luhak. Masyarakat Luhak pergi mencari daerah baru yang berdekatan dengan 

luhak mereka masing-masing.  Masyarakat Luhak Tanah Data pergi ke daerah 

Solok terus ke selatan  sebagai rantaunya. Masyarakat Luhak  Agam  pergi ke 

daerah Pasaman sampai ke utara sebagai rantaunya. Sedangkan  masyarakat 

Luhak Limo Puluah Koto merantau ke daerah Bangkinang, Kampar sampai ke 

Timurnya. Dalam hubungan ini M. Rasyid Manggis mengatakan: 

Nyatalah, betapa eratnyaa hubungan Luhak dengan Rantau, yang  diikat  

dengan adat, masalah Luhak dengan Rantau pada hakekatnya satu jua 

adanya. Kesatuan ini tiada dapat dibagi-bagi dengan umpamanya batas 

geografis atau dengan suatu cara pembagian administratif, maka luhak dan 

rantau bersama-sama inilah yang disebut dengan Alam Minangkabau 

(Manggis, 1982: 126). 

 

Dewasa ini, setiap luhak dengan masing-masing rantaunya telah menjadi 

Daerah Tingakat II Kabupaten. Daerah Luhak Tanah Data menjadi Kabupaten 

Tanah Datar,  Luhak Agam menjadi Kabupaten  Agam, Luhak Limo Puluah Koto 

menjadi Kabupatan  Lima Puluh Kota. 
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Secara geaografis, daerah-daerah rantau itu berbatas dengan kelompok-

kelompok etnis lain. Di sebelah Utara suku bangsa Mandailing; sebelah Timur 

dengan suku Melayu Riau; sabelah Tenggara dengan suku Melayu Jambi; sebelah 

Selatan dengan suku Rejang; dan sebelah Barat terdapat suku bangsa Mentawai 

yang mendiami Kepulauan Mentawai di Samudera Indonesia. 

 

 

Gambar 1 

Peta Silungkang 

(Foto: Arnailis) 
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Kondisi wilayah sebagaimana diuraikan di atas, terjadilah saling 

mempengaruhi antara masyarakat di daerah rantau dengan kelompok-kelompok 

etnis yang menjadi tetangganya, sehingga terjadi percampuran kebudayaan, baik 

dalam sistem sosial masyarakat  ataupun bentuk-bentuk keseniannya.  

Sehubungan dengan Geografis Nagari Silungkang yang dimaksud dalam 

tulisan ini adalah yang berkaitan dengan lokasi kehidupan kesenian Ratok 

Silungkang Tuo,  masyarakat yang menghidupi atau yang menggunakan kesenian 

tersebut.  Sesuai dengan obyek penelitian, bahwa yang dimaksud dengan lokasi 

kehidupan kesenian Ratok Silungkang Tuo, adalah tinjauan geografis Nagari 

Silungkang, dan yang dimaksud dengan masyarakat yang menggunakan kesenian 

Ratok Silungkang Tuo adalah tinjauan kebudayaan masyarakat  Nagari 

Silungkang itu sendiri.   

Logikanya, geografis suatu Nagari  di Minangkabau akan otomatis 

mempengaruhi konsep budaya masing-masing Nagari. Prinsip hubungan geografi 

suatu Nagari dengan produk budaya masyarakatnya ini dinyatakan dengan 

ungkapan “Adat salingka Nagari, cupak salingka batuang; lain padang lain 

belalang, lain lubuak lain ikannyo” , artinya masyarakat satu nagari memiliki 

spesifik produk sosio-budaya dan seninya yang berbeda dengan masyarakat 

nagari-nagari  lainnya di Minangkabau.   

Geografi adalah ilmu tentang lokasi dan variasi keruangan atas fenomena 

fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Kata geografi berasal dari 

Bahasa Yunani yaitu gê ("Bumi") dan graphein ("menulis", atau 

"menjelaskan").…. Geografi tidak hanya menjawab apa dan dimana di 

file:///E:\Chips%20Wikipedia\Wikipedia\articles\i\l\m\Ilmu.html
file:///E:\Chips%20Wikipedia\Wikipedia\articles\b\u\m\Bumi.html
file:///E:\Chips%20Wikipedia\Wikipedia\articles\b\a\h\Bahasa_Yunani_eb78.html
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atas muka bumi, tapi juga mengapa di situ dan tidak di tempat lainnya, 

kadang diartikan dengan "lokasi pada ruang." Geografi mempelajari hal 

ini, baik yang disebabkan oleh alam atau manusia. Juga mempelajari 

akibat yang disebabkan dari perbedaan yang terjadi itu 

(file:///E:/ChipsWikipedia/ Wikipedia/ articles /g/e/o/Geografi.html di up 

det 1 Apri 2016). 

 Nagari Silungkang merupakan salah satu nagari yang secara administrasi 

kepemerintahan, berada di dalam wilayah Kota Sawahlunto. Semenjak 

berlakunya PP No.44 Th. 1990, Nagari Silungkang dijadikan Kecamatan yang 

bernama Kecamatan Silungkang. Wilayahnya  meliputi Desa Silungkang Oso, 

Desa Silungkang Tuo, Desa Silungkang Tigo, Desa Muaro Kalaban dan Desa 

Taratak Bancah. Dalam hal ini daerah yang menjadi lokasi paenelitian Ratok 

Silungkang Tuo adalah Desa Silungkang Oso, yang mana sebelum berlakunya 

PP No.44  Th.1990, Nagari Silungkang ini dari tujuh jorong yaitu Jorong 

Silungkang Khusus, Jorong Muaro Kalaban, Jorong Taratak Bancah, Jorong 

Bukit Kecil, Jorong Sungai Cocang dan Jorong Bukik Kuniang.  

Secara geografis Nagari Silungkang berada pada ketinggian 239 kaki dari 

permukaan laut. Nagari Silungkang ini wilayah datarannya  lebih kecil dari 

daerah perbukitan, yang luasnya lebih kurang 1698 ha, berada di jalur jalan Lintas 

Sumatera. 

Ditinjau dari wilayah geografis Minangkabau, Nagari Silungkang terletak 

di wilayah Luhak Tanah Datar (Luhak Nan Tuo) Minangkabau. Masyarakatnya 

berkeperibadian yang ramah, suka damai dan sabar,  dilambangkan dengan warna  

kuning dan hewan kucing. Adapun Luhak Tanah Data terdiri dari: 

file:///E:\ChipsWikipedia\%20Wikipedia\%20articles%20\g\e\o\Geografi.html
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a) Limo Kaum  duo baleh koto, sambilan koto di dalam, duo baleh koto di lua. 

Nan sambilan koto di dalam nagarinya terdiri dari Tabek Bota Salagonda, 

Baringin Koto Baranjak, Lantai Batu Jo Bukik Gombak, Sungai Ameh 

Tanjuang Barulak, Sambiln Jo Rajo Dani. Sedangkan Nan Duo Baleh Koto 

Dilua, nagarinya terdiri dari; Ngungun Jo Panti, Pabalutan Jo Sawah Jauah, 

Rambatan Jo Padang Magek, Cubadak Jo Supanjang, Tabek Jo Sawah 

Tangah, Labuah Parambahan. Nagari-nagari inilah yang disebut dalam adat 

Minangkabau “Nan Babatu Bungo Satangkai, Nan Basungai Bakayu Tarok, 

Nan Bakampuang Dibaliak Labuah, Banagari Balimo Kaum.  

b) Sungai Tarab Salapan Batua, Koto Tuo jo Pasia Laweh, Kumango jo Rao-

Rao, Situmbuak Jo Sumaniak, Pati jo Selo, Gurun jo Ampalu, Padang Laweh 

jo Talang Tangah, Talang Dusun jo Koto Baru, Koto Tuo jo Salimpauang, 

Supayang jo Mandahiliang  tabek Patah jo Tanjuang Alam Tungka jo 

Barulak. 

c) Ujuang Labuah Tanjuang Sungayang jo Tujuah Koto, Tanjuang Sungayang, 

Talago jo Sungai Patai, Minangkabau Koto Badampiang, Sarato jo Sawah 

Liek, nan disabuik di dalam adat nan Babasa Baampek Balai, Datuak 

Mangkudun di sumaniak, Tuan Tiatah di Sungai Tarab, Indomo di Saruaso, 

TuanKadi di Padang Gantiang, Barajo di Duo Selo, Pamuncak Alam di 

Pagaruyuang. 

d) Lintau Sambilan Koto , Limo Koto di Ateh , Ampek Koto di Bawah, nan Limo 

Koto di Ateh : Tanjuang Bonai jo tapi Selo 26  Jantan 4 Koto di Bawah: Buo 

jo Pangian, Taluak jo Tigo Jangko. 

e) Batipuah Sapuluah Koto, Sumpu jo Malalo, Pitalah Tanjuang Barulak, Jaho 

Jo Tambangan, Pandai Sikek jo Koto Laweh, Gunuang 

Paninjauan.Sadangkan Pariangan Padangpanjang, Sungai Jambu jo Labuah 

Atan, disabuik Pisang si Kalek kalek hutan, Pisang Tambatu Nan 

bagatah.Tamasuak pariangan jo PadangPanjang, Guguak Sikaladi, Sialahan 

jo Koto Tuo, Batu Basa jo Simabua,dan Nagari tigo koto, Balimbiang jo 

Simawang. 

f) Sambilan Koto di bawah, Tujuah Koto di Ateh. Koto Basa jo Abai Siat, Koto 

Salah jo Ampalu, Koto Padang jo Koto Baru, Tiumang Sialang Gauang, 

Siguntua jo Sungai Lansek, Pulau Punjuang Sungai Dareh, Tanjuang Gadang 

jo Labuah Tarok. Sijunjuang Pamatang Panjang, Palangki Muaro Bodi, 

Silungkang Padang Sibusuak, Tanjuang Ampalu, Tanjuang Baringin, Palua 

jo Padang Laweh, Sisawah jo silantai, Unggan jo Sumpur Kudus. 

g) Talawi  jo Tigo Tumpuak, Kolok jo Sijantang,Kubang jo Sawah 

Lunto,dinamokan Tanah Data, sedangkan yang masuk ke dalam wilayah 

Kubunag Tigo Baleh adalah : Solok jo Silayo, Kinari  Muaro Paneh, Cupak 

jo Gantuang Ciri, Guguak jo koto Gadang, Sungai Lasi jo Taruang-Taruang, 

Tigo Baleh jo Koto Baru, Sapuluah koto di Ateh, Singkarak jo Sandiang Baka, 

Sumani jo Koto Sani,  Paninggahan jo Koto Kacang, Tanjuang Balik jo Sulik 

Aia, Arifan jo Bukik Kanduang.Nilam Payuang Sakaki, Sirukam jo Supayang, 
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Koto Anau jo Bukik Sileh, Payangkalan jo Aia Tumbuak , Alahan Panjang jo 

Sungai Nanam,,Silimpek jo Aia dingin, Sariak Alahan Tigo, Talang Babungo. 

Tanjuang Lolo jo Surian, Pasia Talang Muaro Labuah, Koto Baru jo 

Tanjuang Gadang, Lubuak Malako jo Bidar Alam, Abai Sangir jo Sungai 

Kunik, Alam Surambi Sungai Pagu (Idrus Hakimi, 1997:22-24). 

 

 

B. Sejarah Nama Nagari Silungkang 

Menurut pemerhati budaya Nagari Silungknag yakni Hasan Said Sutan 

Maharajo dan H.Nawir Said menyatakan bahwa nama Nagari Silungkang telah 

dikenal semenjak abad ke VI . Pada awalnya nama  nagari tersebut adalah “Tata 

Tulul Batu Badagua “, menurut beliau ada dua alasan mengenai nama tersebut; 

pertama karena daerah tersebut terdiri dari sedikit dataran yang kiri kanannya 

diapit oleh batu yang terjal. Sedanagkan yang ke dua merujuk pada  Kamus 

Bahasa Inodonesia karangan Poerwadarminta yang menyatakan bahwa  kata 

“lungkang” berarti selokan atau palimbahan,  artinya Nagari tersebut seakan-akan 

menyerupai selokan bila dilihat dari bukit yang paling tinggi seperti puncak 

Ngalau Bersurat.  

Dalam bahasa sanskrerta kata Silungkang berarti lowongan batu yang 

tingi. Pernyataan ini sesuai dengan krakteristik Nagari Silungkang yang dikeliling 

oleh bukit sebagai hadiah dari kerajaan Pariagan Padang Panjang (Tabloid Suara 

Silungkang Edisi Jolong-Jolong Bulan Juli Tahun 2007).  Sejalan dengan kutipan 

ini,  Syahruddin Dt. Ragkayo Basa juga menyatakan bahwa Nagari Silungkang  

diapait oleh tiga bukit yakni bukik Kaciak, Guguak Palan atau Batu Basurek dan 

Gagak Patah ( wawancara 21 Maret 2016 di nagari Silungkang).   
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Dalam naskah Mambangkik Tareh Tarandam,  kata Silungkang dikaikan 

dengan legenda ma-adu kerbau.  Dalam naskah tersebut, dijelaskan bahwa kata 

lungkang  merupakan nasehat yang diberikan oleh pemimpim yang mempunyai 

tiga orang saudara yaitu  nan tuo, nan tangah, dan nan ketek. Pemimpin tersebut 

berasal dari Nagari Talang Tului Batu Badagua. Ketika utusan dari kerajaan 

Bukik Batu Patah Pariangan Padang Panjang  datang mencari batuan untuk   

melawan kerbau yang besar dari keraajaan Jawa. Utusan tersebut menanyakan 

tentang arti kata lungkang, oleh nan tuo dijawab bahwa nasehat lungkang berarti  

lawan yang besar adalah yang kecil, sedangkan lawan yang panjang adalah yang 

pendek, lawan yang jantan adalah betina. Kemudian nan tangah menambah 

dengan kata-kata “itulah kata yang sebenarnya, sebab di alam ini terjadi segala 

dua, sedangkan nan ketek ikut membenarkan pendapat kakak-kakaknya.  

Kemudian para utusan tersebut setelah meyakini pendapat yang diberikan 

oleh ketiga pemimpin dari Talang Tului Batu Badagua itu dapat 

dipertangungjawabkan, selanjutnya mereka kembali ke kerajaan Bukit Batu Patah 

di Pariangan. Hal hasil terjadilah pertarungan  kerbau besar dari Jawa  dengan 

anak kerbau dari kerajaan Bukit Batu Patah Pariangan yang mana pada kepala 

anak kerbau tersebut diberi taji di kepalanya yang menembus perut kerbau besar 

yang berasal dari kerajaan Jawa. Atas kemenangan itu maka raja dari kerajaan 

Batu Patah berkata “cobalah berguru ke alam lungkang”. Sebagai hadiah, raja 

tersebut memberi hadiah kepada pemimpin Talang Tului Batu Badagua yang 

mana gelar tersebut “Tak Lakang dek paneh nan tak lapauk di hujan  yakni 
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pemberian  gelar “datuak” kepada penghulu nagari yang biasa disebut dengan  

“angku datuak” 

Terlepas dari cerita tersebut, di Nagari Silungkang sesunguhnya memang 

ada lurah yang bernama lungkang yang airnya mengalir melalui surau Bingkuang 

dan bertemu dengan batang lasi sebelum Lubuak Nan Godang yang  lokasinya 

berada di Kec. Silungkang Kota Sawahlunto. 

 

C. Asal Usul Ratok Silungkang Tuo 

 

Budaya masyarakat Minangkabau mempunyai ciri atau kebiasaan di 

masing-masing nagari termasuk di Nagari Silungkang juga mempunyai budaya 

yang sudah ada semenjak zaman dahulu. Sebagian budaya tersebut ada yang 

sudah mengalami degradasi dan ada  yang masih dipertunjukan sampai saat ini. 

Budaya yang sudah mengalami degradasi di antaranya adalah “Ratok Silungkang 

Tuo. 

Menurut sejarah, ritual Ratok Silungkang Tuo sudah ada semenjak 

masyarakat   Silungkang menganut agama Hindu dengan kepercayaan animisme 

atau sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau. Manurut Umar Malin 

Parmato, beliau sudah menguasai  semenjak tahun 1942 yang beliau pelajari dari 

Inyiak Saura yang tinggal di Kapung Talak Buai Sungai Cacang  pada tahun 

1940. Menurut beliau, tradisi  ini berkaitan erat dengan peristiwa terbunuhnya 

harimau di Nagari tersebut. Menurut Umar Malin Parmato, harimau yang mati itu 
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bukanlah harimau biasa, tetapi adalah harimau jadi-jadian yang berasal dari 

manusia yang sudah meninggal dunia.  

Menurut kepercayaan  masyarakat setempat orang yang disinyalir mejadi 

harimau adalah orang yang tidak tahan menerima azab kubur. Atas penderitaan  

azab tersebut, dia bemohon untuk dapat kembali ke dunia dan mengabdi 

sepenuhnya untuk menjalankan segala perintah ajaran agam Islam dan 

meninggalkan segala laragan, dengan arti kata dia berjanji akan menjadi orang 

yang taat terhadap ajaran agama Islam. Permintaan dan doa dari orang yang 

mendapat azab kubur tersebut untuk kembali ke dunia dikabulkan oleh Tuhan 

Yang Maha Esa, namun wujudnya tidak seperti manusia biasa tapi dikembalikan 

berupa binatang yang berwujud harimau. Menurut masyarakat binatang ini cukup 

pintar dan mengerti segala tingkah laku manusia. Hal ini juga dinyatakan dalam 

syair kesenian tradisi  Minangkabau Salawik dulang… 

Anak ayam turun sapuluah kok  mati satu tingga sambilan ,  

kalau bacarai nya-o jo tubuah tangan balipek di ateh badan, 

anak lah ayam turun sambilan kok mati satu tingga salapan , 

tangan balipek di ateh badan urang cabiakan si kain kapan , 

 anak ayam turun salapan kok mati satu tinggalah tujuah, 

kalau lah lakek si kain kapan, badan rang anta ka dalam kubua,  

 

anak ayam turun lah tujuah, kok mati satu tinggalah anam 

badan maereang di dalam kubua kok tak beramal bakalam kalam 

anak lah ayam turunnyo anam , kok mati satu tinggalah limo, 

di dalam kubua bakalam kalam mungkar dan nangkir datang batanyo  

anak  la hayam turunnyo limo kok mati satu tinggalah ampek, 

mungkar dan nangkir datang batanyo, samaso hiduik lai ko batobat ,  

 

 

anak ayam turunnyo ampek mati satu tinggalah tigo, 

sapanjang kok tak terjawab ,,tahan kan malah azab narako, 
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anak ayam turunnyo tigo kok mati satu tinggalah duo  

indak tatahan azab narako mintak babaliak ka dunia nangko,  

anak ayam turunnyo duo, kok mati satu tinggalah satu  

nyampang babaliak ka dunia nangko bakaki ampek badan babulu   

 

anak ayam turun nyo satu mati satu habih sadonyo  

bakaki ampek badan babulu jalan marangkak kadalam rinmbo,  

kalau lah jaleh mati sadonyo apo ka tenggang si induak ayam, 

jalan marangkak ka dalam rimbo mangana untuang jo parasaian,   

 

 

Menurut Firdaus dosen Agama di ISI Padangpanjang menjelaskan bahwa 

sesungguhnya roh itu datangnya  dari Allah dan kembali ke pada Allah. Pada 

awalnya roh tersebut sesungguhnya dia enggan untuk masuk ketubuh jasmani, 

karena jasmani merupakan sumber dosa yang tak terkira, hal itulah yang 

menyebabkan roh itu enggan masuk ketubuh jasmani. Namun, atas perintah 

Tuhan mau tidak mau  roh harus memasuki tubuh manusia dengan perjanjian 

akan mengikuti segala suruhan dan menghentikan segala larangan (surat al araf 

ayat 172), yang menyatakan bahwa ketika Tuhan  mengeluarkan keturunan anak-

anak Adam dari Sulbi mereka dan Allah telah mengambil kesaksian terhadap jiwa 

mereka dengan seraya  berfirman “ bukankah aku ini Tuhanmu” ? mereka 

menjawab, betul Engkau Tuhan kami dan kami menjadi saksi agar di hari kiamat 

kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami (kaum Bani Adam) adalah orang-

orang yag lengah terhadap ke Esaan Tuhan. Sesungguhnya ayat ini  adalah 

ketegasan tentang ke-Esaan Tuhan untuk menjalankan segala suruhan  dan 

menghentikan segala larangan-Nya. 
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Selanjutnya Firdaus juga menjelaskan, bahwa setelah manusia meninggal, 

roh roh yang tidak suci tidaklah bisa kembali ke pada asalnya yaitu Allah sebagai 

pemiliknya, roh yang tidak suci inilah yang di sinyalir merubah wujud menjadi 

bentuk makhluk lain atau re-inkarnasi dalam bentuk binatang salah satunya 

adalah harimau.  Itulah sebabnya kemampuan harimau menyerupai kemampuan 

manusia terutama dalam hal yang berkaitan dengan kehidupan hutan belantara. 

Harimau ini cukup pitar dan mengerti dengan segala tingkah laku manusia yang 

bekaitan dengan kehidupan  hutan belantara, bahkan bahasa manusiapun dia 

mengerti. Di Samping itu harimau tersebut  juga mempunyai kemampuan bela 

diri yang hebat yang terkenal dengan “Silek Harimau” (silat harimau), 

kemampuannya ini dipelajari oleh manusia untuk menjadi pertahanan diri ketika 

berhadapan dengan musuh. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki binatang inilah 

yang menjadikan  harimau  tersebut sebagai  binatang yang dihormati dikalangan 

masyarakat  Nagari Silungkang, sehigga panggilannyapun ikut  berubah menjadi 

panggilan yang menyerupai panggilan manusia yang di sebut dengan sebutan 

“Inyiak” Panggilan “Inyiak” merupakan panggilan untuk orang tua-tua  yang 

disegani dikalangan masyarakat di Minangkabau  (wawancara, tgl 20 April 2016 

di ISI Padang Panjang). 

“Inyiak” (harimau) di satu sisi dia mempunyai sifat seperti  manusia  di 

satu sisi dia mempunya naluri binatang. Perpaduan kedua sifat yang dimiliki oleh 

harimau inilah yang membuat masyarakat menganalogikan bahwa harimau 

tersebut berasal dari manusia yang pendekar.  Hal ini mungkin saja terjadi, karena 
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pada masa sebelum Islam masuk, mereka belum mengenal agama Islam tapi 

mereka telah menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, yang sampai saat 

ini masih diyakini oleh masyarakat pendukungnya yakni masyarakat Nagari 

Silungkang. Bahkan jejak kakinya saja bertemu di hutan ataupun di ladang 

penduduk secara spontan orang yang menemukan jejak harimau itu  pasti akan  

lansung mintak izin kepada “Inyiak” atau harimau tersebut untuk melintasi 

wilayah yang akan di laluinya . 

Berkaitan dengan naluri binatang yang dimiliki “Inyiak” atau harimau 

yang tidak dapat ditinggalkan adalah ketika harimau tersebut menangkap binatang 

ternak, seperti, kerbau, sapi, kambing dan ayam yang selalu menjadi buruannya 

untuk memberi sinyal kepada penduduk  bahwa sedang terjadi hal-hal yang tidak 

diingini dalam masyakat Nagari Silungkang, misalnya ada  di antara masyarakat 

yang berbuat onar yang akan mencemari nama baik Nagari. Biasanya masyarakat 

cukup memahami sinyal-sinyal yang diberikan oleh hariamau tarsebut. Namun, 

karena buruannya terlalu banyak, sehingga mengganggu pula kepada ketentraman 

penduduk, maka hariamu tersebutpun harus pula diadili oleh masyarakat dengan 

cara menembak harimau sebagaimana yang dinyatakan  “salah ba-timbang, utang 

babayia. 

Ketika hariamu telah banyak meakukan kesalahan di nagari tersebut, maka 

masyarakat dengan segala pertimbangan bersepakat untuk menangkap harimau 

atau Inyiak tersebut dengan cara membuat perangkap atau jerat yang terbuat dari 

besi, rencana itu dijalankan dengan cara mencari hari baik dan lokasi sesuai 
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dengan kesepakatan peduduk. Apabila  semua sudah sesuai dengan rencana yang 

sudah ditetapkan dan penangkapanpun berhasil, biasanya harimau yang tekena 

perangkap akan meraung-raung kesakitan, disaat itulah masyarak mendatangi 

lokasi di mana harimau atau inyiak itu terperangkap. Kemudkan dibawa ke tengah 

perkampungan dengan arak-arakan yang diiringi dengan musik talempong, 

pupuik gadang , dan gendang tasa, yang gunanya untuk diadili dengan cara 

ditembak dengan bedil tradisional. Penembakan harimau ini tidak bisa dengan alat 

penembak sembarangan, tapi dengan  badia balansa atau bedil rakitan penduduk 

dan yang menembakpun adalah penduduk yang memiliki kemampuan spirtual 

yang tinggi dalam bidang kebatinan.  Maka saat itulah disampaikan ;   

“Nyiak 

Kalau  salah yo batimbang (kalau salah ya ditimbang),  

Kalu ba-utang  yo dibayia (kalau berhutang ya dibayar)”.  

 

Setelah prosesi  permintaan maaf serta izin untuk menambak disampaikan, 

maka ttidak lama diantaranya eksekusi penembakan berlangsung. Sebagaimana 

ungkapan dibawah ini; 

Dimano gadubang hilang 

Di aie tujun manojun 

Di mano sibujang hilang 

Di baliak asok bukik takobun 

 

Penghormatan terhadap inyiak tersebut tidak cukup sampai di situ saja, 

akan tetapi inyiak  atau harimau yang sudah mati  masih mendapat penghormatan 

lagi dari penduduk yaitu dengan cara melakukan   ritual “marunguih” yang lazim 

disebut “Ratok Silungkang Tuo” yang  gunanya untuk maratok-i (meratapi) 
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kematian harimau, agar masyarakat sekitarnya terhindari dari musibah atau  mala 

petaka.  

Marunguih biasa dilakukan pada malam hari dalam kain sarung di dekat 

harimau yang mati tersebut. Di dalam marunguih Ratok Silungkang Tuo tersebut 

disampaikanlah  pesan-pesan  dalam bentuk pantun seperti contoh di bawah ini.; 

Manumbuak ka lasuang tinggi 

Manampi ka gulang-gulang 

Kok ndak dapek maso nan kini 

Dinanti maso nan ka datang 

 

Peristiwa inilah yang disenyalir, sebagai akar tradisi marunguih di Nagari 

Silungkang, yang sampai saat ini masih diyakini keberadaannya oleh masyarakat 

Nagari tersebut.  

 

D. Bentuk  Penyajian Ratok  Silungkang  Tuo 

Sehubungan dengan bentuk, Djelantik meyatakan bawa bentuk atau wujud 

merupakan kenyataan  yang tampak secara kogkrit dan nyata, baik yang dapat 

dilihat dengan mata maupun yang dapat ditangkap dengan pendengaran manusia, 

termasuk juga kenyataan tidak tampak secara kongrit di muka kita, namun secara 

abstrak dapat dibayangkan dan berada dalam wilayah imajinatif (1990: 17). 

Berkaitan dengan bentuk sebagaimana yang dikatakan Djelantik bahwa 

setiap jenis karya seni mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Seni lukis 

misalnya, bisa mempunyai bentuk (wujud) pemandangan, potret manusia, dan 

dekorasi. Seni patung bisa bewujud binatag, manusia raksasa, pahlawan, bunga, 

dan pepohonan. Seni tari bisa berbentuk tari topeng, tari baris, legong, wals 
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tanggo, dan break dance. Seni musik bisa pula bewujud simfoni, trio, kwartet, 

koor, dan sonata. Seni karawitan bisa berwujud lelambaran, kebyar, pelegongan, 

tabuh, kekawin, geguritan, sedangkan seni sastra bisa tampil berbentuk syair, 

novel dongeng, kekawin, cerpen, dan gurindam. 

Ratok Silungkang Tuo merupakan salah satu  bentuk ritual yang terdapat 

di Nagari Silungkang, kota Sawahlunto Kabupaten Tanah Datar.    Dalam 

pertunjukannya, ritual Ratok Silungkang Tuo ini terdiri dari dua bentuk penyajian. 

Kedua bentuk tersebut, mempunyai konsep yang berbeda satu sama lainnya. 

 

1. Kosep Dalam Bentuk Musik Arakan 

Sehubungan dengan bentuk sebagaimana yang dikemukakan Djelantik di 

atas, musik arakan dalam rirual Ratok Silungkang Tuo  berbentuk  ensambel yang 

secara idealnya dimainkan oleh 8 orang pemain yaitu 5 orang pemain talempong, 

1 orang pemian gendang, 1 orang pemain gandang  tambua, dan 1 orang pemain 

pupuik gadang. Namun pada saat ini musik tersebut hanya dimainkan oleh 6 

orang saja, kerena beberapa di antara pemain alat musik tersebut  tidak lagi 

memiliki kemampuan untuk memainkan alat musiknya , seperti alat musik pupuik 

gadang, sedangkan untuk alat musik gandang tambua sampai saat ini tidak 

dimiliki lagi oleh masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan karena keterbatasan 

masyarakatnya  secara ekonomi. 

Musik arakan, merupakan hal penting dalam ritual Ratok Silungkang Tuo. 

Tanpa   musik arakan, ritual Ratok Silungkang Tuo tidak bisa dilaksanakn karena 
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musik arakan ini  merupakan langkah awal yang menjadi musik prosesi untuk 

menuju ritual pertunjukan dalam bentuk pentas statis. Sebagai musik prosesi, 

pada bahagian ini  alat musik yang dipakai adalah alat musik yang dinamis dan 

energik terutama talempong, gandang. Pemilihan alat musik ini sengaja 

dilakukan oleh masyarakatnya, karena bunyinya cukup keras yang befungsi untuk 

memberi tahu kepada masyarakat banyak bahwa telah mati seekor harimau yang  

ditembak oleh mayarakat setempat. Adapun harimau yang mati ditembak tersebut 

adalah harimau yang telah banyak melakukan kesalahan dan    mengganggu 

ketentraman masyarakat Nagari Silungkang.  

Penyajian musik arak-arakan dalam bentuk ensambel, seperti telah 

dikemukakan di atas, materi musiknya terdiri dari musik perkusi berupa 

seperangkat talempong, gandang, gandang tambua, dan pupuik gadang. Repertoar 

lagu yang dimainkan  antara lain; Lagu Tari 1, Lagu Tari 2, Lagu Talipuak Layua, 

Lagu Singgah ndak Jadi, lagu Tanjuang Bonai, Lagu Rantak Kudo, dan Lagu Si 

Rantai Lunto. Secara umum, musik talempong  ini memiliki kekhasan sendiri 

dibanding dengan musik talempong lainnya di Minangkabau. Adanya satu 

perangkat talempong yang berjumlah tujuh buah di daerah Silungkang merupakan 

salah satu perbedaan dengan musik talempong lainnya di Minangkabau pada 

umumnya hanya berjumlah enam buah. Berikut ini dapat dilihat foto petunjukan 

musik arakan. 
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Gambar 2 

Musik Arak-arakan Talempong malam hari 

(Foto: Elizar) 

 

Berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat Silungkang,  tradisi musik 

talempong  merupakan kebiasaan yang diterimanya secara turun temurun  dalam  

masyarakat daerah ini.  Pada dasarnya tradisi musik talempong itu diteruskan atau 

ditularkan dari masa lampau ke masa kini yang dipelihara oleh masyarakatnya 

secara turun temurun. Musik Talempong arak-arakan dalam rtual Ratok 

Silungkang Tuo dimainkan oleh kaum laki-laki dan juga perempuan. Musik 

talempong ini sangat populer dalam kehidupan masyarakat Silungkang, terutama 

pada upacara ritual kegiatan maarak  harimau, tanpa kehadiran musik Talempong 

dalam bentuk arakan Ritual Ratok Silungkang Tuo dianggap belum lengkap.  
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Dalam ensambel musik  arak-arakan alat musik yang dimainkan terdiri 

beberapa jenis alat musik  yakni sebagai berikut: 

a. Tujuh  buah talempong;  yang dibagi ke dalam 5 unit alat musik talempong, 

yaitu : 

(1)  unit talempong Pamulo, dimainkan oleh 1 buah talempong;  

(2)  unit talempong Aguang dimainkan oleh 1 buah talempong; 

 (3) unit talempoang Panariang, dimainkan oleh 1 buah talempong;  

(4)  unit talempong Pambao lagu, dimainkan oleh 2 buah talempong);dan  

(5) unit talempong Paningkah bunyi., dimainkan oleh 2 buah talempong);  

Masing-masing unit talempong tersebut dimainkan dengan cara saling isi-

mengisi, jalin-menjalain, dan kunci mengunci (sisem  interlocking).  Jumlah 

talempong yang dipakai adalah sangat tergantung pada lagu yang dimainkan. 

b. Alat musik Tambua secara organologis termasuk klasifikasi membranophone  

yaitu alat music yang mengeluarkan bunyi dari getaran kulit  yang diregang 

pada kotak resonator atau badan tambua.  Alat music ini merupakan  jenis 

barel drum double headed  atau gendang bermuka dua berbentuk slinder 

dengan ukuran cukup besar kira-kira berdiameter 60 cm. Dalam 

permainannya, tambua cenderung menghasilkan permainan ritme yang 

bersifat konstan dalam jalinan  musik talempong. Dari sisi permainan 

ensambel talempong, kehadiran alat musik tambua  tidak begitu berkembang,  

aspek musikal berupa ritme cendrung selalu sama untuk setiap repertoar lagu 

talempong (monoton). 
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c. Gandang merupakan sejenis alat musik gendang berbentuk slinder mirip 

dengan alat musik Tambua, akan tetapi berukuran kecil yaitu berdiameter 

kira-kira 20 cm. Alat musik Gandang ini berperan memainkan ritme sebagai 

variabel dalam paduan permainan ensambel talempong. Terutama variabel 

dari permainan ritme gandang tambua. 

d. Pupuik Gadang merupakan sejenis alat musik tiup yang memiliki lidah yang 

banyak atau multiple reed yang terbuat dari bahan batang padi, kemudian 

diberi rongga dengan susunan gulungan daun kelapa sebagai resonansi. Alat 

musk ini berperan sebagai melodi yang bersifat variabel dalam permainan  

ensambel musik talempong. 

 

Gambar 3 

Ensambel Talempong Silungkang 

(Foto: Elizar) 
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Bersumber dari empat jenis alat musik di ataslah bentuk musik arak 

arakan tersebut dibangun ensambel musik talempong.  Akan tetapi pada kondisi-

kondisi tertentu sesuai dengan kreativitas pemain, kadang-kadang dalam 

permainan  musiknya dapat ditambah dengan  alat musik Canang dan Aguang  

yang gunanya  untuk memperkaya aspek bunyi dari musik talempong.  Namun 

untuk kelompok musik talempong sekarang, alat musik pupuik gadang tidak lagi 

dihadirkan dalam permainan talempong, sebab tidak ada lagi pemain yang mampu 

memainkan alat musik ini, akibatnya secara  tradisional sudah mulai kehilangan 

satu nilai estetika bunyi yang biasa didengar.   

Dilihat dari sisi konsep permainan musiknya, musik diawali oleh masing-

masing unit talempong yang dibangun dari perpaduan pola-pola melodi yang 

bersifat dasar. Selanjutnya pola-pola melodi pokok tersebut dikembangkan oleh 

pemain talempong, terutama pemain yang memainkan unit talempong pambao 

lagu dan paningkah bunyi. Kualitas permainan musik sangat ditentukan oleh 

musikalitas dan kemampuan permainan kedua unit talempong ini. Namun dalam 

pengembangannya, pemain tetap berlandaskan pada pola melodi pokok sehingga 

karakteristik estetika bunyi setiap lagu akan tetap konsisten menurut spesifik lagu 

masing-masing.  Ditinjau dari segi permainannya, talempong dalam ritual Ratok 

Silungkang Tuo ini dapat dilihat sebagai berikut: 

1) Repertoar lagu talempong dimulai dari  unit talempong  pamulo berupa motif 

ritme pada beat yang bersifat reguler dan sekaligus berperan sebagai pedoman 

tempo permainan. Jadi permainan pola ritme unit talempong  pamulo harus 
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konsisten dengan durasi nada  yang dimainkannya sehingga beat-beat dari 

ritmenya tetap stabil. Hal yang perlu diketahui bahwa permainan unit 

talempong pamulo sangat berperan dalam membangun garapan permainan 

tempo dan dinamik  pada permainan musik talempong. Talempong pamulo 

memegang komando untuk menentukan cepat atau lambat, dan keras 

lunaknya penyajian  musik talempong. Permainan dari semua unit alat 

musiknya akan selalu memberi respon terhadap komando yang muncul dari 

talempong pamulo. Akan tetapi pada lagu-lagu tertentu, unit talempong 

pamulo lebih berperan sebagai beat saja yang hanya memainkan pukulan 

sesuai dengan tempo atau dapat juga sebagai pedoman tempo. 

2) Selanjutnya unit talempong aguang, masuk dengan pola ritme sederhana 

untuk memperkuat kehadiran unit talempong pamulo. Aksentuasi permainan 

pola ritme jatuh pada ketukan down beat dengan selalu berpedoman pada 

tempo unit talempong pamulo. 

3) Setelah kedua unit talempong pamulo dan unit talempong aguang ini berjalan 

beberapa saat, kemudian masuk unit talempong panariang  dengan motif 

sederhana dan aksentuasi pola ritme jatuh pada ketukan up beat.  Pola 

permainan ini dimainkan secara regular dan terpadu antara unit pamulo, 

aguang dan panariang. Secara estetika bunyi, unit talempong panariang lebih 

berperan sebagai pemanis dan menambah kesan ceria suatu lagu yang 

dimainkan. 
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4) Selanjutnya, setelah ke tiga unit talempong ini bermain secara terpadu, 

kemudian masuk unit talempong pambao lagu,  memainkan pola ritme yang 

agak panjang. Aksentuasi pola ritme bermain pada ketukan down beat yang 

berpedoman pada hasil gabungan tiga unit talempong sebelumnya. Unit 

talempong pambao lagu ini merupakan unit talempong yang sangat penting 

sebagai pembentuk lagu, karena di sinilah penentu hasil sebuah fomula melodi 

dimainkan.  

5) Dalam penyajian  musik talempong ini, pola ritme unit talempong pambao 

lagu berperan sebagai dasar permainan musiknya yang dimainkan pada bagian 

tengah. Namun pola ritme unit talempong pambao lagu ini menjadi titik tolak 

bagi permainan unit talempong paningkah bunyi. Jika terjadi kesalahan pada 

permainan talempong pambao lagu, maka akan menyebabkan kacaunya 

bangunan  musik talempong. 

6) Pola ritme unit talempong paningkah bunyi dimainkan sesudah satu siklus 

pola rime unit talempong pambao lagu. Jadi memainkan pola ritme talempong 

paningkah bunyi berpedoman kepada permainan talempong pambao lagu, dan 

juga bisa mempedomani pola ritme talempong pamulo. Siklus pola ritme 

talempong paningkah bunyi sama dengan siklus pola ritme talempong pambao 

lagu, tetapi aksen beatnya tidak sama dengan pola ritme talempong pambao 

lagu, namun karena permainan siklus pola ritme paningkah bunyi ini tidak 

sama dengan siklus talempong pambao lagu, sedangkan aksen kuat pola ritme 

talempong paningkah bunyi ini berbeda dengan dengan aksen kuat pola ritme 
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talempong pambao lagu, maka terjadilah perbedaan birama antara pola ritme 

talempong pambao lagu dengan birama talempong paningkah bunyi. 

Walaupun terjadi kesamaan aksen kuat pada beberapa perjalan permainan 

pola ritme yang berbeda, akan tetapi sesungguhnya beberapa unit talempong 

bermain pada siklus pola ritme yang sama, namun kalau dihadirkan pada tempat 

yang berbeda dalam satu permainan komposisi musiknya, maka akan melahirkan 

konsep permainn  musik talempong yang saling isi mengisi, jalin-menjalin, kunci 

mengunci (interlocking). Ditinjau dari sisi estetika yang dibangun dalam 

permainan talempong ini, unit talempong paningkah bunyi sangat berperan 

penting dalam menentukan kualitas permainan talempong, kepiawaian seorang 

pemain talempong paningkah bunyi menjadi barometer pencapaian sebuah nilai 

estetika permainan talempong ini.  

Repertoar lagu talempong tersebut antara lain; Lagu Tari 1, Lagu Tari 2, 

Lagu Talipuak Layua, Lagu Singgah ndak Jadi, lagu Tanjuang Bonai, Lagu 

Rantak Kudo, dan Lagu Si Rantai Lunto. setiap lagu tersebut mempunyai bentuk 

melodi yang berbeda beda antara satu dan lainnya namun tatap dalam bentuk 

permainan yang memakai system interlocking. 

 

Frekuensi Nada dan Interval Nada Talempong 

Frekuensi nada dan interval nada alat musik talempong ini ditentukan 

dengan melakukan pengukuran memakai alat Chromatic Tuner. Di sini frekuensi 

nada dan interval nada ketujuh buah talempong diukur dengan chromatic tuner 
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yang didapat dari aplikasi handphone jenis android yaitu CarlTune-Chromatic 

Tuner.  

Pengukuran nada talempong ini berpedoman kepada standard nada 

diatonis yang menggunakan Hz untuk menentukan satuan frekuensi nada, dan 

memakai Cent dalam mengukur satuan jarak atau interval nada sebagaimana 

tertera berikut ini. 

Frekuensi Nada:   

Dalam menentukan wilayah nada atau posisi oktaf dari nada-nada 

talempong yang digunakan dalam music arakan dalam ritual Ratok Silungkang 

Tuo yaitu berpedoman pada sistem pengorganisasian tingkatan bunyi yang lazim 

dipakai di Amerika Serikat yaitu “The U.S.A Standards Associatian (U.S.A. 

STD). wilayah oktaf C1 sampai wilayah oktaf C8 (1977:154). Wilayah oktaf 

netral berada pada posisi C1; nada alat musik talempong pada ritual Ratok 

Silungkang Tuo berada pada posisi C5. 

Frekuensi nada talempong pada ritual Ratok Silungkang Tuo sebagai 

berikut: 

1. Talempong 1 =   A4    = 429,69 Hz   – 41 Cent 

2. Talempong 2 =   A#4  = 470,21 Hz   + 14 Cent 

3. Talempong 3 =   C5    = 522,95 Hz 

4. Talempong 4 =   C#5  = 563,48 Hz   + 28 Cent 

5. Talempong 5 =   D#5  = 611,33 Hz   – 30 Cent 

6. Talempong 6 =   E5    = 677,25 Hz   + 46 Cent 

7. Talempong 7 =   G5    = 784,18 Hz 

 

Jadi perbandingan selisih hasil berdasarkan standar frekuensi Internasional 

(1977:153) adalah: 
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Gambaran tentang urutan nada Talempong. 

                               

 
                 A4         A#4          C5         C#5        D#5         E5          G5 

 

Pada repertoar musik talempong pada ritual Ratok Silungkang Tuo 

terdapat lima unit talempong yang terdiri dari; Satu buah talempong bernama unit 

Talempong Pamulo bernada E5 = 677,25 Hz. Satu buah talempong bernama unit 

Talempong Aguang bernada A4 = 429,69 Hz. Satu buah talempong bernama unit 

Talempong Panariang bernada G5 = 784,18 Hz. Dua buah talempong bernama 

unit Talempong Pambao Lagu bernada A#4 = 470,21 Hz dan C#5 = 563,48 Hz. 

Dua buah talempong bernama unit Talempong Paningkah Bunyi bernada C5 = 

522,95 Hz dan D#5 = 611,33 Hz    
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Setiap unit talempong ini dimainkan oleh satu orang pemain yang 

memainkan satu pola ritme pokok dan berbeda masing-masingnya. 

 

Interval Nada Talempong 

Pengukuran interval nada berpedoman pada teori Alexander J. Ellya 

(1884) yang menemukan system Cent untuk menentukan satuan interval nada. 

Nada-nada talempong ini juga diukur intervalnya melalui alat ukur Chromatic 

Tuner yaitu dengan hasil sebagai berikut: 

 

Nada 1 = A – 41 Cent 

Nada 2 = Ais + 14 Cent 

Nada 3 = C + 0 Cent 

Nada 4 = Cis + 28 Cent 

Nada 5 = Dis – 30 Cent 

Nada 6 = E  + 46 Cent 

Nada 7 = G + 0 Cent 

 

Jadi berdasarkan hasil pengukuran nada talempong pada ritual Ratok 

Silungkang Tuo didapat hasil intervalnya sebagai berikut: 
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1. A     –   Ais = 100 + 41 + 14   = 155 Cent 

2. Ais  –   C    = 200 -14              = 186 Cent 

3. C     –   Cis  = 100 + 28           = 128 Cent 

4. Cis   –   Dis = 200 – 28 – 30    = 142 Cent 

5. Dis   –   E    = 100 + 30 + 46   = 176 Cent 

6. E      –   G    = 300 -46             = 254 Cent 

 

Secara garis horizontal digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 
 

 

Transkrip Pola Melodi Pokok Lagu Talempong  

 
Notasi Talempong Lagu Tari 1 

Transkripsi : Elizar 

 

Unit Talempong Pamulo 

 

 

Unit Talempong Aguang 
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Unit Talempong Panariang 

 

 

Unit Talempong Pambao Lagu 

 

 

Unit Talempong Paningkah Bunyi 

 

 

Notasi Gabungan Garapan 1 
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Notasi Gabungan Garapan 2 

 

 

Notasi Gabungan Garapan 3 

 

 

Notasi Talempong Lagu Tari 2 

Transkripsi : Elizar 

Unit Talempong Pamulo 
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Unit Talempong Aguang 

 

 

Unit Talempong Panariang 

 

 

Unit Talempong Pambao Lagu 

 

 

Unit Talempong Paningkah Bunyi 

 

 

Notasi Gabungan Garapan 1 
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Notasi Gabungan Garapan 2 

 

Notasi Gabungan Garapan 3

 

 

 

Notasi Talempong Lagu Singgah ndak Jadi 

Transkripsi : Elizar 

 

Unit Talempong Pamulo 

 

 

Unit Talempong Aguang 

 

 

Unit Talempong Panariang 
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Unit Talempong Pambao Lagu 

 

 

Unit Talempong Paningkah Bunyi 

 

 

Notasi Gabungan Garapan 1 

 

Notasi Gabungan Garapan 2 
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Notasi Gabungan Garapan 3 

 

 

 

Notasi Talempong Lagu Talipuak Layua 

Transkripsi : Elizar 

 

Unit Talempong Pamulo 

 

 

Unit Talempong Aguang 

 

 

Unit Talempong Panariang 
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Unit Talempong Pambao Lagu 

 

 

Unit Talempong Paningkah Bunyi 

 

 

 

Notasi Gabungan Garapan 1 

 

Notasi Gabungan Garapan 2 
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Notasi Gabungan Garapan 3 

 

 

Notasi Talempong Lagu Sirantai Lunto 

Transkripsi : Elizar 

Unit Talempong Pamulo 

 

 

Unit Talempong Aguang 

 

 

Unit Talempong Panariang 
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Unit Talempong Pambao Lagu 

 

 

Unit Talempong Paningkah Bunyi 

 

 

 

Notasi Gabungan Garapan 1 

 

Notasi Gabungan Garapan 2 
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Notasi Gabungan Garapan 3 

 

 

Notasi Talempong Lagu Tanjuang Bonai 

Transkripsi : Elizar 

Unit Talempong Pamulo 

 

 

Unit Talempong Aguang 

 

 

Unit Talempong Panariang 

 

 

Unit Talempong Pambao Lagu 
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Unit Talempong Paningkah Bunyi 

 

 

Notasi Gabungan Garapan 1 

 

 

Notasi Gabungan Garapan 2 
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Notasi Gabungan Garapan 3 

 

 

 

Notasi Talempong Lagu Rantak Kudo 

Transkripsi : Elizar 

 

Unit Talempong Pamulo 

 

 

Unit Talempong Aguang 

 

 

Unit Talempong Pambao Lagu 
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Unit Talempong Paningkah Bunyi 

 

 

Notasi Gabungan Garapan 1 

 

 

Notasi Gabungan Garapan 2 
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Notasi Gabungan Garapan 3 

 

2. Bntuk Musik Dalam Pentas Statis 

Bentuk musik dalam pentas statis dalam ritual Ratok Silungkang Tuo 

adalah berbentuk musik vokal solo yang dimainkan oleh satu orang dengan 

menggunakan properti kain sarung yang berguna untuk menutupi status sosialnya. 

Berikut ini dapat dilihat foto bapak Umar Malin Parmato  sedang menyanyikan 

Ratok Silungakng Tuo yang menggunakan kain sarung. 

 

Gambar 4 

Pendendang Ratok Silungkang Tuo 

(Foto: Elizar) 
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Berdasarkan hasil  wawancara dengan seniman tradisional Ratok 

Silungkang Tuo  bapak Umar Malin Parmato, menyatakan bahwa Ratok 

Silungkang Tuo merupakan satu-satunya dendang yang dipakai pada kegiatan 

ritual Ratok Silungkang Tuo. Ratok Silungkang Tuo ini terdiri dari syair-syair 

yang  berbentuk  pantun yang berisikan peringatan kepada harimau  atau “inyiak” 

yang sudah mati tersebut. Di samping itu, juga terdapat pantun yang berisikan 

pernyataan bahwa  kematian harimau tersebut disebabkan oleh ulah atau tingkah 

laku harimau itu sendiri, seperti contoh pantun berikut;  

Anak urang dari Padang,  

Singgah dahulu di Kapalo Koto,  

Kok indak dek laku wa ang,  

Indak wa ang ka baiko. 

 

(anak orang dari Padang,  

singgah dahulu di Kapalo Koto,  

Kalau bukan karena perangai kamu,  

tidak kamu seperti ini).  

 

Ramilah urang di Sawahan,  

Rami manjalang pukua tigo,  

Jikok indak gadang kasalahan,  

Indak lah wa ang kabaiko 

 

(Ramai orang di Sawahan,  

Ramai menjelang pukul tiga, 

Jika tidak besar kesalahan,  

Tidak lah kamu seperti ini).  

 

Antiang alo di batang pisang 

Ba minyak-minyak bulunyo 

Eeeeiiiii…. 

Mungkin dialau mungkin datang 

buruanglah jinak sajak dulunyo 

 

(Antiang alo di batang pisang 
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Berminyak-minyak bulunya 

Eeeeeiiiii…. 

Mungkin dihalau mungkin dating 

Burung sudah jinak dari dahulunya) 

 

Eeeeiii…. 

Dimano gadubang ilang 

O di aia nan manajun 

Dimano si bujang ilang 

O di asok badia nan takabun ooii 

 

(Eeeeiii… 

Dimana parang hilang 

O di dalam air terjun 

Dimana si bujang (anak laki-laki) hilang 

O di dalam asap senapan yang meletus ooii) 

 

Eeeeiii… 

Anak urang dari Padang 

Singgah dahulu di Kapalo Koto 

Kok indak dek laku wa ang 

Indak wa ang ka baiko 

 

(Eeeeiii… 

Anak orang dari Padang 

Singgah dulu di Kapalo Koto 

Kalau tidak karena perangai kamu 

Tidak kamu akan seperti ini) 

 

Eeeeiii…oooiiii…oooiii… 

Babuah balimbiang basi 

Babuah baputiak mudo 

Oooiiii…lah batua dindiang di tapi 

O lah pai babaliak juo 

 

(Eeeeiii..oooiii…oooiii… 

Berbuah belimbing besi 

Berbuah berputik muda 

Oooiiii..sudah dijahit dinding di tepi 

O sudah pergi kembali lagi) 

 

Eeeeiiii…. 

Rami balai Padang Sibusuak 
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Banyaklah urang mamasang laia 

Rami dek urang dari hutan 

Jikok takana di kami isuak 

Carilah jajak dalam aia 

Di bawah batu kami latakkan 

 

(Eeeeiii… 

Ramai pasar Padang Sibusuk 

Banyaklah orang memasang tenda 

Ramai oleh orang dari hutan 

Jika teringat kepada kami besok 

Carilah jejak dalam air 

Di bawah batu kami letakkan) 

 

 

Dalam ritualnya dendang ini ditampilkan di pentas statis  dengan 

menghadirkan harimau yang sudah mati ditembak tersebut  di tengah arena pasar 

atau di tengah kampung, yang disaksikan oleh masyarakat Nagari Silungkang itu 

sendiri. Ritual ini dilaksanakan  oleh satu orang pendendang sambil duduk (tidak 

berjalan), pertunjukan seperti ini dalam seni pertunjuakan disebut dengan  “Pentas 

Statis”.  Musik vokal yang disebut  Ratok  Silungkang Tuo, teks nyanyiannya  

diungkapkan oleh pendendang dengan cara yang  sangat sederhana, elemen 

melodi yang dimainkanpun  dilakukan berulang-ulang dengan loncatan nada-nada 

yang cendrung memakai interval nada yang kecil-kecil (semi tone), lihat notasi 

berikut. 

Notasi Ratok  Silungkang Tuo 

 
                E       e  e   e       e   e   e   e         e  e  e  e   e    e     e    e    e     e    i…. 
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                 Ga la gun di  di Tu   juah  Ko   to  o   o      o     o   o      o            o   o    o   

 

 
                Di am biak  nak rang     dari       Pa da      a      a   a   a     a    a     a   a  a  ang 

 
              Ka  mi ba  jan    ji   ndak       ka  la  mo o o o o o  o o    o   o    o   o o o o  o o  

 

 
                 Ka lau  ndak  bi     suak  be  ko da   ta      a      a   a   a      a     a    a   a  aang 

 

Pendendang Ratok  Silungkang Tuo tersebut,  memakai  properti “kain 

sarung”, gunanya untuk menutupi wajah dan badan  pendendang ketika 

berdendang. Penggunaan properti kain sarung ini oleh penendang berfungsi  

untuk mengaburkan status sosialnya secara adat dalam masyarakat, terutama 

dalam kekerabatannya secara adat  yaitu antara apak dengan anak, ipa dengan 

bisan, adiak dan kakak. 

 

E. Fungsi Ratok Silingkang Tuo 

Berbicara tentang fungsi Ratok Silungkang Tuo dapat dilihat dari dua 

sudut pandang yaitu dari sudut seni pertunjukan dan dari sudut musiknya sendiri. 

Di samping itu fungsi juga  tidak dapat  terlepas dari kegunaan, karena fungsi 

suatu  musik dapat diketahui ketika musik tersebut digunakan. Dalam hal ini yang 
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penting dipahami adalah perbedaan yang jelas antara fungsi dan kegunaan. Untuk 

mengetahui kegunaan musik, peneliti harus berusaha menambah atau 

meningkatkan pengetahuan sesungguhnya secara langsung. Apabila 

membicarakan kegunaan musik, maka kita menghubungkannya dengan cara 

musik itu dilakukan dalam masyarakat, dengan kegiatan yang bersifat kebiasaan 

(budaya), juga sebagai suatu benda atau barang atau sesuatu yang bersamaan 

dengan kegiatan lain. Selajutnya,  untuk memahami fungsi musik harus juga 

berusaha menambah pengetahuan tentang fakta-fakta secara tidak langsung 

hingga ke pengertian yang lebih dalam tentang fenomena yang sedang dipelajari. 

Pertunjukan tradisional sangat berhubungan erat dengan masalah 

penggunaan dan fungsi. Di dalam suatu kelompok masyarakat, masalah 

penggunaan suatu musik sering disadari oleh masyarakat tersebut, tetapi dari segi 

fungsi suatu musik itu sendiri biasanya tidak begitu dipermasalahkan, atau 

diterima saja sebagaimana adanya oleh masyarakat yang bersangkutan. 

 Dalam hubungan ini Merriam menegaskan pentingnya membahas  dan 

memahami masalah fungsi dan penggunaan musik dalam suatu kebudayaan 

masyarakat. Pembahasan tidak saja menyangkut fakta-fakta tentang musik itu 

sendiri, tetapi juga menyangkut aspek interaksi timbal balik antara subyek dan 

obyek, dan bagaimana efek yang ditimbulkan musik terhadap manusia yang 

menggunakannya.  

Sehubungan dengan masalah fungsi dan kegunaan tersebut, Alan P. 

Merriam yang menyatakan bahwa: 



64 
 

The uses and function of music represent one of the most important 

problems in ethnomusicology, for in the study of human behavior we 

search constanly, ... not only for the description facts about music, but, 

more important, for the meaning of music. Descriptive facts, while in 

themselves of inportance, make their most significant contribution when 

they are phenomenon which has been described. We wish to know only 

what a thing is, but, more significantly, what it does for people and how it 

does it (Merriam, 1964:209). 

 

Artinya: penggunaan (uses) dan fungsi (function) merupakan salah satu 

masalah yang  terpenting di dalam disiplin etnomusikologi. Karena 

dalam mempelajari perilaku manusia, kita bukan hanya mencari fakta-

fakta deskriptif mengenai musik, tetapi yang lebih penting ialah makna 

dari musik itu. Fakta-fakta deskriptif pun penting, akan memberi 

sumbangan yang besar apabila digunakan untuk memahami secara lebih 

luas gejala-gejala yang telah dideskripsikan. Kita bukan hanya ingin 

mengetahui apakah sesuatu itu (dalam hal musik), tetapi lebih besar 

artinya apabila kita ketahui apakah yang dilakukan sesuatu itu (efek 

musik) terhadaap manusia dan bagaimana musik itu menghasilkan efek 

tersebut. 

 

Secara umum Alan P. Merriam mengemukakan sepuluh fungsi musik: (1) 

fungsi pengungkapan emosional; dalam hal ini musik mempunyai daya yang 

besar sebagai sarana untuk mengungkapkan rasa/emosi para penyanyi dan pemain 

yang dapat menimbulkan rasa/emosi para pendengarnya;  (2) fungsi penghayatan 

estetis; sebagai penghayatan estetis suatu masyarakat  terhadap suatu musik, 

disesuaikan dengan taraf apresiasi masyarakatnya. (3) fungsi hiburan; pada setiap 

masyarakat di dunia, musik mempunyai fungsi untuk menghibur di samping 

fungsinya yang lain.  (4) fungsi komunikasi; dalam hal ini musik vokal yang 

menyampaikan pesan yang terkandung dalam teks nyanyian merupakan sejenis 
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komunikasi. Di samping itu, musik yang tanpa teks (musik instrumental) dapat 

mengkomusikan sesuatu. (5) fungsi perlambangan; pada semua masyarakat. 

Musik berfungsi sebagai lambang dari hal-hal, ide-ide, dan tingkah laku  (6) 

fungsi reaksi jasmani; dalam hal ini daya rangsang musik dimanfaatkan dalam 

kahidupan bermasyakat untuk menimbulkan gerakan-gerakan tubuh (7) fungsi 

yang bertkaitan dengan norma-norma sosial; dalam beberapa masyarakat, terdapat 

lagu-lagu yang digunakan untuk pengendalian sosial (8) fungsi pengabsah 

lembaga sosial dan upacara agama.  Sitem-sistm keagamaan banyak yang 

didukung dan disyahkan oleh mitos-mitos, dan legenda-legenda. Di antara mitos 

dan legenda itu sering ada yang dinyanyikan; (9) fungsi kesinambungan 

kebudayaan; Musik sebagai wahana mitos, legenda, dan cerita sejarah, ikut 

menyambungkan suatu masyarakat dengan masa lampaunya. Ada pula musik 

yang berfungsi sebagai wahana pengajaran adat, sehingga musik ikut memelihara 

kesinambungan dan stabilitas kebudayaan sampai kepada generasi penerus (10) 

fungsi pengintegrasian masyarakat; petunjukan-pertunjukan musik tradisional  

dapat menimbulkan rasa kebersamaan dalam hati, para peserta dan penontonnya, 

yaitu kebersamaan dalam suatu masyarakat yang mempunyai satu sistem nilai, 

satu gaya kehidupan, dan satu gaya kesenian. Oleh sebab itu, dalam hal ini musik 

membangkitkan rasa solidaritas berkelompok  (1964: 219-126).    

Dari segi pertunjukan Ratok Silungkag Tuo ini peneliti mengacu pada 

pendapat Soedarsono (1999:49-50) yang mana dalam bukunya menjelaskan 

bahwa fungsi seni pertunjukan yang menitik beratkan pada aspek ritual di 
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antaranya di contohkan pada seni Drama Bertopeng Berutuk milik masyarakat 

Truyan- Kintamani (Bangli) Propinsi Bali: pertunjukan Tari Bedoyo Ketawang di 

istana Surakarta Jawa Tengah: dan nyanyian Mak’adong di Toraja Sulawesi 

Selatan . Fungsi seni pertunjukan yang di peruntukan sebagai hiburan pribadi atau 

di sebut juga dengan seni partisipasi yang sifat kenikmatannya bisa diperoleh 

dengan cara melakukannya sendiri. Tipe pertunjukan seperti ini menurut 

Soedarsono biasa terdapat pada semua lapisan masyarakat baik masyarakat 

sederhana  maupun masyarakat super elite, sesuai dengan kegemaran mereka 

masing masing. Kedua seni pertunjukan di atas merupakan bentuk pertunjukan 

yang harus dilibati (art of participation), artinya, dalam pertunjukan tersebut 

penonton tidak diperlukan. Penonton hanya diharapkan berperan sebagai peserta. 

Kehadiran pertunjuka-pertunjukan seni tersebut ditopang oleh lingkungan 

masyarakat itu sendiri (communal support), karena menyangkut kepentingan adat 

dan agama.  

Mengacu kepada fungsi seni pertunjukan yang di kemukakan oleh 

Soedarsono di atas, Ratok Silungkang Tuo termasuk kepada seni yang tidak 

membutuhkan penonton, dalam ritual ini penonton hanya berperan sebagai 

peserta  untuk menopang kehadiran pertunjukan tersebut. 

Sedangkan fungsi musik  yang ditawarkan Merriam di atas, dalam 

pertunjukan Ratok Silungkang Tuo ditemui ada 5 fungsi musik di dalamnya yaitu 

fungsi pengungkapan emosional, fungsi hiburan, fungsi komunikasi, fungsi 

kesinambungan kebudayaan dan fungsi pengintegrasian masyarakat.  
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1. Fungsi  pengungkapan emosional  

Fungsi ini jelas terlihat ketika pemain atau seniman Ratok Silungkang Tuo 

mengungkapkan  teks nyanyian Ratok Silungkan Tuo  dengan penuh semangat 

dan  bagi masyarakat  yang mendengar juga terlihat bersemangat dalam 

menikmati runguih yang di sajikan oleh si pendendang. Sehingga Ratok 

Silungkang Tuo mempunyai daya komunikasi yang kuat untuk memicu  dalam 

meransang emosi para pemain musik dalam menyampaikan emosi 

masyarakat. 

2. Fungsi hiburan  

Fungsi hiburan sangat terlihat ketika Ratok Silungkang Tuo  mengungkapkan 

melodi  Ratok Silungkang Tuo ini penuh dengan rasa haru yang mendalam 

karena mereka terlepas dari bahaya yang sangat menakutkan di tengah tengah 

kehidupan masyakat Nagari Silungkang pada waktu itu.  

3. Fungsi komunukasi  

Fungsi komunikasi yang dmaksud dalam penelitian ini terlihat ketika warga 

masyarakat mendengar musik arakan Ratok Silungkang Tuo, maka masyarakat 

sekitar akan segra dapat mengetahui bahwa di tempat musik berbunyi ada 

suatu peristiwa yang berkaitan dengan kematian harimau yang selalu menjadi 

sosok yang ditakuti setiap hari. Biasanaya, masyarakat akan saling 

memberitahu kepada tetangga sekitar untuk segra menyaksikan peristiwa yang 

tengah terjadi tersebut secara beramai ramai. Dengan demikian dapat di 

simpulkan bahwa Ratok Silungkang Tuo di samping sebagai ritual dia juga 
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dapat dijadikan sarana komunikasi yang ampuh bagi masyarakat sekitar, 

dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat pendukungnya dan  

warga tetangga sekitarnya. 

4. Fungsi  upacara ritual  

Berkaitan dengan fungsi ini jelas terkait  dengan wahana mitos, legenda, dan 

cerita sejarah, berkaitan dengan kematian Harimau serta menyambungkan 

suatu masyarakat dengan masa lampaunya. Selain itu musik Ratok Silungkang 

Tuo ini juga  berfungsi sebagai wahana pengajaran adat Minangkabau yakni 

“barek samo di pikua ringan samo di jinjiang” yang artinya berat sama di 

pikul ringan sama di jinjing sehingga musik tersebut ikut memelihara 

kesenambungan dan stabilitas kebudayaan sampai kepada generasi 

penerusnya .  

5. Fungsi pengintegrasian masyarakat 

Melalui musik Ratok Silungkang Tuo ini dapat menimbulkan rasa 

kebersamaan dalam hati, para peserta dan masyarakatnya, yaitu kebersamaan  

dalam memiliki satu sistem nilai, satu gaya kehidupan,  satu gaya berkesenian,  

adat dan, agama. Oleh sebab itu, dalam hal ini musik berperan penting 

membangkitkan rasa solidaritas berkelompok bagi masyarakat nagari 

Silungkang.  

Berdasarkan 5 fungsi musik Ratok Silungkang Tuo  sebagai mana telah 

diuraikan di atas, jelas lah  bahwa dalam Ratok Silungkang Tuo, terkandung nilai-

nilai sosial, dan nilai-nilai kearifan local yang menjadi perekat budaya masyarakat 
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Nagari Silungkang sampai saat ini sebagai warisan budaya dari   sisa-sisa 

kepercayaan  animisme  yang  pernah dianut oleh nenek moyang meraka pada 

masa lalu . 

 

F. Makna Ratok Silungkang Tuo 

Manusia pada dasarnya adalah makhluk pencari makna terhadap segala 

sesuatu yang terjadi atau muncul dilingkungannya (Berger dalam Sukardja, 2000: 

68) menyatakan bahwa masayarakat Minangkabau  merupakan masyarakat yang  

demokratis. Pandangan hidupnya yang berdasarkan pada “Alam Takambng Jadi 

Guru” juga menggiring mreka untuk tetap bergantung pada alam atau  

lingkungan yang mengelilinginya selama menjalani kehidupan di dunia ini. 

Keterikatan anatar manusia dengan alam dan lingkungannya   memberi pengaruh 

timbal balik pada jalan pikiran dan tata kehidupan masyarakat Minangkabau pada 

masa dahulu khususnya Nagari Silungkang.  Hal ini dapat dilihat dalam cara 

pengungkapan emosinya terhadap lingkungan alam yang mengelilinginya, salah 

satunya dapat dilihat dalam ritual Ratok Silungkang Tuo. Dalam Ratok 

Silungkang Tuo pengungkapan emosi tersebut disampaikan melalui  musik vokal 

dan musik arak-arakan yang di dalamnya menyiratkan suatu keinginan yang 

disampaikan melalui pemaknaan yang akan bermuara pada pengungkapan nilai-

nilai guna dipahami, dihayati, dan diimplementasikan ke dalam sikap masyarakat 

pendukungnya. Seabagaimana yang terhimpun dalam mamang berikut ini. 

“Panakiak pisau sirauik 

Ambiak galah batang lintabuang 
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Silodang ambiak kaniru 

Nan satitiak jadikan lauik  

Nan sakapa jadikan gunuang 

Alam takambang jadikan guru” 

 

Atinya 

 

Penakik pisau siraut 

Amabil galah batang lintabung 

Silodang  jadikan niru 

Yangnsetitik jadikan laut 

Yang skepal jadikan gunung 

Alam terkembang jadikan guru (Hakimy, 1997: 2). 

 

 

Berkaitan dengan alam tempat berkembang masyarakat dan adatnya, 

Ratok Silungkang Tuo menjadi bagaian dari alam itu sendiri, yang di dalamnya 

terkandung nilai-nilai kebaikan, kemulian, kesopanan dan tanggung jawab serta 

nilai-nilai yang beraitan dengan masyarakat seperti kerukunan, gotong royong, 

kebersamaan, kejujuran dan kesabaran yang menyatu dalam Ratok Silungkang 

Tuo yang sampai saat ini masih diyakani oleh masyarakat pendukungnya. 

 

1. Makna  Simbolis 

Menurut Maolinuwski (dalam Naikun, 2000: 12) menyatakan bahwa 

setiap unsur dalam fungsinya berguna untuk memenuhi kebutuhan atau prasyarat 

biolgis, pshikologis dan sosio cultural dari suatu masyarakat. Ratok Silungkang 

Tuo yang merupakan karya kolektif yangn diciptakan dengan segala kemampuan 

dan penuh kesadaran oleh masyarakat Nagari Silungkang untuk tujuan tertentu 

terutama untuk meratapi harimau yang mati melelui parasaan dan ungkapan-
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ungkapan simbolis. Begitu eratnya manusia dengan simbol-simbol, sehingga 

manusia  dapat dikatakan atau disebut makhluk bersimbol. 

Ungkapan simbolis ini merupakan ciri khas dari manusia, sekaligus yang 

membedakannya dengan hewan atau binatang. Menurut  Cassirer (1990 :40) 

menyebutkan bahwa manusia sebagai amimal symbolicum atau makhluk 

bersimbol. Menurut Cassirer manusia tidak pernah menemukan dan mengenal 

dunia secara langsung, akan tetapi melalui bebagai simbol. Simbol-simbol 

tersebut tidak hanya sekedar fakta akan tetapi mempunyai makna, yang di 

dalamnya terkandung unsur-unsur pembebasan dan perluasan pemandangan.  

Sehingga simbol-simbolpun dicarikan simbol yang mudah dimengerti dan 

dipahami oleh orang lain. Cara penyampaiannya sangat beragam tergantung pada 

kemampuan masyarakat  yang bersangkutan.   

Berkaitan dengan ritual Ratok Silungkang Tuo, juga  berkomunikasi 

melalu simbol-simbol yang ditampikannya yang sudah menjadi aturan bagi 

masyarakat itu sendiri, seperti cara pengungkapan dendang Ratok Silungkang 

Tuo, pemilihan alat musik yang digunakan, tata cara pembunuhan harimau, tata 

cara penguburan harimau. Semunya itu merupakan simbol dari persoalan-

persoalan sekitar agama (keyakinan), adat,  kekerabatan dan etika yang sudah 

menjadi aturan masyarakat Minangkabau umumnya, masyarakat Silungkang 

khususnya. 
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2. Makna Sosial- Budaya (keseimbangan) 

Makna sosial tercermin pada saat pelaksanaan ritual Ratok Silungkang 

Tuo, pada saat tersebut semua masyarakat dihimpun untuk berkumpul 

berkomunikasi untuk membicarakan dan menentukan hari baik kapan akan 

dilakukan penangkapan inyiak atau harimau yang telah melakukan kesalahan. 

Setelah diperoleh kesepakatan maka masyarakat mulai menjajaki tempat-tempat 

yang sering dilalui oleh harimau  dengan cara mengikuti jejak dan mengintainaya 

pada malam hari. Kemudian setelah di ditemui tanda-tanda yang memungkinkan, 

maka pengintaian secara bersama mulai dilakukan dengan persiapan badia 

balansa atau  senapan rakitan yang nantinya  akan dipergunakan untuk menembak 

inyiak atau harimau yang sudah melakukan kesalahan. Cara seperti ini merupakan 

cara untuk nenjaga keseimbangan antara manusia dengan lingkungan 

kehidupannya yang terkaper di dalam bentuk perburuan, kemudian 

diaktualisasikan di dalam kemasan budaya local.  

 

3. Makna Apresiatif dan Reflektif 

Setiap budaya yang dilakukan mestilah mengandung nilai-nilai akhlak, 

karena budaya merupakan pantulan atau refleksi dari masyarakat yang 

melingkupinya (Gazalba, 1977: 61). Ritual Ratok Silungkag Tuo sebagai produk 

budaya, memberikan konstribusi yang berarti kepada masyarakat Nagari 

Silungkang di masa lampau, terutama di dalam keseimbangan hidup 

bermasyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai kebenaran  para leuhur atau nenek 
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moyang yang meraka yakini dalam kehdupan, yang kemudian dijadikan sebagai 

jati diri bagi masyarakat Nagari Silungkang, agar nilai-nilai kebersamaan antara 

alam dengan masyarakat lingkungan saling terpelihara untuk keselamatan anak 

cucu dikemudian hari. Cara itu ditanamkan melalui pantang, larang yang bisa  

merusak lingkungan seperti  melarang berbuat maksiat di dalam nagari karena 

nagari merupakan sarana penting tempat mereka menata kehidupan sehari-hari, 

oleh karena itu perlu di jaga kebersihannya dari perbuatan maksiat demi 

keamanan nagari terutama dari serangan inyiak atau Harimau. Sehubungan 

dengan ini menurut Kimberly A Maynard menyatakan bahwa kehidupan yang 

humanis akan dapat diperoleh melalui kearifan lokal, karena tradisi-tradisi dan 

kebudayaan lokal tersebut sarat dengan nilai-nilai humanistik yang apabila 

terkontaminasi dengan nilai-nilai luar,  masih efektif untuk dijadikan sebagai 

solusi, penyembuhan budi pekerti dan peredam konflik dalam kehidupan 

bermasyarakat (Liliweri, 2002: 259). 

 

Tata cara Penyajian 

Secara tradisional, Ratok Silungakang Tuo disajikan oleh kaum laki-laki 

baik sebagai pemain musik maupun sebagai pendendang (penyanyi ratok), karena 

kaum laki-laki merupakan symbol kekuatan dalam sitem matrilineal di 

Minangkabau. dengan kekuatan yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, 

anak laki-laki harus mampu memainkan peranan ganda  yang artinya disamping 

dia menjadi ayah bagi anak-anaknya, dia harus mampu menjadi mamak dtengah-
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tengah kaum terutama kaum ibunya sebagaimana pameo masyarakat 

Minangkabau “sapinjik garam jantan sakapa garam padusi masin juo garam 

jantan.” Pameo ini menyiratkan bahwa laki-laki di Minangkabau dalam kaumnya 

benar-benar untuk “Kapanyalasaian nan kusuik kapanjaniahan nan karuah, 

katampek bataduh hari hujan katampek batenggang wakatu sampik”. (Untuk 

menyelesaikan yang kusut, untuk menjernihkan yang keruh, tempat berteduh hari 

hujan, tempat mengadu dalam kesempitan  dalam berbagai persoalan di tengah-

tengah karib kerabat, saudara dan familinya). Sebagai seorang mamak, laki-laki di 

Minangkabau diharapkan untuk mengawasi adik dan kemenakannya yang 

perempuan serta mengurus berbagai hal yang berhubungan dengan tata cara hidup 

bermasyarakat. seperti mamang berikut. 

Pucuak paku kacang balimbiang 

Tampuruang lenganag-lenggangkan 

Baok menurun ka Saruaso 

Tanamlah siriah jo ureknyo 

Anak dipangku kamanakn dibimbiang 

Urang kampuang dipetenggangkan 

Tenggang nagari jan binaso 

Tenggag sarato jo adatnyo 

 

Pucuk paku kacang belimbing 

Tempurung lenggang-lenggangkan 

Bawa menurun ke Saruaso 

Tanam dsirih dengan uratnya 

Anak dipangku kemenakan dibimbing 

Orang kampung dipertimbangkan 

Timbang negeri jangan binasa 

Timbang beserta dengan adatnya. (Suarman dkk, 2000: 133) 

 

Mamang di atas menyiratkan bahwa kaum laki-laki di Minangkabau di 

samping memelihara anak-anaknya juga harus membimbing kemenakannya 
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kearah yang benar baik secara adat maupun akidah  serta membina kampung 

halaman agar sejahtera dan adat istiadatnyapun terpelihara dengan baik. 

Berkaitan dengan ritual Ratok Silungkang Tuo ini merupakan salah satu 

upaya niniak mamak dalam menjaga keselamatan anak cucu, kemenakan, karib 

kerabat, handai dan tolan  untuk mengatasi kesukaran-kesukaran yang dihadapi 

dalam mengarungi kehidupan sehari-hari.  

Sedangkan perempuan (bundo kanduang) di Minangkabau memegang 

perana penting dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan sumber utama 

bagi suburnya kehidupan budi pekerti dalam masyarakat yang akan membentuk  

dan menentukan generasi yang akan datang  dalam mengamalkan ajaran adat 

basandi syarak di Minangkabau terutama bidang pendidikan  tentang kejujuran, 

kesabaran, etika dan adat istiadat. Di samping itu, perempuan di Minangkabau 

terkenal dengan segala kelembutan dan kesabarannya dianggap mampu 

meluruskan jalan generasi muda agar tidak terpengaruh dengan budaya asing,  

ibarat pepatah Minangkabu “ukua jo jang kok tak tarang rusak susunan niniak 

moyang kito, dek rancak kilek Loyang datang intan disangko kilek kaco” (artinya; 

apabila tidak memahami persoalan tentang susunan nenek moyang, adat, dan 

budaya kita, maka kita akan mudah menerima berbagai pengaruh yang datang 

dari luar ), pepetah ini mengetuk hati setiap wanita Indonesia khususnya 

Minangkabau agar selalu menenamkan rasa cinta kasih kepada anak cucu tentang 

kebudayaan asli bangsa kita yakni: Bangsa Indoneia (Hakimi, 1997: 66). Selain 

itu di Minangkabau perempuan diibaratkan “limpapeh rumah nan gadang, amban 
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puruak pangganggam kunci  yang artinya perempuan Minangkabau adalah orang 

yang menjadi pusat perhatian, disegani, dihormati dan diagungkan. Amban 

puruak pagangan kunci, artinya pemegang kunci segalau sesuatu yang berkaitan 

dengan kekayaan dan simpanan kaum,baik berupa ameh babungka maupun 

sawah jo ladang atau emas berungkal maupun sawah dan ladang.  Berdasarkan 

hal tersebut makanya perempuan di Minagkabau tidak diperkenankan untuk 

memasuki wilayah yang sifatnya maskulin. 

 

Musik Ratok Silungkang Tuo 

Manurut Djohan, dalam pemahaman sehari-hari, musik sering kali 

dikaitkan dengan perasaan, di satu sisi  musik dianggap sebagai sarana untuk 

mengungkapkan perasaan dan di sisi lain musik dianggap dapat menggugah 

perasaan pendengarnya karena kedekatannya dengan kehidupan manusia (2009: 

49). di buku yang sama J.J Rousseau juga menjelaskan bahwa setiap orang 

memiliki tingkatan musikalitas yang berbeda dalam merespon musik sesuai 

dengan budayanya sehingga setiap manusia secara biologis sudah mempunyai 

jaminan musikalitas dalam diri mereka masing masing berkaitan dengan musik 

Ratok Silungkang Tuo, ini merupakan musik yang lahir dari komunitas sebagai 

cerminan dalam kedekatan mereka dengan alam lingkungan yang menghidupinya, 

sehingga musik yang lahirpun juga menggambarkan  konsep lingkungan 

masyarakat pendukungnya . 
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Ratok Silungkan Tuo dalam penyajiannya terdiri dari dua bentuk yakni 

pertama berbentuk musik arakan, dan kedua berbentuk musik statis. Dalam musik 

arakan Ratok Silungkang Tuo menggunakan instumen talempong sebagai media 

utama dalam mengekspresikan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat di 

Nagari Silungkang, yang tercermin melalui pola permainan talempong yang 

saling isi mengisi, kunci mengunci antara pola permaian talempong yang satu 

dengan pola permainan talempong yang lain sehingga terbentuk satu kesatuan 

bunyi yang utuh, dalam mencerminkan kebersamaan dalam kehidupan yang 

saling bahu-membahu sesuai dengan mamang adat Minangkabau “kabukik samo 

mandaki, kalurah samo manurun, tatungkuik samo makan tanah, tatilantang 

samo makan angin, barek samo dipikua ringan samo dijinjiang, saketek samo 

dicacah kok banyak samo dilapah”. (ke bukit sama mendaki, kelurah sama 

menurun, tertelungkup sama makan tanah , tertelentang sama makan angin, berat 

sama di pikul ringan sama di jinjng sedikit sama di cicipi kalau banyak sama di 

makan ).  

Simbol yang lain adalah berbentuk nyanyian yang  menggunakan teks 

dengan cara Marungih (bersenandung) yang berguna untuk mengaburkan tentang 

kejadian yang sesunguhnya secara ferbal yang tujuannya menghindari kesalah 

pahaman diantara masyarakat terhadap lingkungannya. Artinya tidak semua yang 

bersalah harus di bunuh tapi di sesuaikan dengan kesalahan  yang dilakukan 

dalam arti yang berbeda harus setimpal antara kesalahan dengan hukuman  yang 

dijatuhkan. 
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BAB VI 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

Rancangan atau ide orientasi konsep berikutnya  diarahkan pada sebuah 

rancangan musik yang menyangkut aplikasi perwujudan sebuah karya seni 

rekonstruksi. Dalam penggarapan musik rekonstruksi ini agar dapat difungsikan 

sebagaimana  mestinya dan dapat pula memenuhi kebutuhan estetis masyarakat 

pendukungnya,  maka dalam  perekonstruksiannya diperlukan sebuah rancangan 

berdasarkan pada ide yang didapat ketika melakukan penelitian di lapangan. 

Gagasan-gagasan tersebut diwujudkan melalui  langkah angkah  berupa tahapan-

tahapan yang dimulai dari pengumpulan data-data dan fakta di lapangan serta sensasi-

sensasi yang digunakan dalam alam pikiran sebagai bahan mentah dalam 

menghasilkan sebuah bentuk baru. Selanjudnya hasil  penelitian dilapangan tersebut  

dianalisis sesuai dengan kebutuhan rekonstruksi  musik Ratok Silungkang Tuo.  

Tahap seterusnya  peneliti akan mengumpulkan semua repertoar musik Ratok 

Siungkang Tuo, lalu ditranskripsikan ke dalam bentuk notasi musik, sehingga bisa 

dibaca. Berikutnya peneliti akan melakukan perancangan konsep karya rekonstruksi 

Ratok  Silungkang Tuo yang berupa deskripsi. Selanjutnya deskripsi ini akan 

dituangkan ke dalam bentuk sampel-sampel musik  yang berbentuk audio dengan 

mempergunakan beberapa progranm studio musik computer seperti program Frooty 

loop yang gunanya adalah agar rekonstruksi musik  Ratok Silungkang Tuo ini bisa 

berwujud lebih konkrit. Cara seperti ini  diharapkan dapat membantu  memudahkan 
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peneliti dalam  mewujudkan  rekonstriuksi musik  Ratok Silungkang Tuo berikutnya. 

untuk lebih jelasnya berikut ini dapat dilihat rancangan pentas rekonstruksi Ratok 

Silungkang Tuo. 

 

Bentuk Rancangan Pentas  

 

Untuk penyajian musik dalam bentuk arak-arakan, materi musiknya yaitu 

terdiri dari musik perkusi berupa seperangkat talempong, gandang, gandang tambua, 

dan pupuik gadang. Repertoar lagu talempong tersebut antara lain; Lagu Tari 1, Lagu 

Tari 2, Lagu Talipuak Layua, Lagu Singgah ndak Jadi, lagu Tanjuang Bonai, Lagu 

Rantak Kudo, dan Lagu Si Rantai Lunto . Namun pada karya musik rekonstruksi ini 

tidak dihadirkan semua lagu talempong tersebut. Sebagai sampel untuk dijadikan 

materi dalam karya musik ini, diambil tiga buah lagu diantaranya; Lagu Tari 1, Lagu 

Talipuak Layua, dan Lagu Tanjuang Bonai. Pilihan tiga materi lagu ini untuk 

dijadikan sampel adalah atas pertimbangan bahwa ketiga lagu ini termasuk lagu yang 
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cukup khas, popular dan sering dimainkan oleh masyarakat Silungkang. 

Pertimbangan lain adalah bahwa lagu yang lain dilihat dari sisi unsur musikalitas, 

ternyata sedikit perbedaannya dengan lagu talempong yang dijadikan sebagai sampel 

tersebut. Jadi dianggap tiga lagu ini sudah dapat mewakili lagu talempong Silungkang 

secara keseluruhan. Secara umum, musik talempong Silungkang ini memiliki 

kekhasan sendiri dibanding dengan musik talempong lainnya di Minangkabau. 

Adanya satu perangkat talempong yang berjumlah tujuh buah di daerah Silungkang 

merupakan salah satu perbedaan dengan musik talempong lainnya di Minangkabau 

pada umumnya berjumlah enam buah. 

Penggarapan rekonstruksi musik Ratok Silungkang Tuo ini akan melalui 

beberapa tahapan, di mana tahapan tersebut sangat menentukan capaian yang 

diinginkan. dengan pertimbangan yang menyangkut karya sebagai musik 

rekonstruksi, sebab keberhasilan sebuah karya musik akan ditentukan oleh proses 

kerja yang dilakukan oleh seniman penciptanya. Masing-masing seniman mempunyai 

cara sendiri-sendiri untuk mencapai kepuasan hasil penuangan ide-idenya ke dalam 

bentuk karya seni. 

Proses kerja penggarapan karya musik rekonstruksi ini melalui tahapan-

tahapan yang dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap eksplorasi, tahap improvisasi dan 

tahap forming. Ketiga tahapan ini menurut  Alma Hawkins, dapat diterjemahkan 

menjadi, Pengamatan, Penuangan, dan Pembentukan. 
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1. Pengamatan 

Pengamatan sangat memberi dasar utama dalam pelahiran ide yang peneliti 

garap dalam bentuk karya musik rekonstruksi. Sebagai seorang yang hidup di 

lingkungan alam tradisional tentu akan banyak memberi pengalaman-pengalaman 

kepada peneliti, pengalaman tersebut artinya menghayati, memainkan, mempelajari, 

mencoba untuk mengerti, mencoba menggarap, mencoba meluaskan pemikiran dan 

akhirnya mencoba menyusun musik tradisional menjadi sesuatu yang baru. 

Proses pengamatan yang peneliti lakukan itu merupakan berbagai masalah 

yang terlihat dan sesungguhnya akan menarik untuk dijadikan sebagai objek untuk 

digarap ke dalam musik rekonstruksi. Kemampuan alat perkusi dan kekuatan vokal 

berupa runguih pada musik tradisional Ratok Silungkang Tuo akan dapat di jadikan 

sebagai sumber bunyi yang  luar biasa dalam sebuah karya komposisi karena, musik 

Talempong sebagai musik perkusi Di Minang kabau sangat terkenal dengan konsep 

interlocking yang sesungguhnya konsep ini tidak banyak di miliki oleh budaya musik 

lain  di luar Minangkabau sedangkan Marunguih lebih menonjolkan vokal yang  tidak 

mempunyai artikulasi yang jelas, ini memberi peluang kepada peneliti untuk lebih 

meluaskan penafsiran dari budaya yang bersangkutan dengan mengacu kepada 

batasan batasan etika dan estetika ketimuran yang sesuai dengan budaya bangsa 

Indonesia.  

Proses selanjutnya, dalam usaha mengadakan percobaan penggarapan ataupun 

penyusunan karya baru, selain juga menjajagi kemungkinan-kemungkinan lainnya. 

Proses pengamatan juga bermula dari pengalaman diri peneliti sendiri yang 
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berpengaruh terhadap terciptanya karya musik ini. Peneliti selanjutnya mencari buku-

buku dan tulisan-tulisan yang membahas tentang musik rekonstruksi literatur tersebut  

berhubungan dengan tema dalam filosofi budaya, kemudian dijadikan sebagai  acuan 

penggarapan musik ini. Hal-hal yang menyangkut dengan pemilihan tema 

didiskusikan bersama tim peneliti, sehingga memungkinkan untuk diangkat ke dalam 

bentuk karya musik. Oleh karena karya musik ini merupakan karya rekonstruksi, 

maka pengambilan tema terkait langsung dengan peristiwa, materi musikal dan 

filosofi dari kegiatan ritual yang sudah ada pada masyarakat nagari Silungkang 

sebagai pendukungnya   

2.  Penuangan 

Proses penuangan merupakan lanjutan dari proses pengamatan. Pada proses 

pengamatan telah dilakukan suatu pencarian ide-ide yang akan mungkin dijadikan 

dan digarap ke dalam wujud karya musik rekonstruksi. Pada tahap ini ide-ide yang 

telah di dapat tersebut dicoba lagi untuk merenungkannya guna mendapatkan bentuk-

bentuk yang dikehendaki. Penuangan yang dimaksud di sini yaitu proses 

kongkritisasi ide-ide kepada pemain musik. Untuk melaksanakan bentuk-bentuk ide 

tersebut sangat diperlukan suasana-suasana yang tepat dan apresiasi dari masing-

masing pendukung, sehingga apa yang diharapkan dapat dihayati oleh para pemain 

musik. 

Proses penuangan yang akan peneliti lakukan yaitu dimulai dengan 

menjelaskan secara umum mengenai bentuk karya musik rekonstruksi ini serta 
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konsep musiknya kepada para pemain musik, peneliti berusaha agar pemusik dapat 

memahami bentuk karya dan perinsip-perinsip permainan secara kompositorisnya.  

Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan penjelasan konsep, peneliti 

lakukan diskusi bersama para pemusik. Hal ini peneliti anggap penting, agar mereka 

terlibat di samping secara fisik, juga secara mental dan psikologis terhadap garapan 

yang akan dibuat. Dengan demikian akan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab 

yang besar dan sangat menentukan kepuasan yang diinginkan dalam capain karya ini 

nantinya. 

Berbagai cara akan peneliti lakukan antara lain melakukan latihan musik 

tersendiri bersama mahasiswa yang sudah terlibat dari awal penelitian dan sekaligus 

berperan sebagai pelatih musik. Para pelatih inilah yang akan berperan langsung 

mentransfer bentuk rancangan musik kepada pemain musik dari masyarakat nagari 

Silungkang. Namun sesungguhnya cara yang akan sering dilakukan yaitu latihan 

secara bersamaan, karena di dasari oleh para pemain yang berasal dari daerah 

Silungkang belum terbiasa main musik dalam bentuk ensambel yang agak besar. 

3. Pembentukan 

Proses pembentukan adalah proses kerja yang terakhir setelah mengalami 

berbagai proses kerja bertahap, baik kerja yang dilakukan oleh peneliti bersama 

mahasiswa sebagai pelatih musik maupun latihan bersama pemain musik dari 

masyarakat Silungkang. 

 Pada proses pembentukan ini, kerja difokuskan kepada hal-hal yang 

menyangkut dengan keutuhan dan kemantapan karya secara kompleks. Bagian-bagian 
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yang sangat penting dalam pembentukan ini diantaranya penggabungan antara 

bagian-bagian musik keseluruhan secara utuh dan perfek, kemudian proses 

penghayatan terhadap seluruh kesan-kesan yang diharapkan muncul secara maksimal. 

Proses pemantapan karya musik rekonstruksi ini dilakukan dengan cara kerja 

memperbaiki bagian-bagian yang dirasa panjang, lambat atau cepat, sehingga kesan 

yang agak longgar dan datar dicoba diatasi dengan cara menggarap ritme musik yang 

lebih variatif sehingga hasil yang diharapkan adalah kesan musiknya menjadi lebih 

dinamis , bahkan antara peneliti dan pemain musik tidak ada saling keberatan dalam 

memadukan gagasan-gagasan yang muncul ketika proses berlangsung, hal ini 

dilakukan setelah adanya  perbaikan-perbaikan di setiap bagian termasuk penghalusan 

karya sehingga karya tersebut mampu mencapai bentuk bangunan kompossi musik 

sebagaimana yang diharapkan dalam penelitan ini nantinya   

Rekonstruksi musik ini dapat digunakan untuk memperjelas status keberadaan 

Ratok Silungkang Tuo dan fungsinya dalam kehidupan masyarakat Nagari 

Silungkang sebagaimana yang di jelaskan oleh  Raymond William bahwa setiap 

budaya akan memiliki lembaga budaya yang gunanya sebagai kontrol di dalam 

kehidupan bermasyarakat  (1994: 585-586). 

Seluruh data yang telah dikumpul dan diklasifikasikan pada tahun pertama, 

dilakukan rekonstruksi terhadap Ratok Silungkang Tuo secara cermat, untuk 

menentukan karakteristik tradisi Ratok Silungkang Tuo  sehingga dapat memunculkan 

ide yang dapat melahirkan sebuah garapan musik baru.Garapan music baru  ini  

dikemas untuk konsumsi pariwsata pada objel-objek  wisata yang ada di wilayah 
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budaya Nagari Silungkang Kota Sawahlunto. Kemudian ditularkan kepada 

mahasiswa, untuk  dapat menyanyikan garapan music  baru  yang berpijak pada 

tradisi Ratok Silungkang Tuo.  Rekonstruksi ini  gunanya untuk memperjelas status 

keberadaan Rtok Silungkang Tuo dan fungsinya dalam kehidupan masyarakat Nagari 

Silungkang sebagaimana yang di jelaskan oleh  Raymond William bahwa setiap 

budaya akan memiliki lembaga budaya yang gunanya sebagai kontrol di dalam 

kehidupan bermasyarakat  (1994: 585-586). Berikut ini dapat dilihat bentuk 

rancangan dalam part musik yang na kan diaplikasikan menjadi sebuah bentuk 

komposisi yang sesungguhnya pada tahun ke II penelitian ini . 

 

Part Musik Arak-arakan 

Track 1 

 

Track 2 

 

Track 3 
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Track 4 

 

Track 5 

 

Track 6 

 

Track 7 

 

Track 8 

 

Track 9 
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Track 10 

 

Track 11 

 

Track 12 
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Track 13 

 

Track 14 

 

Track 15 
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Track 16 

 

 

Track Audio 1 

 

 

Track Audio 2 
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Track Audio 3 

 

Track Audio 4 

 

 

Struktur Komposisi Musik Arak-arakan Perbahagian 

 

Track 1 – Track 4 
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Track 5 (Track Audio) 

 

 

Track 6 – Track 10 
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Track 11 

 

Track 12 (Track Audio) – Track 14 
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Track 15 (Track Audio) – Track 16 (Track Audio) 

 

Bentuk Struktur Keseluruhan Rancanagan  

Komposisi Musik Rekonstuksi Ratok Silungkang Tuo 

 

 



94 
 

BAB VII 

KESIMULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

1. Ratok Silungkang Tuo, merupakan produk budaya yang terdapat di Nagari 

Silungkang yang keberadaannya sampai saat ini masih diakui oleh 

masayarakat pendukung kebudayaan tersebut sampai saat ini. 

2. Dewasa ini Ratok Silungkang Tuo telah mengalami degradasi terutama dari 

segi kemampuan musikalitas pemainnya dan dari segi alat musiknya sendiri. 

3. Ratok Silungkang Tuo bukanlah merupakan seni vokal mandiri seperti 

dendang Minangkabau lainnya, akan tetapi Ratok Silungkang Tuo tersebut 

merupakan seni vokal yang kehadirannya tidak bisa terlepas dari alat musik 

sebagai pendukungnya seperti: Talempong, gandang, pupuik gadang dan 

tambua. 

4. Repertoar musik pendukung Ratok Silungkang Tuo ini terdiri: lagu tari 1, lagu 

tari 2, Talipuak Layua, lagu Tanjuang Bonai, lagu Rantak Kudo, lagu Sirantai 

Lunto, dan lagu Singgah ndak jadi 

5. Ratok Silungkang Tuo memiliki fungsi pengungkapan emosional, fungsi 

hiburan, fungsi kounikasi, upacara ritual, fungsi pengintegrasian masyarakat.   

6. Ratok Silungkang Tuo mengandung makna Symbol, makna Sosial-Budaya 

(keseimbangan). makna apresatif dan reflektif. 

 

B. Saran 

1. Kepada instansi terkait diharapkan bisa memberikan perhatian dan motivasi 

baik secara moril maupun materil, agar budaya warisan nenek moyang ini 

dapat berkembang seiring dengan perkembangan pola pikir masyarakat 

pendukungnya. 
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2. Kepada masyarakat pendukung kebudayaan Ratok Silungkang Tuo  

diharapkan agar tetap mempertahankan dan mewariskan budaya adiluhung ini 

sebagai local genius, sekaligus bisa menjadi penentu jati diri masyarakat 

nagari Silungkang, dan diharapkan dapat menjadi filter masuknya budaya 

asing yang tidak sesuai dengan tatanan masyarakat Minangkabau terutama 

masyarakat nagari Silungkang. 
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