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RINGKASAN 

 

 

 Talempong gandang lasuang merupakan ensambel musik tradisi yang 

hidup di Pariaman. Musik ini biasanya dimainkan pada saat kegiatan memasak 

oleh ibu-ibu paruh baya pada upacara pesta perkawinan. Sebagaimana kehidupan 

banyak seni tradisi sekarang, seni tradisi ini juga hampir mengalami kepunahan, 

oleh karenanya perlu dilakukan kembali penelitian mendalam agar seni tradisi ini 

bisa kembali hidup dan berfungsi di tengah masyarakat pendukungnya.Salah satu 

usaha yang dapat dilakukan agar seni tradisi ini bisa eksis kembali di tengah 

masyarakat, serta memiliki nilai ekonomi terutama bagi seniman pelaku, perlu 

adanya sentuhan inovasi dan pengembangan. Sasaran akhir penelitian ini adalah 

meghasilkan bentuk garapan baru dari tradisi musik talempong gandang lasuang, 

baik dari garapan musik maupun pada estetika pertunjukannya, namun tidak 

menghilangkan nilai ketradisiannya.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan antropologi, sosiologi, estetika dan musikologi. Metode 

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

dan dokumentasi. Hasil akhir penelitian ini adalah berupa bentuk garapan atau 

komposisi baru dari ensambel talempong gandang lasuang, yang memiliki fungsi 

dan kegunaan yang lebih di tengah mayarakat, serta memiliki  nilai ekonomi 

terutama bagi seniman pendukungnya, sehingga seni tradisi ini tetap hidup di 

tengah masyarakat pemiliknya. 

  

Kata kunci: Talempong Gandang Lasuang, Inovasi 
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terimakasih juga kepada Bapak Dr. Febri Yulika, S.Ag., M,Hum, selaku ketua 

LPPMPP ISI Padangpanjang yang telah memberikan fasilitas dalam penyelesaian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Talempong Gandang Lasuang merupakan ensambel musik tradisi yang 

terdapat di daerah Pariaman Sumatera Barat. Pada saat ini keberadaan ensambel 

ini hampir mengalami kepunahan sebagaimana nasib seni-seni tradisi lainnya. 

Ensambel musik ini tergolong sederhana yang terdiri dari instrumen Talempong, 

Gandang dan Lasuang (lesung). Musik ini dulunya dimainkan sebagai media 

hiburan bagi kaum ibu-ibu ketika melakukan aktifitas memasak pada prosesi 

upacara perkawinan. Ensambel ini biasanya dimainkan oleh perempuan paruh 

baya yang berumur di atas 40 tahun, dan biasanya diiringi gerak-gerak tari 

sederhana sesuai dengan tempo dan melodi lagu yang dimainkan, sambil 

menggunakan properti yang terdiri dari peralatan yang biasanya digunakan atau 

yang terdapat di dapur seperti: piring, nampan, panci, sendok masak dan 

sebagainya yang pada saat itu kebetulan sedang digunakan atau dipegang. Selain 

diiringi gerak-gerak sederhana, biasanya para perempuan yang ikut memasak dan 

menikmati sajian Talempong Gandang Lasuang juga saling berbalas pantun di 

sela-sela melodi lagu yang dimainkan. 

Pada awalnya ensambel ini memiliki lebih kurang dua belas repertoar lagu, 

diantaranya berjudul: Si Siti, Oyak Ambacang, Tarakolak-kolak, Kureta Mandaki, 

Gadabah Mudiak Aia, Joget, dan sebagainya. Akan tetapi karena tidak adanya 

usaha pewarisan oleh masyarakat pemilik tradisi Talempong Gandang Lasuang, 

sehingga saat ini hanya menyisakan satu orang seniman saja, yang mampu 

memainkan instrumen talempong sebagai pembawa melodi lagu, dan itupun 

hanya menguasai satu judul repertoar lagu. Oleh karenanya jika tidak dilakukan 

penelitian, dan usaha pengembangan  terhadap musik tradisi ini, dikhawatirkan 

tradisi ini benar-benar akan mengalami kepunahan. Selain dari itu, dilihat dari 

bentuk pertunjukannya ensambel talempong gandang lasuang merupakan salah 

satu pertunjukan seni yang sangat sederhana, hal ini dapat dilihat dari garapan 

musik, kostum dan pemain musik itu sendiri, namun sesungguhnya musik ini 



2 
 

memiliki keunikan dan ciri tersendiri yang mampu mewakili karakter dan tradisi 

masyarakat pendukungnya.  

Berdasarkan hasil pengabdian singkat terhadap musik tradisi Talempong 

Gandang Lasuang yang pernah penulis lakukan, tepatnya di Padang Kunik Desa 

Sikapak Timur Kecamatan Pariaman Utara, yang juga merupakan satu-satunya 

kelompok Talempong Gandang Lasuang yang masih ada, terlihat bahwa sangat 

besar kemungkinan dilakukan inovasi dan pengembangan terhadap musik tradisi 

ini, sehingga memiliki nilai jual dan nilai ekonomi yang cukup menjajikan bagi 

masyarakat khususnya seniman Talempong Gandang Lasuang sendiri. Inovasi 

yang dilakukan yaitu dengan melahirkan bentuk baru terhadap komposisi musik 

Talempong Gandang Lasuang, tidak tertutup kemungkinan menambahkan 

instrumen musik lain atau bahkan memanfaatkan teknologi, sehingga musik yang 

dihasilkan lebih menarik dan mampu memenuhi selera masyarakat sekarang. 

Selain itu estetika pertunjukannya ditata sebaik mungkin, serta menghadirkan 

garapan tari yang benar-benar ditata dengan maksimal sehingga pertunjukan 

talempong tidak hanya berbentuk pertunjukan musik saja, namun juga 

menghadirkan komposisi tari untuk mengiringi lagu yang dimainkan pada 

Talempong Gandang Lasuang.  

 Inovasi yang dilakukan tidak menghilangkan nilai-nilai tradisi yang 

terkandung dalam seni tersebut. Sebagai mana yang dikemukakan oleh Sal 

Murgiyanto bahwa: Sebuah tradisi bisa saja mengalami perubahan yang besar 

tetapi pewarisnya menganggap tidak ada perubahan karena ada kesinambungan 

yang kuat antara bentuk inovasi yang baru dan bentuk tradisi sebelumnya 

(2004:3). Dengan demikian keberadaan seni tradisi akan tetap bisa 

dipertahankan meski telah di inovasi dan dikembangkan. Salah satu langkah 

untuk menampilkan seni pertunjukan tradisional dalam bentuk tiruan, juga 

merupakan upaya preventif untuk menjaga orisinalitas seni tradisi yang asli, 

karena yang dikembangkan adalah tiruan atau kesamaannya, sehingga hadirnya 

seni yang dikembangkan tidak akan mengganggu keberadaan seni tradisional 
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yang telah mengakar dalam masyarakat (Dasiharjo 2010). Melakukan pengem-

bangan atau inovasi pada seni tradisi bukan berarti mengganti tradsi yang ada, 

namun sebagai salah satu usaha memelihara tradisi tersebut, namun agar lebih 

bisa diterima dan diminati oleh masyarakat yang sudah lebih maju, tentunya perlu 

dilakukan perubahan dan inovasi baik dari segi garapan maupun estetika 

pertunjukannya. Dalam hal ini Sal Murgiyanto juga berpendapat bahwa:  

Memelihara tradisi bukanlah sekedar memelihara “bentuk” tetapi lebih 

pada jiwa dan semangat atau nilai-nilai.  Jika yang diwarisi nilai-nilai, 

maka kita akan dengan lebih leluasa bisa melakukan interpretasi dan 

menciptakannya kembali, sekaligus kita juga akan mewarisi “sikap” 

kreatif dan imajinasi yang subur sebagaimana dimiliki nenek moyang 

kita yang telah berhasil menciptakan karya-karya besar di masa lampau.  

Dengan demikian, kita juga akan selalu dapat menyelaraskan semangat 

kesenian tradisi dengan perkembangan kehidupan masyarakat pada masa 

sekarang (2004:16) 

Inovasi yang dilakukan pada Talempong Gandang Lasuang, bertujuan 

agar musik tradisi ini bisa dipertunjukkan dalam berbagai upacara yang diseleng-

garakan oleh masyarakat, atau bahkan bisa dipentaskan sebagai media hiburan 

pada even-even budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Hal ini 

akan berdampak ekonomi bagi seniman atau pemain Talempong Gandang 

Lasuang, dengan diterimanya imbalan atau honor setelah mereka melakukan 

pertunjukan. Pada dasarnya hasil sauatu usaha dan kreativitas masyarakat yang 

bernilai ekonomi tidak hanya berbentuk benda, namun bisa saja merupakan hasil 

produk budaya dan seni tradisi masyarakat, hal ini sesuai juga dengan pendapat 

Arif Syamsudin dalam “Buah pena” nya yang menyatakan bahwa:Penggunaan 

bahan-bahan yang berasal dari budaya tradisional merupakan sumber kreativitas 

kontemporer yang dapat menyumbangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat 

(Antara Pelestarian dan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional/ Pengetahuan 

Tradisional dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 2008:17)  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Tinjauan pustaka dilakukan terutama untuk menelaah berbagai sumber 

yang ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan. Kerja ini bertujuan 

menghindari agar jangan terjadi penelitian yang tumpang tindih dengan peneliti 

sebelumnya, akan tetapi sehubungan dengan tradisi Talempong Gandang 

Lasuang, belum banyak yang menulis atau melakukan penelitian, begitu juga 

dalam bentuk jurnal ilmiah, apalagi melihat dari keadaan musik talempong 

gandang lasuang sekarang, yang hampir mengalami kepunahan. Sehubungan 

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

referensi yang digunakan antara lain: 

Risnawati (2007) “Tari dalam Pertujukan Gandang Lasuang di Desa 

Padang Kandang Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat” Laporan 

Penelitian STSI Padangpanjang. Dalam tulisan ini dijelaskan kehadiran tari dalam 

permainan gandang lasuang yang dimainkan pada saat kegiatan panen padi, 

dengan menggunakan properti seperti piring, nyiru dan sayak (tempurung). 

Tulisan ini dapat dijadikan acuan dalam mengemas bentuk baru pertunjukan 

Talempong Gandang Lasuang dengan menghadirkan tarian yang ditata 

menyesuaikan repertoar lagu yang dibawakan, dengan menggunakan properti tari 

yang sesuai dengan konsep pertunjukan musik Talempong Gandang Lasuang. 

Ichlas Syarief (1991) “Alu Baganto Gandang Lasueng di Desa Sato 

Kecamatan Paueh Kabupaten Padang Pariaman” Laporan Penelitian ASKI 

Padangpanjang. Laporan penelitian ini membahas tentang kehadiran musik alu 

baganto di tengah masyarakat dan unsur musikal alu baganto dan sistem 

penampilannya. Tulisan ini digunakan sebagai bahan perbandingan dengan 

Talempong Gandang Lasuang yang terdapat di Desa Padang Kunik Kecamatan 

Sikapak Timur. 

Ichlas Syarief dkk (1994) “Studi Analisis Musikologis Gandang Lasuang 

di Desa Sasak Kecamatan Simpang Ampek Pasaman” Laporan Penelitian ASKI 

Padangpanjang. Laporan ini menjelaskan tentang fungsi dan kegunaan, jenis 
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instrumen, serta analisis musik gandang lasuang. Tulisan ini dijadikan sebagai 

bahan perbandingan dengan penelitian Talempong Gandang Lasuang karena 

kemiripan instrumen yang digunakan, namun daerah perkembangan yang berbeda. 

Susandrajaya (2011) “ Piaman dalam Ritme (Irama Kehidupan Laki-laki 

dalam Komposisi Musik Inovatif)”. Jurnal Ekspresi Seni ISSN: 1412-1662 Vol. 

13 No. 3 November 2011, ISI Padangpanjang. Jurnal ini menjelaskan langkah-

langkah atau teknik yang dilakukan dalam penggarapan musik yang merupakan 

hasil inovasi dan pengembangan seni tradisi yang berangkat dari seni tradisi 

Pariaman. Karya ilmiah ini digunakan sebagai acuan dalam penggarapan bentuk 

baru Talempong Gandang Lasuang yang sama-sama merupakan seni tradisi 

Pariaman. 

Yurnalis dan Susandrajaya (2011) “Pelatihan Talempong Gandang 

Lasuang di Desa Sikapak Timur Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman” 

Laporan Pengabdian Pada Masyarakat ISI Padangpanjang. Laporan pengabdian 

ini menjelaskan keberadaan serta repertoar lagu yang terdapat pada ensambel 

Talempong Gandang Lasuang. Laporan ini dijadikan sebagai sumber acuan untuk 

mengetahui informasi awal serta repertoar lagu yang terdapat pada Talempong 

Gandang Lasuang, sehingga dapat mendukung penelitian selanjutnya terhadap 

Talempong Gandang Lasuang dan menjadi acuan dalam melakukan inovasi pada 

seni tradisi tersebut.  

Susandrajaya (2012) “Badoncek” Laporan Karya Seni Komposisi Musik 

ISI Padangpanjang. Menjelaskan teknik penggarapan komposisi musik yang 

berangkat dari musik tradisi Pariaman. Laporan ini dijadikan sebagai acuan dalam 

proses penggarapan bentuk baru dari hasil inovasi musik talepong gandang 

lasuang.  

Rahayu Supanggah (2009) Bothekan Karawitan II: Garap. Surakarta: 

Pascasarjana ISI Surakarta bekerjasama dengan ISI Press. Buku ini menjelaskan 

bagaimana melakukan proses penggarapan karya musik yang merupakan 

pengembangan dari musik tradisi, dengan memperhatikan unsur unsur garap yang 

mesti dilakukan seperti materi garap, penggarap, sarana garap, prabot garap, 

penentu garap dan pertimbangan garap. Tulisan ini dijadikan acuan dalam bekerja 
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melakukan inovasi penggarapan  musik talempong gandang lasuang dalam bentuk 

baru, namun tetap mempertimbangkan nilai nilai tradisi yang terkandung di 

dalamnya. 

A A M. Djelantik (2008) Estetika: Sebuah Pengantar. Jakarta: Masyarakat 

Seni Pertunjukan Indonesia. Dalam tulisan ini diuraikan unsur unsur estetika yang 

terkandung dalam seni tradisi, serta membahas perihal perwujudan karya seni 

serta kreatifitas seni dan kreasi baru. Tulisan ini membantu peneliti dalam 

memahami dan melihat unsur unsur estetika yang dapat dikembangkan dalam 

ensambel talempong gandang lasuang, bagai mana mewujutkannya dalam bentuk 

garapan baru serta melahirkan kreasi baru talempong gandang lasuang yang tetap 

berpegang pada nilai nilai tradisinya. 

Nadya Fulzi (2011) “ Estetika Musik Talempong Lagu Dendang di Nagari 

Limbanang”  Jurnal Ekspresi Seni ISSN: 1412-1662 Vol. 13 No. 3 November 

2011, ISI Padangpanjang. Tulisan ini membahas tentang estetika pertunjukan 

yang terdapat pada musik Talempong Lagu Dendang, serta analisis terhadap lagu 

dan tangga nada pada talempong yang terdapat pada ensambel tersebut sehingga 

melahirkan konsep musikal talempong lagu dendang. Tulisan ini dijadikan acuan 

dalam melihat tangga nada pada ensambel talempong gandang lasuang, sehingga 

dapat ditentukan konsep musikal yang dapat membantu dalam penggarapan musik 

baru talempong gandang lasuang serta pertimbangan nilai estetika dalam 

pertunjukan musik talempong gandang lasuang.  

 

 Berdasarkan kepustakaan di atas, dijadikan sebagai rujukan dalam 

penelitian dan rancangan produk karya seni yang merupakan usaha pengem-

bangan musik tradsi talempong gandang lasuang, dapat digambarkan bagaimana 

jalannya peta penelitian yang direncanakan, sehingga penelitian yang akhirnya 

akan menghasilkan suatu model karya seni baru dapat terarah dan karya inovasi 

yang dilakukan dapat diterima oleh masyarakat, dengan demikian musik 

talempong gandang lasuang bisa kembali hidup di tengah masyarakat pemiliknya, 

sekaligus dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat terutama seniman 

pelakunya 
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian 

 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain: 

a. Untuk mempelajari salah satu bentuk seni tradisi yang berada di 

wilayah budaya Pariaman khususnya yang terdapat di Kota Pariaman.  

b. Untuk mendapatkan data tentang repertoar musik talempong gandang 

lasuang dan aspek yang mendukungnya. 

c. Hasil penelitian ini akan di inovasi dan dikembangkan sehingga 

menghasilkan bentuk musik baru yang bisa berkembang dan dapat 

diterima sebagai media hiburan yang lebih luas oleh masyarakat tanpa 

menghilangkan nilai-nilai ketradisiannya. 

 

2. Tujuan Khusus 

 

Tujuan khusus penelitian ini terdiri dari dua tahap antara lain:   

Tahap Pertama 

a. Untuk lebih memahami dan mempelajari bagaimana Talempong 

Gandang Lasuang dari sudut nilai-nilai budaya, serta filosofi yang 

melatar belakangi tradisi tersebut.  

b. Untuk mempelajari bentuk-bentuk repertoar lagu pada ensambel 

talempong gandang lasuang serta modus-modus musiknya. 

c. Untuk mempelajari sistem dan teknik-teknik permainan musik 

talempong gandang lasuang. 

 

Tahap Kedua 

a. Melestarikan kembali Talempong Gandang Lasuang yang 

dikhawatirkan akan mengalami kepunahan, serta melahirkan satu 

bentuk garapan baru Talempong Gandang Lasuang, dengan 
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melakukan inovasi dan pengembangan yang sesuai dengan 

perkembangan zaman, dan memiliki nilai ekonomi, namun tidak 

menghilangkan nilai-nilai tradisinya. 

b. Hasil penelitian dan pengembangan musik talempong gandang 

lasuang ini akan diterbitkan dalam bentuk jurnal bertaraf nasional, 

serta buku ajar yang akan dijadikan bahan dalam mendukung 

matakuliah Seni Pertunjukan Indonesia dan praktek musik nusantara 

khususnya talempong gandang lasuang untuk menambah pengayaan 

dan wawasan mahasiswa dalam bidang seni budaya nusantara 

khususnya Minangkabau. 

c. Dalam rangka ketahanan budaya kiranya kita sebagai seniman 

akademisi perlu mengajak pemerintah daerah untuk bersama sama 

mendukung dan menyediakan ruang agar seni-seni tradisi mendapat 

tempat dalam upaya pengembangan dan pelestariannya. 

 

B. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian talempong gandang lasuang antara lain: 

1. Dapat mengetahui asal usul dan filosofi musik talempong gandang 

lasuang 

2. Dapat mengetahui teknik-teknik dalam memainkan talempong gandang 

lasuang 

3. Dapat mengetahui repertoat lagu yang terdapat pada ensambel talempong 

gandang lasuang  

4. Dapat dijadikan sebagai media untuk mengembangkan seni tradisi dalam 

bentuk baru sehingga dapat berdampak ekonomi bagi senimannya. 

5. Dengan adanya penelitian dan pengembangan musik tradisi ini, 

masyarakat bisa lebih mencintai dan menyukai musik tradisi mereka, 

sehingga seni tradisi ini tetap bisa dipertahankan keberadaannya dan bisa 

dijadikan sebagai salah satu bentuk seni yang mampu menunjang 

pengembangan pariwisata daerah khususnya dibidang seni dan budaya. 
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BABIV 

METODE PENELITIAN 

 

 

Berdasarkan topik utama yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu 

Pengembangan Konsep ensambel dan musikal talempong gandang lasuang dalam 

upaya pelestarian musik tradisi di Pariaman, menggunakan metode penelitian 

Kualitatif. Seperti yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor tentang pendekatan 

kualitatif yang dipandang sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati 

(Lexy  J. Moleong, 1991: 3). Penelitian kualitatif dilaksanakan melalui partisipasi 

langsung kepada objek yang diteliti, dengan menggunakan lebih satu pendekatan 

atau lebih dari satu disiplin. Hal itu dilakukan karena meneliti seni pertunjukan 

merupakan pekerjaan penelitian yag menyangkut berbagai pendekatan yang 

senantiasa melekat. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

etnomusikologi yang dipadu dengan teori ataupun konsep ilmu lainnya seperti 

antropologi, sosiologi, estetika dan filosofi. Metode penelitian pengembangan 

adalah metoda yang digunakan untuk meghasilkan produk tertentu, dan menguji 

keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2007: 14). 

 

A. Pengumpulan Data 

 

Secara umum pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

berdasarkan sudut pandang tekstual dan kontekstual, dari sudut tekstual berkaitan 

dengan repertoar musik Talempong Gandang Lasuang, baik tempo, melodi, dan 

dinamik, bentuk pertunjukan dan tempat pertunjukan. Sementara dari sudut 

kontekstual berhubungan dengan konteks pertunjukan serta fungsi musik 

Talempong Gandang Lasuang bagi masyarakat. Untuk memperoleh data yang 

lengkap, penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu studi 

kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan berguna untuk mendapatkan 

data yang berasal dari berbagai tulisan, baik yang terkait dengan permasalahan 

penelitian maupun tidak. Selain itu studi pustaka juga bertujuan sebagai usaha 

membangun kerangka teori serta konsep dasar penelitian. 
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Pengumpulan data melalui studi lapangan dilakukan dengan tiga cara 

yaitu: observasi, wawancara dan pendokumentasian. Observasi bertujuan untuk 

melihat secara langsung keberadaan dan fungsi musik Talempong Gandang 

Lasuang bagi masyarakat, 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 observasi didukung dengan wawancara. 

Wawancara dilakukan terhadap narasumber yang mempunyai kredibilitas jawab 

yang cukup kompeten dan relevan dengan objek penelitian. Di antara narasumber 

yang diwawancarai dalam konteks ini adalah pelaku seni, tokoh masyarakat, serta 

masyarakat awam selaku wakil pemilik tradisi Talempong Gandang Lasuang. 

Wawancara ini menggunakan dua teknik, yaitu wawancara yang pertanyaannya 

telah didaftar lebih dahulu dan wawancara yang pertanyaannya secara spontan. 

Teknik pertama untuk mengantisipasi pertanyaan yang lupa dan terjadinya 

pengulangan pertanyaan, dan teknik kedua untuk mengorek informasi yang 

muncul secara tidak terduga. Dalam melakukan tahap observasi dan wawancara 

ini, digunakan alat bantu, seperti kamera foto, kamera video, alat perekam sebagai 

alat perekam untuk pendokumentasian. 

 

B. Pengolahan Data 

Pengolahan data dikenal juga dengan ‘kerja di belakang meja’ (desk-works) 

dan laboratorium, yang merupakan tahap akhir suatu proses penelitian.  Kegiatan 

ini dilakukan melalui  beberapa proses pengolahan data:  

1. Data yang telah direkam terutama berupa wawancara ditranskripsikan. 

Pada proses transkripsi ini tidak semua hasil wawancara ditranskripsikan apa 

adanya, jadi hanya diambil informasi yang diperlukan saja.  

2. Penyeleksian terhadap semua data yang didapat. Data-data yang tidak 

berguna dipisahkan dengan data yang akan diperlukan. 
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3. Taksonomi terhadap data lapangan dipilah sesuai dengan bagiannya 

masing-masing. 

4. Analisis dilakukan setelah data-data  pilihan terkumpul.  

Data tersebut dianalisis dengan metode analisis tekstual dan analisis 

kontekstual. Analisis tekstual yaitu meliputi perihal musikal musik Talempong 

Gandang Lasuang, dan analisis kontekstual yaitu meliputi di luar musikal yang 

berhubungan dengan sosial budaya, yang menentukan kehidupan musik 

Talempong Gandang Lasuang.  

 

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 dan tahun kedua.  
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BAB V 

HASIL YANG DICAPAI 

 

A. Geografis dan Kehadiran Talempong Gandang Lasuang 

 

Kota Pariaman merupakan salah satu kota di Provinsi di Sumatera Barat 

yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Padang Pariaman. Kota ini terletak 

di pantai barat pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan Samudra Indo-

nesia. Kota Pariaman terdiri dari empat kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman 

Utara, Kecamatan Pariaman Timur, Kecamatan Pariaman tengah dan Kecamatan 

Pariaman Selatan. Dari empat kecamatan ini terdapat 71 kelurahan atau desa yang 

tergabung dalam 12 kenagarian, yang salah satunya adalah Desa Sikapak Timur 

yang terdapat di Kecamatan Pariaman Utara. 

Desa sikapak Timur dikukuhkan pada tahun 1994, yang merupakan 

penggabungan dari dua desa yakni Desa Labuang dan Desa Padang Kunik. 

Penggabungan dua desa ini dilakukan dengan alasan karena sedikitnya jumlah 

penduduk yang berdomisili di daerah tersebut. Dari penggabungan ini maka diberi 

nama dengan Desa Sikapak Timur karena berada di bagian timur kenagarian 

Sikapak. Penggabungan ini merujuk  PERDA No 07 tahun 1994 oleh pemerintah 

Daerah Kota Pariaman, berdasarkan PERDA tersebut pemerintahan daerah Desa 

Sikapak Timur dipimpin oleh seorang Kepala Desa, yang menjalankan roda 

pemerintahan berdasarkan aturan pemerintah. 

 Desa Sikapak Timur berbatasan langsung  dengan wilayah wilayah antara 

lain: sebelah utara berbatasan dengan Nagari Limau Purut Kabupaten Padang 

Pariaman. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pakasai dan Desa Kampung 

Baru Padusunan, Kecamatan Pariaman Utara. Sebelah barat berbatasan dengan 

Desa Sikapak Barat, Kecamatan Pariaman Utara. Sedangkan sebelah timur 

berbatasan dengan Nagari Lurah Ampalu, Kabupaten Padang Pariaman. Desa 

Sikapak  Timur berjarak lebih kurang 6 km dari pusat kecamatan Pariaman Utara, 

daerah ini berjarak 7 Km dari Pusat Kota Pariaman, dan berjarak 62 km dari Kota 
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Padang Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat (sumber, Arsip kantor desa Sikapak 

Timur 2015). 

 

 
Peta Desa Sikapak Timur 

 

 

Sebagaimana kebanyakan daerah lainnya di Sumatera Barat, masyarakat 

Desa Sikapak Timur hidup dengan mata pencaharian sebagai petani, PNS, dan 

usaha-usaha lainnya. Dibidang pertanian petani mengolah sawah menggunakan 

teknologi modern seperti menggunakan mesin pembajak dan lainnya, disamping 

masih ada yang mengolah lahan pertanian dengan cara tradisional, seperti 

menggunakan tenaga kerbau dan sebagainya. Biasanya lahan pertanian yang 

digarap adalah milik sendiri, atau bekerja pada lahan orang lain.  

Masyarakat di Desa Sikapak Timur hidup dengan berpegang teguh pada 

aturan adat dan agama, sebagaimana lazimnya kehidupan masyarakat Minagkabau 

(Sumatera Barat) lainnya. Masyarakat yang berpegang teguh pada falsafah 

Minangkabau “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah,” menjalankan 

roda kehidupan dengan berpegang teguh pada ajaran Islam yang juga diatur dalam 

aturan adat yang berlaku di daerah Sikapak Timur.  
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Meskipun masyarakatnya hidup dengan kelompok-kelompok kecil atau 

suku-suku (kaum berdasarkan keturunan keluarga) sebagaimana yang berlaku atau 

yang terdapat dalam aturan adat Minangkabau, namun masyarakatnya tetap hidup 

rukun dan saling bahu membahu dan tidak hanya mengutamakan kepentingan 

kaumnya. Hal ini terbukti dengan adanya sikap kegotongroyongan dalam 

masyarakatnya. Apabila suatu suku atau kaum mengadakan suatu hajatan atau 

bahkan mendapat kemalangan, maka seluruh masyarakat di Sikapak Timur akan 

saling membantu dan meringankan beban kelurga tersebut, tanpa memandang 

suku atau kaum dari keluarga mana, dengan demikian masyarakatnya bisa hidup 

berdampingan dan penuh rasa kekeluargaan.  

Kuatnya rasa kekeluargaan dan gotongroyong masyarakat Desa Sikapak 

Timur,  direfleksikan dengan kehidupan sehari hari termasuk juga dengan 

kehidupan seni dan budayanya. Hal ini terlihat dari kehidupan seni-seni tradisi 

yang ada di Desa Sikapak Timur, setiap kelompok seni tradisi yang ada, 

dimainkan dan didukung oleh suku atau kaum yang berbeda, dan tidak merupakan 

satu kelompok seni dari suku atau keluarga satu kaum adat yang ada di daerah 

tersebut, seperti halnya yang terdapat pada emsambel musik Talempong Gandang 

Lasuang.  

Talempong gandang lasuang merupakan salah satu bentuk seni tradisi 

yang lahir dan berkembang di tengah masyarakat Pariaman dulunya, karena pada 

awalnya wilayah kebudayaan Pariaman belum terbagi dalam wilayah 

administrative pemerintahan, oleh karenanya seni-seni yang lahir dan hidup di 

wilayah budaya Pariaman merupakan milik masyarakat dalam wilayah budaya 

tersebut. Kesenian Talempong Gandang Lasuang dulunya hidup dan berkembang 

di beberapa nagari atau wilayah di Pariaman, namun karena semakin kuatnya 

pengaruh budaya luar dan semakin majunya media-media hiburan di tengah 

masyarakat, maka kesenian ini secara perlahan mulai ditinggalkan oleh 

masyarakat pemiliknya, yang kinipun hanya meninggalkan satu kelompok seni 

talempong gandang lasuang saja, tepatnya di Desa Sikapak Timur Kecamatan 

Pariaman Utara Kota Pariaman, dan itupun boleh dibilang sudah mati suri. 
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Berdasarkan kekhawatiran akan benar-benar punahnya seni tradisi ini, maka pada 

tahun 2011, peneliti mencoba melakukan pengabdian ke tengah masyarakat 

pemilik kesenian talempong gandang lasuang, untuk kembali mengenali seni 

tradisi mereka, dan memberikan pemahaman pada mereka bahwa sesungguhnya 

inilah kekayaan budaya yang mereka miliki, serta dengan seni tradisi ini mereka 

bisa hidup dan dikenal oleh masyarakatnya.  

Ensambel Talempong Gandang Lasuang menggambarkan kegotong-

royongan dan merefleksikan kebersamaan. Musik ini lahir berawal sebagai 

hiburan bagi ibu-ibu ketika memasak di dapur pada saat menyiapkan masakan 

yang akan di sajikan pada upacara perkawinan. Untuk menghilangkan rasa capek 

dan kejenuhan ketika memasak, para ibu-ibu yang biasanya wanita paroh baya 

memainkan alat-alat musik sederhana seperti talempong, gandang dan 

lasuang(lesung). Mereka memainkan melodi melodi lagu dengan menggunakan 

istrumen talempong serta didukung dengan alat-alat lainnya. Lagu-lagu yang 

dibawakan merupakan gambaran dari karakter masyarakat desa Sikapak Timur, 

atau bahkan menggambarkan kehidupan sosial masyarakat desa Sikapak Timur 

(Marlina “seniman tradisi” wawancara 28 Oktober 2011, di Pariaman). 

Awal kelahirannya musik ini hanya sebatas hiburan di dapur, dan tidak 

dipertunjukkan untuk dipertontonkan. Musik ini terlahir sebagai ungkapan 

kebahagian kaum perempuan yang merefleksikannya dengan bercanda,disela 

permainan melodi yang dibawakan, para pemain atau ibu-ibu lain yang hadir di 

dapur pada saat itu akan mengisi dengan pantun-pantun yang saling berbalasan. 

Pantun- pantun yang dibawakan terkadang juga berisi ungkapan perasaan orang 

yang membawakannya, bisa saja ungkapan kebahagian, kesedihan dan percintaan. 

Tidak jarang juga pantun-pantun tersebut terkadang bersifat menyindir, namun 

tetap disampaikan dalam bentuk candaan, yang akhirnya akan memunculkan 

tawaan atau bahkan repon-respon yang menggelitik (marlina, wawancara 11 

Maret 2017 di Pariaman). 
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Penyebutan nama talempong gandang lasuang pada kesenian ini karena 

disesuaikan dengan peralatan atau instrumen yang digunakan,  antara lain 

instrumen talempong, gandang dan lasuang (lesung). Peralatan atau instumen 

musik ini, dulunya terdapat di setiap keluarga atau minimal dimiliki oleh setiap 

kelompok kaum atau suku yang terdapat di Desa Sikapak Timur. Begitu juga 

dengan repertoar lagu yang dimainkan, biasanya berhubungan dengan peristiwa 

atau kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga penamaan judul lagu 

atau permainan melodi musik yang dimainkan terkadang sama dengan peristiwa 

yang terjadi tersebut, seperti beberapa judul lagu berikut: 

a. Si Siti 

Siti merupakan nama seorang perempuan yang sedang menunggu 

suaminya pulang dari rantau. Dalam kerinduan yang teramat dalam siti 

mendengar kabar kalau orang yang selama ini ditunggu akan pulang ke 

kampung halaman, mendengar kabar tersebut, siti yang telah 

merindukan sosok suami hadir dihadapannya merasa sangat senang 

dan memperispkan diri dengan berdandan dan menari-nari kegirangan 

di halaman rumahnya. Melihat peristiwa tersebut, para pemain atau 

seniman talempong gandang lasuang menciptakan lagu yang berjudul 

si siti, yang berkarakter riang dengan nuansa joget, yang sangat tepat 

sebagai ungkapan kegembiraan. 

b. Oyak Ambacang. 

Oyak berarti menguncang, dan ambacang adalah sebutan untuk pohon 

sejenis mangga yang terdapat dihampir setiap daerah di Sumatera 

Barat. Lagu oyak ambacang terinspirasi dari peristiwa masyarakat 

dalam proses mengambil atau memanen buah ambacang. Pada saat 

musim buah ambacang, masyarakat akan bersama sama mengambil 

buah ambacang dengan cara menggoncang batangnya, sehingga buah 

ambacang yang sudah tua akan berjatuhan, pada saat mengumpulkan 

buah yang sudah jatuh tersebut, masyarakat sangatsenang dan bahagia, 

sambil berebut dan menari-nari dengan gembira. Berangkat peristiwa 
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ini, seniman talempong gandang lasuang membuat lagu dengan judul 

oyak ambacang, yang merupakan gambaran kegembiraan masyarakat 

saat panen ambacang, dengan karakter musik gembira dan terkesan 

meloncat loncat. 

c. Gadabah Mudiak Aia 

Gadabah merupakan nama lain dari binatang biawak bagi masyarakat 

Pariaman umumnya, sedangkan mudiak aia adalah menyusuri hulu 

sungai setelah terjadinya hujan atau sesaat setelah hujan reda. Gadabah 

mudiak aia merupakan suatu peristiwa dimana seekor biawak 

menyusuri sungai setelah terjadi hujan atau sesaat hujan telah reda, 

melihat peristiwa ini seniman talempong gandang lasuang 

menciptakan lagu yang berjudul Gadabah Mudiak Aia. 

d. Kureta Mandaki 

Lagu Kureta Mandaki terinspirasi dari melihat proses perjalanan kereta 

dalam menaklukan perjalanan dengan medan tanjakan atau pendakian. 

Dalam proses perjalanan tersebut, kereta akan sedikit melambat, 

namun bunyi mesin kereta terkesan keras dan kadang tersendat. 

Melihat peristiwa ini seniman talempong gandang lasuang 

menciptakan lagu yang melahirkan karakter bunyi kereta dalam 

menempuh perjalanannya yang penuh tanjakan. 

 

B. Fungsi dan Bentuk Pertunjukan Talempong Gandang Lasuang 

 

Berbicara tentang fungsi ensambel Talempong Gandang Lasuang pada 

dasarnya tidak memiliki fungsi yang sangat vital di tengah masyarakat pendu-

kungnya, musik ini pada awalnya tidak dipertunjukkan sebagai media hiburan 

bagi para tamu undangan yang hadir pada suatu upacara atau hajatan, namun 

hanyasebagai hiburan bagi ibu-ibu yang sedang memasak di dapur dalam 

menyiapkan makanan yang akan dihidangkan dalam rangka hajatan, baik pada 

upacara perkawinan, khitanan, menaiki rumah baru, dan sebagainya, sehingga 

musik ini kurang berkembang di tengah masyarakat pendukungnya sendiri. 
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Talempong gandang lasuang hanya sebagai musik dapur dan pelahiran ekspresi 

kaum perempuan yang sedang berkumpul dalam kebersamaan mereka.Akan tetapi 

setelah peneliti melakukan pengabdian singkat di Desa Sikapak Timur, dan 

mencoba memberikan sedikit pengembangan dan inovasi terhadap ensambel 

talempong gandang lasuang, dengan mengemasnya agar musik ini dapat 

dipentaskan atau disajikan sebagai hiburan bagi undangan yang hadir dalam suatu 

hajatan, maka kehadiran musik ini mulai di respon kembali dan sudah mulai 

diminati kembali oleh masyarakat di Sikapak Timur dan sekitarnya, namun 

pengembangan dan inovasi ini belum maksimal dilakukan karena terbatasnya 

waktu pengabdian yang dilakukan. 

 
Foto 1. Permainan ensambel Talempong Gandang Lasuang 

(Foto Dokumentasi Hanefi) 

 

 Melihat dari instumen, repertoar lagu dan hal-hal menarik yang terdapat 

pada ensambel talempong gandang lasuang, sangat banyak kemungkinan yang 

bisa  dikembangkan dan di inovasi namun tidak menghilangkan nilai 

ketradisiannya, sehingga musik ini bisa lebih menarik dan sangat bisa dijadikan 

sebagai media hiburan dan di pertunjukkan di depan para tamu undangan suatu 

hajatan yang diselenggarakan oleh masyarakat.  

Talempong gandang lasuang terdiri dari satu set talempong bernada mirip 

diatonic yang dimainkan dalam posisi duduk yang biasanya beralaskan serabut 
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kelapa atau bangku kecil yang biasa terdapat di dapur. Talempong yang 

digunakan terdiri dari lima buah talempong dengan ukuran yang sama, dan 

disusun di atas rea (standar) yang terbuat dari kayu yang berukuran panjang 

berkisar 110-120 cm, dengan tinggi sekitar 40 cm dan lebar sekitar 25 cm. Dalam 

memainkannya talempong dipukul dengan menggunakan panokok (pemukul)yang 

terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 30 cm. dalam ensambel ini talempong 

berperan membawakan melodi tunggal. Selain menggunakan talempong, 

ensambel ini juga terdiri dari satu buah gandang tambua, yakni gendang bermuka 

dua dengan diameter 45-50 cm dan panjang sekitar 50-55 cm. Bagian kulit 

gandang tambua menggunakan kulit kambing yang sudah dikeringkan dan 

dipukul menggunakan panokok (pemukul) yang juga terbuat dari kayu dengan 

panjang sekitar 30 cm. Gandang tambua dalam ensambel ini berperan sebagai 

pengatur tempo dan pemberi dinamik pada saat melodi lagu dimainkan, selain itu 

juga berperan sebagai pemberi semangat dalam permainan. 

Selain menggunakan satu set talempong dan satu buah gandang tambua 

ensambel ini juga  terdiri dari satu buah lasuang (lesung) yang terbuat dari kayu 

dengan ukuran panjang sekitar 150 cm lebar 18 cm dan tinggi 14 cm. Lasuang 

yang digunakan pada ensambel ini dimainkan dengan cara dipukul bagian badan 

lasuangmenggunakan kayu dengan ukuran panjang sekitar 40 cm dan berdiameter 

sekitar 10-12 cm.dalam permainannya lasuang berperan sebagai pembawa ritme 

sesuai dengan melodi lagu yang dibawakan, lasuang juga berperan memberi 

aksentuasi pada melodi lagu serta penyemarak bunyi yang dilahirkan dari 

pukulan-pukulan lasuang yang dimainkan. Permainan lasuang dengan gandang 

tambua pada setiap lagu yang dibawakan memiliki perbedaan dalam pola ritem, 

karena mencocokkan dengan melodi lagu yang dimainkan.Ensambel talempong 

gandang lasuang dimainkan oleh perempuan paruh baya dengan posisi duduk, 

yang terdiri dari lima sampai enam orang pemain, yang terbagi pada satu orang 

sebagai pemain talempong, satu orang sebagai pemain gandang dan tiga sampai 

empat orang sebagai pemain lasuang. 
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Foto 2. Instrumen Ensambel Talempong Gandang Lasuang 

(foto Susandrajaya 2017) 

 

 

C. Frekuensi  dan Interval nada nada Talempong Gandang Lasuang 

 

Berdasarkan data yang diperoleh selama riset di lapangan, terdapat 

beberapa substansi yang menarik jika dibandingkan dengan musik konvensional 

(barat), terutama yang berhubungan dengan  frekuensi. Frekuensi yang ada pada 

talempong gandang lasuang berbeda dengan frekuensi nada nada yang sudah baku 

pada musik konvensional barat. Perbedaan tersebut diperoleh ketika melakukan 

pengukuran frekueansi dengan memakai alat Chromatic Tunner. Pengukuran nada 

nada talempong tersebut berpedoman pada standard nada diatonis yang 

menggunakan Hz untuk menentukan frekuensi nada dan cent dalam mengukur 

satuan jarak atau interval nada. 

Untuk menentukan wilayah nada atau posisi oktaf dari nada nada 

talempong tersebut, berpedoman pada sistem pengorganisasian tingkatan bunyi 

yang lazim dipakai di Amerika Serikat yaitu “The U.S.A Standard Association 

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

nada oktaf pada posisi C1 : wilayah nada talempong gandang lasuang berada pada 

posisi C4 dan C5, seperti dibawah ini :  
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NO Nama Nada HZ Cent 

1 Talempong 1 A 4 871.58 -23 

2 Talempong 2 Ais 4 464.36 -6 

3 Talempong 3 Ais 4 943.84 +21 

4 Talempong 4 C 5 533.69 +43 

5 Talempong 5 D 5 580.57 -9 

 

Dari frekuensi dan interval nada yang diperoleh ketika ditempatkan dalam garis 

para nada, memang terjadi bentuk sistem notasi yang tidak lazim, tapi inilah 

keunikan dan karakter nada nada yang sesuai dengan frekuensi yang didapatkan 

dilapangan pada ensamble Talempong Gandang Lasuang, seperti dalam notasi di 

bawah ini : 

Posisi Not Talempong Dalam Garis Para Nada 

 

 

D. Notasi Repertoar Lagu Talempong Gandang Lasuang 

 

Sistem penotasian yang digunakan memakai sistem not balok pada teori 

musik konvensional, agar lebih memudahkan cara pentranskripsian dan 

memudahkan dalam memahaminya, selain itu kendala yang dihadapi dalam 

penotasian yaitu tidak terdapatnya sofware yang bisa mewakili bunyi, simbol dan 

frekuensi yang diinginkan  agar sesuai dengan yang aslinya. Penotasian ini dibuat 

dengan tangga nada C natural. Kalau nada dasar yang ada di tradisi A4, maka 

notasi yang dibuat transfer ke C natural. 

Dari data dilapangan diperolehlah beberapa repertoar lagu yang biasa 

dimainkan dalam tradisi Talempong Gandang Lasuang, dari repertoar yang 

dimainkan tersebut berbeda khas dan karakternya menurut judul dan filosofi lagu 



22 
 

lagunya. Berikut notasi yang dibuat berdasarkan repertoar dan ensamble nya, 

sistem penotasian ini dengan memakai sistim konvensional barat yaitu memakai 

not balok yang dibuat dengan sofware Sibelius 7,5, sofware ini memang hanya 

menggambarkan melodi dan ritem saja, tidak bisa memainkan frekuensi yang 

seharusnya sesuai dengan frekuensi talempong pada ensamblenya.  
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E. Analisis Musikal Talempong Gandang Lasuang 

 

Analisis musikal ini dilakukan berdasarkan data data yang diperoleh 

dilapangan ketika perekaman dan proses pemahaman pada tradisi talempong 

gandang lasuang. ada beberapa pertimbangan dan analisis yang kami lakukan 

berdasarkan repertoar dan pertunjukan yang sudah dilakukan pada seni tradisi ini. 

Repertoar repertoar lagu ensamble talempong gandang lasuang mempunyai 

karakter dari masing masing lagunya. Perbedaan birama, aksentuasi frase 

melodi,interloking dan sebagainya memberikan rasa dan karakter yang khas.  

Dari repertoar tersebut ada beberapa hasil analisis yang dilakukan 

berdasarkan unsur unsur musikal yang terdapat dalam vokabuler talempong 

gandang lasuang Yaitu : 

1. Analisis birama Talempong Gandang Lasuang 

Dari beberapa repertoar tersebut dilihat dari birama karakter lagu lagu dari 

pola ritme terdapat dua bentuk dan karakter kalau di analisa dari sistem notasi 

konvensional yaitu : birama 4/4 dan 6/8. Dua birama ini lebih dominan dalam 

repertoarnya seperti dalam lagu oyak ambacang dan gadabah mudiak aia memakai 

birama 4/4 dengan pola ritem lasuang. seperti dalam notasi dibawah ini : 

 

Ada dua pola ritme yang dimainkan pada pola ritme lasuang, Pola ritme lasuang 

yang dimainkan oleh empat orang dengan dua pola ritem yang berbeda antara 

lasuang 1,2 dan pola ritem lasuang 3,4. Perjalanan pola ritem seperti ini pada 

lasuang disesuaikan dengan perjalanan melodi yang dimainkan oleh talempong.  

Begitu juga pola ritme yang dimainkan oleh gandang tambua seperti dalam notasi 

di bawah ini : 
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Gandang tambua juga berfungsi sebagai pembawa ritme sesuai dengan frase 

frase melodi yang dibawakan talempong. Gabungan dari dua instrumen ini yaitu 

lasuang dan gandang tambua lah yang memberikan kekuatan pada melodi 

talempong. 

Kekuatan pola ritem di atas sangat dipengaruhi oleh perjalanan melodi pada 

frase-frase melodi talempong, ada beberapa frase yang dimainkan setiap lagunya, 

dalam sampel dibawah ini salah satu frase pada lagu Oyak Ambacang  yaitu pada 

notasi dibawah ini : 

 

Frase frase melodi talempong birama 4/4 inilah yang dijadikan sebagai 

kekuatan dalam tradisi talempong gandang lasuang, yaitu dari keunikan pola pola 

ritem yang dimainkan oleh lasuang dan gandang tambua. 

Kemudian analisa musikal yang berhubungan dengan birama  6/8 dianalisa 

pada lagu joget, seperti pada notasi dibawah ini : 

 

Pola ritem yang pada notasi ini merupakan perpaduan empat orang pemain 

lasuang yang yang memainkan pola ritem yang berbeda dalam birama 6/8. 

Kemudian selanjutnya pola ritem gandang tambua dengan birama 6/8, seperti 

pada notasi dibawah ini : 
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Pola ritem gandang tambua ini juga memberikan hentakan dan aksentuasi sesuai 

dengan perjalanan melodi pada talempong,  analisis berikutnya yaitu birama 6/8 

yang dimainkan talempong, seperti dalam notasi dibawah ini : 

 

Birama ini sangat menarik ketika emsambel ini membawakan repertoar seperti 

lagu si siti, joget dan tara kolak kolak. pola perjalanan melodi dan ritem birama 

6/8 pada lagu joget ini merupakan rangkaian perjalanan melodi serta ritem 

lasuang, gandang tambua dan talempong. Sehingga menimbulkan harmonisasi 

tradisi yang menarik 

2. Frase melodi talempong 

Masing masing repertoar lagu lagu talempong gandang lasuang mempunyai 

frase frase, pembagian frase pada tiap lagu berbeda beda sesuai dengan siklus 

melodinya. Dengan adanya frese tersebut mempermudah cara pembelajaran dan 

analisis musikalnya. Pada pembahasan dan analisis ini hanya mengambil contoh 

satu repertoar saja yaitu pada lagu joget. Adapun frase pertama pada talempong 

yaitu seperti pada notasi dibawah ini : 

          

 

Frase pertama ini ada satu setengah birama dari  perjalanan melodi, 

kemudian melodi tersebut dilanjutkan dengan adanya transisi untuk masuk pada 

frase kedua seperti pada notasi dibawah ini : 
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Transisi ini merupakan sebagai penghantar pada bagian berikutnya, 

Kemudian dilanjutkan dengan frase ke dua, seperti pada notasi : 

 

Frase kedua berjumlah dua birama, pengulangan pada frase ini tergantung 

dari keinginan senimannya dalam memainkan talempong. Kemudian dilanjutkan 

dengan frase ke tiga, seperti pada notasi : 

 

Pada frase ketiga terdapat tiga birama yang dimainkan, siklus ini diulang 

beberapa kali sesuai dengan keinginan senimannya. Kemudian perjalanan melodi 

kembali kepada frase kedua yang juga dilakukan beberapa kali. kemudian 

dilanjutkan kembali pada frase pertama dengan perjalanan melodi dan transisi 

seperti pada notasi dibawah ini : 

 

Frase satu dua dan tiga ini terus diulang ulang sampai beberapa kali tiap 

frasenya, kemudian dilanjutkan pada frase terakhir yaitu frase penutup pada lagu 

joget seperti pada notasi dibawah ini : 

 

Penutup lagu merupakan kode akhir dari lagu yang bisa dirasakan oleh 

semua pemain, kode penutup yang dibawakan melodi talempong biasanya sudah 

bisa dirasakan oleh setiap pemain, khusunya pemain lasuang dan gandang tambua. 

Sehingga kapan waktu masuknya penutup lagu sudah bisa saling memahami. 
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3. Aksentuasi ensambel  

 

Aksentuasi pada ensambel talempong gandang lasuang merupakan salah 

satu ciri khas musikal yang tidak terdapat pada ensambel talempong lainnya di 

Minangkabau. Ciri khas ini adalah suatu kekuatan yang membuat ensambel ini 

berbeda dengan yang lain. Kekhasan tradisi ini muncul ketika lagu lagu yang 

dibawakannya adalah berbirama 6/8 seperti yang terdapat pada lagu joget, si siti 

dan tara kolak kolak. Pada contoh notasi di bawah ini diambil dari salah satu 

repertoar, yaitu lagu joget dengan notasi : 

 

Semua simbol (>) yang berada diatas dan dibawah not tersebut merupakan 

aksentuasi yang menjadi ciri khas talempong gandang lasuang. 

4. Pantun pantun dalam pertunjukan talempong gandang lasuang 

 

Pada seni tradisi ini kehadiran pantun pantun dalam merespon lagu 

talempong gandang lasuang sangat menarik. Pantun pantun ini muncul disela sela 

permainannya. Pantun yang diungkapkan merupakan persaan seniman yang 

dirasakan atau dialaminya. Pantun yuang dibawakan sangat beragam mulai dari 

ungkapan kesedihan, kegembiraan maupun pantun pantun jenaka. Pantun ini 

dibawakan oleh para pemain pada ensambel talempong gandang lasuang. 

kesempatan yang diberikan kepada pemain sangat terbuka lebar, siapapun boleh 

membawakan pantun  baik pemain lasuang, pemain gandang tambua bahkan 

pemain talempong.  

Adapun syair syair pantun yang dibawakan tersebut seperti dalam ungkapan 

dibawah ini : 
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 Padusunan jo Kampuang Gadang 

 Babelok jalan ka pasa pagi 

 Usah onggak gadang gadang 

 Diesek saku indak baisi 

 

Kemudian pantu yang pertama dibalas dengan pantu berikutnya seperti syair 

dibawah ini : 

 Bali pinungkuik ka kurai taji 

 Sarato mangkuak jo lapek koci 

 Makoe saku ambo ndak baisi 

 Dek anak mintak balanjo saban haghi 

 

Ketika balasan pantun kedua, ensambel talempong gandang lasuang kembali 

hadir dengan sorak sorai riuh penonton merespon isian pantun pantun yang 

dibawakan. Respon gerak gerak dari penonton dengan tarian tarian spontan pun 

muncul dengan tiba tiba, sehingga Permainan ensambel ini pun juga semakin 

menarik. Permainan balas pantu ini merupakan salah satu sajian yang menarik 

karena isian isian pantun yang mengena dan update dengan suasana dan kondisi 

kekiniannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

BAB VI 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

 Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan serta kemungkinan 

kemungkinan yang bisa dikembangkan dan diinovasi dalam bentuk yang lebih 

menarik, maka ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan peneliti untuk 

rancangan berikutnya. Pertimbangan ini sudah dianalisa sesuai dengan kondisi 

dan situasi seni tradisi ini di tengah masyarakat. Adapun rancangan yang akan 

dilakukan dalam pengembangan seni tradisi ini pada tahap selanjutnya yaitu : 

1. Pengembangan instrumen dalam ensamble Talempong Gandang Lasuang 

 

Salah satu upaya yang dilakukan dalam usaha pegembangan dan inovasi 

pada ensambel Talempong Gandang Lasuang, yakni dengan penambahan 

instrumen pada ensambel tersebut, dengan tujuan untuk memperkaya warna bunyi 

dan karakter melodi pada aksentuasi dari tradisinya. Penambahan pada lasuang 

dengan menghadirkan lasuang yang dibuat lebih besar dengan lobang lasuang 

yang besar juga, tambahan lasuang ini akan menimbulkan bunyi yang lebih 

rendah dan terkesan bas, dan sangat cocok sebagai pembawa irama dengan aksen 

beat. Kehadiran warna bas pada lasuang memberikan kekuatan musikal yang 

lebih rendah, dan digarap dengan maksimal sesuai dengan karakter dari lagu lagu 

yang dimainkan. 

Selain penambahan lasuang juga dilakukan penambahan pada instrumen 

gandang (perkusi membran), kahadiran gandang bermuka dua yang lebih kecil 

dari gandang yang ada pada tradisinya, memberikan warna bunyi hight, bertujuan 

untuk memperkaya pola ritem dengan lipatan lipatan pola ritem yang lebih rapat 

dari konsep gandang tambua yang biasa dimainkan. Fungsi gandang tambahan ini 

selain memperkuat dan mempertegas pola ritem juga untuk memperkaya warna 

bunyi, agar ensambel ini terasa lebih hidup dan menarik.  

Berikut adalah foto instrumen ensambel Talempong Gandang Lasuang yang 

terdapat di Desa Sikapak Timur Kota Pariaman. 
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Foto 3. Instumen Talempong 

(foto Susandrajaya 2017) 

 

 
Foto 4. Instrumen Lasuang (lesung) 

(foto Susandrajaya 2017) 
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Foto 5. Instrumen Gendang Tambua 

(foto Susandrajaya 2017)  

 

Berikut foto gandang sarunai yang merupakan pengembangan dari 

instrumen tradisi Talempong Gandang Lasuang. 

 
Foto 6. Gandang Sarunai 

(Foto Susandrajaya 2017) 
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Penambahan instrumen Gandang Sarunai bertujuan untuk penyeimbang 

bunyi Gandang Tambua yang low, warna yang sedikit lebih tinggi dari bunyi 

gandang tambua akan memberikan kekayaan bunyi dalam pertunjukannya. Pola 

ritem yang dimainkan agak rapat yang disesuaikan dengan aksentuasi dari pola 

ritem gandang tambua. 

 
Foto 7. Momongan 

(Foto Susandrajaya 2017) 

 

Kehadiran momongan berfungsi untuk memperkuat unsur melodis yang 

ada pada talempong, karena bunyi momongan sedikit lebih rendah dari warna 

bunyi talempong, dengan demikian kehadiran momongan memperkuat modus-

modus yang ada pada repertoar tradisinya, dengan menghadirkan pola melodi 

yang agak renggang dari pada pola melodi talempong. 

 
Foto 8. Pupuik Sarunai 

(Foto Susandrajaya 2017) 
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 Karakter bunyi sarunai menghasilkan bunyi yang sangat berbeda dengan 

bunyi talempong, karena instrumen tiup ini bisa menghasilkan nada yang panjang 

dan pendek sesuai dengan tiupan yang dihasilkan oleh pemainnya. Bunyi sarunai 

ini sangat membantu ensambel Talempong Gandang Lasuang dalam 

pertunjukannya, karena instrumen melodis ini bisa saling berinteraksi dengan 

instrumen melodis lainnya dalam memainkan frase –frase melodi pada lagu yang 

dimainkan pada Talempong Gandang Lasuang. 

2. Pengembangan musikal 

 

Pengembangan musikal yang dimaksud adalah adanya penggarapan 

musikal dengan pengembangan ritem, melodi dari frase frase talempong, maupun 

pola pola ritem yang dimainkan besumber pada tradisi tersebut. Adanya 

rancangan pengembangan musikal ini dengan tujuan terhindarnya dari kesan 

kesan monoton yang sering ada pada seni tradisi. Dalam seni pertunjukan 

permasalahan ini menjadi sangat penting, karena salah satu penyebab seni tradisi 

itu tidak diminati lagi oleh masyarakatnya karena kemenotonan dan terasa 

membosankan. Bisa saja seniman pelakunya tidak menyadari akan hal tersebut, 

karena terlalu asik dengan permainannya, tapi bagi penikmat/penonton ini 

merupakan suatu dilema. Pengembangan musikal ini dilakukan tetap dalam 

kaidah kaidah yang ada dalam tradisinya, unsur garap dan inovasi disini menjadi 

sangat penting agar perhatian dari masyarakat sekitar kembali mencintai 

tradisinya. Hal ini sependapat dengan Yakob Sumarjo yang di kutip dari Rosikin 

Wikandia menegaskan bahwa: manusia menciptakan sesuatu bukan dari 

kekosongan, manusia mencipta sesuatu dari yang telah ada sebelumnya, setiap 

seniman menjadi kreatif dan besar karena bertolak dari bahan yang telah tercipta 

sebelumnya (Rosikin: 2016:59).  

Repertoar repertoar lagu ensamble Talempong Gandang Lasuang 

mempunyai karakter dari masing masing lagunya. Perbedaan birama, aksentuasi 

frase melodi, interloking dan sebagainya memberikan rasa dan karakter yang 

khas. Dari beberapa repertoar tersebut dilihat dari birama, karakter lagu dari pola 
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ritme terdapat dua bentuk dan karakter kalau di analisa dari sistem notasi 

konvensional yaitu : birama 4/4 dan 6/8. Dua birama ini lebih dominan dalam 

repertoarnya seperti dalam lagu oyak ambacang dan gadabah mudiak aia memakai 

birama 4/4  

 

 

 

Pola lasuang yang dimainkan oleh empat orang dengan dua pola ritem 

yang berbeda antara lasuang 1,2 dan pola ritem lasuang 3,4. Perjalanan pola ritem 

seperti ini pada lasuang disesuaikan dengan perjalanan melodi yang dimainkan 

oleh talempong. Gandang tambua juga berfungsi sebagai pembawa ritme sesuai 

dengan frase frase melodi yang dibawakan talempong. Gabungan dari dua 

instrumen ini yaitu lasuang dan gandang tambua lah yang memberikan kekuatan 

pada melodi talempong  

Adanya usaha pengembangan musikal ini dilakukan berdasarkan kesan 

dan nuansa yang dirasakan dari repertoar tradisinya, agar pertunjukan yang 

disuguhkan jadi menarik sebagai seni pertunjukan. Untuk mewujudkan 

pertunjukan tersebut, ada beberapa Pengembangan dilakukan dari berbagai sisi, 

yaitu pola ritme gandang tambua dan pola ritme lasuang. pola ritme gandang 

tambua sebagai pengatur ritme pada tradisi Talempong Gandang Lasuang 

menjadi sangat penting, karena fungsinya sebagai pengatur tempo dan pemberi 

warna bunyi low dalam ensambelnya. Bentuk pengembangan pola ritme yang 

dilakukan pada instrumen gandang tambua tersebut seperti pada notasi : 
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Pola asli gandang tambua lagu oyak ambacang 

 

Beberapa pola pengembangan gandang tambua yang dilakukan dengan ritme : 

 

Pengembangan pola 1 

 

Pengembangan pola 2 

 

Pengembangan pola 3 

 

Pengembangan pola 4 

 

Pola ritme lasuang juga mempunyai kekuatan yang sangat penting dalam 

ensambelnya, hentakan bunyi lasuang sebagai pembawa ritme dengan bunyi yang 

khas (hight) sangat dominan pada repertoarnya. Sistem permainan lasuang yang 

memberi aksentuasi pada irama talempong sangat memungkinkan untuk 

dikembangkan dan diinovasi, sistem interloking pada lasuang sangat 

memungkinkan untuk dikembangkan sehingga akan menjadi permainan bunyi 

yang saling berinteraksi, berikut ini bentuk pengembangan yang dilakukan 

bersumber dari repertoar tradisinya, dengan pola ritme :  
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Dari pola ritme di atas, yang ada hanya dua pola ritme dikembangkan menjadi 

beberapa pola ritme yang saling interloking dalam memberikan aksentuasi 

merespon melodi. Pengembangan lasuang yang dilakukan seperti pada pola ritme 

dibawah ini : 

 

Pengembangan unsur melodi dilakukan dengan pengembangan frase frase 

yang terdapat pada melodi talempong dengan tetap mempertahankan modus 

modus yang ada pada repertoar tradisinya. Kekuatan modus modus ini juga 

dipertgas dengan tambahan instrumen melodis seperti momongan dan sarunai 

yang juga memainkan frase frase yang ada pada melodi talempong secara 

bergantian. Kehadiran instrumen tambahan pada ensambel ini memberikan warna 

yang menarik dalam memberikan kekayaan pertunjukan. 
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3. Pengembangan Bentuk dan Estetika Pertunjukan 

 

Permasalahan yang sering terjadi pada seni tradisi yaitu sudah tidak 

diminati lagi oleh masyarakatnya, begitu juga yang terjadi pada seni tradisi 

Talempong Gandang Lasuang. Eksistensi yang nyaris hilang ini tentu salah satu 

faktor utama maka dilakukannya pengembangan maupun inovasi agar seni tradisi 

ini kembali dilirik masyarakatnya, dari hasil riset dan analisa memang terjadi 

kemunduran yang sangat signifikan pada tradisi Talempong Gandang Lasuang 

sejak tahun 80 an. Kemunduran tersebut terjadi memang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, seperti pengaruh perkembangan zaman yang pesat dengan 

teknologi yang mutakhir. Kemajuan teknologi yang sangat pesat dewasa ini telah 

mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat, teknologi yang semakin mutakhir 

tersebut menawarkan berbagai kemudahan serta gaya hidup baru yang terkadang 

justru meninggalkan pola pola lama yang bersifat tradisional (Edwin 2017:145). 

Pergeseran nilai nilai yang terjadi di masyarakat (Eksternal) dan perlakuan yang 

jalan ditempat oleh seniman tradisi terhadap tradisi yang dimainkannya (Internal) 

merupakan faktor utama kemunduran seni tradisi. Hal ini sependapat dengan yang 

dikemukakan Edi Sedyawati bahwa: 

 Suatu hal lain yang membuat usaha menghidupkan seni pertunjukan 

tradisional patut dibicarakan, adalah kenyataan adanya arus keras 

pengaruh dari luar tradisi-tradisi yang memungkinkan timpangnya 

keseimbangan. Pandangan yang menganggap segala sesuatu yang baru, 

yang datang dari luar sebagai tanda kemajuan, tanda kehormatan, sedang 

segala sesuatu yang keluar dari rumah sendiri sebagai kampungan, 

ketinggalan zaman, pada dasarnya disebabkan oleh kekurang kenalan akan 

perbendaharaan kesenian sendiri” (1981:50). 

 

Menyikapi permasalahan tersebut, memang harus ada usaha usaha 

pembaharuan yang dilakukan agar seni tradisi Talempong Gandang Lasuang 

kembali diminati dan dicintai sebagai kekayaan lokal yang perlu dilestarikan dan 

dikembangkan. Ketika seni tradisi Talempong Gandang Lasuang ini dimainkan 

dengan materi musikal saja (audio), walaupun sudah diinovasi dan dikembangkan 

belum memberikan perubahan yang berarti dalam perkembangannya, tapi harus 
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ada pertimbangan visual yang ciptakan agar tradisi ini lebih memberikan tempat 

dihati masyarakat. Jadi konsep seni pertunjukan dengan pertimbangan audio 

visual dalam tradisi ini sangat memungkinkan untuk dilakukan. Rancangan untuk 

memasukkan unsur lain selain musikal yang sangat memungkinkan yaitu 

menciptakan gerek gerak tarian yang sengaja untuk memperkuat musikal yang 

ada. Gerak tarian yang diciptakan tersebut tetap disesuaikan dengan konsep 

filosofi dari judul lagu yang ada pada tradisi Talempong Gandang Lasuang, 

dengan alasan bahwa jika kesenian hanya menjadi objek yang dikemas tanpa 

bermuara pada prosses budaya masyarakat, akan memperlemah budaya itu sendiri 

(Heristina: 2016:141). 

 Konsep tarian yang diciptakan ini tetap bersumber dari aktifitas ibu ibu di 

dapur dengan segala gurauan (kurenah) nya. Kehadiran pengembangan gerak 

yang digarap tidak seperti gerak tari yang biasa dilakukan oleh aktifitas tari 

disekolah atau perguruan tinggi seni seperti tari hiburan, sendra tari atau tari 

kontempoer, tapi gerak gerak yang sifatnya merespon bunyi dengan gerak gerak 

ringan dengan menggunakan properti properti peralatan dapur yang beragam. 

Konsep tarian ini tidak baku, tapi yang diinginkan adalah gerak gerak yang lahir 

dari seniman yang sesuai dengan usianya, respon respon gerak yang dilakukan ini 

akan mengalir begitu saja sesuai dengan karakter lagu lagu yang dimainkan pada 

ensamble Talempong Gandang Lasuang. 

Selain penambahan gerak, bentuk dan struktur pertunjukan juga menjadi 

pertimbangan dalam inovasi yang dilakukan, kerena konsep ini berhubungan 

dengan alur, struktur dan paket paket pertunjukan yang dirancang. Bentuk dan 

struktur pertunjukan bisa saja berbeda beda dalam tiap repertoar, pembagian 

antara intro, isi dan ending sangat menjadi pertimbangan dalam repertoarnya.  

Seperti yang dikemukakan oleh Suka Hardjana dalam Yurnalis (2012:393) 

berpendapat bahwa bentuk adalah wahana yang sangat menentukan bagi 

seseorang. Bentuk adalah ruang imaginer, di mana seorang pencipta bermain di 

dalamnya karena pada hakekatnya, manusia itu terbatas - terpenjara dalam batasan 

- maka dalam bentuk ruang imaginer itulah seorang kreator membatasi dirinya. 
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Apakah seseorang akan bermain di dalam ruang permainan waktu (musik), karena 

musik adalah permainan waktu dalam gerakan bunyi. Di sisi lain S.D. Humardani 

dalam Nanik Sri Prihatini (2008:121) berpendapat bahwa bentuk adalah bangunan 

atau wujud yang tampak. Dalam kesenian bentuk (wadah) yang dimaksud adalah 

bentuk fisik, yaitu bentuk yang dapat diamati, sebagai sarana untuk menerangkan 

isi mengenai nilai-nilai atau pengalaman jiwa wigati. 

Masing masing instrumen akan memberikan kekuatan dalam unsur 

kompositoris garapan, kekuatan tersebut akan lebih variatif dan sangat konteks 

dengan repertoarnya ketika digarap pada saat yang tepat. Sentuhan pengembangan 

bentuk dan struktur ini dianggap menjadi suatu yang berarti ketika 

disosialisasikan kapada seniman pelakunya.  

Pertimbangan estetika seni pertunjukan ini memberikan nilai tambah 

terhadap keberadaan seni tradisi Talempong Gandang Lasuang di tengah 

masyarakatnya. Pande Made Sukerta (2012:504) mengungkapkan bahwa 

kedudukan estetika dalam karawitan (musik) sangat strategis (penting) karena 

estetika sebagai “roh”, artinya sasaran atau obyek akhir dari sajian musik. 

Mungkin saja pelaku tradisi tidak menyadari pentingnya poin ini bagi seni 

pertunjukan, karena dipengaruhi oleh pengalaman dan apresiasi yang kurang 

terhadap perkembangan seni pertunjukan dewasa ini, sebagaimana yang 

dikemukakan Pande Made Sukerta bahwa estetika dibentuk oleh berbagai faktor 

yang sangat kompleks artinya berbagai unsur yang menentukan, satu dengan yang 

lainnya selalu terkait, yaitu mulai dari kemampuan individu dan karakter para 

seniman penciptanya sampai dengan lingkungannya (konteks) (2012:505). 

Ketika seni tradis tersebut dikemas dengan baik sesuai dengan estetika 

seni pertunjukan yang terencana, akan memberikan arwah dan keagungan pada 

tradisinya. Sehingga seni tradisi tersebut menjadi eksotik dan mahal dalam 

pandangan dunia sekarang yang sudah terkontaminasi dengan teknologi yang 

mutakhir. Rancangan ini sangat perlu disosialisasikan agar seniman tradisi 

menyadari bahwa mereka punya kekhasan dan kekayaan yang tidak ada pada 
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daerah lain, yamg membuat mereka bangga dan makin mencintai keunikan yang 

dimilikinya. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesederhanaan seni tradisi terkadang berimbas terhadap kurang diminati 

dan berkembangnya seni tradisi tersebut di tengah masyarakat pendukungnya, hal 

ini bisa saja disebabkan karena kuatnya pengaruh perkembangan seni dari luar, 

atau bahkan karena kurang apresiasi dan kurang kenalnya masyarakat terhadap 

tradisi yang mereka miliki, meski tanpa mereka sadari bahwa seni tradisi 

merupakan salah satu kekayaan yang mampu menggambarkan karakter dan 

keanekaragaman masyarakat pendukungnya, seperti halnya Ensambel Talempong 

Gandang Lasuang. Oleh karenanya, sebelum tradisi ini benar benar punah, perlu 

dilakukan usaha membangkitkannya kembali, tentunya dengan melakukan 

pengembangan dan inovasi, agar seni tradisi yang sederhana ini bisa kembali 

diminati dan mendapat tempat di tengah masyarakat pemiliknya, dan dapat 

dijadikan sebagai media hiburan yang lebih menarik bagi masyarakat 

penikmatnya, hal ini tentunya juga berdampak terhadap perkembangan seni 

tradisi, dan yang lebih penting juga berdampak ekonomi tertutama bagi seniman 

ensambel musik Talempong Gandang Lasuang itu senidiri. 

Pengembangan dan inovasi yang dilakukan tentunya tetap mempertimbang-

kan kaidah-kaidah yang terdapat pada seni tradisi tersebut, yakni tanpa 

menghilangkan unsur-unsur tradisi yang terdapat di dalamnya, sehingga seni 

tradisi Talempong Gandang Lasuang tidak kehilangan roh tradisinya, dengan 

demikian masyarakat pemiliknya tidak merasa kalau tradisi mereka telah 

mengalami perkembangan dan diinovasi mengikuti perkembangan dan kemajuan 

masyarakatnya. Perkembangan tersebut dilakukan dari berbagai aspek baik yang 

berhubungan dengan ensambel, musikal dan estetika pertunjukan musik itu 

sendiri. 

Upaya pengembangan dan pelestarian seni tradisi Talempong Gandang 

Lasuang bisa dilaksanakan, tentunya tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama 
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berbagai pihak, baik itu dukungan dari pihak pemerintah, masyarakat, seniman 

bahkan lembaga yang memang bergerak dalam pengembangan dan pelestarian 

seni tradisi tersebut. Begitu juga dukungan dari para akademisi yang bisa 

melakukan penelitian terhadap seni tradisi, dan mampu melihat atau 

menyimpulkan penyebab atau faktor yang mempengaruhi, sehingga seni tradisi 

mengalami kemunduran, sehingga mampu menemukan konsep dan solusi untuk 

perkembangan dan kebertahanan seni tradisi di tengah masyarakat pendukungnya.  

B. Saran 

Kepada pemerintah dan instansi terkait sangat diharapkan dapat 

memberikan perhatian dan dukungan baik secara moril dan materil agar seni 

tradisi ini dapat bertahan dan berkembang, sehingga seni tradisi ini tidak benar-

benar punah, yang merupakan salah satu kekayaan seni budaya yang dimiliki oleh 

Minangkabau umumnya dan Pariaman khususnya. 

Diharapkan pada masyarakat pemilik seni tradisi Talempong Gandang 

Lasuang agar tetap mempertahankan keberadaan seni tradisi ini, dan 

mewariskannya pada generasi muda, sehingga seni tradisi ini bisa bertahan dan 

berkembang, sebagai salah satu usaha dalam menangkal semakin kuatnya 

pengaruh dan masuknya budaya asing yang tentunya tidak sesuai dengan kaidah 

dan tatanan masyarakat Minangkabau umumnya. 
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