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A. Latar Belakang Masalah 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Manusia adalah makhluk yang berbudaya, dan kcbudayaan 

manusia senantiasa berkcmbaog. Perkembaogao kebudayaan disebabkao 

kemampuan manusia meogguoakan akal, pcrasaao dan pikiran. Pada 

dasarnya wujud kcbudayaan manusia dikelompokkan kc dalam tiga 

bag ian yaitu wujud ide (pcmikiran), aktivitas (kcgtatan) dan wujud 

artefak/fisik (bcnda). Ketiga wujud kcbudayaan ini sering tcrllhat dalarn 

kehidupan sehari-hari. 

Kcbudayaan suatu daerah atau ncgara dengan ncgara latn 

umumnya berbeda . Sciiring dengan kemajuan ilm u dan tekno log t, 

manusia scmakin mudah bcrintcraksi dengan masyarakat atau negara 

lain . Karena semakin mudahnya komunikasi antara negara itu tanpa 

disadari mcngakibatkan terjadinya pcrsentuhan kebudayaan. Pada masa 

ini lah te rjadi proses akulturasi kebudayaan, di mana kebudayaan yang 

dominan mempengaruhi kebudayaan yang lain yang menyebabkan 

kcbudayaan lain (kebudayaan minor) menJ8di terkikis sedikit dem1 

sedikit. Bahkan tidak menutup kcmungk inan kebudayaan minor tersebut 

aican punah bila masyarakat pendukung kebudayaan tidak mcwariskan 

kepada generasinya 
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Proses akulturasi kebudayaan juga dialami oleh masyarakat suku 

Karo khususnya pada pegelaran seni musik tradisional , di mana da lam 

hal ini musik tradisional Karo sudah mulai mengalami pergcseran 

sedi kit demi sedikit oleh musik- musik modern. Masyarakat tampaknya 

lebih mengedepankan pagelaran musik keyboard dari pada musik-musik 

tradisional. Ha l ini terlihat pada upacara-upacara adat-istiadat, kerap 

kali masyarakat suku Karo mcmcntaskan musik keyboard. Misalnya 

pada upacara pcrkawinan masyarakat mementaskan hiburan parkolong

kolong , yaitu berupa nyanyian dan tarian yang duringi musik 

tradisional scperti sarune, singindungi, singanaki, gong dan lain-lain. 

Dahulu alat musik tersebut sangat popu ler di kalangan masyarakat suku 

Karo,. 

Namun lronisnya sesuai dengan perkembangan zaman, musik 

tradisional tersebut sudah mulai jarang digelar. Bila mendengar dari 

jauh, scolah-olah masyarakat seda ng mcnggelar musik tradisional, 

namun apabi la di lihat lebih dekat tcrnyata suara nada terscbut adalah 

alunan musik keyboard. Bahkan sering sekali penulis melihat tidak satu 

pun alat musik tradisional Karo yang tampak. Jadi dalam hal ini alunan 

musik tradisional telah dimodifikasi ke dalam alat musik keyboard. 

J ika hal ini terus berlangsung dan berkt:mbang di tcngah-tengah 

masyarakat , khususnya masyarakat suku Karo, tentu akan berdampak 

negatif terhadap kelestarian nilai -111lai budaya yang te rdapat dalam seni 
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musik tersebut yang seharusnya dijunjung tinggi sebagai bagian dan 

kckayaan budaya bangsa yang bcrnilai tinggi. 

Adanya kesenjangan ini pcrlu dilakukan antisipasi bagairnana 

caranya agar masyarakat disamping rnenggemari keyboard juga tidak 

melupakan alat musik tradi sional. Salah satu usaha adalah memberikan 

kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya melestarikan kebuda yaan 

dengan cara mencari sebab-sebabnya se lanjutnya rnentukan solusi 

pemecahannya baga1mana agar musik tradisional Karo tctap lestar1 

sepanjang zaman . Sebagai lang kab awal menurut hemat penulis adalah 

dengan mengadakan penehtian tentang pergcseran alat-alat musik 

tardisional Karo , selanjutnya me la lui tu lisan ini dibarapkan dapat 

menggugah masya rakat disamping menggemari alat musik keyboard 

dalam pelaksanaan upacara adat istiadat, j uga tidak me lupakan 

keberadaan alat musik tradisional mereka. Setidaknya meskipun mereka 

menampilkan alat musik keyboard, juga barus diiringi dengan alat 

musik tradisional. 

Bcrdasarkan u raian di atas 

mengang kat permasalaban te rsebu t 

berj udu l: " Pergcseran Pcmakaian 

penulis rnerasa tertari k 

dalam suatu penelitian 

Alat Musik Tradisional 

untuk 

yang 

Pad a 

Pelaksanaan Upaca ra Ada t ls tiada t Masyaraka t Karo Dewasa lni ( Suatu 

Pendekatan Sejarah Seni)." 
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B. ldentifikas i l\'lasalab 

Berdasarkan latar bc lakang masalab di atas dapat dikcmukakan 

ident ifikasi masala sebagai berikut: 

I. Fa ktor penyebab terjadinya pergeseran pemakaian alat musik 

tradisional pada pclaksanaan upacara adat istiadat masyarakat suku 

Karo. 

2 . Jenis alat musik yang btasa dtgunakan masyarakat s uku Karo pada 

upacara adat istiadat sebclumnya. 

3. Jcnis .alat musik yang di gunakan masyarakat suku Karo pada upacara 

adat is tiadat sekaran g. 

4. Si kap masyarakat suku Karo terhadap pergeseran a lat musik 

tradisional. 

5. Usaha masyarakat suku Karo da lam melakukan regenerasi alat musik 

tradisional kepada generasi penerus. 

C. Pcmbatasao Masalab 

Mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan pcnc liti untuk 

mcne liti keseluruhan pcrmasalahan d i atas , maka masa lah dalam 

pcnclitian ini dibatasi pada : 
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I. Faktor pcnyebab tcrjadinya pergeseran pemakaian alat musik 

tradisional pada pclaksanaan upacara adat istiadat masyarakat suku 

Karo. 

2. Jenis alat musik yang biasa digunakan masyarakat suku Karo pada 

upacara adat istiadat sebelumnya. 

3 . Jcnis alat musik yang digunakan masyarakat suku Karo pada upacara 

adat istiadat sekarang. 

D. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi ru musan masalah dalam penc li t ian adalah : 

I. Fak tor apakah yang menyebabkan te rjadinya pergeseran pemakaian 

a lat musik tradisional pada pelaksanaan upacara adat istiadat 

masyarakat suku Karo? 

2. Jenis alat musik apa saja yang biasa digunakan masyarakat suku 

Karo pada upacara adat istiadat sebelumnya? 

3. Jcnis alat musik apa saja yang digunakan masyarakat su ku Karo pada 

upacara adat istiadat sekarang? 

E. Tujuan Penclitian 

Tujuan penclitian ini antara lain adalah: 
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1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pergeseran pcmakaian 

alat rnusik tradisional pada pelaksanaan upacara adat istiadat dalam 

masyarakat suku Karo. 

2. Untuk mcngetahui jenis alat musik apa saJa yang biasa digunakan 

masyarakt suku Karo pada upacara adat istiadat sebelumnya . 

3. Untuk mcngctahui jenis alat musik apa saja yang digunakan 

masyarakat suku Karo pada upacara adat istiadat sekarang. 

f. M anfaa t Pc nelitia n 

Dcngan tcrcapainya tujuan penel it ian di atas , d iharapkan hasil 

penclitian ini mcmiliki beberapa manfaat sebagai berikut ; 

I. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat suku Karo tentang 

pcrgescran pcrnakaian alat musik tradisional kepada a lat rnus ik 

modern dan dampaknya bagi pcrkembangan kebudayaao masyarakat ) 

setempat. 

2. Sebagai pcnambah perbendaharaan perpustakaan Universitas Negcn 

Medan khususnya fakultas llmu Sosial Jurusan sejarah. 

3 . Sebagai bahan masukan atau perbaodingan bagi peneliti yang 

bermaksud mengadakan pcnclitian pada permasalahan yang relevan. 
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G. An ggapan Oasa r 

Adanya kecenderungan bahwa faktor gengsi sosial (prcsu se) 

mcndorong orang Karo memakai musik modern ( keyboard) dalam 

upacara adat •s t•adat. 

11. J<erangka Penel itian 

Agar hasi l pcne litian ini tersusun secara teratur dan sistematis, 

tcrlebih dahu lu pcneliti pcrlu membuat langkah-langkah pcnc li tian 

sebagai bcrikut : 

I. Mcncntukan masalah , yakni ten tang faktor-faktor pcnycbab 

terjadinya pcrgeseran pcmakaian alat musik tradisional pada 

masyarakat suku Karo serta didukung oleh kajian pustaka. 

2. Penjajakan lokasi pcnelitiao dengan cara mclakukan obscrvasi 

tcntang pcmakaian alat musi k adat istiadat masyarakat suku Karo di 

Dcsa Lau Tcpu. 

3. Pencarian informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian . 

4 . Penentuan vanabcl bcrdasarkan masalah yang diteliti . 

5. Penentuan teor i yang rclcvan dengan pcrmasalah yang diteliti . 

6 . Mendefinisikan variabel. 

7. Mcncntukan indikator dan definisi variabel. 

8. Mcnyusun instrumen dan variabel. 



9. Pengujian intrumen. 

I 0 . Penelitian lapangan. 

II . Tabulasi dan intcrpretasi data. 

12. Analis is Data . 

13. Penulisan Skrips i 

l. Kerangka Teori 

I. Pendapatan 
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Pcndapatan adala h pengasilan yang diperolch , seseo rang a tau 

orga nisnsi (pcrsahaan) dari ak tivitas ya ng dilakukannya ( lshad i, 1993 : 

16). Tinggi re ndahn ya pendapatan seseorang mcmpen garuh i po la 

pcmakaian peralatan modern yang d ianggap memiliki ni lai ckonomi 

yang tinggi . Pendapatan terbagi kepada dua bagian, yaitu pendapatan 

tctap (gaji pokok) dan tidak tetap (tambahan). 

2. Rangsangan Psikis 

Rangsangan psikis ( rangsangan jiwa) adalah reaksi jiwa karena 

pengaruh lingkungan yang berkembang. Dalam hal ini dcngan cara 

imitas i seseorang akan meniru prilaku (budaya) orang lain sekalipun 

budaya yang d i i mi tasi itu dapat berdampak negati f bagi d i ri nya 

(Ahmadi, 1991 : 57). Karena tcrtarik dengan alat musik keyboard, 

memun gk inkan ora ng untuk berlatih dari a lat musik tradis ional kcpada 
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alat musik modern yang lebih mahal harganya. Orang yang memiliki 

uang yang lebih banyak cenderung memiliki kekuasaan, privilese (hak 

istimewa) dan prestasi (generasi sosial) yang tinggi dalam masyarakat 

( Barus dkk, 1995 : 71 ). 

3 . Modernisasi 

Modernisasi adalah usaha untuk hidup sesua1 dengan zaman dan 

kontelasi dunia sekarang (Koentjaranigrat, 1983 143). Modernisasi 

ditandai dengan unsur-uosur mekanisasi , mass media yang teratur, 

scmakin tinggi nya pendapatan dan derajat kesehatan masyarakat , dan 

lain- lain . (Soekanto, 1982 : 357) . 

4. Ala! musik modern (keyboard) 

Keyboard adalah alat musik dengan suatu susunan kunci nada 

yang ditata horizontal dan menghasilkan bunyi dari berbagai instrumen 

musik yang diprogram secara komputer. (Ensiklopedi musik, 1992 : 

285). Bahkan nada yang dihasilkan oleh musik tradisional dapat 

direkam dalam alat musik ini. 

Untuk memudahkan pengertian keempat unsur di atas dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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Rangsangan psikis 

Pendapatan ...,../ __ --+1 __ ~____... .. 
""= !~ 

Modemisasi 
3 

I. T ndikator Pendapalan : 

Pendapalan (gaji lctap) 

Pendapalan tidak tetap (tambahan) 

2. lndikalor Rangsangan Ps ikis 

Kepuasan 

Kchormatan (previlcs) 

Gengsi sos ia l (Pres tisc) 

3. lndikator Moderni sasi 

Mekanisas i 

Pendapatan meningkat 

Keschatan meningkal 
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4 
Alai musik keyboard 

4. Alat musik keyboard adalah gabungan dari nada-nada alal-alat 

musik. 

Alat musik tradisional seperti kecapi , seruling bambu dan lain-

lain 

Alai musi k modern seperti d rum , gi lar, organ dan lain-lain. 


