
KATA PENGANTAR 

Bangsa kita terdiri dari beragam etn1s yang datam hahasa sehari·hari lebih 

dikenal sehagai suku/etnis bangsa, hidup scbagai warga dari masyarakat yang luas, 

dan semakin disadari bahwa pemahaman mengenai Jatar belakang budaya yang 

beragam itu sangatlah penting. Salah satunya bahwa Jatar belakang budaya adalah 

pengaruh dari asinglluar, dan pengaruh dari masyarakat tersebut atau dikatakan 

dengan penemuan. 

Dalarn Tesis ini terdiri dari 5 bab yaitu bab I mengenai pendahuluan yaitu 

membicarakan latar belakang musik tiup pada etnik Batak Toba, dimana masuknya 

musik tiup dilatar belakangi olch masuknya Kristen _yang dihawa olch missionaris 

Jerman. Dalam bab ini juga menggunakan tinjauan teoris yang berhubungan dengan 

musik tiup serta dalam penelitian menggunakan metode penelitian kwalitatif 

Bab II adalah mengenai gambaran umum etnik Batak Toba yang ditinjau Jari 

segi letak geografis, kesenian Batak Toba yaitu seni sastra, seni tari , seni lukis/ukir, 

dan seni musik. Selain itu bab ini berisi aspek budaya Batak Toba ditinjau dari 

gondang sabangunan, penyebaran Kristen ke tanah Batak oleh missionaris Jerman, 

serta dampak kontak dengan missionaris terhadap etnik Batak Toba. 

Bab lil adalah tentang pcrkembangan musik tiup di tanah Batak, kcmudian 

dibawa ke Kota Medan serta perkembangan musik tiup dari segi alat-alat yang 

digunakan hingga saat ini. Awalnya musik tiup hanya untuk kegiatan upacara agama, 
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tetapi dengan adanya perkembangan maka musik tiup telah memiliki fungsi dalam 

kegiatan adat seperti seperti upacara pemikahan, kcmatian, mangadati, dan pcsta 

marga. Dapat dikatakan bahwa kegiatan upacara-upacara adat etnik Batak Toba tclah 

menggunakan musik tiup mulai dari awal hingga akhir upacara adat. 

Bab IV adalah tentang perubahan fungsi musik tiup, yuitu kctika mengalami 

fungsinya maka saat ini di Kota Medan musik tiup memiliki fungsi agama, keadaan 

ekonomi, status sosial, effisiensi kerja, komersial, kebebasan berekspresi , dan 

lagulirama. Dengan adanya perubahan fungsi maka· musik tiup telah mernbudaya 

dalam kegiatan-kegiatan adat etnik Batak Toba baik untuk upacara agama sebagai 

pengiring nyanyian/Jagu kebaktian hingga menjadi fungsi hiburan. 

Dengan penjelasan diatas maka bab V ineng.ungkapkan yang menyebabkan 

latar belakang musik tiup diterima etnik 13atak Toba, mcngctahui pcrkcrnhangan 

musik tiup, dan me~jelaskan perubahan fungsi musik tiup pada etnik Batak Toba di 

Kota Medan. Dengan adanya perubahan-perubahan yang jelas maka Tesis ini 

dianggap suatu karya penulisan yang baru sehingga diberi judul yang baru yaitu 

Tinjauan Antropologis Terhadap Perubahan Fungsi Musik Tiup Pada Etnik Batak 

Toba Di Kota Medan. 
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