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LAMPIRAN 1  

 

A. Wawancara dengan Kepala Desa Pargarutan Jae Bapak Hardiansyah 

Harahap 

1. Bagaimana letak geografis Desa Pargarutan Jae Tapanuli Selatan 

2. Bagaimana keadaan penduduk masyarakat Desa Pargarutan Jae Tapanuli 

Selatan 
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LAMPIRAN 2 

B. Wawancara dengan Narasumber 

Nama  : Sutan Rambe 

Umur  : 52 tahun 

Pekerjaan : Seniman 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana fungsi alat musik 

uyup-uyup di Desa Pargarutan 

Jae Tapanuli Selatan 

1. Pengungkapan Emosional yaitu 

seseorang yang sedang mengungkapkan 

perasaannya baik dia sedang jenuh atau 

sedang terpikat kepada lawan jenisnya. 

2. Sebagai komunikasi yaitu memanggil 

atau memberi tanda kepada teman-

temannya bahwasanya dia sudah berada 

di sawah, juga memanggil lawan 

jenisnya di seberang sawah. 

3. Sebagai hiburan yaitu Uyup-Uyup 

dimainkan untuk menghilangkan rasa 

jenuh pada saat beristirahat di sawah 

2 Bagaimana organologi alat 

musik uyup-uyup di Desa 

Pargarutan Jae Tapanuli Selatan 

Pertama, siapkan batang padi yang 

sudah menguning dan daun kelapa 

(hijau dan lebar) kemudian daun kelapa 

dibagi dua agar terpisah dari lidi yang 

ditengah, kemudian lilitkan daun kelapa 

ke batang padi secara bertangga sampai 

membentuk corong, kemudian ambil 

lidi untuk pengikat daun kelapa 

tersebut. 

3 Bagaimana teknik permainan 

alat musik uyup-uyup di Desa 

Pargarutan Jae Tapanuli Selatan 

Teknik permainan pada alat musik 

uyup-uyup terbagi menjadi tiga bagian 

yang pertama yaitu dimainkan dengan 

posisi duduk/berdiri, yang kedua cara 

meniup uyup-uyup yaitu dengan cara 

mulut diletakkan diujung pangkal atas 

alat musik uyup-uyup, ketiga posisi jari 

jari tangan, lubang pertama dimulai dari 

tangan kiri dengan diawali jari telunjuk 

dan lubang kedua jari tengah kemudian 

pada tangan kanan diawali dengan jari 

telunjuk dan lobang kedua jari tengah. 
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LAMPIRAN 3 

 
C. Wawancara dengan Masyarakat 

1. Nama : Hazmi Siregar 

Umur : 80 tahun 

Pekerjaan : Pensiun PNS 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah Bapak tahu bentuk 

alat musik uyup-uyup ? 

Ya 

2 Apakah bapak mengetahui 

cara pembuatan alat musik 

uyup-uyup ? 

Ya 

3 Apakah bapak mengetahui 

cara memainkan alat musik 

uyup-uyup? 

Ya 

4 Menurut bapak apakah alat 

musik uyup-uyup masih 

sering dimainkan di Desa 

Pargarutan Jae ? 

Tidak, karena para petani saat ini sudah 

jarang memainkan alat musik uyup-uyup 

dan ketika mereka beristirahat di sopo 

(tempat beristirahat) mereka sudah 

membawa alat musik modern seperti 

handphone sebagai hiburan mereka. 

5 Apa tanggapan Bapak 

tentang alat musik uyup-

uyup ? 

Menurut saya, alat musik uyup-uyup 

sangat perlu untuk dilestarikan karena 

sudah dilupakan dan tertinggal karena alat 

musik modern, sehingga generasi muda 

sudah tidak mau lagi belajar alat musik 

tradisional seperti alat musik uyup-uyup. 

Uyup-uyup sangat perlu untuk dilestarikan  

dengan memperkenalkan kembali kepada 

generasi muda dan tetap memainkan alat 

musik uyup-uyup 
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2. Nama : Intan Harahap 
Umur : 55 tahun 

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah Ibu tahu bentuk 

alat musik uyup-uyup ? 

Ya 

2 Apakah Ibu mengetahui 

cara pembuatan alat musik 

uyup-uyup ? 

Tidak 

3 Apakah Ibu mengetahui 

cara memainkan alat 

musik uyup-uyup? 

Tidak 

4 Menurut Ibu apakah alat 

musik uyup-uyup masih 

sering dimainkan di Desa 

Pargarutan Jae ? 

Tidak, karena muda-mudi jaman sekarang 

lebih mengutamakan memainkan alat-alat 

modern seperti handphone dll. 

5 Apa tanggapan Ibu tentang 

alat musik uyup-uyup ? 

Menurut saya, untuk melestarikan alat 

musik uyup-uyup dapat dilakukan dengan 

membuat rekaman alat musik uyup-uyup 

kedalam CD/ Kaset untuk diberikan kepada 

generasi muda agar mengetahui cara 

pembuatan dan memainkan alat musik 

tradisional uyup-uyup 

 

3. Nama : Baringin Nasution 

Umur : 45 tahun 

Pekerjaan : Petani 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah Bapak tahu bentuk 

alat musik uyup-uyup ? 

Ya 

2 Apakah Bapak mengetahui 

cara pembuatan alat musik 

uyup-uyup ? 

Ya 

3 Apakah Bapak mengetahui 

cara memainkan alat 

musik uyup-uyup? 

Ya 

4 Menurut Bapak apakah 

alat musik uyup-uyup 

masih sering dimainkan di 

Desa Pargarutan Jae ? 

Tidak, karena sebagian besar para petani 

saat ini sudah jarang memainkan alat musik 

uyup-uyup dan ketika mereka beristirahat 

di sopo (tempat beristirahat) mereka sudah 

membawa alat musik modern seperti 

handphone sebagai hiburan mereka. 

5 Apa tanggapan Bapak 

tentang alat musik uyup-

Menurut saya, alat musik Uyup-uyup ini 

harus dimunculkan kembali kepada 
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uyup ? masyarakat agar tetap dipertahankan dan 

dilestarikan sampai ke masa yang akan 

datang. Warisan seperti alat musik uyup-

uyup ini seharusnya tidak dilupakan begitu 

saja, untuk itu harus dilestarikan dan 

diajarkan kembali kepada generasi-generasi 

muda masyarakat Desa Pargarutan Jae 

yang dimulai dari keluarga kita masing-

masing 

 

 

4. Nama : Alhamidi Hasibuan 
Umur :35 tahun  

Pekerjaan : Karyawan Swasta 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah Bapak tahu bentuk 

alat musik uyup-uyup ? 
Tidak 

2 Apakah Bapak mengetahui 

cara pembuatan alat musik 

uyup-uyup ? 

Tidak 

3 Apakah Bapak mengetahui 

cara memainkan alat musik 

uyup-uyup? 

Tidak 

4 Menurut Bapak apakah alat 

musik uyup-uyup masih 

sering dimainkan di Desa 

Pargarutan Jae ? 

Mungkin saja tidak, karena alat musik itu 

sudah jarang didengar dan dimainkan di 

tempat ini 

5 Apa tanggapan Bapak 

tentang alat musik uyup-

uyup ? 

Saya tidak pernah mendengar dan 

memainkan alat musik uyup-uyup bahkan 

untuk mengenal bentuk alat musik uyup-

uyup saja saya tidak tahu. 

 
5. Nama : Permata Pane 

Umur : 40 tahun 

Pekerjaan : Wiraswasta 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah Ibu tahu bentuk alat 

musik uyup-uyup ? 

Ya 

2 Apakah Ibu mengetahui cara 

pembuatan alat musik uyup-

uyup ? 

Tidak 

3 Apakah Bapak mengetahui 

cara memainkan alat musik 

Tidak 
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uyup-uyup? 

4 Menurut Ibu apakah alat musik 

uyup-uyup masih sering 

dimainkan di Desa Pargarutan 

Jae ? 

Mungkin saja tidak, karena alat musik ini 

sudah hampir punah, soalnya saya juga 

sudah jarang melihat alat musik ini 

dimainkan. 

5 Apa tanggapan Ibu tentang alat 

musik uyup-uyup ? 

Menurut saya, sebaiknya lebih sering 

dimainkan lingkungan masyarakat/ 

disekitar sawah agar nantinya anak-anak 

tidak kesusahan lagi membuat dan 

meniup alat musik ini uyup-uyup 
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LAMPIRAN 4 

DOKUMENTASI PENELITIAN 
 

 
Gambar 1. Kantor Kepala Desa 

 

 

 
Gambar 2. Area Persawahan Desa Pargarutan Jae 
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Gambar 3. Wawancara dengan Narasumber 

 

 

 

 
 

Gambar 4.Wawancara dengan Narasumber 
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Gambar 5.Lingkungan Desa Pargarutan Jae 

 

 

 

 

 
 

Gambar 6. Berfoto dengan Kepala Desa 
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Gambar 7.Saat mengambil daun kelapa 

 

 

 

 
 

Gambar 8.  Pengambilan poko/btang padi yang menguning 
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Gambar 9.  Pemisahkan daun kelapa dengan lidi 

 

 

 

 
 

Gambar 10. Mengeluarkan kotoran dari batang padi 
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