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ABSTRAK 

 

La Ode Gustiano Virno Bolu , 2021. Musik tabuhan gandha 

pada acara adat posuo di kecamatan wolio kota baubau. 

Skripsi Jurusan Seni Pertunjukan Sendratasik Fakultas Seni 

dan Desain ,Universitas Negeri Makassar. ( Dibimbing oleh 

bapak sukasman Dg Nambung dan ibu Dr.A. Padalia, M.Pd)  

Posuo adalah “ritual” atau upacara peralihan tahap 

bagi anak-anak wanita yang telah memasuki usia pubertas dan 

peralihan status dari wanita remaja menuju wanita dewasa 

pada masyarakat Buton. Posuo memiliki fungsi kekuatan 

terhadap ikatan sosial kemasyarakatan, di samping itu posuo 

juga sebagai media pendidikan khususnya bagi anak gadis 

yang akan menginjak usia pubertas, sebagai persiapan awal 

dalam menghadapi tantangan lika-liku hidup yang jauh 

berbeda dengan suasana yang mereka hadapi di masa kanak-

kanak. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mendeskrip 

bagaimana struktur tabuhan gandha pada acara adat posuo di 

Kecamatan Wolio Kota Baubau. 2) mendeskripsikan 

bagaimana bentuk pola tabuhan gandha  dalam prosesi 

upacara tersebut. Pada penelitian ini metode yang digunakan 

adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang 

bertujuan untuk menggambarkan keadaan dari objek dan 

subjek yang diteliti. Adapun teknik pengumpukan data 

dilakukan dengan cara wawancara dengan tokoh-tokoh adat 

yang berperan langsung dengan upacara adat tersebut 

sehingga dapat mempermudah penulis dalam memperoleh 

data-data yang detail. Hasil penelitian  menunjukan bahwa :1) 

Upacara adat posuo meliputi susunan pola-pola tabuhan 

gandha ada 6 jenis pola  yang dimana pola tabuhan yang ke 1 

(Saramabela) yang ke 2 (Sore) yang ke 3 (Balambanga) yang 

ke 4 (Sarawada) yang ke 5 (Taluluna) yang ke 6 (Makanjara), 

jumlah penabuh upacara adat posuo berjumlah 3  dengan 

susunan alat yang di gunakan yaitu  gendang, gong, dengu-

gengu. 2) musik pola tabuhan gandha meliputi pengulangan 

satu bagian atau repitisi. 
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ABSCTRAC 

La Ode Gustiano Virno Bolu , 2021. Music gandha at the 

traditional event posuo in wolio district of baubau city. 

Thesis Department of Performing Arts Sendratasik Faculty 

of Art and Design ,Makassar State University. ( guided by 

the father sukasman Dg Nambung and mother Dr.A. 

Padalia, M.Pd). 

Posuo is a "ritual" or stage-shifting ceremony for girls who 

have entered puberty and transitions from teenage women 

to adult women in Buton society. Posuo has a function of 

strength to social bonds, in addition posuo also as a 

medium of education, especially for girls who will reach 

puberty, as an early preparation in the face of challenges 

lika-liku life is much different from the atmosphere they 

face in childhood. This study aims to : 1) describe how the 

structure of gandha wasps at the posuo customary event in 

Wolio Subdistrict baubau city. 2) describe how the pattern 

of wasps gandha in the procession of the ceremony. In this 

study the method used is descriptive method with 

qualitative approach, which aims to describe the state of 

the object and subject being studied. The data collection 

technique is done by interviewing with indigenous figures 

who play a direct role with the traditional ceremony so as 

to facilitate the author in obtaining detailed data. The 

results showed that : 1) Posuo traditional ceremony 

includes the arrangement of gandha wasps patterns there 

are 6 types of patterns in which the pattern of tabuhan are 

1 (Saramabela) number 2 (Sore) number 3 (Balambanga) 

number 4 (Sarawada) number 5 (Taluluna) number 6 

(Makanjara), the number of traditional posuo musicians 

numbered 3 with the arrangement of tools used, namely 

drums, gongs, with-gengu. 2) music gandha wasps pattern 

includes repetition of one part or repitisi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesi adalah negara yang kekayaannya 

tersebar dari sabang sampai mellock. Berbagi 

suku dan ras telah melahirkan budaya yang 

beragam. Kekayaan yang dimiliki bangsa 

Indonesia tidak hanya berupa kekayaan 

sumber daya alam, tetapi bangsa Indonesia  

juga mewakili kekayaan budaya bangsa 

Indonesia yang tersebar di seluruh nusantara. 

Kebudayaan adalah keseluruh system pikiran, 

Tindakan, dan karya manusia dalam konteks 

kehidupan bermasyarakat, melalui 

pembelajaran untuk menjadi manusia 

(Sumaryono, 2011:17), menurut juri lotman, 

budaya dapat dilihat sebagai rangkuman 

kegiatan simbolik yang dilakukan oleh seluruh 

angota masyarakat, dibina,dijalankan 

bersama,dapat di pelajari dan di ajarkan,dan di 

sebarkan kepada seluruh angota masyarakat, 

seta dapat di manfaatkan oleh masyarakat. 

Kelompok pada waktu dan tempat tertentu. 

(Hasyim M, 2016: 5) 

Kebudayaan mempunyai fungsi yang 

sangat besar bagi umat manusia dan 

masyarakat. Selain itu, masyarakat 

membutuhkan kepuasan di alam spiritual dan 

material. Kebutuhan masyarakat Sebagian 

besar di penuhi oleh budaya masyarakat itu 

sendiri. Kebudayaan mengatur agar manusia 

dapat memahami begaimana seharusnya 

bertindak dan menentukan sikapnya Ketika 

behubungan dengan orang  lain struktur 

menurut kamus besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), struktur berarti susunan atau susunan 

hal-hal : tersusun menurut pola tertentu. 

Susunan elemen atau bagian dari suatu objek 

atau sistem. Secara lingustik, kata “struktur” 

merupakan serapan dari Bahasa latin, yaitu 

“struktur”, yang berarti benar dan tersusun. 

Istilah ini banyak di gunakan untuk 

mengambarkan bangunan,tetapi istilah 

“struktur” juga banyak di guunakan untuk 

banyak hal lain, termaksuk objek dan sistem. 

Kepulauan Buton Sulawesi Tenggara juga 

memiliki adat budaya dan kesenian yang 

sampai saat ini masih dipertahankan dan terus 

dilestarikan turun temurun dari nenek moyang. 

Ada beberapa adat budaya dan kesenian yang 

masih terus dilaksanakan di kepulauan Buton 

seperti halnya budaya kande-kandea, kesenian 

tari linda, tari mangaru, tari balumpa, tari 

kathiba, dan beberapa upacara adat yang 

popular di daerah Buton diantaranya upacara 

adat posuo,  

Posuo adalah upacara atau upacara 

peralihan panggunf bagi anak perempuan 

yang telah memasuki masa puber untuk 

mengubah indentitasnya dari seorang gadis 

menjadi dewasa dalam masyarakat. 

(Alifuddin M, 2015: 2) 

Bagi masyarakat Buton upacara  ini 

tidak hanya memiliki dimensi ritual, tetapi 

juga memiliki makna yang mendalam bagi 

penanaman nilai-nilai etika keagamaan, 

husuo juga merupakan media pendidikan, 

terutama bagi anak perempuan yang akan 

memasuki masa pubertas, sebagai 

persiapan awal untuk menghadapi 

tantangan hidup yang baerliku-liku. Dilihat 

dari suasana yang mereka hadapi di masa 

kecil. Posuo dalam komunitas buton 

merupakan bagian integral dari adat 

mereka dan erat kaitanya dengan strategi 

masa depan yang harus di rencanakan 

perempuan untuk merespon perubahan 

zaman. Fungsi posuo sebagai salah satu 

media pendidikan psikologis bagi remaja 

putri sangat relavan dengan situasi actual 

saat ini, yang mengandaikan perlunya 

penguatan nilai-nilai moral di kalangan 

anak muda yang rentan terhadap pengaruh 

budaya permissiv.  

Upacara adat Posuo menjadi lebih 

kental dengan adanya iringan musik. 

Musik memiliki hubungan dengan hampir 

seluruh perilaku dan kegiatan hidup 

manusia dalam suatu masyarakat. Makna 

musik dalam masyarakat berbeda-beda 

dalam setiap daerah hal ini dipengaruhi 

oleh perilaku, pemahaman budaya, 

pandangan hidup dan falsasah masyarakat 

tersebut. Musik merupakan salah satu 

aspek penting yang digunakan dalam 

berbagai upacara keagamaan dan 

kebudayaan di masyarakat seperti upacara 

kelahiran, pernikahan, kematian, dan 

upacara inisial, baik yang bersifat sakral 
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maupun sekuler, termasuk di dalamnya 

upacara adat posuo. 

Dalam upacara ini, terdapat beberapa 

instrumen musik perkusi yang digunakan 

sebagai pengiring berbentuk instrumental 

yang dilakukan selama proses pelaksanaan 

upacara berlangsung. Penyajian musik 

yang dihadirkan tidak begitu saja muncul 

dalam pemahaman masyarakat Buton 

sebagai pembentukan suasana yang 

dianggap sakral dan religius, tentunya 

memiliki tujuan dan makna yang lainnya. 

Dalam tahapan pelaksanaan upacara adat 

posuo ini terdapat penyajian instrumen 

musikal dan non musikal. Instrumen 

musikal yakni pola tabuhan gandha posuo, 

bentuk musik posuo, lantunan syair, dan 

beberapa instrumen musik pendukung 

seperti mbulolo (gong besar), tawa-tawa 

(gong yang berukuran sedang), dengu-

dengu (kenong) sebagai pengiring 

berbentuk instrumental selama proses 

pelaksanaan upacara ini. Sedangkan 

instrumen non musikal dalam upacara adat 

posuo ini antara lain syarat pemusik 

gandha posuo, waktu dan tempat, jumlah 

pemusik, dan kostum yang digunakan oleh 

pemain musik.  

Proses pemukulan gandha posuo 

hanya dibunyikan pada waktu tertentu. 

Gandha posuo dibunyikan saat pembukaan 

upacara adat posuo, dimana para ibu-ibu 

dalam upacara adat memainkan rebana 

sembari melantunkan syair pujian kepada 

nabi besar Muhammad Shalallaahu Alaihi 

Wassalaam dan disusul oleh tabuhan 

gandha posuo. Selanjutnya gandha posuo 

akan dibunyikan apabila peserta posuo 

akan menjalani ritual khusus termasuk saat 

melaksanakan kegiatan, misalnya saat 

makan, pobhura serta masuk ke toilet. 

Pemukulan gandha dihentikan ketika 

peserta posuo tidur, dan dimulai lagi jika 

ada salah seorang diantara mereka yang 

terjaga dan hendak ke toilet. Dan didalam 

proses musik tabuhan gandha ada 6 pola 

tabuhan yang dimainkan dalam proses di 

bunyikan musik tabuhan gandha,selama di 

mainkan musik tabuhan gandha selalu di 

awali pola 1 dan di akhiri di pola 6 musik 

tabuhan gandha ini teratur pola-pola yang 

di mainkan. 

alasan saya mengambil penelitian judul 

penelitian karena disini saya ingin 

menguraikan struktur dan pola-pola 

tabuhan gandha posuo kaomu dan 

sebelumnya sudah pernah ada yang 

meneliti tentang posuo papara dan skripsi 

tersebut menguraikan pola-pola tabuhan 

gandha posuo papara, jadi disini tujuan 

saya melakukan penelitian saya ingin 

menguraikan dan mengatahui struktur dan 

pola tabuhan gandha posuo kaomu karna 

sangat berbeda struktur dan pola tabuhan 

gandha papara. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

rumusan masalahnya disusun pertanyaan 

penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana struktur tabuhan gandha 

pada acara adat posuo di Kecamatan 

Wolio Kota Baubau ? 

2. Bagaimana pola irama tabuhan 

gandha pada acara adat posuo di 

Kecamatan Wolio kota Baubau ? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan 

masalah tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menguraikan struktur tabuhan gandha 

pada acara adat posuo di Kecamatan 

Wolio kota Baubau. 

2. Menguraikan pola-pola tabuhan 

gandha pada acara adat posuo di 

Kecamatan Wolio kota Baubau 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi penulis dan masyarakat di Buton. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Manfaat praktis 

Penelitian ini merupakan penelitian yang 

bersifat lapangan sehingga di harapkan 

mampu memberikan dampak positif dan 

bermanfaat untuk semua kalangan secara 

umum maupun khusus masyarakt Buton, 

selain itu penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan informasi yang lebih dalam 

mengenai bentuk struktur tabuhan gandha 

posuo. 

2. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan hasil dampak teoritis 

khususnya dalam bentuk dan struktur 

tabuhan sara bela di upacara adat posuo, 

dan dapat memperkaya pengetahuan dalam 

bidang budaya yang berkaitan dengan 

upacara adat posuo. 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN 

KERANGKA PIKIR 

A. Tinjauan Pustaka 

1.  Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang bentuk penyajian 

gandha dalam prosesi ritual upacara adat 

posuo pada masyarakat Buton Sulawesi 

Tenggara, peneliti mencari penelitian yang 

serupa, sehingga peneliti dapat mengetahui 

dan menemukan pandangan yang berbeda 

dari peneliti sebelumnya: 

a.Skripsi yang di tulis oleh Rasid B 

mahasiswa UNM (universitas negri 

makassar )  berjudul “Bentuk Penyajian 

Gandha Dalam Prosesi Upacara Adat 

Posuo Pada Masyarakat Buton Sulawesi 

Tenggara” dalam judul skripsi mirip 

dengan judul yang peneliti ajukan hanya 

perbedaanya dilihat dari bentuk penyajian 

dan dapat dilihat dari strata bawah dan atas 

yang dimana ada papara atau strata bawa 

dan kaomu  atau strata atas atau biasa yang 

bergelar laode dan waode. Di mana  judul 

skripsi ini menjelaskan tentang bentuk 

penyajian posuo papara atau strata bawa 

dimana dalam bentuk penyajian pola 

musik  gandha hanya terdapat 2 bentuk 

pola yang dimainkan dalam acara adat 

posuo berbeda dengan kaomu atau strata 

atas yang dimana di dalam bentuk 

penyajian pola musik gandha ada 6 bentuk 

pola. Mungkin dalam penyajian musik 

adat posuo papara dan kaomu   

sangat berbeda dalam bentuk 

strukturnya,dan kesamaanya terdapat pada 

proses acaranya saja. 

b.Jurnal yang ditulis oleh Watulea (2018: 

23) berjudul "Musik dalam Upacara Adat 

Posuo". Dalam jurnalnya hanya membahas 

secara umum musik dalam upacara adat 

posuo di mana musik sebagai cermin 

kehidupan dari kelompok masyarakat. 

Musik yang dimainkan dalam upacara  

keagamaan atau ritual budaya tradisional 

memegang peranan penting dalam 

pelaksanaan upacara, baik sebagai 

pengiring atau suasana, maupun sebagai 

bagian dari upacara  dalam upacara. 

Meskipun pemaknaan tidak dapat 

dipisahkan dari latar belakang social 

budaya dan falsafah hidup masyarakat 

memainkan musik dan makna musik bagi 

masyarakat, pemahaman inilah yang 

mempengaruhi keberadaab dan 

penggunaan musik komunitas. 

c.Sebuah Jurnal yang ditulis oleh 

Alifuddin M (2015: 2) berjudul 

"Signifikansi Upacara Siklus Posuo dalam 

Membangun Semesta Kepribadian Remaja 

Wanita pada Masyarakat Buton". Dalam 

jurnal yang ditulisnya, Muhammad 

Alifuddin memaparkan posuo adalah 

“ritual” atau upacara peralihan tahapan 

bagi anak-anak perempuan yang telah 

memasuki usia remaja menuju dewasa. 
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Sebagai kesimpulan dari jurnal 

Muhammad Alifuddin, secara umum, 

khatib masih menganggap ritual 

menunggang kuda sebagai ritual “penting” 

yang penting atau bernilai. Faktor dominan 

dalam penyelenggaraan upacara putar 

adalah faktor adat. Selain faktor adat, 

Sebagian masyarakat lain juga 

menganggap upacara ini sebagai bagian 

dari pelaksanaan ajaran agama (islam). 

2. Landasan Teori 

Secara etimologis, teori berasal dari kata 

theoria (Yunani) yang berarti kebutulan 

alam atau kenyataan. Teori didefinisikan 

sebagai kumpulsn konsep yang telah diuji  

ralibilitasnya, yaitu melalui uji 

kemampuan ilmiah yang dilakukan dalam 

penelitian. Definisi teori gelombang prado 

adalah “seperangkat proposisi yang 

terintegrasi secara sintaksis sebagai alat 

untuk memprediksi atau menjelaskan 

fenomana”. 

a. Musik  

Musik adalah cabang seni yang 

membahas berbagai suara dab menetapkan 

pada pola-pola yang dapat di pahami dan 

dipahami manusia(Banoe.2003:288).  

Menurut Jamalus (1988:1) berpendapat 

bahwa musik adalah jenis seni suara 

berupa lagu atau karya musik, yang 

mengungkapkan pikiran dan perasaan 

pencipta melalui unsur-unsur musik yaitu 

ritme, melodi, harmoni, bentuk/ struktur 

lagu, dan ekspresi. Sebagai satu kesatuan 

sesuai dengan jamulus. 

b. Struktur Musik 

Struktur komposisi musik menurut La 

Meri (1986:47) struktur karya musik 

sangat mirip dengan karya tari, sehingga 

masyarakat dapat mengajar penataan teks 

dalam buku musik. 

Struktur adalah susunan atau bentuk. 

Menurut Djelantik (dalam Juliyansah 

2014:11) struktur atau susunan sebuah 

karya seni rupa merupakan aspek karya  

secara keseluruhan, termaksud peran 

masing-masing  bagian dalam keseluruhan. 

Struktur adalah susunan dan organisasi 

objek material atau sistem atau objek 

material atau sistem atau objek teroganisir 

atau elemen yang salin terkait dalam 

sistem. 

1) Melodi  

Melodi adalah frase terpadu yang terdiri 

dari urutan teratur, interval dan nada tinggi 

dan rendah 

2) Ritme 

Pengertian ritme atau irama adalah 

rangkain Gerakan yang teratur dan 

merupakan unsur dasar musik. Irama juga 

dapat diartikan sebagai pergantian nada 

atau suara pendek dan Panjang, rendah dan 

tinggi,keras dan lembut dalam suatu 

rangkain musik. Unsur ini juga 

menentukan ketukan musik. 

3) Birama 

Birama adalah ketukan atau ayunan 

yang berulang secara teratur pada waktu 

yang sama. Biasanya  dilambangkan 

dengan decimal, seperti 2/4, ¾, 2/3 dst. 

Tanda ? atau angka di atas penyebut 

menunjukan nilai nada dalam suatu 

ketukan 

4) Tangga nada 

Elemen musik yang cukup umum 

adalah tangga nada. Pegertian tangga nada 

adalah rangkain nada-nada yang tersusun 

dalam tangga nada. Secara umum tangga 

nada ada dua macam, yaitu tangga nada 

diatonic dan tangga nada peantonis. 

Tangga nada diatonic adalah  tangga nada 

yang terdiri dari 7 nada dengan 2 jarak (1/2 

dan 1), sedangkang tangga nada yang 

hanya terdiri dari 5 nada utama. 

5) Harmoni 

Harmoni adalah kumpulan nada-nada 

yang jika dimainkan bersama-sama akan 

menghasilkan suara yang menyenangkan. 

Harmoni merupakan salah satu unsur  seni 

musik. Singkatnya harmoni adalah bentuk 

harmoni paduan suara atau suara. Unsur-

unsur harmoni meliputi  komposisi, peran 

dan hubungan dengan keseluruhan bentuk 

paduan suara. Harmoni juga dapat 

diartikan sebagai rangkain akord yang 

disusun dan dimainkan sebagai musik 
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pengiring. Akord ini akan memnjadi 

pengiring melodi. 

6) Tempo  

Tempo juga termasuk salah satu unsur-

unsur musik. Definisi tempo dalam musik 

adalah ukuran kecepatan birama lagu. 

Semakin cepat sebuah lagu dimainkan, 

maka semakin besar pula nilai tempo lagu 

tersebut. 

7) Dinamika  

Unsur-unsur musik selanjutnya adalah 

dinamika. Dalam seni music pengertian 

dinamika diartikan sebagai tanda 

memainkan nada dengan  volume keras 

dan lembut 

8) Timbre  

Timbre adalah perbedaan sifat antara 

dua nada dengan intesitasa yang sama dan 

nada yang sama dalam struktur suatu 

instrument. Singkatnya timbre dapat 

didefinisikan sebagai kualitas atau warna 

suara dalam music. Suara timbre akan 

sangat dipengaruhi oleh sumber suara dan 

instrumenya. 

c. Teori Pola irama 

Teori irama adalah pengulangan irama 

secara terus menerus dan teratur dalam 

sebuah musik. Indahretno Arumsari 

mendefinisikan pola rritme  sebagai 

seperangkat suara, yang memiliki pola atau 

susunan tertentu dalam satu atau lebih ba, 

dan dapat di ulang dan muncul secara 

teratur dalam sebuahh lagu. 

Pengertian irama menurut menurut 

(Soeharto, 1975 : 51) adalah Irama dalam 

musik terbentuk oleh bunyi dan diam, 

dengan bermacam-macam lama waktu atau 

panjang pendeknya, membentuk pola 

irama, bergerak menurut pulsa dalam 

ayunan irama. 

d. Kebudayaan 

Menurut Koentjaraningrat (2000: 37) 

kebudayaan dengan kata dasar budaya 

berasal dari bahasa sangsekerta 

”buddhayah”, yang merupakan bentuk 

jamak dari buddhi, yang berarti “hati” atau 

“akal”. Oleh karena itu koentjaraningrat 

mendefinisikan kebudayaan sebagai 

“kesadaran” yang berupa cipta karsa dan 

rasa. 

Menurut Ki Hajar Dewantara 

pengertian budaya adalah buah budi 

manusia adalah hasil perjuangan manusia 

terhadap dua pengaruh besar yaitu alam 

dan zaman yang merupakan bukti kejayaan 

hidup manusia dalam mengatasi berbagai 

rintangan dan kesukaran dalam hidup dan 

penghidupan untuk mencapai keselamatan 

dan kebahagian yang bersifat damai dan 

tertib. Kebudayaan berasal dari kata "budi" 

yang artinya akal, dan "daya" yang artinya 

kekuatan. Kebudayaan adalah buah 

kekuatan akal manusia. Kebudayaan 

adalah hasil cipta, rasa, dan karsa yang ada 

dalam diri manusia. 

e. Upacara Adat 

I Wayan Senen  berpendapat bahwa 

ritual adalah kegiatan keagamaan dan adat 

budaya yang di konstruksi sebagai media 

untuk mendekati, menyembah, 

menghormati, memberi, memohon atau 

mengungkapkan rasa terima kasih kepada 

objek yang dituju. Tujuan utamanya adalah 

untuk mencapai pembebasan atau 

kebahagian sejati.(Watulea Ilham, 2018: 

25). 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Metode yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono 

(2011: 199) penelitian deskriptif adalah 

jenis penelitan yang menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan data yang 

telah terkumpul tampa bermaksud menarik 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

digeneralisasikan. 

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah semua proses  

dalam perencanaan dan pelakasanaan 

penelitian, desain penelitian dalam arti 

sempit adalah pengumpulan dan analisis 

data ( Moh.Nazir, 1988:99). Berdasarkan 
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kerangka yang telah ditetapkan, maka 

desain penelitian yang digunakan penulis 

adalah desain penelitian kualitatif. 

Selain itu, Sugiono (2012: 9) juga 

mengusulkan penelitian kualitatif sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada 

filosofi post- positisme untuk mengkaji 

kondisi objek alam, dimana penelitian 

sebagai alat utama menggunakan Teknik 

pengumpulan data triangulasi, dan analisis 

data bersifat induktif atau kualitatif, hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna daripada generlalisasi. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di kota Baubau 

di kecamatan Wolio, Penelitian mengambil 

Wolio karena sampai saat ini masyarakat 

Wolio yang masih Sering melakukan 

upacara adat posuo,dan kebanyakan 

kependudukan di kecamatan wolio 

berdarah Bangsawan atau La Ode dan Wa 

Ode. 

D. Jenis Data yang Berdasarkan 

Sumber 

Dalam penelitian ini menggunakan data 

kualitatif. Sumber data dalam penelitian 

adalah subyek dari mana data dapat 

diperoleh, dimana peneliti menggunakan 

dua sumber data, yaitu data primer dan 

data sekunder:  

1. Sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah data yang dijaring 

dari sumber pertama langsung, dimana 

data diambil dari pelaku atau peserta 

posuo, pemain gandha posuo, serta tokoh-

tokoh adat yang mengetahui tentang 

upacara adat posuo.  

2. Data sekunder sebagai data tertulis 

yang di peroleh dari bahan bacaan yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang di gunakan dalam 

pengumpulan data dalam penelitian  

tentang “Struktur musik tabuhan Gandha 

pada acara adat Posuo di kecamatan wolio 

kota Baubau” 

1. Studi Pustaka 

Studi adalah penelitian ilmiah atau 

kajian (Dendy. 2008: 1342). Penelitian 

kepustakaan ini dilakukan dengan cara 

membaca literatur-literatur yang berkaitan 

dengan penelitian yang akan dilakukan, 

yang bersumber dari buku-buku dan 

artikel-artikel di media cetak maupun di 

internet. 

Hal ini bertujuan untuk memberikan 

tambahan pengetahuan dan landasan teori 

yang berkaitan dengan objek penelitian. 

Penelitian kepustakaan mengacu pada 

kajian terhadap berbagai buku, sebelum 

melakukan penyelidikan lapangan, hingga 

melakukan penelitian kepustakaan 

terhadap berbagai sumber yang berkaitan 

dengan ritual tradisional pemujaan. 

2.  Observasi 

Observasi yang di lakukan dengan cara 

melihat proses upacara adat posuo yang di 

lakukan dari awal proses upacara adat 

posuo sampai data yang di dapat sudah 

mencukupi, tetapi disinini penelitian ini 

lebih terfokus ke  struktur dan pola-pola 

tabuhan gandha pada acara adat posuo. 

Menurut Sugiyono (2015: 204), 

Ditinjau dari pelaksanaan pengumpulan 

data, observasi dapat dibedakan menjadi 

observasi berpartisipasi dan observasi 

nonpartisipan. Selain itu, ditinjau dari 

instrumen yang digunakan, observasi dapat 

dibedakan menjadi observasi terstruktur 

dan observasi tidak terstruktur. 

Berdasarkan observasi dan interpretasi 

pelaksanaan pengumpulan data dan 

peralatan dalam penelitian ini, peneliti 

mengadopsi observasi non-partisipatif dan 

observasi terstruktur.Dalam observasi non-

partisipatif, peneliti tidak secara langsung 

berpartisipasi dalam kegiatan ritual 

upacara adat posuo, melainkan hanya 

sebagai pengamat independen yang 

mengumpulkan data dengan mengamati 

prosesi upacara adat posuo, agar dapat 

mendeskripsikan struktur dan pola-pola 

penyajian gandha dalam prosesi upacara 

adat posuo tersebut. 

3. Wawancara  
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Suharsimi Arikunto (2010: 126) Yang 

disebut "wawancara" adalah dialog yang 

dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari tes wawancara. 

 Wawancara adalah percakapan dengan 

tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh 

dua pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

yang menjawab pertanyaan. (Moleong, 

2000: 135) 

Wawancara dilakukan untuk 

mengumpulkan data dengan menanyai 

nara sumber yang memahami musik ritual 

adat Puso, kemudian dijadikan bahan 

penelitian untuk menyusun penelitian ini. 

Wawancara yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah wawancara 

terstruktur dan tidak 

terstruktur.Wawancara terstruktur dan 

tidak terstruktur dilakukan oleh peneliti 

dengan tujuan untuk mempermudah proses 

reduksi data penelitian. Alat bantu dalam 

wawancara ini termasuk buku dan pena. 

Data yang diperoleh dari teknik 

wawancara meliputi prosesi kegiatan 

upacara adat posuo, bentuk penyajian 

gandha dan fungsi gandha itu sendiri. 

4. Dokumentasi 

Jika Anda menyimpan rekaman, baik 

itu foto, buku, atau tape recorder, 

penelitian akan lebih mudah dan lebih 

lama. Dokumen adalah kegiatan yang 

berhubungan dengan dokumen. Dokumen 

yang dikumpulkan harus lengkap dan 

mutakhir. 

F. Teknik Analisa Data 

Analisis data adalah proses pengelolaan 

data yang diperoleh dari hasil 

pengumpulan data. Analisis data adalah 

proses menyusun data secara berurutan 

dan mengorganisasikannya ke dalam pola, 

kategori, dan unit deskripsi dasar. 

(Moleong,2006:88) 

Menurut Saryono dan Anggraeni teknik 

analisis data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan bersamaan dengan proses 

pengumpulan data sampai diperoleh suatu 

kesimpulan, sehingga analisis data tersebut 

dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 

(Pongtiku Arry dkk, 2016: 102-103) 

Adapun teknik analisis data sebagai 

berikut: 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data akan dilakukan 

selama data yang diperlukan belum cukup 

jika telah cukup dalam pengambilan 

kesimpulan maka pengumpulan data dapat 

dihentikan. Langkah dalam pengumpulan 

data adalah wawancara, observasi, dan 

analisis dokumen. 

2. Reduksi Data 

Proses pemilihan, penyederhanaan, 

mengarahkan, dan membuang yang tidak 

perlu data “kasar” yang muncul dari 

catatan-catatan lapangan. Proses reduksi 

berlangsung terussampai laporan akhir 

penelitian disusun. Reduksi merupakan 

bagian analisis yang mempertegas, 

memperpendek, membuat fokus, 

membuang hal-hal yang tidak penting 

sehingga peneliti dapat menarik 

kesimpulan dengan mudah. 

 

3.Penyajian Data 

Penyajian data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah mengorganisasikan 

informasi secara sistematis, 

menggabungkan dan merangkai 

keterkaitan antar data, menggambarkan 

proses dan fenomena yang ada dari obyek 

penelitian. 

4.Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan dapat berupa kegiatan yang 

berupa pengembangan ketelitian dalam 

satuan data. Penarikan kesimpulan dalam 

penelitian ini dihubungkan dengan pihak 

yang relevan. 

Teknik analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan data kualitatif 

nonstatistik dan dilakukan dengan cara 

mengklasifikasikan data yang diperoleh 

dari observasi dan wawancara. Data yang 

terkumpul akan diolah dan dideskripsikan 

dalam bentuk deskriptif. Melalui teknologi 

ini, kemudian berdasarkan analisis 

permasalahan yang ada. Dari hasil 
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tersebut, jelaskan untuk memperoleh 

rangkaian pembahasan yang sistematis 

secara deskriptif. Dengan demikian, data 

yang terkumpul dapat menggambarkan 

secara detail bentuk pertunjukkan gandha 

kepada masyarakat dalam prosesi ritual 

adat posuo Buton Sulawesi Tenggara. 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

   

A. Hasil Penelitian 

1. Upacara Adat Posuo 

Kepulauan Burton merupakan wilayah 

kesultanan, terdapat tiga kelompok kelas 

yang hidup di wilayah kerajaan, yaitu 

kelompok pertama kaomu (bangsawan), 

kelompok walaka (kelas menengah) dan 

papara (budak). Dari ketiga kelompok 

tersebut muncul berbagai adat istiadat. 

Hingga saat ini, salah satu kegiatan adat 

yang masih dilakukan oleh ketiga 

kelompok tersebut adalah upacara adat 

posuo. 

Kata posuo terdiri dari 2 kata yaitu po 

dan suo. Po artinya saling apabila 

menghadapi kata sifat yang mengandung 

makna “melakukan” atau “menjalankan”, 

dan suo artinya benda apabila menghadapi 

kata benda dalam artian “ruang belakang 

rumah” Upacara adat Posuo ini sangat 

penting dalam kebudayaan Buton karena 

ketahanan bangunan keluarga utamanya 

terletak pada Ibu, maka melalui ajang 

Posuo itulah para gadis-gadis dibentuk 

kepribadian dan karakternya melalui 

penanaman nilai-nilai adat dan agama 

dengan harapan setelah mengikuti 

rangkaian adat Posuo, gadis-gadis tersebut 

menjadi calon-calon Istri/Ibu yang 

Tangguh. 

 

Secara tradisi, pukulan gendang Posuo 

kaomu terdiri atas 6 macam pukulan. 6 

macam pukulan tersebut yaitu yang 

pertama pukulan Saramabela, yang kedua 

pukulan Sore, ketiga pukulan Balambanga, 

keempat pukulan Sarawada, yang kelima 

pukulan Taluluna, dan yang keenam 

pukulan Makanjara. Dalam adat Buton, 

pada hari pertama sampai hari tiga Posuo 

atau mulai dari malona tangia sampai 

dengan empo hanya menggunakan 5 

pukulan. Setelah masuk pada hari keempat 

(banculeana empo) barulah kemudian 

ditambah dengan pukulan keenam karena 

pada hari keempat setelah dimandikan 

gadis-gadis yang di Posuo mengganti 

posisi kepala yang awalnya pada hari 

pertama menghadap matahari dan setelah 

hari keempat posisi gadis-gadis tersebut 

diubah menjadi menghadap arah matahari 

terbenam, Setelah gadis-gadis dimandikan 

pada hari keempat biasanya mulai dari hari 

kelima-ketujuh ada yang membawa 

mantomu. Setelah itu, terakhir  malam 

malona matana karia yaitu hari yang ke 

delapan. Jadi keseluruhan prosesi adat 

Posuo berlangsung selama 8 hari 8 malam. 

Alat musik Posuo berjumlah tiga yaitu  

gendang, gong dan dengu-dengu dan alat 

yang di gunakan oleh penabuh gandha 

yaitu kasambina gandha atau stick 

gendang. tetapi dengu-dengu ini 

dimainkan hanya pada saat banculeana 

empo yang mengiringi makanjara. 

 

2. Struktur dan pola musik tabuhan 

gandha dalam prosesi upacra adat 

posuo di Kecamatan Wolio Kota 

Baubau. 

 

Hari pertama prosesi pelaksanaan 

upacara adat posuo, anak-anak gadis yang 

akan di posuo diajak untuk berkunjung ke 

rumah para keluarga. Sore hari menjelang 

malam, mereka kembali diajak berpiknik 

kepantai. Terkhusus untuk anak gadis yang 

akan di posuo diwajibkan mandi dan 

menghanyutkan pakaian yang memang 

telah disediakan sebagai syarat awal dari 

prosesi posuo, Singkirkan kotoran dan 

dosa dalam dirinya. Tujuan lain dari 

undangan tersebut adalah sebagai tanda 

bahwa dalam beberapa hari mendatang 
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mereka tidak akan bebas untuk bepergian 

seenaknya tanpa suatu alasan yang penting 

dan dibenarkan. 

Proses pertama upacara adat posuo 

yaitu,di kumpulkan gadis-gadis peserta 

posuo disuatu tempat dan di hadiri keluarga 

dan parabella tokoh adat untuk memberi 

arahan selama upacara adat posuo di mulai. 

Sehabis itu peserta posuo beriringan jalan dan 

di pimpin dengan tokoh adat dan di damping 

keluarga menuju tempat proses upacara adat 

posuo,di kediaman keluarga yang 

melaksanakan upacara adat posuo itu. 

Mulainya proses pelaksanaan upacara adat 

posuo dimana gadis-gadis perserta posuo di 

kumpulkan dan di dudukan di dengarkan 

bacaan irama kabanti dan di iringi dengan 

rabanna,syair kabanti adalah nasihat dan ajaran 

kehidupan,makna lebih dalam dari syair-syair 

bebahasa wolio,umumnya adalah petikan 

ajaran tasawuf,dan di wariskan para leluhur 

warga pulau buton. Yang dimana yang 

memainkan tersebut bhisa-bhisa (orang yang 

di tuakan di wolio),dan di sebut dengan proses 

Malona TANGIA (Malam tangisan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan pola-pola tabuhan gandha 

posuo ada 6 macam pola tabuhan yaitu, 

saramabela, sore, balambanga, sarawada, 

taluluna, dan makanjara dari ke enam pola 

tabuhan tersebut dimana setiap pergantian pola 

terdapapat pola pengantar tetapi yang tdk 

memiliki pola pengantar hanya pola 4 ke 5 dan 

5 ke 6 dan, selalu di awali dengan pola 

pembuka dan di akhiri dengan pola penutup, 

dan bentuk penyajian tabuhan gandha posuo 

ini mengunakan “repitisi’ melakukan 

pengulangan 1 bagian tetapi pola pengantar 

tidak mengunakan “repitisi” Dalam adat Buton 

pada hari pertama  sampai hari tiga Posuo atau 

mulai dari malona tangia sampai dengan empo 

hanya menggunakan 5 pukulan, Adapun pola 

tabuhan gandha sebagai berikut : 

1. Pola pembuka  

2. Pola 1 ( Sarama Bela ) 

 

3. Pola pengantar 2 

4. Pola 2 ( Sore) 

5. Pola pengantar ketiga 
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6. Pola 3 (Balambanga) 

 

7. Pengantar pola keempat 
 

 

8. Pola 4 (sarawada) 
 

 

 

9. Pola 5 (taluluna) 

 

Setelah masuk pada hari keempat 

(banculeana empo) barulah kemudian 

ditambah dengan pukulan keenam karena 

pada hari keempat setelah dimandikan 

gadis-gadis yang di Posuo mengganti 

posisi kepala yang awalnya pada hari 

pertama menghadap matahari dan setelah 

hari keempat posisi gadis-gadis tersebut 

diubah menjadi menghadap arah matahari 

terbenam. 
 

10. Pola 6 ( makanjara ) 

11. Pola penutup  

B. PEMBAHASAN 

Gendang merupakan alat musik utama 

dalam fungsinya sebagai media dan sarana 

upacara melalui bunyi ritmik yang 

menghentak, meloncat dan menciptakan 

keinginan dengan interval pukulan yang 

diatur dalam tempo yang dinamik sambil 

mempertimbangkan kualitas bunyi dari 

membran sambil mempertimbangkan 

kualitas bunyi dari membrane tentu saja 

teknik tabuhan menjadi alat penentu 

penciptaan bunyi yang diinginkan. 
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1. Bentuk Penyajian Gandha dalam 

Prosesi Upacara Adat Posuo pada 

Masyarakat Wolio. 

Tabuhan gandha pada upacara adat 

posuo memiliki keterkaitan yang erat 

dengan upacara adat posuo itu sendiri, 

karena gandha digunakan dalam 

pembukaan,pengiring kegiatan para 

peserta posuo selama delapan malam 

berturut-turut, dan sebagai penutup atau 

penanda berakhirnya seluruh prosesi 

upacara adat posuo. Selama prosesi 

upacara adat posuo berlangsung terkhusus 

dalam masyarakat Wolio terdapat enam 

bentuk tabuhan gandha,  yaitu tabuhan 

tabuhan gandha saramabela, gandha Sore, 

gandha Balambanga, gandha sarawada, 

gandha taluluna,dan gandha makanjara. 

Bentuk penyajian gandha dalam prosesi 

pelaksanaan upacara adat posuo, yaitu 

berbentuk instrumental, dimana gandha 

dan gong sebagai media utama dalam 

penyajian musik pada upacara adat posuo. 

Sembari mendengarkan tabuhan gandha, 

para peserta posuo menerimana nasehat 

atau ceramah tentang kehidupan, moral 

dan agama. Selain nasehat yang diajarkan, 

para peserta posuo juga diberi pemahaman 

tentang makna sesungguhnya dari tabuhan 

ganda untuk diterapkan didalam kehidupan 

para peserta posuo dimasa yang akan 

datang. 

2. Struktur tabuhan gandha dalam Prosesi 

Upacara Adat Posuo pada Masyarakat 

Wolio. 

Strukktur tabuhan gandha dalam prosesi 

upacara adat posuo dimana sebelum 

pelaku penabuh gandha memainkan 

tabuhan gandha dimana pemimpin 

penabuh terlebih dahulu melakukan proses 

ritual atau disyarati agar gadis-gadis yang 

dipingit tidak merasakan sakit, dan agar 

para gadis dapat mengikuti petuah-petuah 

dari bisa, karena prosesi Posuo yang 

dilaksanakan 8 hari 8 malam ini bertujuan 

menciptakan gadis-gadis dewasa yang siap 

berumah tangga. Petuah-petuah dari bisa 

tersebut seperti memberikan wejangan 

bagaimana tidur yang baik (pakole) 

sebagaimana Rasulullah, bagaimana 

berjalan (palego), bagaimana duduk yang 

baik (pauncura), Dalam musik Posuo, 

terdapat sebuah  ritual yang dilakukan oleh 

para pemukul gendang. Berdasarkan 

pengetahuan narasumber yang ia dapatkan 

dari kakeknya, ritual tersebut diawali 

dengan gendang yang dibaringkan 

kemudian para pemukul gendang 

bertafakur agar selama prosesi Posuo tidak 

terjadi sesuatu pada gadis-gadis yang 

dipingit. Ada sebuah kepercayaan bagi 

orang Buton, bahwa Ketika alat musik 

sudah disyarati dengan baik tetapi 

kemudian pecah, menurut keyakinan orang 

Buton itu berarti salah satu gadis yang di 

Posuo ada yang sudahh tidak suci. 

Setelah disyarati bolelah penabuh 

gandha membunyikan tabuhanya dengan 

susunan pola tabuhan dimana,di hari 

pertama sampai ketiga hanya memainkan 5 

pukulan yang dimana nama tabuhanya 

yaitu, gandha saramabela,gandha Sore, 

gandha Balambanga, gandha sarawada, 

gandha taluluna. Setelah masuk di hari ke 

4 sampai 8 baru di tambahkan 1 tabuhan 

yaitu  gandha makanjara. Tugas dari 

pemukul gendang pada prosesi Posuo yaitu 

mengiringi seluruh aktivitas para gadis 

yang dipingit. Misalnya saat mereka 

makan ataupun sedang melakukan 

aktivitas lainnya, semua diiringi dengan 

pukulan gendang. 

3. Bentuk pola-pola tabuhan gandha 

dalam Prosesi Upacara Adat Posuo 

pada Masyarakat Wolio. 

Bentuk pola-pola yang dimainkan oleh 

penabuh gandha disini mengunakan 

“repetisi” dimana pola tabuhan gandha 

posuo melakukan pengulangan 1 bagian 

dan pola tabuhan diawali dengan pola 

pembuka dan di akhiri pola penutup dan di 

dalam bentuk pola-pola tabuhan gandha 

posuo itu yang pertama pola tabuhan 

(saramabela), (sore), (balambanga), 

(sarawasda), (taluluna),(makanjara). Dari 

ke enam pola tabuhan tersebut melakukan 
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“repitisi’ melakukan pengulangan 1 

bagian, tetapi disini yang tidak melakukan 

pengulangan yaitu pola pembuka, pola 

pengantar dan pola penutup. 

Teknik bermain gandha posuo disini 

dimana bentuk gendang tabuhan yang di 

gunakan dalam proses upacara adat posuo 

ada dua jenis bentuk dalam satu gendang 

yaitu bentuknya lingkaran yaitu ukuran 

besar dan kecil dengan timbre suara 

berbeda dimana yang ukuran lingkaran 

besar timbre suara low dan timbre suara 

lingkaran kecil hight, dan penabuh gandha 

posuo mengunakan alat untuk memainkan 

tabuhan gandha tersebut yaitu kasambina 

gandha kasambina gandha adalah stik atau 

alat yang bebahan rotan yang di ukir yang 

di gunakan dalam tabuhan gandha posuo 

dengan posisi tangan kanan mengunakan 

alat tabuhan gandha posuo dan posisi 

gendang di posisi kanan yang bentuk 

lingkaran besar dan posisi kiri bentuk 

lingkaran kecil. 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah 

diuraikan pada bab-bab sebelumnya, 

berikut ini akan dikemukakan beberapa 

kesimpulan yang sekaligus menjawab 

permasalahan yang menjadi pokok kajian 

penelitian ini: 

1. Strukktur tabuhan gandha dalam 

prosesi upacara adat posuo diman 

sebelum pelaku penabuh gandha 

memainkan tabuhan gandha dimana 

pemimpin penabuh terlebih dahulu 

ritual atau disyarati agar gadis-gadis 

yang dipingit tidak merasakan sakit, 

dan agar para gadis dapat mengikuti 

petuah-petuah dari bisa, karena prosesi 

Posuo yang dilaksanakan 8 hari 8 

malam ini bertujuan menciptakan gadis-

gadis dewasa yang siap berumah 

tangga. Petuah-petuah dari bisa tersebut 

seperti memberikan wejangan 

bagaimana tidur yang baik (pakole) 

sebagaimana Rasulullah, bagaimana 

berjalan (palego), bagaimana duduk 

yang baik (pauncura).  Setelah disyarati 

bolelah penabuh gandha  membunyikan 

tabuhanya dengan susunan pola tabuhan 

dimana,di hari pertama sampai ketiga 

hanya memainkan 5 pukulan yang 

dimana nama tabuhanya yaitu, gandha 

saramabela,gandha Sore, gandha 

Balambanga, gandha sarawada, gandha 

taluluna. Setelah masuk di hari ke 4 

sampai 8 baru di tambahkan 1 tabuhan 

yaitu  gandha makanjara.  

2. Bentuk pola-pola penyajian gandha 

dalam prosesi upacara adat posuo pada 

Selama prosesi upacara adat posuo 

berlangsung terkhusus dalam 

masyarakat Wolio hanya terdapat enam 

bentuk tabuhan gandha, yaitu tabuhan 

gandha saramabela,gandha Sore, 

gandha Balambanga, gandha sarawada, 

gandha taluluna,dan gandha makanjara. 

Dan pola-pola tersebut dimainkan 

dengan (repitisi) atau pengulangan 1 

bagian dan pola-pola tabuhan gandha 

yang tidak mengunakan (repitisi) yaitu 

pola pembuka,pola pengantar,dan pola 

penutup. 

 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian ini, ada 

beberapah hal yang ingin penulis 

sampaikan: 

1. Upacara adat posuo merupakan 

peninggalan budaya yang harus 

dipertahankan dan pakain adat pemusik 

gandha posuo mungkin kiranya bisa di 

pertahankan karna itu sudah bagian 

nilai budaya adat posuo. 

2. Untuk menjaga dan melestarikan 

budaya yang ada hendaknya pemerintah 

dan masyarakat saling bekerjasama 

dalam rangka menjaga budaya yang 

cukup berharga. 

 

 

 



La Ode Gustiano Virno Bolu ;  Musik Tabuhan Gandha Pada Acara Adat Posuo Di 

Kecamatan Wolio Kota Baubau 
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