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ABSTRAK 

 

Ulfa Andriany. 2021. Ekspresi Musikal Rosdiana 

Sebagai Pakelong Batti’-Batti’ Di Kabupaten 

Kepulauan Selayar. Skripsi pada Program Studi 

Pendidikan Sendratasik. Fakultas Seni dan Desain. 

Universitas Negeri Makassar.  

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk 

Mengetahui tentang gaya bernyanyi Rosdiana dalam 

membawakan lagu batti’-batti’ di Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 2) untuk mengetahui jelas 

tentang gaya penampilan Rosdiana dalam 

membawakan lagu batti’-batti’ di Kabupaten 

Kepulauan Selayar. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu teknik 

observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. 

Analisis data yang digunakan adalah analisis 

deskriptif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 

segi gaya bernyanyi untuk artikulasi Rosdiana 

memiliki artikulasi yang sangat jelas dalam 

penyebutan liriknya sehingga makna dari lagu bisa 

tersampaikan kepada penonton, untuk karakter vokal 

Rosdiana memiliki kemampuan membawa lagu 

dengan nada yang selalu tinggi. Dari segi gaya 

penampilan untuk mimik wajah, Rosdiana sebisa 

mungkin memanifestasikan melalui gerak tubuh dan 

mimik wajah berdasarkan lagu yang dibawakan, dari 

segi kostum dalam bernyanyi batti’-batti’ tidak 

terdapat kostum khusus yang digunakan dalam 

bernyanyi, untuk segi posisi bernyanyi biasanya 

menggunakan posisi duduk membentuk setengah 

lingkaran dan posisi duduk berhadapan dengan 

pemusik.
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ABSCTRACT 

 

Ulfa Andriany. 2021. Rosdiana Musical Expression 

as Pakelong Batti'-Batti' in Selayar Islands Regency. 

Thesis on sendratasik Education Study Program. 

Faculty of Art and Design. Makassar State 

University.  

This research aims to: 1) To find out about 

Rosdiana's singing style in performing batti '-batti' 

songs in Selayar Islands Regency. 2) to know clearly 

about the style of Rosdiana's performance in 

performing batti '-batti' songs in Selayar Islands 

Regency. This research is qualitative research. The 

data collection techniques carried out in this 

research are observation techniques, interview 

techniques, and documentation. The data analysis 

used is descriptive analysis.  

The results of this study showed that in terms of 

singing style for articulation Rosdiana has a very 

clear articulation in the mention of the lyrics so that 

the meaning of the song can be conveyed to the 

audience, for the vocal character Rosdiana has the 

ability to bring the song with a bend and vibra 

adapted to the song. In terms of appearance style for 

facial expressions, Rosdiana as much as possible 

manifests through gestures and facial expressions 

based on the song performed, in terms of costumes in 

singing batti'-batti' there is no special costume used 

in singing, for the aspect of singing position usually 

using a sitting position forming a semicircular and 

sitting position in the face with the musician.
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PENDAHULUAN 

 

Kepulauan Selayar adalah pulau yang 

hanya memiliki luas kurang lebih 10.000 km 

persegi, yang ibu kotanya bernama kota 

Benteng. Ada beberapa kesenian di Kabupaten 

Kepulauan Selayar diantaranya adalah manca 

Padang, Kongtau, dan batti’batti. Terkhusus 

dalam bidang musik, dapat ditandai dengan 

adanya lagu-lagu daerah di antaranya yaitu 

batti’-batti’ (Ratnawati, 2018).  

Asal usul kelong batti’-batii’ pada 

masyarakat Selayar, kelong batti’-batti’ yang 

merupakan lantunan nyanyian yang diiringi 

oleh alat musik gambus, mulai dikenal 

masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar 

tepatnya di daerah pesisir pantai yang bernama 

kampong Padang pada masa penyebaran 

agama Islam. Kesenian ini awalnya berupa 

syair-syair tanpa ada alat musik yang 

mengiringi seperti sekarang. Jika kita 

mendengarkan syair kelong batti’-batti’, maka 

kita akan mendengarkan keunikan didalamnya 

karena lantunan-lantunan nyanyian keluar 

dengan spontanitas dari seorang penyanyinya. 

Menurut Ratnawati (2018) Batti’-batti’ 

berasal dari kata ambatti yang berarti memetik. 

Kelong batti’- batti’ adalah kesenian 

tradisional yang berupa lantunan-lantunan khas 

Kabupaten Selayar berupa nyanyian berbahasa 

Selayar 2 Yang dinyanyikan oleh laki-laki dan 

perempuan secara bersahut-sahutan atau 

seperti berbalas pantun secara spontanitas dan 

diiringi music rebana dan gambus khas 

Selayar. Kalimat atau lirik di dalamnya 

mengandung peribahasa atau kalimat bijak 

yang mengandung pesan- pesan moral, 

spiritual, dan juga terkadang hubungan kisah 

asmara serta humor yang dilantunkan saling 

berbalas oleh penyanyinya. (Ratnawati, 2018). 

Secara harfiah, kelong diterjemahkan 

sebagai nyanyian. Pada dasarnya kelong adalah 

karya sastra yang berbentuk larik-larik 

kelompok kata dan dibawakan dengan cara 

bernyanyi atau bersenandung. Pakelong 

diterjemahkan sebagai orang yang 

melantunkan syair, dimana dalam 

penyajiannya digabungkan dengan gambus 

yang dijadikan sebagai alat pengiringnya. 

Masyarakat Selayar menamakan pertunjukan 

seperti ini dengan sebutan batti’-batti’. Batti’-

batti’ pada umumnya dipentaskan pada acara 

pernikahan, penjemputan tamu, mengisi acara 

instansi pemerintahan, atau undangan 

pementasan keluar daerah hingga ke level 

Nasional dan Internasional.  

 

 

Dalam pertunjukan batti’-batti’, penyanyi 

menjadi sorotan atau yang ditunggu oleh 

masyarakat, sehingga dibutuhkan kemampuan 

seorang penyanyi untuk menampilkan suatu 

keunikan atau ciri khasnya sendiri. Ciri khas 

tersebut meliputi gaya bernyanyi dan gaya 

penampilan yang memang di dalam musik 

merupakan suatu unsur penting sebagai sebuah 

bentuk penyajian. Terdapat beberapa pakelong 

batti’-batti’ yang ada di Kabupaten Kepulauan 

Selayar diantaranya adalah Abdul Samad, 

Mandialang dan Rosdiana. 

Diantara beberapa penyanyi kelong batti’-

batti’ di Kabupaten Kepulauan Selayar yang 

dikenal masyarakat, Rosdiana merupakan salah 

satu penyanyi kelong batti’-batti’ dari 

kelompok music batti’-batti’ turatea. Rosdiana 

merupakan seorang ibu rumah tangga yang 

memiliki kepribadian yang tetap ingin 

melestarikan budaya batti’-batti’ yang ada di 

Kabupaten Kepulauan Selayar. Rosdiana 

menjadi seorang pakelong batti’-batti’ sejak 

umur 12 tahun. Awal mula Rosdiana menjadi 

seorang pakelong batti’-batti’ diawali dengan 

menjadi seorang penonton setiap pertunjukan 

batti’-batti’. Seiring dengan waktu muncullah 

keinginan Rosdiana untuk menjadi seorang 

pakelong. Rosdiana merupakan salah satu yang 

masih eksis dan sering ditampilkan dibeberapa 

acara yang melibatkan pementasan tentang 

batti’-batti’. 

Ini membuktikan bahwa Rosdiana 

memiliki kemampuan dan karakteristik gaya 

bernyanyi dan gaya penampilan yang tentunya 

sangat diminati oleh masyarakat. Karakteristik 

tersebut tentunya tidak lepas dari gaya 

bernyanyi baik itu dari segi artikulasi dan 

intonasi, serta keterkaitan antara pakelong dan 

musik yang mengirinya sebagai satu kesatuan 

bentuk penyajian yang juga dikenal dengan 

istilah sinkronisasi. Selain itu dengan gaya 

penampilan mereka baik Rosdiana sebagai 

penyanyi dengan pemusik batti’-batti’ itu 

sendiri memiliki suatu yang mampu 

memberikan respon yang positif sehingga di 

setiap penampilan mereka tetap disenangi oleh 

masyarakat pada setiap kegiatan-kegiatan yang 

menyajikan pertunjukan batti’- batti’ di 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 
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METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini adalah penelitian studi kasus 

(naturalistik). Penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan data gambaran yang objektif, 

aktual, akurat, dan sistematis mengenai masalah 

yang akan diteliti. Peneliti menganalisis, 

menggambarkan serta memaparkan data yang 

telah diperoleh dari narasumber yaitu Rosdiana, 

Minda (Ibunda Rosdiana), dan Zukhri (Pelaku 

Seni). 

Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan 

metode life-history. Penggunaan metode 

kualitatif bermaksud untuk memahami situasi 

sosial secara mendalam, menemukan pola, 

asumsi dan juga teori. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil 

Hasil penelitian dalam skripsi ini dibahas 

sesuai dengan hasil temuan di lapangan 

dengan melalui proses wawancara tentang 

bagaimana Ekspresi Rosdiana sebagai 

Pakelong Batti’-Batti’ di Kabupaten 

Kepulauan Selayar. Sebagai berikut : 

 

1. Gaya Bernyanyi Rosdiana Sebagai 

Pakelong Batti’-batti’ Di Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

a. Artikulasi  

Rosdiana mengatakan bahwa 

dalam bernyanyi lagu batti’-batti’ saya 

selalu menyebutkan lirik lagu dengan 

jelas. Penyebutan setiap katanya selalu 

jelas di telinga penonton. Rosdiana 

juga mengatakan bahwa dalam 

menyanyikan lagu ia juga 

mengutamakan penekanan pada 

pengucapan katakata yang jelas dan 

tegas. Terdapat pelaku seni yang 

mengatakan bahwa Rosdiana memiliki 

artikulasi yang bagus dalam 

membawakan lagu batti’- batti’. 

Semua pengucapan liriknya sangat 

jelas dan bisa di mengerti oleh semua 

penonton. Dalam menyanyikan lagu ia 

juga mengutamakan penekanan pada 

pengucapan kata-kata yang jelas dan 

tegas. Menurut Zukhri, penyesuaian 

gaya bernyanyi Rosdiana dalam 

menyanyikan lagu batti’-batti’ 

terkadang juga ia mempertimbangkan 

selera penonton, terkadang penonton 

juga menyukai jika dalam penyebutan 

lirik yang dinyanyikan itu secara 

spontan dengan tekanan dalam 

penyebutannya sehingga mengundang 

perhatian penonton, tetapi ia juga tetap 

menyesuaikan dengan tema acara 

tempat ia membawakan lagu batti’-

batti’. “Kalau saya tetap 

mempertahankan gaya 28 bernyanyi 

yang seperti ini maka saya akan tetap 

unggul dibanding penyanyi batti’-batti’ 

lainnya, Ujar Rosdiana. Lebih lanjut 

Rosdiana menjelaskan bahwa 

penyesuaian yang ia lakukan dalam 

membawakan lagu batti’-batti’ dengan 

tema yang berbeda, “Yang pasti, setiap 

membawakan lagu batti’-batti’ harus 

diseuaikan dengan tema acara pada 

tempat tersebut, sebisa mungkin dalam 

pengucapan dan penyebutan syairnya 

bisa tersampaikan jelas pada 

penonton”. 

 

b. Karakter Vokal  

Menurut Rosdiana karakter vocal 

itu penting untuk diketahui terlebih 

dahulu, agar bisa disesuaikan dengan 

jenis lagu yang akan dibawakannya. 

Karakter suara yang dimiliki Rosdiana 

adalah suara tinggi. Suara yang tinggi 

diantara nada C1 sampai C, 

kenyaringan suaranya terlihat dari 

beberapa pementasan yang sudah 

dilaksanakan. Menurut saya, seorang 

pakelong dalam bernyanyi batti’-batti’ 

harus mempunyai karakter vocal suara 

tinggi dan memiliki pernapasan yang 

panjang, ujar Rosdiana. Hal itu 

membuktikan bahwa dalam bernyanyi 

nada yang dijangkau selalu tepat sesuai 

dengan tema lagu yang dibawakan 

dengan cengkok dan vibra yang sesuai. 

Karakter vocal yang selalu ia 

pertahankan menyebabkan pandangan 

penonton terhadap gaya bernyanyinya 

yang selalu menggunakan suara yang 

tinggi menganggap Rosdiana sebagai 

penyanyi dengan nada-nada tinggi. 

Rosdiana menjelaskan bahwa kesan 

tersebut terjadi karena dalam 

menyanyikan lagu batti’-batti’ cengkok 

dan vibra selalu disesuaikan dengan 

tema dalam acara tersebut. Sebetulnya 

kurang tepat kalau dikatakan selalu 

menyanyi dengan nada-nada tinggi. 

Mungkin lebih tepatnya , menyanyi 

dengan nada tinggi itu disesuaikan 

dengan tema dalam acara tersebut 

karena bentuk lagu dibawakan 

semuanya secara spontan. Selain itu 

ada pula penonton yang 

mengemukakan bahwa walaupun 

sudah berupaya menyesuaikan gaya 
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bernyanyinya dengan lawan 

bernyanyinya agar tidak terkesan berat 

bagi penonton, tetapi Rosdiana tetap 

memperlihatkan totalitasnya dalam 

bernyanyi batti’-batti’. Penonton juga 

pernah menyatakan, dari awal sampai 

akhir lagu, sosok Rosdiana sebagai 

seorang pakelong batti’-batti’ cocok 

banget dengan tiap lagu yang 

dibawakannya. Begitu dengan 

suaranya langsung bisa dikenal…. 

Pasti Rosdiana. Gaya bernyanyi 

soprannya jelas banget. Pernyataan 

tersebut dipertegas oleh Minda 

(Ibunda dari Rosdiana). Menurut saya, 

gaya bernyanyi Rosdiana ketika 

menjadi pakelong batti’-batti’ sebisa 

mungkin ia mencapai suara dari lawan 

mainnya, tekniknya pun akan tetap 

sama, Rosdiana yang tetap dengan 

tekniknya sendiri. 

 

2. Gaya Penampilan Rosdiana Sebagai 

Pakelong Batti’-batti’ Di Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

a. Mimik 

Menurut Rosdiana ekspresi 

dalam bernyanyi batti’-batti’ itu 

penting. Lagu harus dinyanyikan 

dengan sepenuh jiwa, dengan mimik 

dan postur tubuh yang sesuai. Dalam 

bernyanyi batti’-batti’ ekspresi yang 

saya nampakan atau mimik wajah 

disesuaikan dengan lagu yang saya 

bawakan, agar makna yang 

terkandung dalam lagu yang saya 

bawakan tersampaikan kepada 

penonton, apa yang saya rasakan bisa 

dirasakan juga oleh penonton, ujar 

Rosdiana. Menurut Minda (Ibunda 

dari Rosdiana) ekspresi yang 

ditunjukan Rosdiana dalam bernyanyi 

benar-benar sesuai dengan lagu yang 

dibawakannya. Ia sangat mendalami 

apa yang ia nyanyikan, bahkan pernah 

dalam suatu pertunjukan ia 

membawakan lagu dengan tema 

percintaan, ekspresinya itu sangat bisa 

kita rasakan, kebahagiaannya 

seseorang yang sedang jatuh cinta bisa 

kita rasakan, tatapannya kepada lawan 

mainnya pun begitu dalam, seakan 

kita pun ikut merasakannya. Hal 

tersebut pun ditegaskan oleh salah 

seorang penonton setia Rosdiana yang 

setiap penampilannya turut hadir 

menyaksikan. Penonton itu pun 

berkata saya selalu hanyut dalam lagu 

yang dibawakan oleh Rosdiana. Tema 

apapun yang dibawakan seakan saya 

yang berada dalam posisi tersebut, mau 

itu tema percintaan, kegembiraan 

kesedihan ataupun yang lainnya. Dari 

Segi mimiknya sangat nampak apa 

yang sedang ia rasakan, gesture 

tubuhnya pun mendukung, jadi kita 

sebagai penonton selalu mengetahui 

dan bisa merasakan apa makna dari 

lagu tersebut. 

 

b. Kostum  

Menurut Zukri kostum yang 

digunakan Rosdiana dalam bernyanyi 

batti’-batti’ itu selamanya harus 

menggunakan pakaian adat yang 

dihiasi dengan aksesoris. Untuk segi 

kostum yang biasanya saya gunakan 

tidak terdapat kostum khusus yang 

wajib digunakan dalam pementasan, 

biasanya saya menggunakan pakaian 

biasa saja asal sopan, terkadang juga 

menggunakan pakaian adat lengkap 

dengan aksesoris, saya selalu 

menyesuaikan dengan tema acara pada 

kegiatan tersebut. Terkadang 

orangorang mengira bahwa 

menyanyikan lagu batti’-batti’ itu 

harus menggunakan pakaian adat, tidak 

selamanya menggunakan baju adat 

hanya saja jika kegiatan yang diadakan 

itu bertemakan budaya tentu saja kita 

harus menggunakan pakaian adat 

lengkap dengan aksesorisnya, 

selebihnya jika dalam pertunjukan 

untuk kegiatan pemerintahan berupa 

kampanye bisa saja menggunakan 

pakaian bebas yang penting sopan. 

Pakaian adat yang biasanya saya 

gunakan itu baju bodo, lipa’ sa’be 

dengan kelengakapan aksesoris berupa 

gelang, kalung, anting dan rakka, ujar 

Rosdiana. Gambar sebagai berikut : 
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c. Posisi Bernyanyi 

Menurut Zukri posisi bernyanyi 

yang biasanya di gunakan oleh 

Rosdiana dalam bernyanyi batti’-batti’ 

yaitu saling berhadapan dengan 

pemusik dan lawan mainnya, 

terkadang saya merasa gaya 

penampilannya kurang bagus karna 

hanya berhadapan saja dengan lawan 

mainnya, seakan akan penonton 

merasa terabaikan. Berdasarkan hal 

tersebut Rosdiana pun menegaskan 

bahwa, untuk posisi bernyanyi yang 

biasa saya gunakan dalam bernyanyi 

batti’-batti´ tidak hanya duduk 

berhadapan dengan pemusik dan lawan 

main saya. Terkadang posisi bernyanyi 

yang kami gunakan membentuk 

setengah lingkaran jadi dalam 

bernyanyi pandangan saya bisa saja 

mengarah ke pemusik, ke lawan main 

saya atau pun ke penonton. Untuk 

posisi bernyanyi saling berhadapan 

bisanya saya gunakan dalam acara 

pernikahan kita duduk di tengah saling 

berhadapan sambil dikelilingi langsung 

oleh penonton, berbaur langsung 

dengan penonton. Dalam acara 

pernikahan juga kadang kami gunakan 

posisi bernyanyi berbentuk setengah 

lingkaran. Namun untuk posisi 

bernyanyi seperti itu mendominan 

kami gunakan diacara pemerintahan 

berupa kampanye yang penampilannya 

dibawakan di atas panggung. Jadi 

harus menggunakan posisi bernyanyi 

berbentuk setengah lingkaran, agar saat 

kita membawakan lagu pandangan kita 

bisa saja mengarah langsung kepada 

penonton, ujar Rosdiana. Berikut 

posisi bernyanyi Rosdiana : 

 

 
Posisi bernyanyi Rosdiana saat di atas 

panggung. 

 

 

 

 

 
Posisi Bernyanyi saling berhadapan. 

 

 

Pembahasan 

1. Gaya Bernyanyi Rosdiana Sebagai 

Pakelong Batti’-Batti’ di 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

a. Artikulasi 

 Berdasarkan hasil 

penelitian, artikulasi itu sangat 

penting dilakukan oleh seorang 

pakelong batti’-batti’. Sesuai 

dengan pengertian artikulasi 

menurut Bebi Oktara bahwa 

artikulasi adalah pengucapan 

kata-kata pada lirik lagu. 

Artikulasi adalah perubahan 

rongga ruang dalam saluran 

suara untuk menghasilkan bunyi 

bahasa. Daerah artikulasi 

terbentang dari bibir luar sampai 

pita suara, dimana fonem-fonem 

terbentuk berdasarkan getaran 

pita suara disertai perubahan 

posisi lidah dan semacamnya 

(Ruhardjo 1996:34). 

 Dalam musik vokal, 

artikulasi merupakan suatu hal 

yang dapat memberi warna 

tersendiri dan membedakan ciri 

musik vokal dengan musik 

instrumen, artikulasi inilah yang 

mewujudkan vokal dan 

konsonan sebagai ungkapan 

kejelasan syair atau teks lagu 

yang dinyanyikan. Biasanya 

Rosdiana juga melakukan 

penyesuaian gaya bernyanyi 

dengan cara mempertimbangkan 

selera penonton, terkadang 

penonton juga menyukai jika 

dalam penyebutan liriknya 

dinyanyikan secara spontan 

dengan tekanan dalam 

penyebutan sehingga mampu 

mengundang perhatian 

penonton, tetapi ia juga tetap 
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menyesuaikan dengan tema acara. 

Hal seperti ini biasanya ia lakukan 

dalam acara pernikahan. 

 

 

 

 

b. Karakter Vokal 

 Menurut Simanungkalit 

(2008:50) menyebutkan bahwa 

karakter jenis suara manusia, 

diantaranya Soprano, suara sopran 

merupakan jenis suara yang 

berambitus tertinggi, secara kasar 

berambitus dari nada C sampai nada 

C3. Berdasakan hal tersebut 

Rosdiana memiliki karakter suara 

Sopran. Suara wanita berambitus 

tinggi. Dalam pementasan, 

umumnya jenis suara sopran lebih 

banyak ia variasikan tergantung lagu 

dan jenis pementasan yang akan 

ditampilkan. Dalam bernyanyi 

batti’-batti’ Rosdiana selalu 

menggunakan suara intonasi yang 

tinggi. Dimana intonasi itu sendiri 

adalah tinggi rendahnya suatu nada 

yang harus dijangkau dengan tepat 

(Bebbi Oktara 2011:43). Bernyanyi 

batti’-batti’ butuh pernapasan yang 

panjang. Rodiana memiliki tingkat 

pernapasan yang panjang sehingga 

jika terdapat suatu lagu yang 

membutuhkan napas yang panjang 

maka ia bisa menyesuaikan dengan 

lagu tersebut. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa Rosdiana memiliki 

intonasi yang tinggi. Suara dengan 

ambitus cukup tinggi yang 

dinyanyikan dengan tangkas dapat 

menghasilkan yang melengking 

tinggi. Meskipun terkadang 

Rosdiana selalu berupaya untuk 

menyesuaikan gaya bernyanyinya 

dengan lawan mainnya sehingga 

mencapai nada lawan mainnya, 

tetapi ia tetap memperlihatkan 

totalitasnya dalam bernyanyi batti’-

batti’, gaya bernyanyinya dari awal 

tetap dengan sosok Rosdiana yang 

telah dikenal. Rosdiana yang tetap 

dengan karakter suaranya dan lawan 

mainnya pun tetap dengan karakter 

suaranya. Sebagaimana menurut 

Bebi Oktavia timbre adalah warna 

suara yang merujuk kepada karakter 

suara. 

 Dalam bernyanyi batti’-batti’ 

nada yang dijangkau harus tepat 

sesuai dengan tema lagu yang 

dibawakan dengan cengkok dan 

vibra yang harus disesuaikan. 

Cengkok yang diberikan pada 

lagu disesuaikan dengan lirik-

lirik yang akan disampaikan 

secara spontan dan disesuaikan 

dengan intonasi musik gambus. 

Pelafalan intonasi saat bernyanyi 

batti’-batti’ dapat di sesuaikan 

dengan tekanan dinamika, 

tekanan nada dan tekanan 

tempo, agar memberikan kesan 

atau makna tertentu kepada 

penonton. 

 

2. Gaya Penampilan Rosdiana 

Sebagai Pakelong Batti’-batti’ Di 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

a. Mimik 

 Mimik yang dimaksud 

disini adalah cara 

pernyataan/ungkapan jiwa. 

Menurut Dra. Yati Priyati 

ekspresi adalah 

pernyataan/ungkapan jiwa yang 

dimanifestasikan melalui gerak 

badan dan mimik wajah 

berdasarkan makna lagu yang 

dibawakan. Secara sederhana 

bentuk ekspresi yang 

tersampaikan diartikan sebagai 

segala sesuatu perasaan yang 

dirasakan oleh Rosdiana sesuai 

dengan tema lagu yang 

dibawakan. Terdapat beberapa 

tema lagu yang biasa dibawakan 

biasanya berisi tentang 

keagaamaan, percintaan, 

pemerintahan dan lain 

sebagainya. Sangat diperlukan 

kemampuan interpretasi dan 

musikal sehingga terdapat 

keselarasan antara penyanyi dan 

musik. Bila musik menghasilkan 

nada yang lembut, penyanyi 

harus menyelaraskan suara dan 

gaya bernyanyi serta 

menyesuaikan dengan makna 

yang terkandung pada syair 

lagu. Dalam menghayati lagu ia 

harus dapat menempatkan 

pengertian syair dan gaya atau 

paras yang ditunjukkan dalam 

mengekspresikan syair lagu. 

Dalam bernyanyi ia harus dapat 

membawakan dengan penuh 

perasaan lagu agar pendengar 

dan penonton dapat terhanyut 
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dalam suasana yang tercipta. Jika 

Rosdiana membawakan lagu dengan 

tema percintaan ekspresi mimik 

yang muncul akan menggambarkan 

kebahagiaan ataupun kesedihan di 

dalamnya. 

 

b. Kostum 

 Menurut Nina Surtiretna kostum 

dapat dikatakan sebagai segala 

sesuatu yang menutupi tubuh 

seseorang. Kostum yang dimaksud 

adalah kostum yang mampu 

menunjang penampilannya dalam 

menyanyikan lagu batti’-batti’. 

Dalam pertunjukan batti’-batti’ tidak 

terdapat kostum khusus yang 

digunakan oleh Rosdiana. Kostum 

yang digunakan disesuaikan dengan 

tema acara. Untuk acara adat 

biasanya ia menggunakan baju adat 

dalam penampilannya. Baju adat 

khas selayar yaitu baju bodo dan 

lipa’ sakbe dan menggunakan 

aksesoris rakka, anting, gelang, 

kalung dan sima sebagai pengikat di 

bagian lengan. Kostum adat ini 

mencerminkan karakteristik 

masyarakat yang membedakan 

dengan kelompok masyarakat lain. 

 Untuk acara pemerintahan 

berupa kampanye pemilu biasanya 

tidak menggunakan baju adat, hanya 

menggunakan pakaian biasa yang 

disesuaikan dengan tema acara. 

Untuk acara perkawinan kostum 

yang digunakan tergantung dari 

pemilik acara, bisa saja 

menggunakan pakaian adat dan bisa 

juga menggunakan pakaian biasa. 

 

c. Posisi Bernyanyi 

 Posisi bernyanyi yang 

digunakan dalam pertunjukan batti’-

batti’ biasanya adalah dengan posisi 

duduk dan saling berhadapan 

ataupun membentuk setengah 

lingkaran agar memudahkan 

komunikasi antara dengan lawan 

mainnya dan pemain musiknya agar 

mampu menimbulkan kekompakan 

dan kualitas yang baik dalam 

penyajian lagu. Posisi bernyanyi 

secara prinsip dibuat, di tata atau 

disusun untuk keperluan pemain dan 

untuk dilihat baik oleh penonton 

(Campbell 2013:68). 

 Dibutuhkan juga sikap tubuh 

yang rilex sehingga tubuh 

mengungkapkan peranannya 

dengan gerakan-gerakan yang 

mengalir dan tanpa harus dibuat-

buat sehingga dengan gerakan 

tubuh makna dari nyanyian bisa 

tersampaikan langsung kepada 

penonton dan bisa mengalir 

sesui dengan ungkapan musik 

pada alunan notasi dan syair 

lagu.  

 Demikian Posisi bernyanyi 

dalam pertunjukan batti’-batti’ 

terbagi dua yaitu pada saat 

pertunjukan di atas panggung 

berbentuk pola setengah 

lingkaran dan pada saat acara 

pernikahan berbentuk pola 

saling berhadapan dan bersatu 

dengan penonton seperti pada 

gambar berikut : 

1. Posisi bernyanyi diatas 

panggung yang membentuk 

pola setengah lingkaran. 

Posisi pemusik berada 

disebelah kanan dan posisi 

penyanyi berada di sebelah 

kiri. Pandangan penyanyi 

tetap mengarah ke penonton 

dan bisa saja mengarah ke 

lawan mainnya. 

2. Posisi bernyanyi yang biasa 

digunakan yaitu saling 

berhadapan dengan lawan 

mainnya sekaligus menyatu 

dengan penonton. Posisi 

bernyanyi seperti ini 

biasanya digunakan dalam 

acara pernikahan.Untuk 

posisi bernyanyi dengan 

pola berhadapan dan bersatu 

menyatu dengan penonton 

masing-masing penyanyi 

saling berhadapan dan 

pemusik berada di sebelah 

kiri penyanyi. Posisi 

penonton pun bebas berada 

di sekeliling penyanyi dan 

pemusik. Dengan posisi 

yang seperti ini Rosdiana 

jadi semakin rileks dalam 

bernyanyi, dan makna dari 

lagu yang ia bawakan bisa 

tersampaikan langsung 

kepada penonton. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan keseluruhan hasil 

penelitian ini, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut :Tahap 

person ( Pribadi ), Ridwan Sau dalam 

menciptakan lagu pop daerah mampu 

untuk bereksplorasi dalam mengumpulkan 

ide sesuai dengan apa yang menjadi 

inspirasinya, yang mana insprasi untuk 

menulis lirik lagu itu kebanyakan muncul 

secara tiba-tiba dan langsung ditulis pada 

saat itu juga tanpa membutuhkan waktu 

atau ruangan khusus untuk fokus menulis 

dan menciptakan lirik. 

1. Dari segi gaya bernyanyi untuk 

artikulasi Rosdiana memiliki 

artikulasi yang cukup jelas dalam 

penyebutan lirik dari lagunya 

sehingga makna dari lagu tersebut 

tersampaikan secara langsung kepada 

penonton, untuk posisi bernyanyi 

Rosdiana lazimnya menggunakan 

posisi duduk saling berhadapan 

dengan pemain musik di atas 

panggung, ataupun dibawah 

panggung bergabung dengan para 

penonton, dan dari segi karakter vocal 

Rosdiana memiliki kemampuan 

membawakan lagu dengan cengkok 

dan vibra yang disesuaikan dengan 

lagu yang disampaikan secara spontan 

sehingga makna dari lagu tersebut 

tersampaikan langsung kepada 

penonton. Rosdiana memiliki 

pernapasan yang panjang. 

2. Dari segi gaya penampilan untuk 

ekspresi cara pernyataan/ungkapan 

jiwa dalam bernyanyi Rosdiana 

memanifestasikannya melalui gerak 

tubuh dan mimik wajah berdasarkan 

lagu yang dibawakan, dari segi 

kostum dalam bernyanyi batti’-batti’ 

tidak terdapat kostum kusus dalam 

bernyanyi. Kostum yang digunakan 

disesuaikan dengan tema acara. Untuk 

acara adat seorang pakelong batti’-

batti’ menggunakan pakaian adat khas 

Selayar yaitu baju bodo dengan 

aksesoris rakka, anting, gelang, 

kalung dan sima sebagai pengikat 

pada lengan, selebihnya untuk acara 

pernikahan ataupun pemerintahan 

disesuaikan dengan tema acara. Dan 

dari segi tata letak posisi yang 

digunakan dalam bernyanyi yaitu 

posisi duduk di atas panggung saling 

berhadapan dengan pemusik ataupun 

di bawah panggung bergabung 

degan penonton. 
  

B. Saran 

  Berdasarkan kesimpulan di atas 

tentang Gaya bernyanyi dan Gaya 

penampilan Rosdiana, peneliti 

memberikan saran sebagai berikut :  

1. Untuk kostum sebaiknya 

menggunakan kostum khusus 

misalnya menggunakan pakaian 

adat khas Kabupaten Kepulauan 

Selayar agar dalam penampilannya 

terkesan lebih melestarikan budaya 

Selayar.  

2. Perlu adanya peningkatan penyebar 

luasan biografi ataupun video 

pementasan batti’-batti’. Untuk 

peneliti selanjutnya diharapkan 

penelitian ini dapat menjadi refrensi 

kedepan terutama dalam penelitian 

mengenai budaya music pop daerah 

demi pengembangan keilmuan dan 

diharapkan dapat melahirkan 

penelitian yang lebih mendalam. 
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