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MOTTO

“TAK ADA KATA TERLAMBAT TUK MENUJU SUKSES”

skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orangtuaku tercinta, Bapak dan mama,
ini anak mu mencoba memberikan yang terbaik untuk mu. Betapa diri ini ingin
melihat kalian bangga padaku. Terimalah tanda terima kasih yang tak terhingga

atas segala doa, pengorbanan dan kasih sayang yang tanpa batas



ABSTRAK

ANGGRAENY, 1382041015, Tunrung Tallua Pada Prosesi Abbarrisi Dalam
Upacara Pesta Adat Jene’-Jene’ Sappara di Kabupaten Jeneponto Kecamatan
Tarowang Desa Balangloe Tarowang. Program Studi Pendidikan Sendratasik, Jurusan
Seni Pertunjukan, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Negeri Makassar,2020.

Penelitian ini Bertujuan: (1) mengetahui Bentuk Penyajian Tunrung Tallua
Pada Prosesi Abbarrisi Dalam Upacara Pesta Adat Jene’-jene’ Sappara di Kabupaten
Jeneponto Kecamatan Tarowang Desa Balangloe Tarowang. (2) Fungsi Tunrung
Tallua. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif. Pengumpulan
data dilakukan melalui Studi pustaka, observasi, Wawancara, Dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Bentuk Penyajian
Tunrung Tallua pada Prosesi Abbarrisi dalam Upacara Pesta Adat Jene’-jene’
Sappara di Kabupaten Jeneponto Kecamatan Tarowang Desa Balangloe Tarowang,
Tunrung Tallua merupakan bagian terpenting dan dianggap sakral dalam kehidupan
masyarakat Balangloe Tarowang. Bentuk penyajian Tunrung Tallua dalam prosesi
Abbarrisi ialah suatu bentuk atau wujud ungkapan yang dapat dilihat, dalam hal ini
musik tradisional yang disajikan untuk dapat dinikmati segala unsur-unsur yang ada
didalamnya yang meliputi; Pemain yaitu orang-orang yang memainkan musik
tersebut, Pola pukulan yaitu susunan tabuhan dalam memainkan Tunrung Tallua.
Tunrung Tallua pada Prosesi Abbarrisi dalam upacara pesta adat Jene’-jene’ Sappara
meliputi : a. Baku Karaeng, b. Pengarakan Lambang Kemenangan (benda pusaka),
c. Tunrung Salapang, d. Tunrung Tallua, e. Pakanjara sebagai musik penutup dan
akhir dari kegiatan Jene’-jene Sappara. (2). Adapun Fungsi Tunrung Tallua pada
Prosesi Abbarrisi dalam Upacara Pesta Adat Jene’-jene’ Sappara di Kabupaten
Jeneponto Kecamatan Tarowang Desa Balangloe adalah sebagai penolak malapeta
dalam rangkaian acara adat. Tunrung Tallua dimainkan pada saat Penjemputan Benda
Pusaka dan Pengarakan benda pusaka.



KATA PENGANTAR

Segala puja dan punyi serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allag SWT

atas segala anugerah dan pertolongan-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan

skripsi ini dengan judul “Tunrung Tallua Pada Prosesi Abbarrisi dalam upacara pesta

Adat Jene’-Jene’ Sappara di Kabupaten Jeneponto Kecamatan tarowang Desa

Balangloe Tarowang”.

Berbagai hambatan dan tantangan dari awal hingga akhir penulisan ini dapat

teratasi dengan baik berkat ketabahan, kerja keras disertai doa dan bantuan dari

berbagai pihak, baik bantuan secara material mauoun non material. Untuk itu ucapan

terimakasih yang paling istimewah kepada kedua orantua tercinta, Ayahanda

tersayang Frans dan Ibundaku tercinta Mardani yang telah mengasuh, merawat, dan

membimbing, serta senantiasa memberi semangat setiap harinya dalam membimbing

penulis menjadi anak yang lebih bijaksana dan menjadi lebih baik. Teristimewah pula

kepada suami April Lil Amri dan saudara-saudaraku, kakak Jati Frama Karnide, S.Pd.,

si bungsuh Meyzel Fratiwi atas segala motivasi, doa dan dukungan materi selama ini,

Tak lupa juga kepada si buah hatiku tersayang Asyifa Fahra Lil Amri atas

kehadirannya membuat saya untuk lebih berusaha keras menyelesaikan studi selama

ini. Teruntuk sahabat-sahabatku Hijrah Favrianti, S.Pd. Andi Jesria A.Nawis, S.Pd.,

Nurvidari Gaffar, S.Pd, Andi Nur Amalia Batari, S.Pd. yang tak’ pernah berhenti

untuk memberikan arahan, motivasi dan semangat untuk penyelesaian studi ini, dan

Ayu Andira yang juga selama proses penyelesaian membantu saya baik berupa materi



maupun non materi. Kepada semua teman-teman saya ucapkan banyak terimaksih

karena telah memberikan semangat selama masa penyelesaian Skripsi. Penulis

sungguh banyak melibatkan pihak yang dengan tulus hati membantu penulis mulai

dari awal hingga selesainya skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan

ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Husain Syam, M.Tp., selaku Rektor Universitas Negeri Makassar

beserta jajarannya.

2. Dr. Tangsi, M.Sn, Dekan Fakultas Seni Dan Desain Universitas Negeri

Makassar.

3. Dr. Andi Padalia, M.Pd., Ketua Prodi Pendidikan Sendratasik Fakultas Seni

dan Desain Universitas Negeri Makassar dan juga Pembimbing II saya.

4. Dr. Andi Ikhsan, S.Sn., M.Pd., selaku pembimbing I saya yang telah

meluangkan waktu memberikan motivasi dan bimbingan serta arahan selama

proses penyusunan Skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Di Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar

yang telah memberikan Ilmu yang sangat bermanfaat selama dalam proses

perkuliahan di Fakultas seni dan Desain Universitas Negeri Makassar.

6. Keluarga besar yang ada di kampung halaman yang telah memberikan doa

dan semangat .

7. Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto atas izin penelitian yang diberikan.

8. Muh. Arif Sonda Kr. Kulle selaku narasumber ddalam penelitian ini



9. Dg. Liku selaku narasumber dalam penlitian ini.

10. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan pada kesempatan ini, terima

kasih atas doa dan semangatnya.

Demikian ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi.

Penulis menyadari bahwa manusia itu tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu,

tentunya skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, untuk itu diucapkan terima kasih atas

saran demi perbaikan skripsi ini.

Makassar, 27 November 2020

ANGGRAENY



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Budaya merupakan sebuah

Warisan sosial yang mengandung

arti bahwa budaya adalah

pemberian suatu akumulasi

berbagai macam interaksi tatanan

dimasa lalu kepada generasi

untuk kemudian berulang seperti

sebuah siklus (Malihah, 2010: 4).

Dengan demikian dapat diartikan

bahwa budaya adalah segala

sesuatu yang tercipta atau

dilakukan oleh sekumpulam

individu atau anggota masyarakat

disuatu tempat tertentu dimasa

lalu dan kemudian melalui waktu

hingga sampai dimasa

selanjutnya. Pemberian itu

kemudian diulang sebagai sebuah

tradisi yang sebagian berasal dari

warisan masa lalu oleh generasi

sekarang.

Setiap daerah mempunyai

pengetahuan mengenai

kebudayaan tidak sama dengan

daerah-daerah lainnya, hal ini

disebabkan oleh pengalaman dan

proses belajar yang berbeda dan

karena lingkungan-lingkungan

yang mereka hadapi tidak

selamanya sama. Hasil dari

perkembangan pengertahuan

tersebut kemudian terjelma

dalam berbagai bentuk norma

keindahan yang kemudian

mengahasilkan berbagai macam

kesenian.

Suatu kebudayaan dan

kesenian tidak pernah berdiri

lepas dari masyarakat, Prier

(1991: 74), menyatakan bahwa



“salah satu unsur kebudayaan

adalah kesenian karena selalu

terikat denagn kehidupan

masyarakat dan menjadi produk

manusia baik secara individu

ataupun kelompok dalam

masyarakat”. Kemudian

Soedarsono (1976: 16),

menyatakan bahwa kesenian

merupakan ekspresi budaya yang

kehadirannya sedikit banyak

ditentukan oleh pemikiran peran

penguasa dari suatu kelompok

masyarakat yang mendukungnya.

Dengan demikina masyarakat

memegang peranan penting

dalam melestarikan kebudayaan

khususnya kesenian.

Seni tradisional adalah

kesenian yang lahir dari tradisi

masyarakat sesuai komunitasnya.

Dengan demikian, seni

tradisional, bertahan, tumbuh,

berkembang dan melekat pada

tradisi masyarakat sesuai

perkembangan zaman. Namun

yang penting ditegaskan bahwa

seni tradisional selalu

mengandung makna spiritual

yang dalam karena hekekat

tradisi masyarakat Sulawesi

Selatan yang religius, terutama

setelah masuknya pengaruh

Islam.

Musik tradisional dari

kelompok suku bangsa yang

bermukim di Provinsi Sulawesi

Selatan pada dasarnya adalah

warisan budaya daerah yang

tidak dapat di pisahkan dengan

kebudayaan Indonesia pada

umumnya. Adapun dimaksud

dengan alat musik tradisional

adalah musik yang di ajarkan



atau diwariskan secara lisan,

tidak tertulis dan sifatnya selalu

mengalami perubahan.

Sulawesi selatan adalah salah

satu provinsi yang secara

geografis terletak di tengah-

tengah Indonesia. Tempat yang

strategis menjadi poin tersendiri

perkembangan wilayah ini

termaksud dalam hal budaya dan

keseniannya. Dapat kita lihat

beberapa kesenian dari provinsi

ini telah dipentaskan diberbagai

Negara dan mendapat apresiasi

dari penikmatnya. Adapun

masyarakat dari porvinsi

Sulawesi Selatan terbagi menjadi

empat rumpun yaitu rumpus

Bugis, rumpun Mandar, rumpun

Toraja, dan rumpun Makassar.

Daerah-Daerah dari rumpun

tersebut pada umumnya

menganut agama Islam, namun

sebelumnya kepercayaan mereka

berasal dari leluhur dengan

besemedi, bersaji dan

memelihara benda keramat

sehingga mempengaruhi gaya

berkesenian masyarakat yang

masih dilestarikan hingga saat ini.

Dalam rumpun Makassar

salah satunya ialah Kabupaten

Jeneponto atau yang biasa

dijuluki dengan sebutan Butta

Turatea. Kabupaten Jeneponto

memiliki banyak kebudayaan

terkhusus di kecamatan

Tarowang yaitu pesta adat

Jene’jene Sappara yang

diadakan di Desa Balangloe

Tarowang. Jene’jene sappara

merupakan peringatan hari

kemenangan Raja Tarowang

pada saat melawan Raja dari



kerajaan Majapahit pada saat itu.

Dalam upacara pesta adat

Jene’jene Sappara ada sebuah

prosesi yang dilaksanakan yaitu

prosesi abbarrisi.

Abbarrisi adalah salah satu

kegiatan dari pelaksanaan pesta

adat jene’jene sappara yang

kegiatannya ini ialah pengarakan

lambang kemenangan kerajaan

Tarowang. Dalam Prosesi

Abbarisi terdapat suatu tradisi

yaitu Tunrung Tallua. Dalam

Tunrung Tallua ada dua bagian

yang dilaksanakan yaitu

penjemputan benda pusaka dan

pengarakan benda pusaka yang

memiliki struktur. Struktur

tesebut merupakan suatu bagian

yang tidak dapat lepas antara satu

dan lainnya. Dalam Tunrung

Tallau terdapat juga fungsi-

fungsi dalam masyarakat baik

yang melekat pada pelaksana

pemain maupun yang melekat

pada masyarakat Balangloe

Tarowang. Budaya ini dalam

masyarakat Tarowang sendiri

memilki filosofis yang kental

karena hanya keturunan darah

bangsawan (karaeng) tertentu

saja yang dapat melaksanakan

prosesi acara gendang Tunrung

Tallua.

Gendang Tunrung tallua

sebagai salah satu jenis musik

tabuhan yang selalu ikut ambil

bagian dalam setiap pelaksaan

ritual upacara adat seperti dalam

acara perkawinan, sunatan, dan

acara-acara lainnya yang

dilaksanakan di Kabupaten

Jeneponto khususnya

dimasyarakat Balangloe



Tarowang. Adapun Tunrung

dalam bahasa Makassar adalah

tabuhan, sedangkan Tallua dalam

bahasa Makassar adalah tiga, jadi

Tunrung Tallua adalah sebuah

pukulan atau tabuhan tiga yang

mengandung makna filosofis

bagi masyarakat Balangloe

Tarowang.

Masyarakat Tarowang masih

menjunjung tinggi budaya adat

dan sampai sekarang ini dan

masih tetap dipertahankan salah

satu tradisi yang dimaksud

adalah Gendang Tunrung Tallua.

Penggunaan gendang Tunrung

Tallua di masyarakat Balangloe

Tarowang yaitu hanya keturunan

Raja Tarowang yang disebut

karaeng (bangsawan) yang

diperbolehkan menggunakan

gendang Tunrung Tallua dalam

upacara adat karena memiliki

tujuan tersendiri, disamping itu

dapat pula memberikan makna

simbolik bagi para karaeng

dimasyarakat Balangloe

Tarowang. Keberadaan gendang

Tunrung Tallua yang ada di

Kabupaten Jeneponto dari zaman

kerajaan menggunakan pemain

gendang khusus yang memang

sudah diajarkan dari keturunan

pemain sebelumnya yang di

sebut Attanna karaenga (hamba

dari Raja).

Hal inilah semua yang

menjadikan latar belakang

untuk dijadikan sebuah

penelitian tentang

penyajian maupun tentang

fungsi yang ada pada

kegiatan Abbarrisi dalam

upacara pesta Adat



Jene,jene Sappara di

Jeneponto Kecamatan

Tarowang Desa Balangloe

tarowang.

Berdasarkan dengan

uraian di atas, penulis

termotivasi dan tertarik

untuk menulis “Tunrung

Tallua pada Prosesi

Abbrrisi dalam Pesta Adat

Jene’Jene Sappara di

Kabupaten Jeneponto

Kecamatan Tarowang Desa

Balangloe Tarowang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi

masalah yang telah diuraikan

menjadi rumusan masakah dalam

penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penyajian tunrung

tallua pada prosesi Abbarrisi

dalam upacara pesta adat

jene’jene sappara di

Kabupaten Jeneponto

Kecamatan Tarowang Desa

Balangloe Tarowang.

2. Bagaimana fungsi tunrung

tallua pada prosesi Abbarrisi

dalam upacara pesta adat

jene’jene sappara di

Kabupaten Jeneponto

Kecamatan Tarowang Desa

Balangloe Tarowang.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini

adalah :

1. Untuk mendeskripsikan

penyajian tunrung tallua pada

prosesi abbarrisi dalam

upacara pesta adat jene’jene

sappara di Kabupaten

Jeneponto Kecamatan



Tarowang Desa Balangloe

Tarowang.

2. Untuk mendeskripsikan

fungsi tunrung tallua pada

prosesi abbarrisi dalam

upacara pesta adat jene’jene

sappara di Kabupaten

Jeneponto Kecamatan

Tarowang Desa Balangloe

Tarowang.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan

dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Bagi penulis, berharap dari

hasil penelitian ini akan

menambah wawasan dan dapat

membantu agar lebih

memahami tentang tunrung

tallua pada prosesi abbarrisi

dalam upacara pesta adat

jene’jene sappara di

Kabupaten Jeneponto

Kecamatan Tarowang Desa

Balangloe

2. Manfaat secara Praktis

a. Sebagai bahan masukan

bagi pembaca khususnya

mahasiswa Pendidikan

Sendratasik agar dapat

mengetahui bentuk struktur

penyajian dan fungsi-fungsi

tunrung tallua pada prosesi

abbarrisi dalam upacara

pesta adat jene’jene

sappara di Kabupaten

Jeneponto Kecamatan

Tarowang Desa Balangloe

Tarowang.

b. Menambah pengetahuan

bagi penulis dan peneliti

lainnya baik mencakup



teori maupun uraian

tentang bentuk struktur

penyajian tunrung tallua

pada prosesi abbarrisi

dalam upacara pesta adat

jene’jene sappara.

c. Bagi masyarakat di desa

Balangloe Tarowang, dapat

mengenal nilai nilai tradisi

dan budaya yang

dimilikinya.

BAB II

Tinjauan Pustaka dan

Kerangka Pikir

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka sebagaimana

biasanya, berisikan landasan-

landasan teori yang berkaitan

dengan penelitian ini baik teori-

teori yang sifatnya mendukung

dengan uraian tentang apa yang

menjadi bahan pembahasan pada

variabel penelitian. Uraian

beberapa pengertian yang

berhubungan dengan pustaka

sebagai landasan teori dala

Tunrung Tallua pada Prosesi Pesta

Adat Jene’jene Sappara di

Kabupaten Jeneponto Kecamatan

Tarowang Desa Balangloe

Tarowang.

1. Upacara

Dalam kamus umum

Bahasa Indonesia pengertian

upacara ialah adat kebesaran

seperti yang selalu dilakukan

dikerajaan pada saat-saat

tertentu antara lain pelantikan

raja; pernikahan putri raja dan

sebagainya. (Badudu,

1595:1994)



Upacara adalah serangkaian
tindakan atau perbuatan yang
terikat pada aturan tertentu
berdasarkan adat istiadat,
agama dan kepercayaan. Jenis
upacara yang terdapat pada
masyarakat antara lain, upacara
penguburan, upacara
perkawinan, upacara
pengukuhan suku, dan
upacaraadat lainnya. Upacara
adat adalah suatu upacara yang
dilakukan secara turun temurun
yang berlaku disuatu daerah.
(http://catatansenibudaya.blogsp
ot.com/2012/05/definisi-upacara-
adat.html)

Berdasarkan uruain di atas

dapat saya simpulkan bahwa

pengertian dari upacara adalah

suatu perbuatan terikat pada

aturan-aturan tertentu yang

selalu dilakukan pada

masyarakat secara turun-

temurun yang berlaku pada

daerah masyarakat itu sendiri.

Tradisi biasanya

didefenisikan sebagai cara

mewariskan pemikiran,

kebiasaan, kepercayaan,

kesenian, tarian dari generasi

ke generasi, dari leluhur ke

anak cucu secara lisan.

(Murgianto, 2004: 10)

Tradisi adalah kebiasaan

yang turun temurun dalam

suatu masyarakat dan

merupakan kebiasan kolektif

dan kesadaran kolektif sebuah

masyarakat. (Mardimin, 1994:

12)

Berdasarkan beberapa

pengertian di atas dapat saya

simpulkan bahwa tradisi adalah

suatu kebiasaan yang telah

dilakukan sejak lama dan telah

menjadi bagian dari kuhidupan

suatu masyarat.

Menurut Puersen ( dalam

Hasiah, dkk ) bahwa ritual

adalah suatu tindakan sosial

yang melibatkan masyarakat

http://catatansenibudaya.blogspot.com/2012/05/definisi-upacara-adat.html
http://catatansenibudaya.blogspot.com/2012/05/definisi-upacara-adat.html
http://catatansenibudaya.blogspot.com/2012/05/definisi-upacara-adat.html


banyak sebagai pendukungnya

dalam usaha mereka mencapai

kesejahteraan dan keselamatan

hidup. Dalam pelaksanaan

ritual ada beberbagai macam

kegiatan untuk mengukuhkan

gagasan-gagasan yang

terkandung didalamnya. (Tini,

2015: 09).

Ritual menurut Purba dan

Pasaribu, dalam buku yang

berjudul “musik populer”

mengatakan bahwa: upacara

ritual dapat diartikan sebagai

peranan yang dilakukan oleh

komunitas pendukung suatu

agama, adat istiadat,

kepercayaan, atau prinsip,

dalam rangka pemenuhan

kebutuhan akan ajaran atau

nilai-nilai budaya dan spriritual

yang diwariskan turun

temurun oleh nenek moyang

mereka. (Purba dan Pasaribu,

2004: 134).

Dari beberapa penjelasan

di atas dapat disimpulkan

bahwa ritual adalah suatu

tindakan masyarakat sebagai

pemenuhan kebutuhan akan

ajaran atau nilai-nilai budaya

yang diwariskan turun temurun

oleh nenek moyang mereka.

2. Musik

Musik adalah bunyi yang

diterima oleh individu dan

berbeda-beda berdasarkan

sejarah, lokasi, budaya, dan

selerah seseorang. (Adi

Ramadhan, 2009: 5)

Musik adalah cabang seni

yang membahas dan

menetapkan berbagai suara

kedalam pola-pola yang dapat



dimengerti dan dipahami

manusia. (Dilistione, 2002: 288)

Dari beberapa pendapat di

atas dapat disimpulkan bahwa

musik adalah bunyi yang

dimainkan oleh manusia, yang

dapat dimengerti dan dipahami

berdasarkan lokasi dan selerah

seseorang. Adapunfungsi

musik menurut Para ahli telah

mengakui fungsi kesenian

musik adalah sebagai sarana

komunikasi.

Lewat nusansa musik yang

dibawakan, paraseniman musik

mengkomunikasikan seluruh

perasaannya secara simbolis,

baik yang menggembirakan

maupun yang sedih. (Adi

Ramadhan, 2010: 5)

Nancy King dalam Djohan

(2005: 141) mengemukakan

bahwa musik berfungsi untuk

mewujudkan perasaan-

perasaan dan memberikan

pengalaman yang dapat digali

tanpa khawatir memikirkan

aturan-aturannya sehingga

memiliki kesempatan untuk

mengembangkan dan

menikmati kehidupan.

Berdasarkan dari uraian di

atas dapat saya simpulkan

pengertian dari fungsi musik

ialah sebagai alat komunikasi

simbolik kepada leluhur dan

juga sebagai hiburan rokhani

guna membentuk watak

manusia itu sendiri.

3. Musik Tradisional

Musik tradisional adalah

musik daerah yang lahir dan

diolah oleh masyarakat

pedesaan, hidup dan



berkembang ditengah-tengah

rakyat, disukai rakyat biasa dan

tersebar sampai kerakyat jelata

dan disampaikan secara lisan

dan turun temurun sehngga

menjadi sebuah tradisi yang

tidak dapat dipisahkan dari

kebudayaan masyarakatnya.

(Aminuddin, 2013: 2)

Dari uraian di atas dapat

disimpulkan bahwa musik

tradisional adalah musik dareah

yang lahir dan berkembang di

daerah setempat dengan

diwariskan dari genersi ke

generasi.

4. Fungsi Musik Tradisional

Terdapat beberapa fungsi

dalam masyarakat menurut

Merriam (1964: 218), yaitu:

a. Sebagai saran
Entertainment, yang artinya
musik berfungsi sebagai

sarana hiburan bagi
pendengarnya.

b. Sebagai sarana komunikasi,
komunikasi ini tidak hanya
sekedar komunikasi antar
pemain dan penonton,
namum dapat berupa
komunikasi yang bersifat
Religi dan kepercayaan,
seperti komunikasi antara
masyarakat dan roh-roh
nenek moyang serta leluhur.

c. Sebagai persembahan
simbolis, artinya musik
berfungsi sebagai simbol
dari keadaan kebudayaan
suatu masyarakat.

d. Sebagai respon fisik,
artinya musik berfungsi
sebagai pengiring aktifitas
ritmik. Aktifitas ritmik
yang dimaksud antara lain
tari-tarian, senam, dansa
dan lain-lain.

e. Sebagai keserasian norma-
norma masyarakat, musik
berfungsi sebagai norma
sosial atau ikut berperan
dalam norma sosial dalam
suatu budaya.

f. Sebagai institusional dan
ritual keagamaan, artinya
musik memberikan
kontribusi dalam kegiatan
sosial maupun keagamaan,
misalnya pengiring dalam
peribadatan.

g. Sebagai sarana
kelangsungan dan statistik
kebudayaan, artinya musik
juga berperan dalam
pelestarian guna kelanjutan
dan stabilitas suatu bangsa.



h. Sebagi wujud integrasi dan
identitas masyarakat,
artinya musik member
pengaruh dalam proses
pembetukan kelompok
sosial.

5. Gendang

Gendang atau gandrang

yang terbuat dari kayu dengan

kulit kerbau atau kambing pada

kedua ujungnya. Cara

menyambungkan kulit itu

dengan mengunakan lilitan tali-

tali halus yang mengait kedua

pinggiran kulit pada gendang.

(Muhtamar, 2005: 89)

Gendang adalah sejenis alat

musik perkusi yang

membrannya berasal dari kulit

hewan. Kendang atau gendang

dapat dijumpai di banyak

wilayah Indonesia. (Aminuddin,

2009: 16)

Gendang atau dalam bahasa

Makassar disebut Ganrang

adalah alat musik etnis yang

tergolong dalam jenis

membran-phone yakni alat

musik yang sumber bunyinya

berasal dari kulit (membran),

gendang yang terdapat di

Kabupaten Gowa berukuran

besar dan bentukya agak

cembung. (Munasiah, 1983: 64)

Berdasarkan uraian di atas

dapat disimpulkan bahwa

pengertian dari gendang ialah

sejenis alat musik pukul yang

bunyi bersal dari kulit hewan

(membran).

6. Makna dan Peran Musik Bagi

Masyarakat

Menurut Adi Ramadhan

(2010: 05) musik tradisional

tidak hanya merupkan apresiasi



seni semata, tetapi juga

memperlihatkan makna dan

fungsi yang sangat mendalam

bagi kehidupan masyrakat.

Adapun makna dan peran

musik tradisional bagi

masyarakat antara lain:

a. Musik untuk komunikasi
Musik tradisional

merupakan suatu sarana
yang berfungsi
mengkomunikasikan cirri
khas dan kebanggaan etnis
suatu daerah.

b. Musik untuk upacara
kerajaan dan ritual
keagamaan

Upacara-upacara ritual
maupun adat tradisional
tidak terlepas dari berbagai
kegiatan seni, satu
diantaranya musik.

c. Musik sebagai sarana mata
pencaharian

Pada zaman moderen,
kegiatan bermusik bukan
hanya untuk mecurahkan
ekspresi, menyalurkan
bakat dan kegemaran saja,
melainkan dapat dijadikan
sebagai salah satu cara
untuk mendapatkan
penghasilan tambahan.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah dasar

dari penelitian yang disintesiskan

dari fakta-fakta, observasi dan

telaah kepustakaan. Oleh karena

itu, kerangka pemikiran memuat

teori, dalil atau konsep-konsep

yang akan dijadikan dasar

penelitian. Uraian dalam kerangka

pemikiran menjelaskan hubungan

dan keterkaitan antar variabel.

Untuk memudahkan dalam

memahami konsep dan teori yang

telah diuraikan di atas sebagai

acuan dan landasan berfikir, maka

dapat dibuat skema yang dijadikan

Upacara



kerangka pikir dalam penelitian ini

yaitu sebagai berikut:

Skema 1. Kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Variabel dan Desain Penelitian

1. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitia

adalah suatu yang menjadi

penelitian atau segala sesusatu

yang terkait dengan

permasalahan penelitian. Pada

penelitian ini dilakukan

pengamatan tentang penelitian

untuk memperoleh data yang

berkaitan dengan Tunrung

Tallua Pada Prosesi Upacara

Pesta Adat Jene’jene Sappara

Di Kabupaten Jeneponto

Kecamatan Tarowongan Desa

Balangloe Tarowang.

2. Desain Penelitian

Desain penelitian di

jabarkan sebagai berikut:

Prosesi Abbarrisi

Tunrung Tallu

Penyajian
Tunrung Tallu

Fungsi
Tunrung Tallu

Tunrung
Salapang

Tunrung
Tallua

Tunrung
Pakanjara

Ritual

Komunikasi

simbol

Tunrung tallua pada
prosesi upacara pesta
adat jene’jene
sappara di
Kabupaten Jeneponto
Kecamatan

fungsi tunrung
tallua pada prosesi
upacara pesta adat
jene’jene sappara di
Kabupaten
Jeneponto
Kecamatan
Tarowang Desa



Skema 2. Desain Penelitian

B. Sasaran dan Responden

1. Sasaran

Sasaran utama dalam

penelitian ini adalah tunrung

talluada dalam prosesi

abbarrisi pada upacara pesta

adat jene’jene sappara di

Kabupaten Jeneponto

Kecamatan Tarowang Desa

Balangloe Tarowang.

2. Responden

Adapun yang menjadi

responden dalam penelitian ini

adalah masyarakat setempat,

pemusik Tunrung Tallua dan

M. Arif Sonda Kr. Kulle

sebagai tokoh masyarakat

sekaligus pemangku adat

Tarowang yang berperan

penting dalam prosesi upacara

pesta adat jene’jene sappara di

Kabupaten Jeneponto

Kecamatan Tarowang Desa

Balangloe Tarowang.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Obsevasi

Pengumpulan
data

Analisis data

Pengelolahan
data

Hasil



Menurut Sutrisno Hadi

(1986) dalam buku Sugiyono

(2014:145) mengemukakan

bahwa observasi merupakan

suatu proses yang kompleks,

suatu proses yang tersusun dari

berbagai proses biologis dan

psikhologis . Dua diantara yang

terpenting adalah proses-proses

pengamatan dan ingatan. Dari

penjelasan di atas dapat di

simpulkan bahwa Obsevasi

adalah bagian dalam

pengumpulan data. Obeservasi

berarti mengumpulkan data

langsung dari lapangan. Dalam

penelitian ini peneliti melihat

langsung, mengamati serta

mengikuti langsung kegiatan

tunrung tallua pada prosesi

upacara pesta adat jene’jene

sappara di Kabupaten

Jeneponto Kecamatan

Tarowang Desa Balangloe

Tarowang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan

metode pengumpulan data

dengan cara bertanya langsung

(berkomunikasi langsung)

dengan reponden. Dalam

berwawancara terdapat proses

interaksi antara pewawancara

responden.

Wawancara secara garis

besar dibagi menjadi dua,

yakni wawancara tak

terstruktur dan wawancara

terstruktur. Wawancara tak

terstruktur sering juga disebut

wawancara mendalam,

wawancara intensif,

wawancara kualitatif dan

wawancara terbuka,



wawancara etnografis.

Sedangkan wawancara

terstruktur sering juga disebut

wawancara baku yang susunan

pertanyaannya sudah

ditetapkan sebelumnya

(biasanya tertulis) dengan

pilihan-pilihan jawaban yang

sudah disediakan. ( Dedi

Mulyana, 2006:120).

Wawancara dalam

penelitian ini dimaksudkan

untuk memperoleh data

langsung secara lisan dari

narasumber atau informan yang

telah ditentukan. Wawancara

dalam penelitian ini juga

dilandasi hubungan kerja sama

antara peneliti dan narasumber

penelitian agar proses

penelitian dapat berjalan

dengan lancar dan memperoleh

data yang kompeten.

Proses wawancara

dilakukan peneliti secara

langsung di lapangan dengan

informasi dan jangka waktu

penelitian yang telah

ditentukan.

3. Dokumentasi

Farouk Muhammad

(2003:37) mengutarakan dalam

menggunakan dokumentasi,

peneliti dapat menyusun

instrument dokumentasi berupa

vaiabel-variabel terpilih yang

akan didokumentasikan dengan

menggunakan draf checklist

sesuai dengan kebutuhan

peneliti. Hasil penelitian dari

wawancara dan observasi akan

lebih kompoten dan dapat

dipercaya apabila didukung



oleh data dokumentasi serta

sebagai bukti kongkret dari

peneliti.

Dalam peneliti ini,

dokumentasi digunakan untuk

menguatkan data yang telah

diperoleh berupa foto saat

berlangsungnya kegiatan

tunrung tallua pada prosesi

pesta adat jene’jene sappara di

Kabupaten Jeneponto

Kecamatan Tarowang Desa

Balangloe Tarowang serta

video berlangsungnya kegiatan

tersebut.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data kulitatif

merupakan proses mencari dan

menyusun sistematis data yang di

peroleh dari hasil wawancara,

catatan lapangan, dan hasil

dokumentasi (Sugiyono. 2009:

225). Data kualititatif dalam

penelitian ini diperoleh dari data

hasil observasi, wawancara, dan

dokumentasi. Analisis data

observasi akan memberikan

gambaran mengenai tunrung tallua

pada prosesi pesta adat jene’jene

sappara. Data wawancara analisis

dengan cara melihat kembali hasil

wawancara yang telah dilakukan

oleh responden untuk mengetahui

data yang diinginkan. Data

dokumentasi digunakan sebagai

pelengkap data penelitian. Data

yang terkumpul sangat banyak dan

dapat terdiri dari jenis data, baik

berupa catatan lapangan dan

komentar peneliti.



Berdasarkan uraian diatas,

maka prosedur analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berkut:

1. Reduksi Data

Reduksi data termasuk

dalam kategori pekerjaan

analisis data. Data yang berupa

catatan lapangan sebagai bahan

mentah, dirangkum, dan

diseleksi. Masing-masing

dimasukkan tema yang sama

atau permasalahan yang sama.

Analisis kualitatif fokusnya

pada pertunjukan makna,

deskripsi, penjernihan dan

penempatan data masing-

masing dan seringkali

melukiskan dalam kata-kata

dari pada dalam angka-angka.

Untuk maksud tersebut, data

tentu saja perlu disusun dalam

kategori tertentu atau pokok

permasalahan tertentu, karena

setiap catatan harian yang

dihasilkan dalam pengumpulan

data, apakah hasil wawancara

atau hasil pengamatan perlu

direduksi dan dirumuskan

dalam kategori, fokus atau

tema yang sesuai.

Laporan yang bersal dari

dalam lanpangan sebagai bahan

mentah disingkat dan

dirangkum, direduksi, susun

lebih sistematis difokuskan

pada pokok-pokok yang

penting sehongga lebih mudah

dikendalikan dan

mempermudah penelitih dalam

mencari kembali data yang

diperoleh jika diperlukan.

2. Display Data



Hasil reduksi perlu

didisplay secara tertentu untuk

masing-masing pola, kategori,

fokus, tema yang hendak

dipahami, dan dimengerti

persoalannya. Display data

dapat membantu peneliti untuk

dapat melihat gambaran

keseluruhan atau bagian-bagian

tertntu dari hasil penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam

penelitian kualitatif merupakan

penemuan baru yang

sebelumnya belum ada.

Temuan dapat berupa deskripsi

atau gambaran suatu objek

yang sebelumnya masih

remang-remang atau gelap

sehingga setelah diteliti

menjadi jelas, dapat berupa

hubungan interaktif dan teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Hasil penelitian berikut ini

adalah didasarkan pada pertemuan di

lapangan pada saat penelitian tehadap

kegitan Tunrung Tallua pada prosesi



Abbarrisi dalam Upacara pesta Jene’-

Jene’ Sappara di Kabupaten Jeneponto

Kecamatan Tarowang Desa Balangloe

Tarowang. Hasil penelitian

menyajikan data-data yang diperoleh

dari hasil penelitian melalui obsevasi

di lapangan, Wawancara terhadap

narasumber, dan refrensi yang sesuai

dengan tujuan penelitian.

Kajian ini mencakup bentuk

penyajian dan fungsi Tunrung Tallua

pada prosesi Abbarrisi dalam upacara

pesta adat Jene’-Jene’ Sappara di

Kabupaten Jeneponto Kecamatan

Tarowang Desa Balangloe Tarowang.

Berikut ini adalah hasil penelitian dan

pembahasan yang disajikan:

A. Hasil Penelitian

1. Latar belakang Tunrung
Tallua Dalam Prosesi
Abbarrisi Pada Pesta Adat
Jene’-Jene’ Sapparra di
Kabupaten Jeneponto

Kecamatan Tarowang Desa
Balangloe Tarowang

Salah satu kabupaten

yang terletak pada lengan

Selatan bagian Selatan pulau

Sulawesi, merupakan

Kabupaten di Provinsi

Sulawesi Selatan yaitu

Kabupaten Jeneponto. Bagian

merupakan pantai yang

memanjang kurang lebih 90 km

di bagian selatan. Kabupaten

Jeneponto 74.979 atau 749,79

km2 dengan variasi lingkungan

yang sangat tinggi, mulai dari

pesisir sampai kepegunungan.

Kabupaten Jeneponto

pada awalnya hanya terdiri dari

5 (lima) kecamatan, namun

kemudian dimekarkan menjadi

11 (sebelas) kecamatan yaitu

Kecamatan Bangkala,



Bangkala Barat, Tamalate,

Bontoramba, Binamu, Turatea,

Batang, Kelara, Arungkeke,

Rumbia dan Kecamatan

Tarowang. Batas wilayah

Kabupaten Jeneponto adalah

sebelah Utara berbatasan

dengan Kabupaten Gowa,

Sebelah Selatan berbatasan

dengan laut Flores. Sebelah

Barat berbatasan dengan

Kabupaten Takalar dan sebelah

Timur berbatasan dengan

Kabupaten Bantaeng. (Nur,

2008:9;10). Kabupaten

Jeneponto salah satu

Kabupaten di provinsi

Sulawesi Selatan, yang terletak

sekitar 90 km sebelah selatan

kota Makassar. Masyarakat

Jeneponto tergolong dengan

suku bangsa Makassar dengan

bahasa Makassar sebagai

bahasa pengantar dalam

kehidupan keluarga dan

masyarakat sehari-hari.

Masyarakat di

Kabupaten Jeneponto sudah

memiliki budaya yang bersifat

unik dan khas, budaya inilah

yang membedakan masyarakat

yang satu dengan masyarakat

lain, karena budaya itu

dibangun oleh masyarakat

untuk kepentingan mereka

dalam segala aspek kehidupan,

juga terdapat budaya dengan

adat istiadat seorang Ata. Ata

(hamba dari Raja) adalah

sekelompok masyarakat yang

derajatnya sangat rendah

dibandingkan dengan Karaeng

(bangsawan) yang tidak

memiliki sifat khusus yang



dimiliki seorang Karaeng

(bangsawan), dari segi adat

istiadat yang dianut oleh

seorang Ata sangat berbeda

dengan seorang Karaeng

seperti halnya dalam upacara

adat yang diselenggarakan

masyarakat Kabupaten

Jeneponto.

Kabupaten Jeneponto

Khususnya Kecamatan

Tarowang Desa Balangloe

Tarowang memilki kebudayaan

upacara adat seperti pesta adat

Jene’-jene Sappara. Jene’-

Jene’ Sappara adalah hari

perayaan kemenangan

Kerajaan Tarowang melawan

Kerajaan Majapahit ketika sang

purnama menampakkan

cahayanya di perkampungan

para nelayan tersebut. Jene’-

Jene’ Sappara mempunyai

beberapa kegiatan diantaranya

prosesi Abbarrisi.

Abbarrisi adalah suatu

kegitan prosesi pengarakan

lambang kebesaran atau

kemenangan kerajaan

Tarowang yang berarti pernah

jaya pada zamannya. Abbarrisi

adalah inti dari kegiatan Jene’-

Jene’ Sappara yang

kegiatannya ini dilakukan oleh

keturunan dari kerajaan

Tarowang atau para karaeng

saja. Adapun Abbarrisi

mengarakan lambang

kemenangan yakni benda

pusaka yang dibawa oleh Ata

dengan menggunakan Kuda.

Dalam prosesi Abbarrisi

terdapat suatu tradisi yaitu

Tunrung Tallua.



Tunrung Tallua

merupakan suatu musik yang

dikenal masyarakat Tarowang

Kabupaten Jeneponto yang

sampai sekarang masih

melestarikan budaya dan adat-

istiadat mereka, salah satunya

itu Tunrung Tallua yang

dimainkan di pesta adat Jene’-

Jene’ Sappara di desa

Balangloe Tarowang.

Masyarakat Tarowang

khususnya desa Balangloe

Tarowang menganggap bahwa

Tunrung Tallua sebagai

tabuhan Adat dalam bahasa

lokal disebut Tunrung Ada’,

dikatakan seperti itu karna

Tunrung Tallua hanya

dimainkan pada saat acara

khusus seperti Pesta Adat

Jene’-Jene’ Sappara,

penjemputan raja, sunatan dan

perkwaninan.

Tunrung Tallua

merupakan tabuhan gendang

adat atau masyarakata

Balaongloe Tarowang biasa

menyebutnya Pangadakkang

yang mengandung makna

filosofi tentang kehidupan

khususnya masyarakat

Balangloe Tarowoang.

Menurut M. Arif Sonda Kr.

Kulle selaku narasumber saya

mengatakan bahwa keberadaan

Tunrung Tallua dari zaman

kerajaan Tarowang.

Berdasarkan hasil

wawancara dengan tokoh

masyarakat di Desa Balangloe

Tarowang kehadiran Tunrung

Tallua mulai dikenal pada abad

ke-14 SM dimana pada saat itu



kerajaan Tarowang menjadikan

Tunrung Tallua sebagai musik

hiburan bagi para raja. Secara

turun temurun Tunrung Tallua

hanya bisa dimainkan untuk

kalangan para Karaeng

(bangsawan) dan yang

memainkan musik Tunrung

Tallua ialah seorang Ata

(hamba dari raja) dari

bangsawan dan tidak

diperuntukkan oleh masyarakat

biasa karena akan mendapat

sanksi sesuai hukum adat yang

sudah berlaku pada masa itu,

seperti pemerintah setempat

diwilayah desa Balangloe

Tarowang yang bersatu dengan

masyarakat untuk mengusir

orang tersebut.

2. Bentuk Penyajian Tunrung
Tallua pada Prosesi Abbarrisi
Dalam Upacara Pesta Adat

Jene’-Jene’ Sappara di
Kabupaten Jeneponto
Kecamatan Tarowang Desa
Balangloe Tarowang

Tunrung Tallua

merupakan bagian terpenting

dan dianggap sakral dalam

kehidupan masyarakat

Balangloe Tarowang. Bentuk

penyajian Tunrung Tallua

dalam prosesi Abbarrisi ialah

suatu bentuk atau wujud

ungkapan yang dapat dilihat,

dalam hal ini musik tradisional

yang disajikan untuk dapat

dinikmati segala unsur-unsur

yang ada didalamnya yang

meliputi pemain yaitu orang-

orang yang memainkan musik

tersebut, pola pukulan yaitu

susunan tabuhan dalam

memainkan Tunrung Tallua.



Gambar 3. Penelitian Tunrung Tallua di
Desa Balangloe Tarowang, Kec.
Tarowang, Kab. Jeneponto. Dok Kamera
OPPOA57, 13 Oktober 2019, 10.33 wita

Pelaksanaan Tunrung

Tallua pada prosesi Abbarrisi

dalam upacara pesta adat

Jene’-Jene’ Sapparra di

kabupaten Jeneponto

Kecamatan Tarowang Desa

Balangloe Tarowang seperti

Gambar di Atas ada beberapa

yang dapat kita lihat dalam

bentuk penyajiannya

a. Baku’ Karaeng

Baku’ Karaeng artinya

bakul bangsawan yang

terbuat dari daun Lontar

dan berbentuk bulat yang

berhak menggunakannya

hanya karaeng (Bangsawan)

saja, hal ini salah satu

budaya peninggalan leluhur

masyarakat Tarowang yang

masih dipertahankan.

Baku’ karaeng (bakul

bangsawan) diisi beras lalu

lilin merah yang akan

ditancapkan diatas beras

tersebut. Beras merupakan

bahan pokok terpenting

dalam kehidupan

masyarakat tarowang maka

dari itu menurut

masyarakat tarowang

bahwa beras merupakan

simbol dari bekal

kehidupann. Lilin dulunya

dijadikan sebagai penerang



dimana pada masa itu

belum ada listrik yang

digunakan maka

masyarakat Tarowang

meyimbolkan bahwa lilin

sebagai penerang hidup.

Gambar 4. Prosesi Abbarrisi,
penjemputan benda pusaka di Desa
Balangloe Tarowang, Kec. Tarowang,
Kab. Jeneponto. Dok Kamera OPPOA57,
13 Oktober 2019, 11.10 wita

b. Pengarakan Lambang

Kemenangan ( Benda

Pusaka)

Pengarakan Lambang

kemenangan (benda pusaka)

adalah pada saat itu

kerajaan Tarowang

memberitahukan pada

seluruh masyarakat

Balangloe Tarowang

bahwa kerajaan Tarowang

telah menang melawan

kerajaan Majapahit yang

ingin menguasai kerajaan

Tarowang atau Tanah

Turatea.

Gambar 5. Prosesi Abbarrisi, pengarakan
Benda Pusaka di Desa Balangloe



Tarowang, Kec. Tarowang, Kab.
Jeneponto. Dok Kamera OPPOA57, 13
Oktober 2019, 11.57 wita

c. Tunrung salapang

Daerah Tarowang

mempunyai nama pola

tabuhan Gendang, pola

tersebut yang membedakan

antara Karaeng dan Ata,

masyarakat Tarowang

menyebutnya dengan nama

Tunrung Salapang.

Gendang Tunrung

Salapang merupakan pola

tabuhan yang digunakan

oleh Karaeng dalam

upacara adat. Pola Tunrung

Salapang simbol

bangsawan Kerajaan

Tarowang dalam setiap

melakukan upacara adat.

d. Tunrung Tallua



Keterangan : di atas garis birama bunyi

tak’

Di bawah garis birama

bunyi dung

e. Pakanjara

Keterangan : di atas garis

birama bunyi

tak’

Di bawah garis

birama bunyi

dung

3. Fungsi Tunrung Tallua pada
Prosesi Abbarrisi Dalam
Upacara Pesta Adat Jene’-
Jene’ Sappara di Kabupaten
Jeneponto Kecamatan
Tarowang Desa Balangloe
Tarowang

Upacara pesta adat Jene’-

jene Sappara merupakan suatu



acara yang harus

diselenggarakan pada setiap

tahunnya di kabupaten

Jeneponto Kecamatan

Tarowang Desa Balangloe

Tarowang. Upacara pesta adat

Jene’-jene Sappara adalah

tradisi yang dilakukan sejak

ratusan tahun yang lalu.

Upacara pesta adat ini awalnya

dilaksanakan sesuai dengan

keyakinan masyarakat yang

menganutnya secara turun

temurun. Kegitan upacara pesta

adat Jene’-jene Sappara adalah

sebagai ungkapan rasa syukur

masyarakat Desa Balangloe

Tarowang atas segala limpahan

rezqi dari Tuhan Yang Mahas

Esa.

Upacara pesta adat Jene’-

jene Sappara merupakan

upacara tradisional yang

hingga kini masih berfungsi

dan didukung oleh masyarakat,

banyak mengandung hal-hal

positif yang menunjukan nilai

hidup dan makna kesusilaan.

Adapun nilai-nilai hidup dan

maka kesusilaan dari upacara

adat ini teringrasi dalam ritual

upacara tersebut salah satunya

seperti porses Abbarrisi.

Abbarrisi adalah salah satu

kegiatan dari pelaksanaan pesta

adat Jene’-jene’ Sappara yang

kegiatannya ini ialah

pengarakan lambang

kemenangan kerajaan

Tarowang. Abbarrisi

merupakan suatu rangkaian

acara yang sakral yang dihadiri

oleh golongan bangsawan

kerajaan Tarowang saja, dalam



masyarakat setempat

menyebutnya Karaeng. Dalam

proses Abbarrisi terdapat suatu

tradisi yaitu Tunrung Tallua.

Fungsi Tunrung Tallua

dalam proses Abbarrisi bagi

masyarakat Tarowang

merupakan suatu hal yang patut

dilaksanakan dan

dipertahankan karena memiliki

suatu manfaat tersendiri bagi

bangsawan masyarakat

Tarowang khususnya, apabila

dalam proses Abbarrisi tidak

munggunakan Gendang

Tunrung Tallua maka ada

malapetaka atau hal buruk

terjadi yang tidak diinginkan

dalam berlangsungnya upacara

adat seperti kesurupan (tubuh

seseorang dimasuki roh

leluhurnya sendiri) juga sampai

kehilangan nyawa (meninggal).

Masyarakat di Balangloe

Tarowang menyakini bahwa

gendang Tunrung Tallua ini

sendiri sebagai penolak

malapetaka dalam suatu

rangkaian upacara apa saja

yang diadakan oleh masyarakat

turunan raja Tarowang.

Tunrung Tallua dalam

upacara pesta adat Jene’-jene’

Sapparra difungsikan hanya

mengiringi proses Abbarrisi

saja, tetapi Tunrung Tallua

merupakan sautu bagian yang

tidak dapat lepas dari proses

Abbarrisi. Tunrung Tallua

dimainkan pada saat

penjemputan benda pusaka dan

pada saat pengarakan benda

pusaka di desa Balangloe



Tarowang sampai menuju

pesisir pantai Balangloe

Tarowang.

B. Pembahasan

Tunrung Tallua

merupakan salah satu musik

Tradisi dimasyarakat Balangloe

Tarowang seperti pada upacara

pesta adat Jene’-jene Sappara

dalam proses Abbarrisi. Musik

tradisional Tunrung Tallua ini

di Kecamatan Tarowang Desa

Balangloe Tarowang sangat

dikenal dengan sakralnya

budaya tersebut, dan hanya

orang tertentu saja

dimasyarakat Balangloe

Tarowang yang bisa

melaksanakan musik

tradisional ini seperti Karaeng,

hal ini dapat dikatakan oleh

Ramadhan (2009: 5) musik

adalah bunyi yang diterima

oleh individu dan berbeda-beda

berdasarkan sejarah, lokasi,

budaya, dan selerah seseorang.

Budaya di Kecamatan

Tarowang mempunyai tradisi

khas tersendiri yang disebut

gendang Tunrung Tallua dapat

juga dikatakan Kalompoangna

(Kebeserannya) atau mereka

juga biasa menyebut

pangadakkangna dimasyarakat

Balangloe Tarowang. Tunrung

Tallua bukan hanya dikenal

sebagi musik iringan dalam

upacara pesta adat Jene’-jene’

Sappara saja tetapi juga

digunakan dalam upacara

riyual yang ada di Kecamatan

Tarowang sebagai tindakan

atau perilaku menghargai para



leluhur sehingga menjadi khas

bagi masyarakat Balangloe

Tarowang. Hal ini dapat dilihat

dari apa yang dikatakan

Puersen (2015: 09) bahwa

ritual adalah suatu tindakan

sosial yang melibatkan

masyarakat banyak sebagai

pendukungnya dalam usaha

mereka mencapai kesejahteraan

dan keselamatan hidup. Dalam

pelaksanaan ritual ada berbagai

macam kegiatan untuk

mengukuhkan gagasan-gagasan

yang terkandung didalamnya.

Tunrung Tallua pada

pelaksanaan upacara pesta adat

Jene’-jene’ Sappara dalam

proses Abbarrisi di Desa

Balangloe Tarowang,

Kecamatan Tarowang,

Kabupaten Jeneponto pada

tanggal 13 oktober 2019 hasil

pengamatan peneliti melihat

musik Tunrung Tallua pertama

kali dimainkan pada saat proses

ingin mengambil benda pusaka

atau lambang kebesaran

kerajaan Tarowang di rumah

adat desa Balangloe Tarowang.

Gendang Tunrung Tallua

dimainkan oleh tiga orang dan

orang tersebut adalah Ata

(hamba dari raja) yang tinggal

di Kecamatan Tarowang saat

ini. Tiga orang tersebut masih

menjunjung tinggi budaya dan

mempertahan karena hanya

kelompok mereka yang bisa

memainkan gendang Tunrung

Tallua. Pada saat memainkan

gendang dengan kostum yang

cukup sederana dengan

menganggap bahwa kostum



yang mereka pakai bersih dan

gendang Tunrung Tallua

dimainkan di rumah Adat Desa

Balangloe Tarowang.

Adapun alat musik

Gedang Tunrung Tallua yaitu

gendang (1) depan disebut

Angngallei, gendang (2)

belakang disebut Lambusi dan

Gong, mamainkan ketiga alat

musik ini dengan

menggunakan pola yang tidak

sulit untuk dipelajari, karena

dalam memainkan alat musik

Gong hanya dengan 1 kali

pukulan dalam setiap pola

tabuhan dan pola Tunrung

Tallua dalam proses Abbarrisi

ini menggunakan dua pola

didalamnya yaitu Tunrung

Salapang sebagai tanda

dimulainya proses pengambilan

benda pusaka (lambang

kebesaran kerajaan Tarowang)

setelah itu Tunrung Tallua dan

Pakanjara adalah bagian pola

penutup.

Pada saat Prosesi

Abbarrisi ada tradisi adat

istiadat yang harus dilakukan

yaitu melaksanakn (1)

Gendang Tunrung Tallua, (2)

Tari Paolle, (3) Tabib yang

meminta isin kepada pemangku

adat untuk mengambil benda

pusaka (lambang kebesaran

kerajaan Tarowang), (4)

Pengarakan benda pusaka

(lambang kebesaran kerajaan

Tarowang) yang diikuti dan

diiringi oleh Gendang Tunrung

Tallua.

1. Fungsi Tunrung Tallua

dalam Prosesi Abbarrisi



Tunrung Tallua bagi

masyarakat Tarowng suatu

kesenian yang patut

dipertahankan karena memiliki

suatu nilai kesakralan tersendiri

bagi mereka karena Tunrung

Tallua sangat berperan dalam

setiap upacara adat di

Kecamatan Tarowang

khususnya dikalangan Karaeng

(bangsawan). Sistem

kebudayaan Karaeng di

Kabupaten Jeneponto mulai

dari nenek moyang sampai

sekarang masih berlaku adat

istiadatnya. Adat istiadat yang

dimiliki oleh seorang Karaeng

sangat berbeda dengan orang-

orang yang termasuk bukan

golongan Karaeng. Pada

Kabupaten Jeneponto,

Kecamatan Tarowang seorang

Karaeng adalah orang yang

sangat dihargai dan dihormati

oleh masyarakat karena

menganggap dirinya orang

yang paling tinggi dari segi

derajatnya.

Tunrung Tallua adalah

salah satu musik tradisi yang

dimiliki oleh masyarakat di

Kecamatan Tarowang dari

masa kerajaan Tarowang dan

sampai sekarang masih di

pertahankan, menjadi simbol

kebesaran bagi masyarakat

Tarowang dan dijadikan

sebagai musik iringan upacara

adat yang sudah turun-temurun,

hal ini dapat dikatakan oleh

Aminuddin (2013:2) musik

tradisional adalah musik yang

daerah yang lahir dan diolah

oleh masyarakat pedesaan,



hidup dan berkembang

ditenagh-tenagh rakyat, disukai

rakyat biasa dan tersebar

sampai rakyat jelata dan

disampaikan secara lisan dan

turun temurun sehingga

menjadi sebuah tradisi yang

tidak dapat dipisahkan dari

kebudayaan masyarakatnya.

Menurut data yang saya

dapatkan saat penelitian

Tunrung Tallua pada upacara

pesta adat Jene’-jene’ Sappara

khsusnya dalam prosesi

Abbarrisi yang berlangsung

pada tanggal 13 oktober 2019

di Desa Balangloe Tarowang

Kecamatan Tarowang

Kabupaten Jeneponto. Tunrung

Tallua dimainkan pada saat

penjemputan benda pusaka

(lambang kebesaran kerajaan

tarowang) dan pengarakan

benda pusaka. Pengambilan

benda pusaka kerajaan

Tarowang di rumah adat

Tarowang dan diarakan di Desa

Balangloe Tarowang sampai

pada pesisir pantai balangloe

Tarowang. kegiatan Abbarrisi

ini adalah suatu kegiatan yang

sakral yang dihadiri oleh

keturunan bangsawan kerajaan

Tarowang atau Karaeng saja.

Gendang Tunrung Tallua

saat dimainkan dalam prosesi

Abbarrisi yang artinya acara

telah dimulai, dengan

didengarnya pola tabuhan dari

iringan musik Tunrung Tallua

masyarakat setempat pun tahu

bahwa kegiatan adat seorang

karaeng telah dimulai,

sebagaimana yang dijelaskan



oleh Dilistione (2002: 288)

musik adalah cabang seni yang

membahas dan menetapkan

berbagai suara kedalam pola-

pola yang dapat dimengerti dan

dipahami manusia. Lewat

nuansa musik yang dibawakan,

para seniman musik

mengkomunikasikan seluruh

persaannya secara simbolis,

baik yang menggembirakan

maupun yang sedih (Adi

Ramadhan, 2010: 5).

Dengan melihat situasi

dan fenomena yang terjadi di

masyarakat Tarowang secara

tidak langsung terjadi

kontradiksai, bahwa musik

tradisional Gendang Tunrung

Tallua dikatakan sudah

menjadi bagian dari kehidupan

mereka turun-temurun

dikarenakan takut dengan

sesuatu bencana yang akan

menimpanya akibat

menyepelekan titipan budaya

leluhurnya, misalnya seperti

Karaeng (bangsawan) asli dari

Tarowang yang melaksanakan

upacara adat, seperti upacara

pesta adat Jene’-jene’ Sapparra

dalam Proses Abbarrisi tidak

mengadakan gendang Tunrung

Tallua beserta dengan

pemainnya, maka akan terjadi

suatu musibah bagi dirinya

sebagai simbol peringatan

tentang budaya Tunrung Tallua,

begitupun juga bagi para

Karaeng jika menyepelekan

Gendang Tunrung Tallua pada

prosesi Abbarrisi, maka suatu

hal buruk akan terjadi juga

pada mereka, seperti kesurupan



dan apabila dalam prosesi

Abbarrisi dihadiri bukan dari

keturunan bangsawan atau

Karaeng, maka hal buruk juga

akan terjadi pada mereka,

dikarenakan roh leluhur Raja

Tarowang tidak menerima

kalau orang tersebut bukan

keturunan Raja Tarowang

yang tidak pantas, atau bisa

terjadi yang lebih dari

kesurupan yaitu kehilangan

nyawa.

Malapeta biasa terjadi

dikarenakan sudah tidak ada

kepercayaan lagi atau

menyepelekan suatu budaya

yang dititipkan oleh leluhurnya

untuk menjaga dan

melaksanakannya, ini hanya

terjadi pada masyarakat

Tarowang yang sudah

diwariskan untuk menjaga dan

melaksanakannya suatu tradisi

khas kerajaan Tarowang.

Manusai dan alam sekitarnya

dalam aspek budaya selalu

disubdefenisikan pada sistem

kepercayaan dan pengendalian

kekuatan. Kepercayaan religius

diekspresikan melalui doa-doa

mitos dan lagenda, lagu

ketuhanan, lagu pemujaan dan

sebagainya. Semua ini tidak

terlepas bagaimana guna dan

fungus musik dalam setiap

pelaksanaan upacra-upacara

perihal kebutuhan hidup dalam

suatu budaya masyarakat. Alan

P. Merriam berpendapat bahwa

guna dan fungsi dapat dibagi

sebagai berikut:

a. Sebagai saran

Entertainment, yang artinya



musik berfungsi sebagai

sarana hiburan bagi

pendengarnya.

b. Sebagai sarana komunikasi,

komunikasi ini tidak hanya

sekedar komunikasi antar

pemain dan penonton,

namum dapat berupa

komunikasi yang bersifat

Religi dan kepercayaan,

seperti komunikasi antara

masyarakat dan roh-roh

nenek moyang serta leluhur.

c. Sebagai persembahan

simbolis, artinya musik

berfungsi sebagai simbol

dari keadaan kebudayaan

suatu masyarakat.

d. Sebagai respon fisik,

artinya musik berfungsi

sebagai pengiring aktifitas

ritmik. Aktifitas ritmik

yang dimaksud antara lain

tari-tarian, senam, dansa

dan lain-lain.

e. Sebagai keserasian norma-

norma masyarakat, musik

berfungsi sebagai norma

sosial atau ikut berperan

dalam norma sosial dalam

suatu budaya.

f. Sebagai institusional dan

ritual keagamaan, artinya

musik memberikan

kontribusi dalam kegiatan

sosial maupun keagamaan,

misalnya pengiring dalam

peribadatan.

g. Sebagai sarana

kelangsungan dan statistik

kebudayaan, artinya musik

juga berperan dalam

pelestarian guna kelanjutan

dan stabilitas suatu bangsa.



h. Sebagi wujud integrasi dan

identitas masyarakat,

artinya musik member

pengaruh dalam proses

pembetukan kelompok

sosial.

Hal lain yang mengenai

fungsi musik Tunrung Tallua

adalah tentang bagaimana

makna dan peran musik

Tunrung Tallua dalam adat

istiadat kerajaan Tarowang dan

juga masyarakat Balangloe

Tarowang sebagaimana yang

telah dijelaskan oleh Adi

Ramadhan (2010: 05) bahwa

musik tradisional tidak hanya

merupakan apresiasi seni

semata, tetapi juga

memperlihatkan makna dan

fungsi yang sangat mendalam

bagi kehidupan masyarakat.

Adapun makna dan peran

musik tradisional bagi

masyarakat antara lain:

a. Musik untuk komunikasi

Musik tradisional

merupakan suatu sarana

yang berfungsi

mengkomunikasikan cirri

khas dan kebanggaan etnis

suatu daerah.

b. Musik untuk upacara

kerajaan dan ritual

keagamaan

Upacara-upacara ritual

maupun adat tradisional

tidak terlepas dari berbagai

kegiatan seni, satu

diantaranya musik.

c. Musik sebagai sarana mata

pencaharian



Pada zaman moderen,

kegiatan bermusik bukan

hanya untuk mecurahkan

ekspresi, menyalurkan

bakat dan kegemaran saja,

melainkan dapat dijadikan

sebagai salah satu cara

untuk mendapatkan

penghasilan tambahan.

Berdasarkan dari uraian

diatas, dapat disimpulkan

bahwa gendang Tunrung

Tallua sangat berperan penting

pada prosesi Abbarrisi dalam

kegiatan upacara pesta adat

Jene’-jene’ Sapparra

dimasyarakat Balangloe

Tarowang Kabupaten

Jeneponto. Hal ini dapat dilihat

dari penggunaan gendang

Tunrung Tallua dengan prosesi

Abbarrisi dalam upacara pesta

adat Jene’-jene’ Sappara.

Keberadaannya dalam upacara

pesta adat tersebut menjadi

instrument sakral dalam adat

istiadat kebudayaan Balangloe

Tarowang kabupaten Jeneponto.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan

penyajian hasil penelitian, hasil

analisis data dan pembahasan yang

sudah penulis paparkan pada beb

sebelumnya, dan sebagai akhir dari

karya ini, maka peneliti

menyimpulkan:

1. Bentuk penyajian

Tunrung Tallua pada prosesi

Abbarrisi dalam upacara pesta adat

Jene’-jene’ Sappara dan hanya bisa

dimainkan oleh Ata (hamba dari

Raja), dimainkan pada saat

penjemputan benda pusaka

(lambang kebesaran kerajaan

Tarowang) di rumah adat

Tarowang dan diarakan di Desa

Desa Balangloe Tarowang

kemudian menggunakan alat musik

beurpa Gendabg dan Gong. Dalam

bentuk penyajian Tunrung Tallua

ddukang dengan penyajian Baku

Karaeng dengan pola Tunrung

salapang, Tunrung Tallua ditutup

Pakanjara.

2. Tunrung Tallua yang

berperan penting dan sangat erat

kaitannya pada prosesi Abbarrisi

dalam upacara pesta adat Jene’-

jene’ sappara yang kegiatannya

hanya dilakukan keturunan

bangsawan kerajaan tarowang saja.

Fungsi Tunrung Tallua dalam

prosesi Abbarrisi sebagai penolak

malapetaka dalam kegiatan

upacara pesta adat Jene’-Jene’

sappara, adapun fungsi manifest

dari Tunrung Tallua yaitu untuk

menghargai para leluhur, takut

akan adanya bencana dan juga



sebagai ajang pertemuan dengan

masyarakat.

B. Saran

Tunrung Tallua merupakan

salah satu penyajian musik yang

ada di Kebupaten Jeneponto

khususnya di Kecamatan

Tarowang keberadaannya

merupakan salah satu peninggalan

sejarah kerajaan Tarowang serta

merupakan aset budaya bangsa

yang harus dilestarikan. Dalam hal

sangat membutuhkan kepadulian

instansi-instansi yang bertanggung

jawab dalam pelestarian Budaya.

Berdasarkan hal di atas, maka

ada beberapan saran yang ingin

penulis sampaikan yaitu:

1. Hendaknya tokoh adat lebih

mempublikasikan tentang

adanya perayaan pesta adat

Jene’-jene’ Sappara agar

bukan hanya masyarakat

Kabupaten Jeneponto tetapi

masyarakat luar juga dapat

mengertahui tentang adanya

kegiatan ini yang merupakan

salah satu bentuk kekayaan

budaya bangsa.

2. Perlunya kesadaran

masyarakat setempat dalam

memaknai budaya dan juga

melakukan tindakan secara

nyata dalam melestarikan

budaya lokal khususnya pada

Gendang Tunrung Tallua.

3. Demi pengembangan dan

pelestarian juga penyelamatan

aset budaya dibutuhkan

instansi-instansi terkait

dukungan secara moril maupun

materil.

4. Penulis berharap karya yang

sederhana ini dapat menambah



wawasan dan pengetahuan bagi

mahasiswa yang berkaitan

dengan Gendang Tunrung

Tallua.
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