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MOTO 

 

“karena sesungguhnya di dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan” 

(QS. Al Insyirah: 5-6) 

 

“dorongan terbesar adalah dorongan yang timbul dari diri sendiri” 

(penulis) 

 

“Pengalaman adalah guru yang paling berharga” 

(Anonim) 
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Absrak 

 

 Penelitian ini berisi tentang pembawaan lagu Takicuah Di Nan Tarang 

dalam gaya musik jazz. Bagaimana cara mengkolaborasikan musik tradisional 

Minangkabau dengan gaya musik jazz, dan menginterpretasikan lagu Takicuah Di 

Nan Tarang dalam gaya musik jazz. Penulis memilih konsep ini karena penulis 

berasal dari daerah Minangkabau memiliki pengalaman musikal dalam lagu 

daerah Minangkabau, dan kecintaan penulis terhadap gaya musik jazz. Resital 

tugas akhir melewati tahapan-tahapan proses kreatif, antara lain tahap persiapan, 

tahap inkubasi, tahap inspirasi, dan tahap verifikasi. Penulis ingin menyampaikan 

dan menginterpretasikan kepada pendengar makna dari lagu Takicuah Di Nan 

Tarang yang dibawakan dalam gaya musik jazz. Pertunjukan ini akan 

dipresentasikan dan didukung dengan aksesoris tradisi Minangkabau yang 

bertujuan untuk memperkuat nuansa tradisi Mnangkabau, membawakan alat-alat 

instrument modern untuk memperkuat karakter musik jazz. Dapat disimpulkan 

penulis berhasil memadukan karakter musik jazz dengan musik tradisional 

Minangkabau serta menginterpretasikan lagu Takicuah Di Nan Tarang dalam 

gaya musik jazz. 

 

Kata kunci :Musik Tradisional, Takicuah Di Nan Tarang, Musik Jazz. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

 Musik tradisi atau musik tradisional adalah musik atau suara yang berasal 

dari berbagai daerah, dalam hal ini di Indonesia. Musik tradisi adalah musik yang 

lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu, diwariskan secara turun 

temurundari satu generasi ke generasi berikutnya. Musik tradisi ini menggunakan 

bahasa, gaya, dan tradisi khas daerah setempat.
1
 Musik tradisi cenderung tidak 

mudah untuk dinikmati atau diterima sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat 

lain. Hal ini juga terjadi pada budaya Minangkabau. 

 Minangkabau merupakan etnis yang berada di Provinsi Sumatra Barat. 

Minangkabau juga melahirkan banyak jenis alat musik dan lagu. Alat musik khas 

Minangkabau antara lain saluang, sarunai, dan bansi. Ketiga alat musik tersebut 

biasanya dimainkan dalam pesta adat dan perkawinan. Pada zaman dahulu alat 

musik tradisional Minangkabau banyak digunakan untuk ritual keagamaan, tetapi 

zaman sekarang  sudah mengalami perkembangan dengan tujuan berbeda seperti 

untuk kebutuhan komersial sehingga terlahirlah lagu-lagu pop Minang.
2
 Salah 

satu lagu Pop Minang berjudul Takicuah Di Nan Tarang. Musik tradisional juga 

banyak  dikemas dalam gaya musik jazz. 

 Jazz adalah gaya musik yang berkembang pada akhir abad 19 di bagian 

selatan AS (Lousiana, New Orleans). Musik jazz lahir dengan dasar blues. Musik 

                                                           
1
Widagdo, pengertian Musik Tradisi, 

https://guruseni.wordpress.com/2010/07/20/pengertian-musik-tradisi/. Diakses pada tanggal 20 juli 

2010. 

 
2
Nurdin Yakub. Minangkabau Tanah Pusaka. (Bukittingi : Pustaka Indonesia, 1987), 13. 
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jazz tersebar mulai dari tahun 1915 diantara orang-orang kulit hitam dan 

mengalami perkembangan yang sangat cepat, dalam kurun waktu hanya beberapa 

dekade telah melahirkan beberapa aliran yang sangat penting  perbedaannya. 

Diawali dengan blues (1890-1900), Dixieland (1900an), Chicago (1920an), Swing 

(1930an), Bepop (1940an), Cool Jazz-Hard Bob (1950), Free Jazz (1960an), dan 

fusion (1970an).
3
 Pada resital tugas akhir penulis mengangkat konsep musik 

tradisional yang dibawakan dengan gaya musik jazz. 

 Musik modern adalah jenis musik yang tidak menggunakan gaya 

tradisional, sedangkan modern jazz adalah style musik jazz yang telah berdiri 

sejak awal tahun 1940, dengan karakter ritmis dan harmonis yang kompleks, 

penekanan pada progresi akor, melodi yang beragam, dan memfokuskan 

musiknya dalam improvisasi.
4
 

 Dalam penyajian tugas akhir penulis membawakan konsep Pembawaan 

Musik Tradisional Minangkabau Lagu Takicuah Di Nan Tarang Dalam Gaya 

Musik Jazz. Ketertarikan penulis memilih lagu Takicuah Di Nan Tarang karena 

penulis berasal dari daerah Minangkabau, dan memiliki pengalaman musikal 

dalam lagu daerah Minangkabau. 

 Pada resital tugas akhir penulis sebagai penyaji akan menyajikan 

aransemen dan format yang berbeda. Repertoar Takicuah Di Nan Tarang akan 

dibawakan dengan mengkolaborasikan alat-alat tradisional Minangkabau 

yaitubansi, saluang, dan sarunai dengan alat musik modern seperti brass dan juga 

                                                           
 

3
JohnF Szwed. Memahami Dan Menikmati Jazz. (Jakarta: PT Gramedia2008), 63. 

 
4
Aldiansyah, Musik Modern dan Populer, www.musikplus.com diakses pada tanggal 12 

Desember 2017. 
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combo. Dalam beberapa bagian repertoar penulis akan menggunakan teknik 

scatsing yangdimana akan dijelaskan pada bab IV. 

 

B. Rumusan Penyajian Musik 

Sesuai dengan keinginan penulis untuk menginterpretasikankarya tersebut, maka 

dapat dirumuskan : 

1. Bagaimana cara memadukan karakter musik jazz dengan karakter musik 

tradisional Minangkabau dalam membawakan lagu Takicuah Di Nan 

Tarang ? 

2. Bagaimana menginterpretasikan lagu Takicuah Di Nan Tarang dalam gaya 

musik jazz ? 

 

C. Tujuan Penyajian Musik 

Dari permasalahan yang telah ditemukan, tujuan dari masalah-masalah yang ingin 

penulis bahas pada tugas akhir ini adalah:. 

1. Mengetahui cara memadukan karakter musik jazz dengan karakter musik 

tradisional Minangkabau dalam membawakan lagu Takicuah Di Nan 

Tarang. 

2. Mengetahui cara menginterpretasikan lagu Takicuah Di Nan Tarang 

dalam gaya musik jazz. 
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D. Manfaat Penyajian Musik 

 Manfaat yang pertama adalah manfaat bagi kelompok musik. kelompok 

musik diharapkan dapat mengetahui bagaimana cara memadukan karakter musik 

tradisional dengan karakter musik jazz. Manfaat yang kedua untuk penyanyi serta 

mahasiswa jurusan musik yang mengampu minat utama vokal agar mengetahui 

bagaimana cara menginterpretasikan musik tradisional ke dalam gaya musik jazz. 

Manfaat yang ketiga adalah manfaat bagi penonton dan masyarakat luas. 

Pertunjukan ini diharapkan dapat meningkatkan minat apresiasi penonton dan 

masyarakat akan pertunjukan kolaborasi musik tradisional dengan musik modern.
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