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Abstract. This study reviews the music changes in society kuriding South Kalimantan. Music kuriding made from palm tree 
grows by itself without diperkebunkan, because South Kalimantan micro environment suitable for plant palm trees. Palm tree 
has been used for various purposes, but also used as a basic ingredient of music artists kuriding. Researchers looked at the 
social phenomenon of people have been able to oust the traditional arts in the community, especially the music kuriding. In 
order to identify the cause of the change kuriding music, then carried out qualitative research, so that this problem can be 
described in detail for purposes of analysis. Support data collection tetab rely on observation and interview techniques, as 
well as documenting the show field to find a picture of the music changes kuriding. The results of this study terhadab kuriding 
music as a tool for solace when his lonely and unwind after a long completion in the fields or gardens, as a tool to remind 
them of the ancestors, and as a sacred media, these functions still believed some people. And changes the function of music 
kuriding caused internal factors are artists themselves who transform their art as a result of the demands of musicals, so they 
innovate, be creative, featuring arts in order to survive in society akibar onslaught of globalization, as well as urging or 
economic needs are not enough, finally they are also willing to ask the performing arts to be rewarded with money. External 
factors due to the influence of Eastern cultures, the West, to India incoming and readily accepted by the public because they 
are classified practical, technology, and new discoveries. 
 
Keywords: community, culture, function, kuriding, music 

 
 

1. PENDAHULUAN 
 

Kalimantan Selatan meliputi wilayah seluas 
37.530,52 km2 atau 6,98% dari luas Pulau Kalimantan 
dan 1,96% dari luas wilayah Negara Indonesia. 
Secara administrasi terdiri atas 11 kabupaten dan 2 
kotamadya. Letak astronomis Kaliamantan Selatan 
adalah di antara 114 19’13’’-116 33’ 28’’ Bujur Timur 
dan 1 21’49’-4 10’14’ Lintang Selatan. Secara 
geografis terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan 
dengan batas-batas: (a). Sebelah Barat dengan 
Provinsi Kalimantan Tengah, (b). Sebelah Timur 
dengan selat Makasar, (3). Sebelah Selatan dengan 
laut Jawa dan, (4). Sebelah Utara dengan Provinsi 
Kalimantan Timur.  

Struktur geologi tanah di Kalimantan Selatan 
sebagian besar adalah tanah basah (alluvial) yaitu 
sebesar 22,76%. Pada sepanjang daerah aliran 
sungai juga merupakan tanah rawa atau gambut yang 
memiliki tingkat keasaman yang cuku tinggi. 
Sebanyak 74,81% wilayah berada di ketinggian 25-
100 meter di atas permukaan laut. Potensi geografis 
lainnya yaitu memiliki sungai yang berpangkal di 
pegununggan meratus dan bermuara ke laut Jawa 
dan selat Makasar. Salah satunya adalah sungai 

Barito yang terkenal sebagai sungai terlebar di 
Indonesia. 

Secara geologis, sebagian besar wilayah 
Kalimantan Selatan terdiri dari batu endapan dan 
batuan baku, dengan bentuk morfologi yang dapat 
dibagi dalam empat bentuk yaitu dataran alluvial 
(589.243 ha). Dataran 1.171.944 ha, bukit (635.409 
ha), dan pegununggan (1.259.456 ha). Dengan 
demikian wilayah Kalimantan Selatan didominasi oleh 
bentuk morfologi dataran dan pegununggan yaitu 
masing-masing 33,89% dan 33,56% (BPS Kalsel, 
2010:7). 

Wilayah Kalimantan Selatan banyak dialiri 
sungai besar maupun sungai kecil. Pada umumnya 
sungai-sungai di Kalimantan Selatan berpangkal di 
pegunungan meratus dan bermuara di laut Jawa atau 
Selat Malaka. Untuk aliran sungai ini banyak istilah 
yang dipakai, disesuaikan dengan jenis alirannya 
yaitu: batang banyu, hantasan atau antasan, anjir, 
saka, handil, rai dan sebagainya.  

Wilayah Kalimantan Selatan selain memiliki 
banyak sungai, juga memiliki berbagai macam 
kesenian pertunjukan rakyat yang biasanya 
dipertunjukan seperti: Mamanda, Wayang Gong, 
Wayang Kulit, Wayang Orang, Damarwulan, Madihin, 
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Lamut, Jappen/Bajapin, Kintung, Kurung-kurung 
hantak dan Panting. Dari beberapa macam bentuk 
seni pertunjukan terdapat pula salah satunya adalah 
kuriding. 

Namun saat ini, perlu dicermati secara seksama 
mengingat bahwa kuriding pada zaman dahulu hingga 
masa sekarang mengalami pergeseran dan 
perubahan, dikarenakan dengan kurangnya 
kesadaran dan perilaku masyarakat  Banjar terhadap 
musik kuriding. Kuriding yang selama ini jauh dari 
kehidupan masyarakat Banjar dengan adanya 
berbagai sebab akibat. 

Mulai dari arus globalisasi yang cenderung 
apatis dan mengikuti arus sehingga kesenian modern 
yang terkesan praktis telah menjadi kiblat kesenian 
kita, tetapi bagaimanapun juga musik tradisional 
daerah telah memberikan pemahaman nilai, moral 
yang luhur, dan memang sangat sesuai jika di 
aplikasikan dalam masyarakat. Perkembangan zaman 
telah mengakibatkan banyak perubahan dalam 
budaya masyarakat, perubahan tersebut tidak hanya 
berdampak pada masyarakat akan tetapi kesenian 
pun ikut mengalami perubahan. 

Kesenian dapat berkembang dan berubah 
sesuai dengan kondisi dari kebudayaan itu sendiri, 
perubahan berarti suatu proses yang mengakibatkan 
keadaan sekarang berbeda dengan sebelumnya 
berupa kemunduran dan juga bisa kemajuan. 
Kenyataan ini bisa dilihat pada perjalanan musik 
kuriding sebagai seni tradisional masyarakat Banjar. 
Persentuhan kebudayaan tersebut memberikan 
pengaruh besar bagi tatanan kehidupan masyarakat. 

Memahami sebuah perubahan kebudayaan 
bertitik tolak dan timbul dari organisasi sosial dalam 
sebuah masyarakat, masyarakat adalah sistem 
hubungan dalam arti hubungan organisasi dan bukan 
hubungan antarsel. Kebudayaan mencakup segenap 
cara berpikir dan bertingkah laku, yang timbul karena 
interaksi yang bersifat komunikatif seperti 
menyampaikan buah pikiran secara simbolik dan 
bukan warisan karena keturunan. Perubahan ini juga 
dipengaruhi peranan media yang men-transfer nilai-
nilai, sikap dan pola tingkah laku antar kelompok 
dalam masyarakat. Dalam proses perubahan tersebut 
ada kelompok masyarakat yang kemudian dapat 
mengalami penyesuaian (adjustment) tetapi kalau 
terjadi kegagalan dalam penyesuaian disebut gagal 
(maladjustment). Penyesuaian dapat terjadi pada 
tataran kelembagaan dan juga dapat terjadi pada 
tataran individual. 

Musik kuriding memiliki keunikan pada saat 
memainkan dengan cara menempelkan dimulut, 
sedangkan suara yang dihasilkan menghentak-hentak 
dari tarikan tangan kanan, dan bentuk yang kecil 
tetapi dapat menghasilkan suara yang nyaring (keras). 
Musik kuriding terbuat dari pohon enau. Pohon enau 
banyak tumbuh dibantaran wilayah Kalimantan 
Selatan tanpa diperkebunkan, pohon enau tumbuh 
seiring dengan kehidupan manusia. Pohon enau 
selain dipergunakan sebagai bahan dasar musik 
kuriding juga dimanfaatkan manusia diberbagai 
kebutuhan seperti; buah dari pohon enau dapat 
dimakan yang disebut kolangkaling, serabut dari 
pohon enau dipergunakan sebagai sapu ijuk, 
sedangkan air nira dari pohon enau menjadi gula 
aren, dan masih banyak kebutuhan yang lainnya. 

Fenomena yang terjadi terhadab musik kuriding 
sangat memprihatinkan, melihat kenyataan para 
pemainnya dari tahun ke tahun makin berkurang 
secara kuantitas, tidak banyak orang yang bisa 
memainkan dan yang bisa memainkannya umur 50 
tahun keatas. Ketidak tarikan generasi muda terhadab 
musik tradisional karena generasi muda tidak 
mendapatkan kesempatan dari orang tua untuk 
diperkenalkan nuansa budaya tradisional. 

Berangkat dari fenomena yang terjadi terhadab 
musik kuriding, peneliti tertarik untuk melihat lebih 
dalam mengenai perubahan fungsi musik kuriding di 
masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Agar 
terhindar dari kepunahan oleh arus modernisasi, 
sebab semakin semarak dan berkembangnya jenis 
kesenian non tradisional (modern) yang pada 
kenyataannya mampu menggeser kedudukan 
kesenian tradisional dalam kehidupan pencipta seni, 
akademisi, dan penikmat seni. 

Penelitian ini melihat perubahan budaya pada 
sebuah komunitas individu atau masyarakat yang 
mengalami perubahan sebagai pemilik kesenian 
tersebut. 

 

2. METODE 
 

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, 
yaitu seluruh data yang didapat dideskripsikan dalam 
bentuk kata-kata yang kata-kata itu tidak diangkakan 
seperti lazimnya dalam penelitian Kuantitatif. Cara 
kerja dan berpikir untuk mendapatkan data yang 
benar pun melalui proses kerja dan berpikir induktif 
bukan deduktif sebagaimana halnya yang dilakukan 
dalam penelitian Kuantitatif. Penentuan lokasi, 
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sasaran kajian, teknik pengumpulan data, dan 
langkah analisis data secara umum dijelaskan. 
(Rohidi, 2011:47). 

Untuk membantu penelitian ini, peneliti 
menggunakan teori perubahan sosial budaya dari 
berbagai sumber salah satu ciri mendasar dari sebuah 
sistem kehidupan masyarakat adalah perubahan 
sosial budaya. Gambaran adanya suatu perubahan 
dalam masyarakat dapat dilihat dari adanya unsur-
unsur atau komponen masyarakat yang berbeda bila 
dilihat dari satu titik waktu tertentu dengan titik waktu 
yang lain pada masa berikutnya. Perubahan sosial 
budaya menggambarkan suatu proses perkembangan 
masyarakat. Pada satu sisi perubahan sosial budaya 
memberikan suatu ciri perkembangan atau kemajuan 
(progress) tetapi pada sisi yang lain dapat pula 
berbentuk suatu kemunduran (regress). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Musik kuriding 

 
Musik kuriding di interpretasikan sebuah alat 

getar yang dapat dikategorikan sebagai alat musik 
ritmis/perkusi, berdasarkan dari hasil produksi suara, 
teknik cara memainkannya, dan termasuk kedalam 
jenis musik idiofon. Dan dari segi bentuk kuriding 
berukuran kecil persegi panjang.  Kuriding terbagi 
menjadi dua bagian, yaitu bagian dalam (tidak rata) 
dan bagian luar (rata) yang dimaksud dengan bagian 
dalam yaitu bagian yang ditempelkan di mulut, 
sedangakan bagian luarnya yaitu bagian yang 
menghadap ke luar. 

Bentuk kuriding berukuran kecil persegi panjang. 
Berukuran panjang 2cm dan lebar 10cm dengan 
ketebalan 2mm. Memiliki tekstur nyata dengan bentuk 
garis-garis halus. Bahan dasar kuriding dari pelepah 
pohon enau, tali penarik kuriding dari tali belati kecil 
berwarna putih dari tali belati, sedangkan stik (stick) 
yang mempermudahkan pemain kuriding dalam 
memainkannya terbuat dari pelepah pohon enau. 
Pemberat diilat/butuh kuriding yang ditempelkan 
dengan menggunakan lem G terbuat dari sisa 
potongan dasar kuriding.  

 

3.2 Bentuk Pertunjukan Kuriding 
 

Kuriding jika dilihat dari bentuk pertunjukannya 
tergolong pada seni pertunjukan sederhana. Bila kita 
berbicara bentuk tentu tidak kesederhanaan bentuk 
saja yang menjadi penentu dalam kehidupan seni 

pertunjukan tradisi. Namun masih terdapat bentuk-
bentuk lain yang terkandung dalam seni tradisi 
tersebut. Oleh karena itu, pada dasarnya bentuk seni 
tidak hanya sesuatu yang berwujud atau objek seni 
yang kasat mata dan bisa diraba, tetapi bentuk seni 
mempunyai pengertian yang paling abstrak, berarti 
struktur, artikulasi, hasil menyeluruh dari hubungan 
berbagai faktor yang saling bergayutan, atau lebih 
tepat cara dirakitnya keseluruhan aspek yang 
melibatkan pengertian bentuk, ekspresi, yang 
membuat seni memiliki sifat yang unik (Liliweri, 
2006:18).  

Melihat dari instrumen yang digunakan pada 
pertunjukan musik kuriding termasuk kedalam jenis 
musik Percusion Instrumen Ensamble yang diisi atau 
diikuti oleh nyanyian atau vokal 
didalamnya.Pertunjukan kuriding selain dimainkan 
secara ansambel. Akan tetapi juga dapat dipadukan 
dengan instrumen musik tradisi lainnya seperti: 
panting, unggut, dan  sampek. Hal ini disesuaikan 
dengan kebutuhan atau keinginan seorang komponis 
musik. 

Penyajian ansambel kuriding dapat ditampilkan 
diberbagai tempat misalnya di panggung atau 
pelataran (teras),dan pekarangan yang 
permukaannya rata karena pemain kuriding 
memainkannya dengan posisi duduk telimpuh 
(bersila) dan posisi berjejer, memakai kostum khas 
Banjar seperti laung ikat tutup, baju taluk balanga dan 
celana panjang (pria), dan baju kurung, bawahan, 
kerudung (wanita). 

Penyajian kuriding juga tidak enak 
kedengarannya jika dimainkan hanya satu orang 
pemain kuriding.Maka dari pada itu penyanjian 
kuriding disajikan secara ansambel.Peranannya 
sangat penting karena terdapat beberapa jenis pola 
ritmis yang bisa didapatkan dalam permainannya. 
Dalam penyajiannya kuriding berfungsi sebagai 
instrumen pelengkap atau pengatur tempo. kuriding 
dapat dimainkan dua sampai tiga menit menyesuaikan 
dengan ketahanan fisik dari pemain kuriding. 
Mengingat kuriding susah untuk dimainkan karena 
hasil suara menggunakan rongga mulut sebagai 
pengatur resonasinya. Pemain kuriding biasanya 
bernafas dengan cara membuka mulut sesaat tetapi 
tidak berpengaruh ke dalam permainan karena sudah 
terampil.  

Dalam penyajian musik kuriding tidak ada ritual 
atau bacaan khusus ketika memainkan kuriding, hal 
ini dikarenakan kuriding hanya bersifat dari alat 
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permainan rakyat pedalaman khususnya, hingga 
menjadi sebuah hiburan seni pertunjukan.  

Pada perkembangannya dimasa sekarang, 
kuriding sering juga digabungkan dengan beberapa 
instrumen modern seperti: gitar elektrik, gitar bass, 
keyboard, drum set, dan biola. Hal ini dilakukan guna 
mempertahankan serta mewariskan musik kuriding 
ditengah masyarakat dan generasi muda.  

 

3.3 Cara Memainkan Kuriding 
 
Memainkan kuriding diperlukan keterampilan 

khusus, cara memainkan kuriding dengan cara 
memasukan tali ke tangan kiri bagian jari kelingking 
yang memegang tali pendek melingkar hingga 
menahan bilahan kayu. Letakkan diujung sisi kiri 
kuriding di ruas tengah telunjuk dan di pencet dengan 
ibu jari.  

Pada sisi tangan kanan dipegang dengan 
genggaman tangan kanan. Tarik tali tersebut dengan 
mengeper (tarikan tidak berhenti pada batas akhir tali 
tapi cepat kembali keujung sisi kuriding). Jika sudah 
mendengar suara maka untuk memperbesar suara 
tersebut ikuti langkah berikut. Pada bagian ruas 
pertama yang mempunyai lidah tipis ditempatkan 
dimulut diapit kedua bibir atas dan bawah. Tali pada 
ujung ruas kedua ditarik-tarik sehingga lidah 
instrumen bergetar mengeluarkan suara menderu-
deru dengan diiringi suara menghentak-hentak 
berirama teratur. Deru angin itu muncul dari tiupan 
mulut pemain kuriding.Sedangkan bunyi menghentak-
hentak dari tarikan tangan kanan. 

Kuku ibu jari tangan kanan diletakkan pada 
pinggir bibir sisi kiri dengan tangan siku dan lengan 
sejajar bahu, dan pangkal ibu jari menyandar 
kerahang atau pipi kiri.Letakkan kerangka lidah 
kuriding pada bibir atas dan bawah dengan sedikit 
menganga tapi bibirnya tertutup rapat sisi kuriding. 

Pada udara didapat dari rongga dada 
dihembuskan sedemikian rupa sambil menggerakkan 
pangkal lidah kita. Hinga menghembuskan udara dan 
menggerakkan pangkal lidah akan terbentuklah nada 
dari lidah kuriding yang sedang bergetar karena 
tarikan tali pada bagian ruas kedua. Tinggi rendah 
nada yang dibentuk tergantung pada hembusan udara 
dan gerakan pangkal lidah dalam mulut.Gerakan bibir 
juga ikut menentukan tinggi nada.Bunyi nada yang 
dihasilkan hampir menyerupai bunyi pada instrumen 
musik kenong yang dipukul. 

 

3.4 Kostum 
 

Kostum yang dipergunakan dalam pertunjukan 
musik kuriding oleh pria dan wanita ialah pakaian adat 
Banjar karena terkesan sopan.Untuk pria dilengkapi 
baju miskat, laung ikat tutup dan celana 
palembangan.Dan wanita memakai baju kurung, 
bawahan dan kerudung. Warna pakaian adatnya 
disesuaikan dengan lima warna adat yaitu: unggu, 
merah, hijau, kuning dan hitam.  

 

3.4.1 Baju Miskat 
 

Dalam pertunjukan ansambel kuriding ada dua 
jenis pakaian yang dipakai pemain kuriding: 1). Baju 
miskat dan 2). Baju taluk balangga. Bentuk baju yang 
dipakai hampir mirip dengan baju koko pria. Cara 
memakai baju biasanya memakai pakaian dalam 
(dilapisi), sehingga tertutup badan si pemakai bagian 
dadanya. 

 

3.4.2 Laung 
 

Laung yang dipergunakan dalam pertunjukan 
kuriding laung ikat tutup. Laung ini bagian atasnya 
tertutup, Laung ini biasanya dipakai dalam kedudukan 
pejabat tingkat kelurahan dan prajurit biasa dalam 
istilah kesenian masyarkat suku Banjar Kalimantan 
Selatan. 

 

3.4.3 Salawar palembangan 
 

Salawar dalam istilah bahasa Banjar dan dalam 
bahasa Indonesia ialah celana. Salawar palembangan 
yang terbuat dari kain tipis atau kain sutra berwarna 
hitam.Bagian atas lebar sedangkan bagian bawah 
lebar pula. Pada bagian pinggang salawar (celana) 
diberi tali.  

 

3.5 Pada Tahun 1970-1978 
 

Kuriding pada tahun 1970-an yang disebut oleh 
masyarakat Kalimantan Selatan dengan sebutan 
nama satu peralatan yang sangat sederhana, memiliki 
suara mendengung dari sebuah getaran yang 
dihasilkan.Berawal dari sebuah permainan yang diberi 
nama “kuriding” dalam istilah bahasa Banjar di 
Kalimantan Selatan. Kuriding dimainkan oleh si 
pemain kuridingkemudian diadu dengan kuat-kuatan 
memainkankuriding tanpa meneteskan airyang 
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menetes dari mulut pemain kuriding.Dalamjumlah 
pemain tidak dibatasi, pemain kuriding pada zaman 
dahulu kebanyakan oleh kaum lelaki. 

Peristiwa permainan kuriding banyak ditemuie 
pada masyarakat pedalaman(dataran tinggi). 
Pelaksanaan permainan ini dapat dilaksanakan pada 
pagi, siang, sore dan malam hari tanpa adanya 
sebuah aturan. Akan tetapi kebanyakan dimainkan 
pada sore hari karena pemain kuriding sudah selesai 
melakukan kegiatan sehari-hari seperti bertani, 
berkebun dan lain-lain. 

Latar belakang sosial budaya pada masa lalu 
terutama di masyarakat pedalaman  sebagai hiburan 
anak-anak sangat terbatas sekali. Hiburan anak-anak 
yang ada hanyalah berupa permainan 
rakayat.Permainan ada yang bersifat hiburan biasa, 
hiburan tontonan, adu kekuatan, keterampilan, gerak 
badan dan sebagainya.Permainan kuriding 
merupakan permainan hiburan tontonan yang tidak 
membedakan kelompok sosial di masyarakat 
Kalimantan Selatan pada umumnya. 

Latar belakang sejarah perkembangannya 
menurut penuturan informan, yang rata-rata usia 50 
tahun ke atas. Permainan kuriding ini sudah ada dan 
berkembang pada masyarakat Kalimantan Selatan 
ketika mereka masih kecil, yaitu waktu informan 
berusia kira-kira 10tahun.Dapat disimpulkan bahwa 
sebelum kemerdekaan Indonesia permainan ini sudah 
ada.Hanya kapan mulai dan berkembangnya tidak 
dinyatakan dengan pasti, dahulunya permainan ini 
merupakan permainan rakyat anak-anak pedalaman 
masyarakat di Kalimantan Selatan. 

Peserta pemain kuriding pada prinsipnya adalah 
permainan perorangan.Karena sering diadakan 
permainan pertandingan antara satu anak dengan 
anak satunya, maka permainan ini menjadi sebuah 
permainan kelompok, mengenai jumlahnya minimal 
dua orang dapat dilaksanakan tanpa adanya 
batasan.Dan permainan ini tidak terikat pada umur, 
mengenai persiapan permainan adu kuriding tidak 
memerlukan tempat yang khusus bisa dimana saja 
dimainkan. 

 

3.6 Pada Tahun 1990 
 
Memasuki pada era 90’an,kuriding beralih fungsi 

pada zaman dahulu sebagai alat permainan rakyat 
sebagai hiburanpribadi maupun kelompok.Melainkan 
sekarang beralih fungsi menjadi hiburan pertunjukan 
pribadi pelepas lelah setelah seharian 

bertani/berkebun, dan juga berfungsi sebagai 
pengusir binatang buas.Fungsi ini dibuktikan 
berdasarakan cerita tentang datu macan yang 
menelan kuriding. Kemudian kuriding itu patah di 
dalam mulutnya sehingga tertelan hingga macan itu 
mati.Hingga keturunan macan takut apabila 
mendengar suara kuriding apalagi mendekatinya. 

Hasil diatas berdasarkan penuturan beberapa 
seniman dan masyarakat di Kalimantan Selatan yang 
mengetahui tentang sejarah kuriding seperti: Rumiah, 
Gaparudin dari desa Ulu Benteng, Anang Kacil dari 
Desa Karang Jawa, Muklis Maman dari kota 
Banjarmasin, dan Sarbaini dari Desa Barikin mereka 
menceritakan pengetahuan tentang sejarah kuriding 
pada mulanya. 

 

3.7 Perubahan Instrumen Kuriding 
 
Perubahan budaya dapat diartikan sebagai 

segala perubahan pada perilaku, sosial dan sikap 
masyarakat pada khususnya kesenian daerah 
setempat. Perubahan-perubahan pada perilaku, sosial 
dan sikap itu selanjutnya mempunyai 
berpengaruhpada sistem-sistem dimasyarakat, 
termasuk di dalamnya nilai-nilai, pola-pola perilaku 
ataupun sikap dalam masyarakat itu yang terdiri dari 
individu maupun kelompok-kelompok sosial. 
Berdasarkan pemikiran Barker, (2014: 210). 

Suatu perubahan terjadi oleh karena sebab yang 
bersifat alamiah dan sebab yang sudah 
direncanakan.Perubahan budaya yang bersifat 
alamiah adalah suatu perubahan yang bersumber dari 
dalam masyarakat itu sendiri.Dan perubahan budaya 
yang direncanakan adalah perubahan yang terjadi 
karena adanya suatu program yang direncanakan, 
seringkali berbentuk intervensi, yang bersumber baik 
dari dalam ataupun dari luar suatu 
masyarakat.Perubahan budaya dapat terjadi secara 
lambat maupun terjadi secara cepat.Perubahan-
perubahan yang memerlukan waktu yang lama 
dimana terdapat suatu rentetan perubahan-perubahan 
kecil yang saling mengikuti dengan lambat 
dinamankan evolusi. Menurut Anwar dan Adang 
(2013:247). 

Perubahan dari kuriding yang terjadi pada 
masyarakat Banjar berjalan secara signifikan 
mengikuti perkembangan zaman terlebih dahulu. Hal 
ini dikarenakan masyarakat sebagai pemilik kesenian 
kuriding memanfaatkan betul keberadaannya di mulai 
pada tahun 2013 hingga sekarang. Dalam kehidupan 
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sosial dan budaya masyarakat  Banjar terhadap 
kuriding memiliki fungsi guna yang beragam seperti: 
alat untuk pelipur lara dikala sepi dan melepas lelah 
setelah selesai beraktivitas di sawah atau kebun, 
sebagai alat untuk mengingatkan mereka akan 
leluhur, dan sebagai media yang disakralkan, fungsi-
fungsi ini masih dipercaya sebagian masyarakat masa 
kini. Akan tetapi mereka sudah jarang memainkan 
atau menyimpannya, terkecuali mereka yang masih 
mempercayai dan peduli dengan budaya tradisi. 

Perubahan yang dilakukan seniman terkait 
dengan kuriding tidak lepas dari sebuah ide, 
pengembangan, dan pengetahuan yang terus 
dilakukan seiring dengan tuntutan musikal seniman 
terhadap masyarakat sebagai pemilik dari 
keseniankuriding. Masyarakat pada umumnya jangan 
hanya sebagai pemilik akan tetapi mengetahui bentuk 
dari kuriding agar tetab terjaga keberadaannya. 

Konsep komposisi atau dari segi struktur 
kuriding tidak mengalami perubahan sebelumnya. 
Meskipun dari segi fungsi, penambahan instrumen-
instrumen tradisi maupun modern dan memasukan 
vokal dalam penyajiannya.Konsep musikal musik 
kuriding masih dipertahankan dan sebagai ciri dari 
penyajiannya, meskipun mengalami perkembangan 
dan perubahan. Perubahan yang terdapat pada 
kuriding pada awal keberadaannya dengan kuriding 
pada saat ini (Gambar 1). 

Berdasarkan bagan perubahan yang terjadi 
merupakan suatu aktivitas dalam mengembangkan 
musik tradisional menjadi bentuk yang baru.Dalam 
kondisi yang telah banyak merubah pandangan 
masyarakat suku Banjar terhadab kesenian musik 
tradisinya. Maka yang hanya suatu permainan rakyat 
menjadi seni pertunjukan musik yang dapat 
dipertontonkan pada masyarakat luas. Hingga pada 
saat ini penambahan instrumen menjadi kreativitas 
seniman maupun akademisi disetiap pertunjukannya 
agar memberikan warna baru yang  disesuaikan 
dengan selera generasi sekarang agar tidak dikatakan 
kuno. 

 

3.8 Faktor Penyebab Perubahan 
 
Menurut Alvin Boskoff bahwa Perubahan sosial 

budaya dalam masyarakat disebabkan adanya faktor 
internal dan eksternal. Menurut teori internal, bahwa 
perubahan disebabkan oleh perubahan kondisi, 
temuan-temuan baru, perasaan, minat seniman, dan 
masyarakat pendukungnya yang ingin merubah, serta 

mengadakan pembaharuan untuk menyesuaikan 
dengan perkembangan zaman. Menurut teori 
eksternal bahwa adanya pengaruh budaya asing yang 
masuk ke dalam kehidupan masyarakat, serta 
hadirnya teknologi canggih dan ilmu pengetahuan, 
menyebabkan masyarakat akan mudah menerima 
informasi, dan ini akan memotivasi masyarakat untuk 
mengikuti modernitas. Akibatnya timbul suatu ide dan 
pikiran untuk merubah yang lama, dengan menambah 
dan mengurangi beberapa unsur-unsur yang 
dianggap kurang relevan dengan kondisi yang 
ada.Perubahan tersebut dilakukan agar seni tradisi 
dapat hidup dan berkembang sesuai dengan 
perkembangan zaman (1964:141-154). 

 

 
Gambar 1. Perubahan fungsi kuriding 
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Berpijak dari uraian Alvin Boskoff dan Sorokin 

dalam Koentjaningrat kiranya perubahan kesenian di 
Kalimantan Selatan disebabkan adanya faktor internal 
dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan oleh 
seniman itu sendiri yang mengubah kesenian mereka 
akibat dari tuntutan musikal, sehingga mereka 
berinovasi, berkreasi menampilkan kesenian agar 
tetap bisa bertahan pada masyarakat akibar 
gempuran arus globalisasi, maupun desakan atau 
kebutuhan ekonomi yang tidak mencukupi, akhirnya 
mereka juga bersedia menampilkan pertunjukan seni 
hingga diberi imbalan berupa uang. Faktor eksternal 
disebabkan adanya pengaruh dari budaya Timur, 
Barat, hingga India yang masuk dan mudah diterima 
oleh masyarakat karena tergolong praktis, teknologi, 
dan penemuan-penemuan baru. 

Aspek yang menyebabkan terjadinya perubahan 
fungsi dari kuriding pada masyarakat suku Banjar di 
Kalimantan Selatan, yang dari permainan rakyat 
hingga ke pertunjukan seni antara lain sebagai 
berikut. 

Aspek Demografi. Pada saat lingkungan 
masyarakat suku Banjar belum memasuki unsur-
unsur kesenian luar, yang berlaku adalah adat istiadat 
yang sudah ada, yang diwarisi dari nenek moyang 
sebelumnya. Anggota masyarakat baru menyerab 
pengetahuan dan pengalaman dari lingkungan 
sebagaimana adanya pada zaman dahulu.Namun 
ketika terjadi kontak dengan kesenian baru, kesenian 
yang datang dari luar lingkungan alamnya. Generasi 
baru itu mulai pula mengetahui dan menyerab hal-hal 
baru yang bahkan sama sekali tidak bertentangan dan 
diterima oleh masyarakat.  

Aspek Ilmu Pengetahuan. Suatu proses yang 
besar tetapi yang terjadi dalam jangka waktu yang 
tidak terlalu lama adalah sebuah inovasi, inovasi 
dipelajari dan akhirnya dipakai dalam masyarakat. Hal 
ini terjadi pada kesenian masyarakat suku Banjar 
yaitu kuriding yang dulunya dimainkan dengan 
menarik-narik bilah pada bagian kuriding, sedangkan 
sekarang kuriding dimainkan dengan cara dipetik dan 
hasil suara yang dihasilkan dari tabung. 

Aspek Teknologi. Faktor yang menyebabkan 
berkurangnya permainan kuriding yang dilakukan oleh 
masyarakat Banjar, disebabakan adanya kemajuan 
daya pikir  dan kemajuan teknologi modern atau 
tampak dari modernisasi. Pengaruh terlihat secara 
langsung dari bidang informasi.  

Aspek Pariwisata. Ansambel Kuriding dari 
sebuah hiburan permainan rakyat masyarakat 
pedalaman menjadi bentuk hiburan seni pertunjukan. 
adanya terjadi perubahan pada tahun 1990-an. 
Sedangkan di tahun 2009 memulai sosialisasi secara 
perlahan kuriding dipertunjukan pada acara atau 
pagelaran kebudayaan, seperti Festival Pasar 
Terapung (2010), Pawai Budaya dengan Dewan 
Kesenian Barito Kuala di Banjarmasin (2010), Acara 
Pekan Kemilau Seribu Sungai (2011), Tahun 2014 
Taman Budaya mengadakan pementasan kuriding 
kolaborasi dengan musik modern. 

Aspek Ekonomi. Faktor-faktor diatas antara lain 
yang menyebabkan perubahan permainan kuriding ke 
dalam sebuah pertunjukan hiburan kuriding adalah 
faktor ekonomi. Tambahan dalam pemasukan 
ekonomi bagi mereka, adalah dengan 
caramempertunjukan kesenian ansambel kuriding 
yang semula berfungsi sebagai perminan rakyat 
pedalaman berubah ke seni pertunjukan yang 
dikemas kedalam bentuk hiburan atau tontonan. 
Pertunjukan ini dilakukan berdasarkan permintaan 
dan keinginan sebuah lembaga instansi yang ada di 
Kalimantan Selatan dimasukan ke dalam acara 
formal, dan pemain kuriding juga mendapatkan 
imbalan.Sebuah ide atau gagasan dari seorang 
seniman yang membuat musik kuriding sesuai dengan 
permintaan masyarakat sebagai pemilik.Kuridingdi 
buat dari pohon pelepah enau, dikemas semenarik 
mungkin dan dikasih label. 

Faktor-faktor di atas antara lain yang 
menyebabkan terjadinya suatu perubahan terhadab 
kesenian kuridingpada masyarakat suku Banjar 
Kalimantan Selatan yang diterima dengan baik.  

 

3.9 Fungsi Instrumen Kuriding 
 

Dalam menuliskan fungsi instrumenkuriding 
maka peneliti mengacu pada teori Allan P. Meriam 
(1964 :210) yaitu “use then refers to the situation in 
which is employed in human action: function concern 
the reason for its employment and particulary the 
brodadepurpose which is serves ”. 

Dari kalimat di atas dapat diartikan bahwa use 
(penggunaan) menitik beratkan pada masalah situasi 
atau cara yang bagaimana musik itu digunakan, 
sedangkan function (fungsi) yang menitik beratkan 
pada alasan penggunaan atau menyangkut tujuan 
pemakaian musik itu mampu memenuhi kebutuhan 
manusia itu sendiri.  
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Pada zaman modern perkembangan seni 
semakin tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 
manusia yang sesuai dengan kebutuhan 
emosional.Sehingga perkembangan manusia dalam 
menciptakan dan menggunakan seni semakin dapat 
dirasakan.Pada perkembangan selanjutnya manusia 
telah menciptakan karya seni yang berdayaguna 
dalam kehidupan manusia sesuai dengan fungsi dan 
kedudukan pada masyarakat individu maupun 
masyarakat kelompok. 

Secara umum fungsi kuriding sudah banyak 
mengalami perubahan.Pada zaman dahulu musik 
kuriding sebagai permainan rakyat pedalaman, 
dimana kuridingmemiliki fungsi hanya sebagai hiburan 
masyarakat (pelepas lelah).Namun seiring 
perkembangannya sejak kuriding tidak lagi hanya 
berfungsi sebagai hiburan masyarakat, melainkan 
juga sebagai pertunjukan kesenian. Banyak sekali 
perubahan yang terjadi, baik dari segi jumlah 
instrumenmusik yang bertambah maupun jenis musik 
danpola atau ritmis yang dimainkan. 

Fungsi ini dikarenakan perilaku masyarakat 
pada zaman dahulu sampai dengan sekarang, dari 
penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa 
kuriding dapat berfungsi sebagai berikut. 

Sarana Hiburan Pribadi. Kuriding merupakan 
salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan 
akibat rutinitas harian, karena pada zaman dahulu 
kuriding sebagai pelepas lelah setelah seharian 
bertani yang digunakan untuk menghibur diri sendiri, 
serta sebagai ajang rekreasi dan ajang pertemuan 
dengan masyarakat lainnya.  

Ekspresi Emosional. Berdasarkan hasil 
temuan dilapangan sebagai sarana mengekspresikan 
diri (menghibur diri), karena mengungkapkan 
perasaan senang, duka, dan harapan.Dilain sisi juga 
dapat menjalin silaturahmi antar pemain dengan 
pemain, antar pemain dengan masyarakat sebagai 
penikmat seni. 

Sarana Kenikmatan Estetis. Suatu karya seni 
memiliki arti keindahan dan estetis. Musik merupakan 
salah satu karya seni, dan melalui musik kita dapat 
merasakan nilai-nilai estetis baik melalui melodi 
maupun dinamikanya.Pada halnya dengan instrumen 
kuriding kita dapat mendengar suara menghentak-
hentak dan menderu-deru, yang membentuk pola 
suatu irama yang beraturan sehingga terdapat nilai-
nilai keindahan didalamnya. Apabila dimainkan secara 
ansambel kuriding maka akan terdengar suara yang 
bersahut-sahutan saling mengisi satu sama lain, hal 

ini dapat menimbulkan nilai keindahan dalam 
permainan kuriding. 

 

 

 

 
 

Penggiring Tari. Kuriding juga dapat digunakan 
sebagai iringan tari kreasi Kalimantan Selatan. Dalam 
sebuah tari kedudukan kuriding berperan sebagai 
pembawa ritmis atau tempo, akan tetapi karena 
kekhasan suara dari kuriding maka apabila dipadukan 
dengan instrumen lainnya kuriding tetap mempunyai 
suara yang dominan pada penyajian musik tersebut. 

Sarana Integrasi Sosial. Kuriding menjadi 
sarana pemersatu masyarakat di Kalimantan Selatan. 
Dikarenakan kuriding merupakan musik khas dari 
Kalimantan Selatan dari berbagai suku di Kalimantan 
Selatan. Kuriding pada zaman dahulu dimainkan 
secara bersama-sama, sehingga secara tidak 
langsung menciptakan kebersamaan antar 
masyarakat setempat. 

Sarana Ekonomi. Bagi para seniman karya 
adalah sarana penghidupan mereka.Mereka dihargai 
lewat karya yang mereka buat dan yang mereka 
mainkan atau tampilkan. Semakin bagus dan semakin 
populer pertunjukan ansambel kuriding yang disajikan 
pada masyarakat  Banjar, maka suatu karya seni 
musik akan semakin tinggi penghargaan yang 
diberikan masyarakat kepada seniman dan 
pendukung lainnya. Dalam dunia industri seniman 
yang bekerjasama dengan industri penjual produk, 
mereka mengemas kuriding ke dalam sebuah 
bungkusan.  

Pelestarian Kebudayaan. Lagu daerah “ Ampat 
Lima” karya H. Anang Ardiansyah berfungsi sebagai 
pelestarian budaya. Karena tema dan cerita di dalam 
syair menggambarkan budaya. Syair lagu juga 
berasal dari pantun-pantun yang biasa dilantunkan 
oleh masyarakat suku Banjar Kalimantan Selatan. 

 

4. PENUTUP 
 
Perubahan fungsi musik kuriding disebabkan 

dua faktor. Faktor internal muncul dari seniman itu 
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sendiri yang mengubah kesenian mereka akibat dari 
tuntutan musikal, sehingga mereka berinovasi, 
berkreasi menampilkan kesenian agar tetap bisa 
bertahan pada masyarakat akibar gempuran arus 
globalisasi, maupun desakan atau kebutuhan ekonomi 
yang tidak mencukupi, akhirnya mereka juga bersedia 
menampilkan pertunjukan seni hingga diberi imbalan 
berupa uang. Faktor eksternal adalah adanya 
pengaruh dari budaya Timur, Barat, hingga India yang 
masuk dan mudah diterima oleh masyarakat karena 
tergolong praktis, teknologi, dan temuan-temuan baru. 
Perubahan fungsi musik dari alat permaianan rakyat 
menjadi sebuah hiburan tontonan sebagai pelipur lara 
pelepas lelah setalah seharian beraktivitas 
masyarakat sebagai pemiliknya.  
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