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PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

              Di Bengkalis Riau, musik Kompang dipertunjukkan dalam tiga bentuk 

penyajian yaitu arak-arakan, duduk dan atraksi. Musik Kompang adalah 

permainan alat musik yang diiringi dengan nyanyian dan syair lagu-lagu 

bernafaskan Islam yang bersumber dari kitab berzanji.Musik Kompang yang 

berbentuk arak-arakan ditampilkan ketika mengiringi pengantin laki-laki menuju 

rumah pengantin perempuan dalam pesta pernikahan dan juga arak-arakan pada 

saat pawai perayaan hari besar agama ataupun adat.Permainan musik Kompang 

dalam bentuk duduk bersila juga ditampilkan pada acara pesta pernikahan. Namun 

pada rumah panggung, pada perayaan hari besar agama serta festival budaya 

dilakukan atraksi permainan musik Kompang. Saat ini, permainan musik 

Kompang telah lazim dipertunjukkan dengan berbagai kreasi sebagai satu bentuk 

kreativitas seniman, pelaku dan masyarakat dalam menyajikannya sebagai sebuah 

pertunjukan yang total. 

Musik Kompang yang secara teritorial dan medan sosial mendasari 

keberagaman, yang terdiri atas berbagai suku, seperti suku Minang, Jawa, Batak, 

China, India, dan lain-lain.Pengakuan wilayah atau territorialbudaya (medan 

sosial) menjadi cita-cita kelompok pertunjukan musik Kompang sebagai 

pengakuan atas eksitensinya. Berkaitan dengan itu, Desmond Morris menyatakan 

bahwa „wilayah‟ adalah suatu ruang yang perlu dipertahankan. Ada tiga macam 

wilayah kelompok masyarakat yang perlu diperhatikan, yakni: suku, keluarga, dan 

pribadi.
1
 Kebiasaan tersebut berdampak kepada sistem di masyarakat manapun 

umumnya untuk saling mempertahankan diri, kelompok, seni maupun 

identitasnya mereka sesuai dengan wilayah dan daerah masing-masing.   

              Musik kompang sebagai sebuah pertunjukan musik memiliki unsur-unsur 

music, seperti: irama, melodi, dinamik, dan tempo. Kompang sebagai seni tradisi, 

menurut Marcel Dubois seni yang berhubungan dengan ilmu etnomusikologi. 
                                                             

1
Desmond Morris, Manwatching: Afield Guide to Human Behavior, (New York: Harry N. 

Abrams, Inc., Publishers, 1977), 126. 
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Etnomusikologi adalah ilmu yang mempelajari musik-musik yang masih hidup; ia 

meneliti praktek-praktek musikal dalam wawasan yang paling luas; kriteriaya 

yang pertama ialah dengan menempatkannya ke dalam fenomena tradisi lisan.2 

Sehubungan dengan itu, Shin Nakagawa menyatakan bahwa sasaran dari objek 

penelitian etnomusikologi itu erat dengan konsep tentang musik etnis.
3
 Konsep 

musik merupakan dasar bagi para etnomusikologis meneliti tentang sistem musik 

dari semua orang. Tanpa memahami konsep, sangat tidak mungkin memahami 

musiknya.
4
 

Guna mengungkap makna pertunjukan musik kompang digunakan 

semiotika musik. Musikolog Perancis Jean Molino menyatakan bahwa untuk 

menganalisis fenomena musikal dalam bentuk simbol hanya dapat dilakukan 

dengan tiga dimensi, yaitu: (1) dimensi poietic, dimensi yang memperlihatkan 

apakah bentuk simbolik itu hanya memiliki sebuah makna, atau konfigurasi dari 

berbagai makna, atau bebas dari makna apapun; (2) dimensi esthesic, dimensi 

yang memberikan kesempatan kepada penonton untuk menyusun makna atau 

berbagai makna, ketika dikonfrontasikan dengan suatu bentuk simbolik dan (3) 

dimensi trace.(pelacakan), dimensi ketika bentuk simbolik itu tersusun secara 

immanent berupa data fisik dan material yang disajikan dalam suatu tontonan 

yang dapat dinikmati dan dihayati melalui indra.5 

Multikulturalisme adalah adanya perbedaan di antara orang-orang yang 

beraneka ragam kebudayaan dan subkultur yang dimiliki. Schwartz dalam 

Kymlicka keragaman antarbudaya turut memperkaya kehidupan masyarakat,6 

seperti kesenian yang tumbuh di Kabupaten Bengkalis ada di antaranya: gambus, 

silat, zapin, musik Kompang dan sebagainya. Dengan semakin berkembangnya 

kesenian kompang dalam masyarakat Bengkalis, Riau maka penulis merasa perlu 

untuk melakukan satu temuan baru berupa model, teknik dan komposisi struktural 

                                                             
2
 Alan P. Merriam. Krader, Barbara, Gourlay, K.A and List, George. Etnomusikologi. Terj. 

Santosa & Rizaldi Siagian, Ed. R. Supanggah. (Yogyakarta.Bentang Budaya. 1995),  3. 
3
 Shin Nakagawa, Musik dan Kosmos: Sebuah Pengantar Etnomusikologi. (Jakarta: Yayasan 

Obor. 1999), 4. 
4
 Alan P. Merriam. The Anthropology of Music. (Chicago: Nortwestern University, 1964), 84. 

5
 Victorius Ganap. Kerontjong Toegoe. (Yogyakarta: Badan Penerbit ISI Yogyakarta. 2011),  

192. 
6
Will Kymlicka, Kewargaan Multikultural, (Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2002) 183. 
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dalam struktur pertunjukan sebagai pencerminan multikultur dalam masyarakat 

Bengkalis Riau. 

 

B. Permasalahan Penelitian 

1. Bagaimana sistem performance musik Kompang dalam politic multicultural 

di Kabupaten Bengkalis?  

2. Bagaimanakah dasar konsep dinamika kultural performance musik Kompang 

dalam politic multikultural di Kabupaten Bengkalis? 

3. Bagaimana bentuk dan model art new dari performance musik Kompang di 

Kabupaten Bengkalis? 
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BAB II.  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Penelitian “Teritorial Musik Kompang Di Daerah Bengkalis Riau: 

Pelahiran Bentuk Model Art NewPerformance dalam Masyarakat 

Multicultural”mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya sebagai tinjauan 

pustaka. Terkait dengan hal itu, beberapa studi yang relevan diacu dalam 

penelitian ini, yakni sebagai berikut. 

Nursyirwan tahun 2000 berjudul “Musik Kompang Di daerah Kelakap 

Tujuh Dumai Barat: Tinjauan Musikologis” (laporan penelitian). Tulisan ini lebih 

terfokus pada pembahasan mengenai bentuk tekstual musik Kompang, yang 

disampaikan secara deskripsi umum, namun belum memunculkan analisis 

interpretatif yang mendalam terhadap keberadaan musik Kompang. Kontribusi 

tulisan ini menambah pemahaman tentang struktur komposisi sajian Kompang. 

Tulisan tersebut dapat memberikan informasi dan inspirasi terkait musik 

Kompang, dan memberi peluang untuk dilakukan penelitian lanjutan.  

Mohd Anis, tahun 2000, berjudul Falsafah Kesenian Islam dalam Zapin 

Melayu: Leksikon dan Ikonografi Al-Sawt di alam Melayu,. menyatakan bahwa 

berdasarkan struktur dan hierarki Handasah al sawt, Zapin Melayu jelas terletak 

pada tingkat musiqa dan raqs yang dibenarkan dan tidak melanggar hukum 

syariah. Tradisi Zapin Melayu di Nusantara telah tercipta dari kesenian Arab 

Hadrahmaut yang masuk ke alam Melayu, sehingga leksikografi menunjukkan 

adanya pembauran pengaruh Timur Tengah ke alam Melayu. Berdasarkan hal 

yang diuraikan, persamaannya adalah sama-sama mengkaji seni budaya Melayu 

yang berlandaskan syariah Islam. Perbedaannya adalah penelitian ini tidak 

memfokuskan pada tari Zapin, akan tetapi pada musik Kompang yang ada dan 

berkembang di masyarakat Bengkalis, akan tetapi tulisan tersebut dapat memberi 

wawasan dan inspirasi kepada peneliti 

Nilawati, 2014, berjudul “Kesenian Kompang Sebagai Identity 

Community Melayu di Meskom Bengkalis Riau” tesis, Program Pascasarjana ISI 

Padangpanjang. Tulisan ini mengungkap kesenian kompang sebagai 
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identitycommunity Melayu di Meskom Bengkalis Riau. Berdasarkan temuannya 

Nilawati menjelaskan keberadaan kesenian kompang sebagai identity community 

Melayu terhadap perkembangan pertunjukannya di Meskom BengkalisRiau, 

mengungkap konsep identity community kesenian Melayu dalam kesenian 

kompang; dan dampak keberadaan kompang sebagai identity community Melayu 

Riau. 

Yosi Ramadona, 2014, “Kreativitas Gerak dalam Pertunjukan Kompang 

pada Masyarakat Bengkalis di Kecamatan Bengkalis Provinsi Riau”, tesis, 

Program Pascasarjana ISI Padangpanjang. Bentuk pertunjukan kreativitas gerak 

pada pertunjukan Kompang adalah  bentuk tari, karena struktur  pertunjukan 

memenuhi kriteria sebuah tari lengkap dengan elemen-elemennya. Dalam proses 

kreativitas gerak dalam pertunjukan Kompang banyak faktor yang mempengaruhi, 

yaitu faktor psikoanalitik, asosianistik, gestalt, eksistensial, interpersonal dan ciri 

atau sifat.Faktor internal dan faktor eksternal temasuk ke dalam  faktor 

psikoanalitik. Faktor internal berasal dari dalam diri seniman itu sendiri, yaitu 

faktor keturunan dan faktor bakat, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri 

seniman yaitu : faktor sosial budaya, faktor religi dan faktor geografis. 

Yeni Ruseli, 2014, berjudul “Kebertahanan Pertunjukan Kompang di 

Masyarakat Bengkalis Kecamatan Bengkalis Provinsi Riau”, tesis, Program 

Pascasarjana ISI Padangpanjang. Tulisan ini lebih memfokuskan untuk 

mengungkapkan bentuk dan faktor-faktor penyebab maju dan mundurnya 

keberadaan musik kompang sampai saat ini. Penelitian ini menuliskan bahwa 

musik Kompang masih berfungsi dan pewarisannya melalui grup-grup musik 

Kompang tradisional di daerah Bengkalis. Hal tersebut karena bentuk-bentuk 

pewarisan pertunjukan musik Kompang masih tetap ada dalam masyarakat. 

Sedangkan faktor yang menyebabkan pertunjukan musik Kompang tetap bertahan 

dalam masyarakat adalah faktor pewarisan, faktor fungsi, faktor hiburan, faktor 

agama. Penelitian ini sama-sama menjadikan kesenian Kompang sebagai objek 

penelitian, namun berbeda sudut pandang dan lokasi penelitian. 

 Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan dapat diketahui bahwa 

penelitian “Territorial musik Kompang di Bengkalis Riau: Pencarian Sistem 
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Performance dalam Politik Multikultural” belum pernah diteliti oleh peneliti 

sebelumnya. Penelitian dilakukan di daerah Bengkalis dan Riau dan data yang di 

temukan dapat dijadikan sebagai komparatif terhadap keberadaan musik 

Kompang di daerah Bengkalis. 

 

Landasan Teori 

Penelitian ini dilaksanakan mengacu kepada payung disiplin 

etnomusikologi, dan pendekatan yang dilakukan berdasarkan pendekatan 

multidisiplin. Hal tersebut oleh karena perkembangan seni budaya masa kini yang 

berhubungan dengan masa lampau/kekunoan, pengaruh budaya yang sangat 

kompleks maka diperlukan pendekatan bersifat multidisiplin.  

Musik Kompang merupakan salah satu ikon seni pertunjukan tradisional 

yang tumbuh dan berkembang di daerah Bengkalis-Riau, dan diproduksi oleh 

masyarakat Melayu. Teori yang digunakan dari pendapat Alan P. Merriam yang 

mengatakan etnomusikologi dapat didefinisikan sebagai “pengkajian musik dalam 

kebudayaan”. Etnomusikologi ditentukan oleh dua hal yaitu musikologi dan 

etnologi, sedangkan bunyi musik adalah hasil dari proses perilaku manusia yang 

berlandaskan pada nilai, tingkah laku, dan keyakinan masyarakat yang terdiri atas 

sebuah kultur yang istimewa.7 Pengkajian musik Kompang dalam konteks prilaku 

masyarakat Melayu (society behavior) dapat disebabkan oleh karena keberagaman 

sistem/teknik permainan pada musik Kompang. Bila dikaitkan dengan pemikiran 

Merriam bahwa musik tidak dapat dipisahkan dari konteksnya secara 

keseluruhanan.  

Sehubungan dengan  masalah  “sistem permainan yang berbeda-beda”, 

“dan tidak mungkin diseragamkan”  teori perilaku wilayah (territorial behaviour) 

yang disampaikan oleh Desmond Morris akan dirujuk sebagai pisau analisis. 

Morris menyatakan bahwa wilayah adalah suatu ruang yang perlu dipertahankan. 

Tiga macam wilayah yakni mengenai, suku, keluarga, dan pribadi.8 Perbedaan 

sistem/teknik permainan yang beragam dan tidak mungkin diseragamkan 

                                                             
7
 Alan P. Merriam. The Anthropology of Music, (Chicago: Northwestren University Press. 

1964), 6. 
8
 Morris, 126. 
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disebabkan musik bersifat musik warisan yang diturunkan secara lisan atau 

bersifat pragmatik. 

Didukung oleh pandangan Thomas D. Rossing yang menyatakan, bila dua 

orang mendengarkan bunyi yang sama, bisa saja mereka meletakkannya pada 

posisi yang berbeda pada skala nada. Kenyataannya, beberapa pendengar bisa saja 

menempatkan nada berbeda pada sebuah bunyi berdasarkan apakah suara itu 

disajikan ke telinga kiri atau ke telinga kanan (binaural diplacusis). Not (notasi) 

dalam satu oktaf memiliki frekuensi hampir selalu berbanding (tapi tidak selalu) 

2:1.9 

Sehubungan dengan perkembangan terhadap kekunoan dan kekinian yang 

terjadi dalam musik kompang,diacu apa yang disampaikan Alfin Boskoff dalam 

tulisannya yang berjudul “Recent Theories of Social Change”. Boskoff 

mengatakan, bahwa teori perubahan yang paling banyak dianut oleh para peneliti 

yaitu perubahan eksternal dan internal. Teori perubahan eksternal itu berkisar 

pada pendapat bahwa terjadinya perubahan budaya di suatu tempat sangat dipacu 

oleh hadirnya pengaruh budaya luar.10 

 Perihal fakta tentang karya seni, Jean Jaques Nattiez mengatakan bahwa 

hakikat dari sebuah karya musikal berada pada asal-usulnya, penataannya, dan 

cara karya musik itu dipersepsikan. Terhadap  alasan ini, musikologi, analisis 

musik, bahkan pendekatan-pendekatan terhadap interpretasi musikal yang kurang 

khusus atau „kurang ilmiah,‟ memerlukan sebuah teori yang berhubungan dengan 

hasil-hasil praktis, metodologis, dan epistemologis dari visi holistic tentang 

musik. Nattiez lebih cenderung menyebut teori umum ini dengan „semiology 

musical‟.11 

 Sesuai dengan pokok permasalahan, peneliti dibantu pandangan yang 

disampaikan oleh Nattiez. Di mana untuk menunjukkan relevansi sebuah konsep 

                                                             
9
 Thomas D. Rossing. The Science of Sound, Second Edition (New York: Addison-Wesley 

Publishing Company, 1990), 109.  
10

 Alvin Boskof, “Recent Theories of Social Change,” dalam Werner J. Cahnman dan Alvin 

Boskof, Sociology and History: Theory and Research,(London:The Free Press of Glencoe, 1964), 

140-157. 
11

 Jean-Jacques Nattiez, Music and Discourse Toward a Semiology of Musik. Terj. Carolyn 

Abbate (New Jersey: Princeton University Press, 1990), ix. 
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tripartisi fakta musikal dengan menguji konsep-konsep dasar bidang studi 

musikologis peneliti harus memahami konsep tentang musik, konsep karya 

musikal, status objek suara di dalam musik elektro-akustik, dan sifat-sifat 

simbolisme musikal.12 

Kajian etnografi, maupun antropologi juga meliputi kajian semiotika 

dalam bahasan „„territorial‟ memiliki kajian estetik. Sebuah konteks yang sangat 

luas dan oleh karena itu, penulisan ini adalah kajian kesenian di Indonesia pada 

umumnya, pemahaman budaya dan kepribadian masyarakat Melayu Bengkalis 

Riau pada khususnya. Jika hasil penelitian ini bersifat umum (general overviews), 

namun demikian ruang lingkup dan fokus penelitian tetap dibatasi dengan 

pengkajian semiological territorial masyarakat Melayu Riau (Bengkalis) dalam 

politik multicultural.  

                                                             
12

Nattiez, x. 
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BAB III. 

TUJUAN DAN MANFAAT 

 

A. Tujuan Khusus Penelitian 

Tujuan dicapai dari penelitian ini adalah untuk, (1) Menggarap dinamika 

dan pengaruh seni budaya Melayu terhadap musik Kompang di Bengkalis; (2) 

Melahirkan bentuk model art newperformance musik Kompang Kabupaten 

Bengkalis; dan (3) Menuju model pertunjukan musik Kompang sebagai art new 

performance diajukan pengusulan untuk HAKI. 

 

B. Tujuan Umum Penelitian 

Tujuan penelitian untuk pengayaan di bidang seni dan budaya, khususnya 

budaya Melayu.Penelitian akan menghasilkan: (1) penemuan satu bentuk dan 

model performance art new musik Kompang yang bernuansa budaya Melayu,(2) 

publikasi model tersebut dalam jurnal terakreditasi nasional maupun yang belum 

terakriditasi, dan (3) pengusulan HAKI atas satu bentuk dan model sistem 

performance art new musik Kompang. Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan, maka masalah penelitian adalah:bagaimana melahirkan satu model art 

new musik Kompangsebagai representasi masyarakat multikultural?  

 

C. Manfaat Penelitian 

Musik Kompangmemiliki jenis lagu dan jenis pukulan yang bermacam–

macam. Jenis lagu yang dibawakan berjumlah lebih kurang 16 macam yang 

dituangkan dalam bahasa Arab, seperti yang tertulis dalam kitab berzanji, sedang 

motif pukulannya berjumlah 13 macam yang diungkapkan dalam bahasa Melayu. 

Konsep estetika dilandasi pada agama, budaya Melayu, dan budaya multikultur 

masyarakat pendukungnya, sehingga manfaat penelitian dapat: (1) memberikan 

sumbangan yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni budaya, baik lokal, nasional, maupun internasional; (2) mengangkat 

keberadaan musik Kompang sebagai politik identitas dan dapat dijadikan sebagai 

sumber informasi bagi forum seni dan budaya Melayu; (3) dijadikan sebagai 
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masukkan dalam rangka melengkapi bahan kurikulum ISI Padangpanjang terkait 

bidang seni rumpun Melayu; (4) sebagai salah satu usaha dalam rangka 

melestarikan seni tradisi beserta pengembangannya yang terdapat di Nusantara; 

(5) menciptakan luaran tulisan artikel ilmiah, yang bersumber pada research, baik 

untuk para tenaga pengajar, maupun mahasiswa selaku peserta perkuliahan pada 

program pascasarjana; (6) mempercepat penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa 

program S2 di ISI Padangpanjang; dan (7) melahirkan satu bentuk dan model art 

newperformance musik Kompang di Bengkalis. 
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BAB IV. 

METODE PENELITIAN 

A. Bagan Alir 

BAGAN ALIR  

Rancangan Kegiatan Penelitian 
 

 

 

 

Pengumpulan data, 

Identifikasi model, 

dan teknik 

performance 

- Studi 

Kepustakaan 

- Observasi 

- Rekaman 

Musik 

- Penelusuran 
Informan 

- Wawancara 

 

Pengolahan Data/ 

Analisis- Intrerpretatif/ 

Kerja Labor 

Laporan Akhir Pengusulan 

HAKI 

Eksperimen Pertujukan 

Art New Musik Kompang 

Pelatihan art new musik 

Kompang 
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B. Desain Penelitian 

Penelitian ini secara global hendak mengkaji budaya musikal Melayu 

melalui pengkajian etnomusikologi, musikologi, etnografi, sosiologi, dan 

antropologi. Pembahasan nantinya meliputi interpretasi atas ikon, simbol dan 

representasi budaya musik kompang, dan secara khusus penelitian ini dapat 

dikatakan penelitian memakai pendekatan multidisiplin.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Penelitian 

kualitatif, yang dikaji adalah mengenai konsep (territorial dalam masyarakat yang 

heterogen dan multiculture), sedangkan pada penelitian kuantitatif, adalah 

masalah kejadian (masyarakat pendukung), bunyi dan frekuensi (dihasilkan oleh 

penyaji/pemain). Selanjutnya untuk pembuktian dilakukan pengklasifikasian 

material atas alat musik instrumen itu sendiri, serta pengkajian atas beragamnya 

teknik memainkan/menyajikan musik yang dipelihara hingga sekarang.  

Sehubungan dengan penelitian kualitatif menurut pendapat C. Nelson P.A. 

Treichier, dan L. Grossberg, mengatakan bahwa, penelitian kualitatif merupakan 

bidang antar discipline, across discipline, dan terkadang contra discipline. 

Penelitian kualitatif melintasi bidang kebudayaan/ humaniora, bidang ilmu sosial, 

dan ilmu fisik. Penelitian kualitatif meliputi banyak permasalahan pada saat yang 

sama. Oleh sebab itu, penelitian kualitatif merupakan multi-paradigma di dalam 

memusatkan penelitian (interest focus). Satu sisi ia diarahkan untuk pemahaman 

yang kritis, feminist, post-modern, dan memiliki interpretasi yang lebih luas. Di 

sisi lain ditujukan mengarah kepada konsep mengenai pengalaman manusia dan 

analisyspost-positivis namun positifnya berdefinisikan lebih sempit.13 Pelaksanaan 

penelitian “Territorial musik Kompang di Bengkalis Riau: Pencarian Sistem 

Performance dalam Politik Multikultural” ditempuh beberapa tahapan yang saling 

terkait seperti pada tabel 1 berikut. 

 

                                                             
13 C. Nelson. P.A. Treichier, and L. Grossberg, “Cultural Studies,” dalam Norman K. Denzin, 

and Yvonna S. Lincoln, ed., Handbook of Qualitative Research (Thousand Oaks, London: New 
Delhi: SAGE Publications Inc., 1994), 3-4.  
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C. Tahapan Kerja 

Tabel 1. Tahapan Kerja dan Indikator Kinerja 

 
Kegiatan Waktu 

Pelaksanaan 

Indikator Kinerja 

Tahap  Persiapan 15 Jan - 15 

Feb 2016 

Ditentukan pelatih dan SDM yang membantu dalam 

proses pelatiahan. 

Tahap  Validasi 

Anggota Kelompok 

20 Feb – 27 

Mar 2016 

Memvalidkan beberapa orang sebagai anggota 

kelompok refleksi genre new musik Kompang di 

Bengkalis.  

Tahap  Penentuan 

Jadwal 

30 Mar – 08 

Apr 2016 

Menetapkan jadwal latihan bersama anggota musik 

kompang yang ditunjuk oleh tim Peneliti.  

Tahap Pelatihan Art 

New Musik Kompang 

10 Apr – 10 

Nov 2016 

Melatih satu kelompok musik Kompang dengan genre 

art new musik Kompang di Bengkalis.  

Tahap  Laporan 

Kemajuan 

15 Juni – 14 

Juli 2016 

Hasil penelitian disusun untuk dilaporkan sebagai 

kemajuan penelitian yang dilakukan. 

Tahap Eksperimen 

Pertunjukan Art New 

Musik Kompang 

15 Juli- 10 

Okt 2016 

Pertunjukan art new musik Kompang di Bengkalis 

Tahap  Seminar Hasil 

Penelitian 

15 – 30 Okt - 

Nov 2016 

Hasil penelitian di seminarkan sesuai temuan lapangan 

dan rancangan model art new musik Kompang yang 

telah ada sebagai karya repleksi dari politik multikultur 

masyarakat Kabupaten Bengkalis, Riau.  

Tahap Pengusulan 

HAKI 

20-30 Oktober 

2016 

Pada tahap ini, peneliti hanya pada tahap pengusulan 

saja. Peneliti baru berupaya sampai kepada pendaftaran 

Hak intelektualnya. Direncanakan pada tahap III 

penelitian ini, karya dapat telah benar-benar menerima 

pengakuan HAKI.  

Penulisan  Laporan 

Akhir 

01 Nov – 30 

Nov 2016 

Diperoleh satu bentuk laporan akhir dan dapat 

menghasilkan satu bentuk laporan akhir yang telah 

sempurna. 

 

D. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Lokasi 

penelitian dipilih atas dasarpertimbangan bahwa persebaran seni budaya rumpun 

melayu mewilayahi Nusantara. Selain lokasi/tempat sebagai setting dalam 

penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada sistem performance, dan 

pelahiran model artnew performance musik Kompang dalam satu wilayah 

(territorial), yang dikaitkan dengan konsep estetika masyarakat multicultural. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Tahapan Awal 

Tahap awal peneliti mencari sumber tertulis dan sumber lisan, baik 

sumber primer dan sekunder. Pada tahap observasi peneliti mencari beberapa 

orang informan kunci.14 Observasi dilakukan untuk melakukan pengamatan secara 

langsung terhadap keberadaan berbagai grup musik Kompang yang ada di daerah 

Bengkalis. Observasi dan wawancara dilakukan di kantor Dinas Pariwisata 

setempat guna memastikan jumlah grup musik Kompang yang masih aktif saat 

ini. Pada tahap ini dapat dikatakan sebagai tahap penentuan besarnya jumlah 

populasi, sedangkan tahap penentuan sampel hanyalah sebesar 10 persen dari 

besarnya populasi.15 

Studi kepustakaan dilakukan yaitu mengumpulkan beberapa pendapat dan 

teori-teori, yang dapat membantu dalam menganalisis atau menafsirkan 

keberadaan dan perkembangan musik Kompang secara status sosial. Studi 

kepustakaan dilakukan di sejumlah perpustakaan, seperti: perpustakaan yang 

berada di beberapa lembaga perguruan tinggi di Riau; perpustakaan pemerintahan 

daerah Bengkalis; dan koleksi perpustakaan pribadi tertentu.  

 

2. Tahapan Pengumpulan Data Lapangan 

Pendekatan dalam penelitian tahap pengumpulan data lapangan adalah 

berbentuk „etik‟ dan „emik‟. Teknik pendekatan „etik‟ akan dilaksanakan langsung 

turun ke lapangan, dengan mempersiapkan pertanyaan yang sesuai dengan 

permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pendekatan berikutnya 

dilakukan secara „emik‟ dengan teknik mewawancarai informan yang memiliki 

kapasitas terkait dengan permasalahan penelitian.  

                                                             
14

 Informan adalah anggota yang masih aktif dalam musik Kompang, baik secara akademisi, 

maupun budayawan yang paham dengan perkembangan dan keberadaan musik Kompang. 
15

 Untuk menentukan besarnya sampel, berapa besar proporsi yang kita selidiki, tergantung 

kepada faktor-faktor pertimbangan. Sebenarnya tidaklah ada kepastian atau ketetapan mutlak 

berapa persen suatu sampel harus diambil dari populasi; periksa Sutrisno Hadi, Metodologi 

Research, jilid 1(Yogyakarta, Andi Offset, 1993), 73, 223. 
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Pengumpulan data lapangan juga dilakukan dengan teknik wawancara 

secara jarak jauh, melalui fasilitas handpone. Disebabkan tidak semua gejala 

dalam wawancara dapat dipahami secara langsung maka wawancara dibantu 

dengan menggunakan rekaman melalui handrecord dan handycam. Rekaman 

musik Kompang dilakukan di dalam dan di luar ruangan. Kerja rekaman ditujukan 

pada perorangan dan kelompok. Berkaitan dengan itu, sebagaimana dikatakan 

oleh Bruno Nettl perlu dilakukan oleh karena “daya ingat manusia tidak akan 

dapat mengingat persis apa yang terdengar baru sepuluh detik yang lalu, karena 

itu notasi sangat penting dalam penelitian musik”.16 Di dukung oleh I Made 

Bandem bahwa pencatatan lazim digunakan untuk keperluan dokumentasi, 

katalogisasi, dan inventarisasi pembuatan peta seni, dan data yang dikumpulkan 

dapat berupa data primer dan data sekunder.17 

 

3. Tahapan Pengolahan Data dan Analisis 

Pengelompokan data dilakukan setelah mengidentifikasi beberapa 

persamaan dan perbedaan dari teknik permainan/penyajian yang dihasilkan, 

maupun hasil wawancara yang dilakukan secara „etik‟ dan „emik‟. Identifikasi 

data nantinya diharapkan dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif. Pada tahapan 

ini, keabsahan data dipertimbangkan secara akurat, sehingga kerja eksperimen 

mendapatkan hasil yang dapat dipertanggung-jawabkan.  

Wawancara didukung oleh perangkat keras di antaranya: camera 

handycam; camera foto digital; handy-recorder, plus microphone; Tuning 

Chromatic Turner; dan seperangkat computer. Perangkat lunak adalah: Windows 

XP Professional; software untuk pengaplikasian data yaitu, software Matlab; 

software Cool Edit Pro; software Pinnacle Studio; dan software Audio Creative. 

 

                                                             
16

 Bruno Nettl, Theory and Method in Ethnomusicology. (London: The Free Press of Glencoe, 

1964), 98. 
17

 I Made Bandem, “Kekhasan Penelitian Bidang Seni”. (Jakarta: DP3M DIKTI, Forum 

Diskusi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Seni, Direktorat Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia, 2005), 2. 
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4. Tahapan Penyusunan Laporan 

Tahapan penyusunan laporan dilakukan pada tahap akhir. Data-data yang 

ditulis telah dikerangka dan dikelompokkan secara keseluruhan. Tujuan 

penyusunan agar pembahasan topik yang diajukan dapat disingkronisasikan dan 

untuk mempertanggung-jawabkan terhadap segala sesuatu yang disulkan pada 

tahap proposal, serta sebagai bukti ilmiah pada penulisan hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan. Pada tahapan ini dipadukan segala uraian yang telah 

disampaikan dengan beberapa pendekatan teori yang sesuai. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. Bentuk Pembaharuan Kreativitas Musikalitas Kompang 

Pembaharuan kreativitas pada grup kompang Delima merupakan kajian 

yang meneliti bentuk-bentuk inovasi yang dilakukan oleh seniman-seniman lokal 

secara musikalitas, pengalaman, maupun praktisi. Kreativitas yang dilakukan oleh 

seniman merupakan suatu bentuk nyata dari permintaan masyarakat akan 

pembaharuan dalam bentuk pertunjukan kompang. Berdasarkan hasil wawancara 

bersama Amir sebagai ketua grup kompang Delima, ia mengatakan “kreativitas 

dalam pertunjukan dibuat karena adanya permintaan dari masyarakat dan bentuk-

bentuk lain dari kompetisi kompang yang ada”
18

.  

Sampel musik dari komunitas, suku, atau kelompok yang lebih besar 

merupakan hal yang infinitif (tak terbatas). Hal tersebut didorong atas individual 

manusia untuk melakukan kreativitas yang tak pernah selesai meski dibawah 

aturan-aturan kebudayaan. Murgiyano berpandangan, bahwa tradisi mengalami 

perubahan karena tidak pernah dapat memuaskan seluruh pendukungnya. 

Meskipun demikian, tradisi tidak pernah berubah dengan sendirinya, tetapi 

memberi peluang untuk diubah. Oleh karena itu, tradisi harus mampu 

menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi seiring dengan perkembagan 

zaman.
19

 

Kreativitas dapat dijelaskan sebagai alat utama untuk mengembangkan 

inovasi. Istilah kreativitas bersumber dari kata Inggris ToCreate yang dapat 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan istilah mencipta yang berarti 

menciptakan atau membuat sesuatu yang berbeda (bentuk, susunan, atau gayanya) 

dengan yang lazim dikenal orang banyak.
20

 Perbedaan yang diciptakan atau yang 

dibuat itu sekaligus merupakan pembaharuan tanpa atau dengan tidak mengubah 

fungsi pokok dari sesuatu yang diciptakan atau dibuat. Kreativitas adalah 

                                                             
18

Wawancara dengan Amir, tanggal 10 Agustus 2015 di Delik Bengkalis. 
19

Sal Murgianto, Tradisi Dan Inovasi: Beberapa Masalah Tari di Indonesia. (Jakarta: 

Wedatama Widya Sastra, 2004), 3.  
20

Irma Damajanti, PsikologiSeni, (Bandung: PT Kiblat Utama, 2006), 21. 
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kemampuan yang efektif untuk mencipta. Sebagaimana dijelaskan menurut 

Cziksenmihalyi teori kreativitas lahir bukan karena kefakuman tetapi karena 

proses. Hal tersebut ditulis dalam salah satu buku yang berjudul Handbook Of 

Creativity karangan Robert J. Sternberg.  

Kreativitas adalah sebuah proses yang hanya dapat diamati di 

persimpangan dimana individu domain dan bidang ilmu berinteraksi. Domain 

merupakan komponen penting dalam proses kreativitas. Jika seseorang membuat 

perubahan dalam domain maka perubahan tersebut akan ditularkan melalui waktu 

dan beberapa individual akan lebih mungkin untuk melakukan perubahan tersebut, 

baik dari kualitas permainan yang hebat atau kebebasan bereksperimen yang 

diberikan masyarakat.
21

Berikut bentuk bentuk dari kreativitas yang dilakukan oleh 

kelompok kompang dari Delik, Bengkalis Riau. 

 
Gambar 1 

Kreativitas Gerak Kelompok Wanita 

Dok. Tim Pascasarjana, 2016 

 

Pertunjukan musik kompang dilakukan oleh setiap individu pengompang 

(pemain kompang) dengan melakukan kreativitas musikalitas masing-masing atas 

pilihan yang baru, pengalaman yang baru, kemudian hasil dari kreativitas 

individual mendorong sesuatu yang baru dari pertunjukan musik kompang pada 

                                                             
21

RobertJ.Sterndberg,Handbook Of Creativity, Teori Kreativitas Mihalyi 

Csikszenmihalyi, “Kreativitas Lahir bukan kerana kevakuman tetapi karena proses”, Handbook Of 

Creativity, (USA: Cambridge University Press, 1999), 3. 
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masyarakat untuk berevolusi dan diseleksi oleh masyarakat sendiri. Dari siklus 

tersebut akan tampak hasil proses dari kreativitas yang baru pada pertunjukan 

kompang Delik. 

Menurut Ismail, pembaharuan kreativitas musikalitas pada grup kompang 

Delima sebelumnya telah diseleksi oleh masyarakat, ia mengatakan permainan 

kompang dikembangkan lagi berdasarkan ide-ide dari setiap individual pemain 

kompang, kreativitas permainan yang baik akan diambil, syair-syair teks dipilih 

dan diacak sesuai dengan keinginan, kemudian masyarakat yang akan menilai, 

menerima atau menolak bentuk dari pertunjukan kompang yang dimainkan setiap 

individual. 
22

 

Bentuk pertunjukan kompang dapat dilihat dari struktur pembaharuaan 

kreativitas musikalitas, seperti bentuk tema kompang Delik dari Melodi, Ritme, 

maupun Variasi pertunjukan musik. Dijelaskan Hugh M. Miller bahwa struktur 

musikalitas atau bentuk musik terdiri dari kerangka susunan yang diikuti seorang 

komponis dalam prinsip-prinsip umum merangkai bahan-bahan musikalnya. 

Prinsip-prinsip mengenai bentuk yang umum dan tertentu berlaku dalam sebuah 

komposisi. Prinsip-prinsip yang dikemukakan seperti tema, kesatuan, variasi, 

kontras.
23

Seorang peneliti telah menegaskan tentang keuntungan transkripsi yang 

menggunakan telinga langsung dilapangan. Helen Roberts mengemukakan: 

“Notasi dengan tangan tentunya jauh lebih lambat daripada dengan 

rekaman, dan membutuhkan kesabaran. Sebaliknya, transkripsi dengan 

telinga mempunyai beberapa keuntungan. Transkripsi dengan telinga 

memberikan kesempatan yang luas kepada pencatat untuk melihat 

kemampuan musikal, variasi dari pengulangan melodi, bentuk, teks, dan 

sebagainya, karena hal itu tidak akan dapat diketahui dengan rekaman-

rekaman yang cepat pada fonograf. Hal ini juga memberikan kesempatan 

yang luas untuk mengadakan pembicaraan, karena masalah-masalah yang 

timbul tidak akan terjadi terhadap kolektor di dalam proses-proses 

pembuatan rekaman acak, dan akan terlalu lambat untuk diserahkan 

kepada pembuat transkripsi. Lagi pula di dalam suasana yang jauh lebih 

santai, seoarang informan dapat juga meminta bantuan orang-orang 

disekitarnya di dalam mengumpulkan kembali bahan-bahan, atau alasan-

alasan dapat muncul dimana kolektor-kolektor yang peka dapat 

                                                             
22

Wawancara dengan Ismail, tanggal 2 Mei 2015di Dusun Delik Bengkalis. 

 
23

Hugh M. Miller, Pengantar Apresiasi Musik (Introduction to music a guide to good 

listening ), terj. Triyono Bramantyo PS,152 
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menghasilkan data-data tambahan yang sangat bermamfaat. Notasi yang 

dibuat dengan tangan ini adalah metode yang paling baik untuk mengecek 

komposisi dan kekurangan-kekurangan penyajian. Rekaman-rekaman 

fonograf dan notasi dengan tangan dari suatu lagu dapat dibandingkan 

dengan memafaatkan keuntungan-keuntungannya” (1931, 111-112).
24

 

 

Marcel Dubois, seorang Etnomusikolog terkemuka bangsa Perancis juga 

merangkum dengan ringkas sejumlah sasaran etnomusikologi dengan 

menyatakan: 

“Etnomusikologi mempunyai persamaan yang sangat dekat dengan 

etnologi, selain ciri-cirinya yang jelas, yaitu memiliki spesialisasi di 

bidang musikologis. Ilmu ini mempelajari musik-musik yang masih hidup; 

ia meneliti praktik-praktik musikal dalam wawasan yang paling luas; 

kriterianya yang pertama ialah dengan menempatkannya kedalam 

fenomena tradisi lisan. Etnomusikologi mencoba meletakkan kembali 

kenyataan-kenyataan dari musik di dalam konteks sosiokulturalnya, 

menempatkan musik-musik itu ke dalam pikiran, kegiatan-kegiatan dan 

struktur-struktur dari sebuah kelompok manusia dan memperjelas 

pengaruh timbal-balik antara satu dengan yang lain; dan etnomusikologi 

membandingkan fakta-fakta ini satu dengan yang lain melalui sejumlah 

kelompok-kelompok dari individu-individu yang mempunyai kesamaan 

atau perbedaan tingkat kultural dan lingkungan teknisnya”. 
25

 

Mengkaji struktur kreativitas musik kompang dilakukan beberapa kajian secara 

etnomusikologi yang dibatasi dengan formulasi metodenya sendiri. Untuk 

membahas penelitian musikalitas yang dimainkan pengompang dilakukan dengan 

cara mentsranskrip bunyi kompang melalui notasi balok.  

 

1. Bentuk Pukulan Kompang 

Dalam pertunjukan kompang Delik terdapat dua belas bentuk pukulan  

yang harus dikuasi oleh masing-masing pengompang. Dua pukulan yang dinamai 

Mabon dan Mecah merupakan pukulan pokok dan wajib dikuasi oleh 

pengompang, hal tersebut dikarenakan jenis pukulan merupakan batang atau 

bagian inti dari variasi pukulan utama. Berikut nama-nama dari dua belas jenis 

bentuk pukulan kompang: Mabon, Mecah, Gendung Satu, Gendung Dua, 

                                                             
24

R. Supanggah, “Etnomusikologi. (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), 117. 
25

 R. Supanggah, Etnomusikologi, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya,1995), 3. 
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Gendung Tiga, Gendung Empat, Selang Gendung, Pecah Selang Gendung, 

Merapat, Teratak Dua Belas, Teratak Sebelas dan Ngempling. 

Transkrpsi: Hidayat Sidik 

 

Notasi 1 

Dua belas bentuk pola pukulan kompang 
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Semua jenis bentuk pukulan kompang dimainkan bersama dalam sebuah 

pertunjukan, jika terdapat lebih dari dua belas orang dalam pertunjukan kompang, 

maka salah satu pengompang harus mengikuti bentuk pola pukulan yang telah 

ditentukan, kecuali ketika pertunjukan dalam sebuah arak-arakan semua pukulan 

tidak harus ada dalam arak-arakan tersebut. Bentuk pukulan menyesuaikan aspek 

pukulan dari setiap  pertunjukan kompang. Berikut bentuk dua belas  pola pukulan 

dalam Notasi 1 berikut ini dengan menggunakan tempo adagio 

Dalam bentuk pola pukulan kompang terdapat empat jenis pola pukulan 

yang menjadi peningkah atau pemecah bunyi dari satu bunyi pokok yang lain. 

Jika bunyi hanya didengar dan dimainkan secara serentak maka bunyi tersebut 

akan hampir sama. Hal tersebut dikarenakan bunyi pukulan pada instrumen 

kompang tidak bisa di perpanjang seperti penggunaan legato (meyambung nilai 

panjang bunyi). Perbedaan bunyi tersebut dapat dibedakan pada panjang bunyi, 

dan pola masuk beat pada pukulan kompang.Berikut jenis pola pukulan pertama 

yang menjadi bentuk pola Notasi 2 pada pukulan gendung satu dan gendung dua 

sebagai peningkahnya. 

Transkripsi: Hidayat Sidik 

 

Notasi 2 

Bentuk pola pukulan peningkahpertama 

 

Bentuk hasil bunyi pada instrumen kompang menyerupai pak dan pung, 

karena bunyi pada kompang juga bisa disebut dengan istilah musik seperti chiara 

yang berarti terang, nyaring dan jelas.
26

 Pada garis di atas di bunyikan kepada 

                                                             
26

Latifah Kodijat, Istilah-Istilah Musik. (Pt. Djambatan, 1986), 12.  
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bentuk pak, dan pung dimainkan pada garis bawah. Penjelasan notasi di atas 

merupakan pola bentuk pukulan gendung satu dan gendungdua yang hanya 

dimainkan pada satu warna bunyi saja yaitu pung. Pada ketukan kesatu gendung 

satu mulai memainkan pola pukulan, kemudian pada ketukan kedua, gendung dua  

menyusul dengan bentuk motif yang berbeda. Secara keseluruhan kedua bentuk 

pola pukulan di atas sebetulnya sama, yang membedakan yaitu cara pola masuk 

bunyi kompang. Penyebutan istilah musik barat bentuk kedua pukulan tersebut 

disebut dengan canon, yaitu lagu yang bersuara dua atau lebih, yang melodinya 

secara berurutan ditiru oleh masing-masing suara.
27

Bentuk motif pukulan pada 

bunyi peningkah yang kedua terdapat pada gendungtiga dan gendung empat. 

Berikut bentuk Notasi 4 pada motif pukulannya.  

Transkripsi: Hidayat Sidik  

 

Notasi 3 

Bentuk pola pukulan peningkahkedua 

 

Pada penjelasan di atas, bisa dikatakan bahwa bentuk motif bunyi 

peningkah pada gendung tiga dan gendung empat mempunyai warna bunyi yang 

berbeda, motif bunyi pada pukulan gendung tiga mempunyai dua macam warna 

bunyi yaitu pak dan pung. Pada setiap ketukan kesatu gendung tiga menggunakan 

bunyi pak, warna bunyi pung terdapat pada setiap up beat pada ketukan kedua dan 

ketiga. Kemudian tanda diam satu ketuk terdapat pada ketukan ketiga. Sedangkan 

pada bentuk motif bunyi gendung empat hanya mempunyai warna bunyi pung, 

yang dimulai pada up beat ketukan kesatu, tanda diam satu ketukan berada pada 

ketukan kedua. Jika ditinjau dari ritme kompang, bentuk motif antara gendung 

                                                                                                                                                                       
 

27
Latifah Kodijat, Istilah-Istilah Musik. (Pt. Djambatan) 10.  
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tiga dan gendung empat mempunyai motif ritme pukulan yang sama, hanya saja 

warna bunyi dan cara masuk pukulan kompang yang membedakan kedua pukulan 

tersebut.   

Selanjutnya bentuk motif peningkah yang ketiga yaitu teratak dua belas 

dan teratak sebelas, dalam pola pukulan kompang, terdapat bentuk motif  pukulan 

yang sama pada ketukan tiga dan empat, kedua motif tersebut mempunyai 

karakter dan warna bunyi yang sama yaitu pung. Hal ini otomatis sekaligus 

berfungsi sebagai mempertebal bunyi dalam permainan kompang terutama bunyi 

pung. Perbedaan antara ke dua bentuk jenis pukulan tersebut terdapat pada 

ketukan ke satu dan ke tiga. Pada permainan kompang bentuk pukulan teratak dua 

belas tidak mempunyai warna bunyi pak, melainkan hanya dimainkan pada warna 

bunyi pung.  

 Teratak sebelas merupakan pecahan dari pukulan teratak dua belas, 

dimana bentuk  pola pukulan tersebut terdapat dua warna bunyi yang dimainkan 

yaitu pak dan pung, pola permainan kompang dimulai pada ketukan ke dua, 

sedangkan teratak dua belas dimainkan pada up beat ketukan ke satu dan tiga. 

Warna bunyi pak pada teratak sebelas dapat didengar pada ketukan kesatu setelah 

birama kedua. Berikut bentuk Notasi 4peningkah antara teratak dua belas dan 

teratak sebelas. 

Trasnkripsi: Hidayat Sidik 

 

Notasi 4 

Bentuk pola pukulan peningkah ketiga 
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Pola pukulan pada motif teratak dua belas dan teratak sebelas di atas 

merupakan bentuk pengembangan pukulan pokok kompang, dimana pola 

peningkah diatas menjadi bagian dari variasi dua belas pukulan kompang. Pukulan 

kompang dimainkan secara serentak dengan motif pukul yang berbeda-beda.  

Bentuk pola pukulan peningkah atau pemecah bunyi pada pukulan 

kompang yang terakhir terdapat pada jenis pukulan selang gendung dan pecah 

selang gendung. Kedua pola pukulan tersebut disebut dengan canon dalam istilah 

musik. Karena dalam bentuk pola pukulan kompang, dilihat dari warna bunyi dan 

pola ritme yang digunakan pada pukulan selang gendung dan pecah selang 

gendung mempunyai bentuk yang sama, tidak menggunakan bunyi pak dalam 

bentuk pukulannya, melainkan satu warna bunyi saja yaitu pung. Perbedaan kedua 

pukulan tersebut yaitu awal masuk permainan pada bagian selang gendung 

terdapat pada ketukan kesatu, sedangkan pada pola pukulan pecah selang 

gendung dimainkan pada up beat ketukan pertama, dapat dilihat pada Notasi 5 

sebagai berikut. 

Transkripsi: Hidayat Sidik 

 

Notasi 5 

Bentuk pola pukulan peningkah keempat 

 

Dalam bentuk Notasi 5 di atas dapat juga dilihat bahwa pengembangan 

motif pukulan pecahselanggendung dan selanggendung mempunyai nilai dan 

panjang bunyi pukulan yang sama. Permainan motif pukulan kompang sama-sama 

dilakukan dalam sukat 4/4.  

 

2. Variasi Pukulan 
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Permainan kompangterdiri atas pola pukulan dua belas pukulan. Kemudian 

kreativitas merubah permainan kompangdari bentuk pukulannya. Kebudayaan 

mengalami perkembangan (dinamis) seiring dengan perkembagan manusia itu 

sendiri, oleh karenanya tidak ada kebudayaan yang bersifat statis. Dengan 

demikian, kebudayaan akan mengalami perubahan. 
28

Pengembangan merupakan 

bentuk dari musikalitas pengompang terhadap seni pertunjukan kompang itu 

sendiri, diantaranya disebut dengan variasi pukulan yang dinamai dengan bunga 

pukulan dan pukulan nyelip.  

Bunga pukulan dan pukulan nyelip merupakan bentuk variasi pukulan 

yang dimainkan pengompang terhadap pertunjukan-pertunjukan kompang. Dalam 

bentuk penyajiannya kedua bentuk pukulan tersebut dijadikan sebuah inovasi dan 

kreasi dalam pertunjukan kompang. Berikut Notasi 6 pada variasi pukulan 

kompang. 

Transkripsi: Hidayat Sidik 

 

 

Notasi 7 

Pola variasi pukulan kompang 

 

Variasi pukulan di atas merupakan bentuk dari pertunjukan kompang yang 

di lakukan oleh grup Delima. Variasi pukulan terdapat pada tengah-tengah 

pertunjukan kompang secara keseluruhan. Dalam penjelasannya, variasi pukulan 

nyelip dan bunga pukulan dimainkan ketika dua belas pukulan pokok kompang 

                                                             
28

Elly M. Setiadi, Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar., (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2009), 44. 
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tidak lagi dibunyikan melainkan berfungsi sebagai pengiring dalam variasinya. 

Berikut Notasi 7 variasi pukulan pada iringan pukulan nyelip dan bunga pukulan 

ketika dimainkan.  

 

 Transkripsi: Hidayat Sidik

 

Notasi 7 

Variasi pukulan iringan kompang 

 

Pada pola variasi pukulan di atas terdapat bunyi pak dan pung yang 

dimainkan oleh masing-masing pengompang. Dimana pada ketukan ke satu 

merupakan bunyi pung, dan ketukan upbeatke dua memainkan bunyi pak. Dalam 

variasi pukulan ini berfungsi sebagai pengatur tempo untuk bunga pukulan dan 

pukulan nyelip yang dimainkan pengompang.  

Pukulan nyelip terjadi kerna adanya pengembagan dari bunga pukulan. 

Ada dua variasi pukulan nyelip yang bisa dilihat dalam bentuk pukulan kompang 

pada Notasi 8 sebagai berikut. 

 Transkripsi: Hidayat Sidik 

 

 

Notasi 8 

Bentuk variasi pukulan nyelip 
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Dalam pengembangannya terdapat dua pukulan nyelip yang memainkan 

pola ritme yang hampir mirip sama. Disaat mendengarkan pukulan dengan 

menggunakan instrumen kompang ke dalam bentuk permainan, maka pola ritme 

tersebut akan terdengar sama. Perbedaan pada kedua variasi pukulan di atas 

terdapat pada ritme yang pendek pada setiap pukulannya, kemudian penggunaan 

warna bunyi yang berbeda pada setiap variasi pukulan. Dilihat pada notasi 9 

pertama di atas, pemukulan bunyi pung terdapat pada ketukan ke satu dan ke dua, 

sedangkan pada notasi 9 kedua dibawah, pemukulan bunyi pung terjadi pada 

ketukan kesatu, hal ini dikarenakan pada notasi dua terdapat tanda istirahat 

sperenambelas pada ketukan kedua, ketiga, dan keempat, sehingga bunyi pung 

pada kompang tidak dimainkan. Tujuan variasi pukulan tersebut secara bersamaan 

saling mentupi kekosongan bunyi dan mempertebal warna bunyi setiap pukulan.  

Pola variasi pukulan yang terjadi pada pertunjukan kompang Delima juga 

ada yang menggunakan istilah Melayu yaitu bunga pukulan. Variasi pukulan ini 

juga merupakan pengembangan dari ritme baru yang dibuat oleh pengompang. 

Hal ini dilakukan karena pengompang ingin membuat sesuatu yang beda dalam 

setiap permainan kompang yang di pertunjukan. Berikut Notasi 9 dari variasi 

bunga pukulankompang: 

Transkripsi: Hidayat Sidik 

 

Notasi 9 

Pola variasi bunga pukulan 

 

Pukulan pada Notasi 9 di atas merupakan bagian dari kreativitas 

pengompang dalam sebuah bentuk pertunjukan kompang Delima. Penggunaan 

warna bunyi pung di mainkan pada setiap ketukan satu dan ke dua, kemudian 

bunyi pak dimainkan pada up dan beat pada ketukan ke satu, dua dan empat. 

Bentuk ritme pukulan, variasi pukulan kompang dimainkan secara bersama dan 
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serentak sesuai dengan keinginan individu maupun kelompok grup Delima. 

Adapun perbedaan bunyi dari setiap instrumen kompang merupakan bentuk dari 

perbedaan teknik pukulan kompang dalam permainan setiap individu, sehingga 

warna bunyi akan terasa berbeda namun dalam penggunaan bunyi tetap mendekati 

bunyi pak dan pung. variasi pukulan juga berasal dari musikalitas masing-masing 

individu pengompang. 

 

3. Struktur Penyajian Musik Kompang 

Struktur bentuk penyajian musikalitas pada pertunjukan kompang, 

mengacu pada bentuk musik. Menurut Karl-Edmund Prier adalah merupakan 

suatu gagasan dan ide yang tampak dan pengolahan atau susunan semua unsur 

musik dalam sebuah komposisi musik (melodi, irama, harmoni, dan dinamika). 

Ide ini mempersatukan nada-nada musik serta bagian-bagian komposisi yang 

dibunyikan satu persatu sebagai sebuah rangka utuh. Secara sederhana bentuk 

musik dapat dilihat sebagai sebuah olahan komposer terhadap nada sedemikian 

rupa sehingga menjadi satu musik yang utuh.
29

 

Beberapa perbedaan dalam struktur bentuk musik yang dipertunjukan 

kreativitas kompang Delima, diantaranya pembacaan teks yang berasal dari kitab 

berzanji tidak dibaca sesuai dengan urutan, melainkan teks syair dipilih dan di 

acak berdasarkan kebutuhan dan keinginan pengompang. Membuat variasi 

pukulan dan penyajian kompang berdasarkan ide, dan inovasi yang terpikirkan 

oleh salah satu individual seseorang maupun kelompok. Hal tersebut dikarena 

kebisaan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Berdasarkan perubahan 

tersebut, penyajian seni kompang dapat dihasilkan dan dipertunjukan secara 

menarik dan dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi indah.  

Secara penyajian, kreativitas yang dilakukan grup Delima merupakan 

salah satu cara untuk memperkaya dalam bentuk pertunjukan kompang itu sendiri. 

Dimulai dari pertunjukan yang bertujuan untuk memperingati hari besar Islam 

atau Maulid Nabi (maulud), pertunjukan arak-arakan, atau pertunjukan yang lain 

seperti festival-festival kompang. Dalam pertunjukannya kompangmaulud 

                                                             
29

Karl-Edmund Prier,Ilmu Bentuk Musik, (Yogyakarta: Pusat Musik Liturgy, 1996), 2.  
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merupakan salah satu bentuk pertunjukan yang menjadi dasar atau awal dari 

semua bentuk pertunjukan kompang yang lain, dimana pengompang harus bisa 

membaca kitab berzaniji dan menguasai semua pola pukulan yang telah 

ditentukan. Seiring perkembangan manusia, penyajian kompang berkreativitas 

melalui bentuk pertunjukannya sendiri.  

Ritme pukulan dalam pertunjukan kompang berfungsi sebagai pengatur 

tempo. Dimana dua belas orang pengompang memainkan semua pola pukulan 

yang telah ditentukan dalam iringan nyanyian dalam kitab berjanzi. Pada 

potongan motif ritme menerangkan bahwa kompang memiliki dua warna bunyi 

yang lazim di mainkan. Dua warna bunyi tersebut mendekati bunyi pak dan pung, 

dua garis paranada yang masing-masing berfungsi sebagai meletakkan not, khusus 

pada ritme kompang penulis meletakkan warna bunyi pak pada garis paling atas, 

dan bunyi pung  terletak pada garis bawah. Struktur penyajian kreativitas 

musikalitas, kompang Delima memiliki dua bagian variasi pokok dalam 

penyajiannya, baik itu berupa bentuk tema melodi, ritme. 

 

a. Bagian Satu 

Pertunjukan kompang Bagian satu dimulai atau diawali dengan sebuah 

Introduction dalam bentuk penyajiannya. Semua pengompang memainkan pola 

pukulan kompang sesuai dengan motif yang dikuasai oleh masing-masing 

pengompang, dengan memainkan ritme-ritme yang merupakan dua belas pokok 

pukulan kompang. Ditinjau dari pertunjukkannya, penulis membuat notasi dan 

penggunaan tempo berdasarkan sesuai dengan pertunjukan kompang Delima. 

Ritme introduction dapat dilihat pada Notasi 11 sebagai berikut. 
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Transkripsi: Hidayat Sidik 

 

Notasi 10 

Pola Pukulan Kompang dalam Introduction 

 

Pola pukulan di atas mengambarkan bentuk bunyi dan karakter yang 

dimainkan oleh setiap pengompang. Dalam bentuk notasinya, satu macam 

pukulan kompang mempunyai dua warna bunyi yang ditandai dengan garis atas 

dan garis bawah, bunyi yang terdapat pada garis atas bisa didefenisikan berbentuk 
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bunyi pak, dan yang bawah berbunyi pung.Introduction yang dimainkan 

pengompang mempunyai sembilan birama secara keseluruhan, dengan 

menggunakan dinamik permainan yang tidak terlalu keras dalam pertunjukan 

awalnya. 

Pada bagian satu terdiri dari beberapa variasi tema melodi yang berbentuk 

(a)-(b)-(c), pengulangan melodi vokal dinyanyikan dengan teknik tema sequen 

atau disebut dengan peniruan satu frase lagu dengan posisi suara tinggi atau posisi 

suara rendah, dan ritme kompang yang dimainkan dengan teknik interlocking atau 

penyambungan.  

Melodi merupakan alunan irama atau nyanyian yang berasal dari urutan 

nada-nada dalam tinggi rendahnya suara atau bunyi yang dihasilkan. Dalam 

bentuknya, melodi kompang merupakan bagian dari nyanyian yang dihasilkan 

oleh suara vocal pengompang secara individu maupun bersama-sama. Secara 

khusus tema melodi kompang Delima dinyanyian berasal dari teks kitab berzanzi.  

Pada intro awal permainan kompang hanya dinyanyikan oleh satu orang 

pengompang atau solo vokal. Dalam menyanyikan lagu, pengompang 

menggunakan tempo lambat atau adagio(antara 54-58). Penggalan Notasi 11Tema 

asli dimainkan pada nada dasar E Minor yang dinyanyikan oleh satu orang 

pengompang.Pola masuk melodi bagian intro dinyanyikan pada ketukan keempat. 

Transkripsi: Hidayat Sidik 

 
Notasi 11 

Melodi vokal Tema asli  

 

Dalam tahap selanjutnya tema melodi asli dilakukan dengan teknik 

bernyanyi satu suara unisono. Melodi vocal berubah menjadi pengembangan tema 

(a) atau yang berbentuk antiseden atau konsekuen berupa kalimat tanya dan 
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jawab, secara harafiah menggunakan teknik  pengulangan tema yang berbentuk 

sequen. Bentuk melodi vokal dapat dilihat pada Notasi 12 sebagai berikut. 

Transkripsi: Hidayat Sidik 

 

Notasi 12 

Melodi vokal tema (a) 

 

Dalam bentuk penyajiannya melodi vokal tema (a) juga dinyanyikan 

secara serentak sambil berdiri dengan memainkan kompang secara bersama. 

Dalam bentuk iringan ritme pukulan pada melodi tema (a) dimainkan dengan 

teknik interlocking. Bentuk rirme kompang dapat dilihat pada Notasi 13 sebagai 

berikut.  

 

Transkripsi: Hidayat Sidik 
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Notasi 13. 

Ritme Kompang pada tema (a) 

 

Kemudian lanjut kepada pergerakan melodi yang mengarah kepada tema 

melodi (b). Dalam bentuknya, tema melodi juga merupakan bentuk dari anteseden 

dan konsekuen, dengan menggunakan teknik melodi yang sama dalam 

pengulangan pada tingkat lain sequen. Ritme kompang yang dimainkan pada tema 

(b) masih sama dengan tema (a). Bentuk melodi vokal pada tema (b) dapat dilihat 

pada Notasi 14 sebagai berikut. 
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Transkripsi: Hidayat Sidik 

 

Notasi 14 

Melodi vokal pada tema (b) 

 

Penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pola melodi pada tema (b) bagian 

anteseden dimulai dan diakhir pada nada Cis. Kemudian kalimat jawab konsekuen  

naik pada tingkatan nada Fis dan berakhir pada nada Cis. Tema (c) berfungsi 

sebagai coda atau penutup dalam mengakhiri variasi 1, dimana nyanyian teks 

yang dimainkan dengan menggunakan legato yang panjang, atau satu nafas dalam 

bentuk vokal penyebutan syairnya. Melodi vokal tema (c) berbeda dengan bentuk 

tema (a) dan (b). Dalam bentuk ritme pukulan, permainan kompang masih 

dimainkan sama dengan tema sebelumnya. Bentuk melodi vokal dapat dilihat 

pada Notasi 15 sebagai berikut. 

Transkripsi: Hidayat Sidik 

 

Notasi 15 

Melodi  vokal pada tema (c) 

 

Dalam penjelasan Notasi 15 di atas tema (c), merupakan bentuk bagian 

yang mengakhiri dari melodi kompang yang dinyanyikan secara bersama. Tema 

(c) merupakan bagian melodi yang menutup bagian satu secara utuh. Secara 

keseluruhan dapat disimpulkan bentuk komposisi musik kompang yang berupa 

bentuk tema-tema variasi yang dihasilkan dalam penyajian musikalitas kompang. 
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Dalam pertunjukannya penyajian kompang tersebut dapat disimpul dengan bentuk 

skema yang ditampilkan grup Delima berupa Intro, (a)+(b)+(c). 

 

b. Bagian Dua 

Bagian dua merupakan bentuk lagu lain yang dimainkan kompang Delima, 

Bagian ini variasi struktur penyajian kompang dilakukan terhadap ritme pukulan, 

sedangkan bentuk melodi vokal bagian dua sama. Bentuk motif yang digunakan 

pada bagian dua ini (a)-(b), satu tema asli kemudian divariasikan sebanyak 3 

bentuk variasi. Bentuk ritme kompang dimainkan pada Notasi 16 sebagai berikut. 

Transkripsi: Hidayat Sidik 

 

Notasi 16 

Ritme pengantar atau bridge 
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Masuk pada bagian dua, ada beberapa birama sebagai pengantar atau 

jembatan penyambung antara bagian satu ke bagian dua, dalam istilah musik 

disebut Bridge. Pada bagian ini, kompang bermain secara interlocking yang terdiri 

dari 14 birama dalam sukat 4/4. Permainan kompang ketika bagian bridge 

dilakukan dengan pukulan-pukulan yang keras, dan nyaring. Selesai permainan 

bridge, melodi kompang bagian dua mulai dinyanyikan bersama dengan bentuk 

tema melodi baru. Tema asli terdiri dua kalimat (a) dan (b), melodi vokal 

menggunakan teknik pengulangan sequen dan pembesaran interval augmentasi. 

Kompang memainkan ritme yang sama yaitu unisono. Bentuk melodi vokal dan 

ritme kompang yang dimainkan dapat dilihat pada Notasi 17 sebagai berikut. 

 

 

Transkripsi: Hidayat Sidik 

 

 

 

 

Notasi 17 

Melodi dan ritme iringan kompang 
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Notasi di atas merupakan bentuk penyajian musik yang dimainkan secara 

bersama dan berbentuk satu suara atau unisono. Permainan kompang yang di 

sajikan juga ditampilkan dalam bentuk pertunjukan variasi gerak. Bentuk ritme 

kompang yang dimainkan dapat dilihat pada Notasi 18 sebagai berikut. 

 

Transkripsi: Hidayat Sidik 

 

 

Notasi 18 

Ritme Kompang Variasi 1 
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Dalam bentuk penyajian musik, bagian dua membuat variasi baru dalam 

pola pukulan permainan. Variasi 1 pada bagian dua masih menggunakan melodi 

vokal yang sama dengan tema asli, namun teknik permainan kompang yang 

berbentuk ritme pukulan divariasikan. Struktur bentuk pada variasi 1 (a)-(b), 

dalam bentuk pukulannya pengompang memainkan ritme yang berbeda-

beda.Variasi ritme yang dimainkan dalam pertunjukan kompang dilakukan dengan 

membentuk variasi lingkaran dalam pertunjukannya, pengompang membentuk 

variasi gerak sambil memainkan kompang dengan memainkan dinamik bunyi 

yang keras.  

Pada penyajian musik kompang selanjutnya yaitu variasi 2, dalam bentuk 

permainannya kompang masih menggunakan melodi vokal yang sama dengan 

tema asli, namun teknik ritme dalam permainan kompang yang divariasikan. 

Struktur bentuk dalam penyajiannya berbentuk (a)-(b), kompang satu, dua, dan 

tiga memainkan ritme yang berbeda-beda, kemudian kompang yang lain 

memainkan pola ritme yang sama. Bentuk ritme kompang yang dimainkan dapat 

dilihat pada Notasi 19 sebagai berikut. 

Transkripsi: Hidayat Sidik 

 

Notasi 19 

Ritme kompang pada variasi 2 

 

Dalam penjelasan di atas, pola ritme yang dimainkan bersama hanya pada 

ritme notasi pukulan kompang no 4, notasi 1, 2 , dan 3 dimainkan dengan satu 
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orang pengompang. Dalam penyajiannya permainan kompang membentuk variasi 

gerakan yang membentuk saling berhadap-hadapan dan tiga orang melingkar.  

Pada pertunjukan musik kompang bagian dua terdapat tiga variasi, dalam 

penyajiannya. Variasi 3 merupakan pengulangan dari variasi sebelumnya, namun 

teknik permainan dalam pemukulan kompang yang divariasikan lagi, dimulai pada 

struktur bentuk penyajiannya (a)-(b). Pada bagian (a) pengompang satu, dua dan 

tiga, memainkan ritme yang berbeda-beda kemudian pada bagian (b) seluruh 

pengompang memainkan ritme yang sama. Bentuk penyajian kompang pada 

variasi 3 secara keseluruhan sama, namun bentuk skema variasi 3 berbeda. 

Perbedaan variasi 3 dapat dilihat  pada bentuk skema:  Pengantar, a + { a‟+ a‟‟+ [ 

a‟‟‟ ]} [a‟] 

 

4. Variasi Pertunjukan Kompang 

Pertunjukan kesenian kompang merupakan salah satu kesenian yang wajib 

dipelajari dalam masyarakat Delik Bantan Bengkalis Riau. Terlihat dari beberapa 

variasi yang ditampilkan dalam pertunjukan musik kompang, yang pertama 

kompang anak-anak atau yang disebut dengan Binhar (Bintang Harapan), 

kemudian kompang  yang dinamai dengan Delima Putri yang terdiri dari wanita 

remaja dan wanita dewasa. Terakhir variasi kompang Delima yang terdiri dari 

laki-laki dewasa.  

Beberapa bentuk variasi pertunjukan pada kompang anak-anak berupa 

kreativitas dalam permainan kompang itu sendiri, baik itu secara musikalitas 

maupun bentuk pertunjukan kompang, antaranya terlihat ketika anak-anak 

membentuk musikalitas dalam permainan kompang maupun gerakan atau 

koreografi dalam bentuk sebuah pertunjukan.  

Jika dilihat dari asal-usulnya, kompang Bintang Harapan merupakan anak-

anak asli daerah Dusun Delik yang berumur sepuluh sampai delapan belas tahun, 

mereka tumbuh besar dan hidup di daerah Delik sejak mereka lahir. Pengenalan 

permainan  kompang mereka dapatkan dari orang-orang tua yang berada di Dusun 

Delik sendiri. Ditinjau dari umur anak-anak yang memainkan pertunjukan 

kompang, tidak ada batasan umur dalam pertunjukannya, anak-anak bisa 
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memainkan kompang jika sudah bisa mengaji.Berikut foto bersama pasca 

pertunjukan Kompang di Selat Baru pada acara Pesta Pantai Bengkalis, Riau. 

 
Gambar 2 

Spanduk Pertunjukan, Seminar, dan Bedah Buku 

Dok. Tim Pascasarjana, 2016 

 

 
Gambar 3 

Foto bersama dengan pemain Kompang 

Dok. Tim Pascasarjana, 2016 

 



45 
 

 

Gambar 4 

Diskusi dan tanya jawab dengan peserta seminar dan bedah buku 

Dok. Tim Pascasarjana, 2016 

 

Sesuai dengan hasil wawancara bersama pembina grup kompang anak-

anak bapak Amir, ia mengatakan pertunjukan anak-anak di perbaharui oleh hasil 

kreativitas anak-anak, gerak kompang dilakukan sesuai dengan lagu yang 

dimainkan berdasarkan dengan konsep dan ide mereka.
30

 Di sini anak-anak atau 

grup kompang Bintang Harapan melakukan sebuah ide dan inovasi pertunjukan 

berdasarkan musikalitas maupun pengalaman masing-masing pengompang. Lagu-

lagu atau syair teks mereka pilih dari kitab berzanji, ritme pukulan dan variasi 

gerak dalam pola lantai yang berbeda dari grup lain diciptakan dari hasil 

kesepakatan kelompok secara bersama-sama. Berikut Gambar 3 yang menunjukan 

dalam pertunjukan kompang anak-anak. 

 

                                                             
30

Wawancara dengan Amir, Delik Bengkalis, 2015. 



46 
 

 

Gambar 5 

Pertunjukan Kompang Anak-Anak  

Dokumentasi: Tim Pascasarjana, 2015  

 

Pertunjukan kompang anak-anak atau yang dinamai dengan grup Bintang 

Harapan, mempunyai gerak dan membentuk formasi dalam pertunjukan kompang, 

dimulai dengan berbaris memanjang ke belakang, permanan kompang dilakukan 

dengan cara berjalan, berdiri, dan jongkok. Pergerakan permainan kompang 

mengikuti tempo dari musik yang dimainkan. Teknik pukulan dimainkan dengan 

menggunkan dinamik cresendo atau semakin lama bunyi pukulan kompang 

semakin keras. Dalam pertunjukan kompang anak-anak dilakukan dengan dua 

belas orang, dimana pada masing-masing orang mempunyai bunyi ritme yang 

berbeda-beda, berikut bentuk Skema 1 pergerakan pola lantai grup kompang anak-

anak dalam kreativitas pertunjukan.  
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Skema 1 

Pola lantai pertunjukan kompang Anak-anak  

Hidayat Sidik, 2015 

 

Pertunjukan kompang diawali dengan huruf A dan berakhir pada bagian E, secara 

keseluruhan pola arah pergerakan pertunjukan kompang dilakukan sambil berdiri 

jongkok dan duduk.   

Delima Putri merupakan kumpulan pengompang wanita yang ada di Desa 

Delik saat ini. Dalam variasi pertunjukan grup kompang Delima putri juga 

melakukan kreativitas yang hampir sama dalam pertunjukannya, aspek 

musikalitas dan gerakan menjadi suatu perbedaan tersendiri dalam kreativitas 

permainan kompang Delima Putri. Aspek musikalitas dalam variasi pertunjukan 

Delima Putri terdapat pada keras lembutnya pukulan kompang, baik itu 

penyesuaian gerak dan pola lantai yang didasari pada tempo permainan kompang. 

Berikut Gambar 4 dalam pertunjukan kompang Delima Putri.   
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Gambar 6 

Pertunjukan kompang grup Delima Putri 

(Dokumentasi: Tim Peneliti Pascasarjana, 2015) 

 

Pertunjukan Delima Putri mempunyai pola skema pertunjukan yang berbeda, 

kreativitas pergerakan pertunjukan dan pola lantai seperti Skema 2 dalam 

pergerakan pola lantai Delima Putri.  

 

 

Skema 2 

Pola lantai Pertunjukan Kompang Delima Putri 

Hidayat Sidik 2015 

 

Bentuk pola lantai dan pergerakan pertunjukan Delima Putri bisa dilihat dan 

dimulai pada huruf A kemudian berakhir pada bagian huruf C Skema 2 di atas. 
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Pertunjukan kompang Delima Putri banyak menggunakan pola-pola yang vertikal 

secara keseluruhan.  

Secara musikal permainan kompang dilakukan untuk mengiringi gerakan 

silat dengan menggunakan bentuk dua belas pola pukulan yang telah ditentukan, 

tetapi  dalam bentuk bunyi pukulan para pengompang menggunakan improvisasi 

sesuai dengan musikalitas masing-masing tanpa mengurangi dua belas pola 

pukulan pokok. Gambar 5gerakan silat sebagai kreativitas dalam bentuk 

pertunjukan kompang. 

 
Gambar 7 

Gerak silat yang diperagakan dengan iringan musik kompang 

(Dokumentasi: Tim Peneliti Pascasarjana, 2016)  

 

Silat yang dilakukan merupakan bentuk bagian dari atraksi kompang 

Delima secara kreativitas. Musikalitas yang dihadirkan dalam permainan berupa 

permainan tempo yang sering berubah-ubah, seperti moderato dan allegro. 

Pengembangan ritme pukulan dari dua belas pukulan pokok kompang dan 

penambahan-penambahan ide dalam pergerakan permainan yang disesuaikan 

dengan tempo dalam pertunjukan, Berikut Skema 3 dalam pola lantai yang 

dilakukan pada pertunjukan kompang Delima Putra.  
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Skema 3 

Pola lantai pertunjukan kompang Delima Putra 

Hidayat Sidik, 2015 

 

Skema 3 pola lantai yang digunakan grup Delima di atas dimulai pada bagian 

huruf A dan di akhiri pada bagian huruf F, pengembangan pergerakkan banyak 

terjadi pada pertunjukan kompang Delima dewasa.  

 

B. Faktor  Menjadi Seni Kompang Baru 

Secara umum faktor perubahan pertunjukankompang terjadi karena adanya 

kreativitas dan tuntutan-tuntutan lain diluar dari yang bersifat internal. Faktor  

tersebut adalah sebagai berikut.  

 

1. Masyarakat 

Keinginan akan tontonan yang beda dari masyarakat wilayah lain 

merupakan permintaan dari masyarakat akan bentuk pembaharuan kreativitas 

kompang. Bentuk pertunjukan kompang yang berbeda dari wilayah atau kelompok 

kompang lain merupakan suatu identitas atau karakter tersendiri bagi masyarakat 

yang memiliki kesenian kompang. Faktor tersebut menyebabkan bentuk dan 

keunikan dengan ciri khas sendiri bagi pertunjukan kompang.  

Adanya kebutuhan masyarakat untuk hidup berkelompok, menjadikan 

sebuah bentuk keragaman kebudayaan dalam perbedaan-perbedaan berbagai 
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bidang, seperti ras, suku bangsa, adat-istiadat, agama dan keyakinan. Hal ini bisa 

dilihat dari beberapa kelompok masyarakat yang sama-sama menginginkan dan 

memiliki kesenian kompang dalam lingkungannya. Dengan demikian, kesenian 

kompang akan berkembang dan dari tahapan-tahapan yang sederhana menuju 

tahapan yang lebih kompleks. Sesuai yang dinyatakan oleh E. B. Tylor, budaya 

adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, 

kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta 

kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
31

 Pada gambar 

berikut dapat dilihat representasi dari tampilan pertunjukan kompang, diantaranya 

dari busana, gerak silat, etika dan estetika pertunjukan yang di rangkum sebagai 

satu buah pertunjukan. 

 
Gambar 8 

Pertunjukan Kompang Kelompok Wanita 

Dok. Tim Pascasarjana, 2016 

 

                                                             
31

Elly M. Setiadi, Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar., (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2009), 27. 
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Gambar 9 

Pertunjukan Kompang Kelompok Wanita 

Dok. Tim Pascasarjana, 2016 

 

 
Gambar 10 

Pertunjukan Kompang Kelompok Wanita 

Dok. Tim Pascasarjana, 2016 

 

Beberapa pola permainan dilandasi oleh multietnis dan multikultur yang 

beraulturasi. Masing-masing etnis berakulturasi menciptakan kebudayaan baru 

sebagai hasil dari pencampuran keduanya, Kemudian berkembang budaya baru 

dan diakui menjadi budaya lokal (berasimilasi). 
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Gambar 11 

Kelompok Kompang Jawa di Pulau Rupat 

Dok. Tim Pascasarjana, 2015 

 

 

Gambar 12 

Kelompok Kompang Jawa di Siak 

Dok. Tim Pascasarjana, 2015 
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Gambar 13 

Kelompok Kompang Jawa di Siak 

(Festival Aeribu Kompang Tahun 2015) 

Dok. Tim Pascasarjana, 2015 

 

 

Gambar 14 

Kelompok Kompang Memasang Sedak Pada Kompang 

Dok. Tim Pascasarjana, 2015 

 

Adanya dua macam suku Melayu dan Jawa menjadikan faktor 

pembaharuan pertunjukan kompang pada grup Delima khususnyamasyarakat desa 

Delik. Perbedaan suku, ras, agama dalam mayarakat Bengkalis secara umum 
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menjadikan perilaku kebudayaan yang mempunyai kegunaan dan fungsi yang 

sangat besar bagi masyarakat. Menjadikan kesenian kompang sebagai hasil dan 

bentuk dari kebudayaan yang dimiliki dalam  lingkungan masyarakat.  

 

2. Pemerintah 

Ahmad Nawawi selaku kepala bidang budaya dinas pariwisata Bengkalis, 

banyak bentuk-bentuk kebudayaan yang terdapat di daerah Bengkalis, diantaranya 

permainan sampan Layar Jum, permainan Layang-Layang, Pacu Perahu atau 

disebut Dragon Bot, permainan Gasing, tradisi Lampu Colok yang diperingati 

setiap dua puluh tujuh hari puasa, dan melakukan bentuk festival-festifal kompang 

yang ada di Bengkalis.
32

 

Banyaknya bentuk-bentuk festival kompang yang ada tidak lepas dari 

peran pemerintah Bengkalis, dengan adanya bentuk festival kompang tersebut, 

dengan sendirinya membuat faktor perkembangan kreativitas kesenian kompang 

menjadi berkembang. Adanya keinginan akan kejuaran dalam even-even 

menjadikan setiap grup-grup kompang untuk membuat kreativitas sendiri dalam 

pertunjukan, tentunya yang sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat dalam even 

pertunjukan. Pada tanggal 5 – 6 November 2016 penyelenggaraan satu program 

kegiatan Dinas Pariwisata yakni Pesta Pantai. 

 
Gambar 15 

Bupati Kabupaten Bengkalis Membuka Acara Pesta Pantai 

Dok. Tim Pascasarjana, 2016 

                                                             
32

Wawancara dengan Ahmad Nawawi, selaku Kepala Bidang Budaya Pemerintah 

Bengkalis. 10 Agustus 2015. 
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Gambar 16 

Penyerahan Cendramata Ke Dinas Pariwisata oleh Peneliti 

Dok. Tim Pascasarjana, 2016 

 

Pertunjukan festival kompang yang diadakankan pemerintah Bengkalis, 

ada dua macam bentuk festival yang dipertandingkan, pertama yaitu festival 

kompang, kemudian yang kedua festival kompang kreasi. Sesuai dari pernyataan 

Sulung (Tokoh Kompang) sebagai seseorang yang dipercaya pemerintah 

Bengkalis dalam menilai atau juri dari setiap festival kompang, ia mengatakan 

festival kompang yaitu pertunjukan permainan kompang yang didasari dari dua 

belas pukulan-pukulan kompang. Sebelum membuat festival, pemerintah 

Bengkalis terlebih dahulu membuat standar pertunjukan kompang dengan cara 

mengimformasikan lagu-lagu wajib yang boleh dimainkan saat pertunjukan 

kompang berlangsung. Hal ini tentunya menjadikan festival kompang mempunyai 

nilai dan fungsi sesuai dengan aturan yang harus diikuti oleh setiap pengompang.  

Festival kompang yang kedua yaitu festival kompang kreasi, dalam 

pertunjukannya festival kompang kreasi merupakan pengembangan pertunjukan 

kompang yang berasal dari masing-masing grup. Pertunjukan boleh dilakukan 

dengan menggunakan atraksi atau merubah pola pukulan dalam permainannya, 

hanya tetapi pola dua belas pola pukulan juga merupakan bagian dari nilai 

kompang kreasi. Dalam permainan kompang, pengompang boleh melakukan 

penambahan instrumen atau menambah jumlah pengompang dalam 

pertunjukannya. Hasil dari pertunjukan kompang kreasi merupakan wujud dari 
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pengembangan kreativitas pengompang melalui ide dan inovasi-inovasi 

pertunjukan.  

 
Gambar 17 

Kedatangan Bupati dan romongan 

Dok. Tim Pascasarjana, 2016 

 

 

 
Gambar 18 

Pemberian Cendramata berupa buku ke Tokoh Kompang 

Dok. Tim Pascasarjana, 2016 
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Gambar 19 

Suasana seminar hasil penelitian dan Bedah buku Kompang 

di depan undangan  
Dok. Tim Pascasarjana, 2016 

 

 
Gambar 20 

Suasana dalam Bedah Buku 

Dok. Tim Pascasarjana, 2016 

 

Selain bentuk festival maupun penyelenggaraan even kesenian kompang, 

pemerintah Bengkalis juga banyak melibatkan kehadiran kompang dalam setiap 

pertunjukan-pertunjukan karnval, pawai maupun penyambutan tamu kenegaraan. 

Dalam setiap peristiwa tersebut kompang merupakan bagian penting dalam 

melestarikan bentuk kebudayaan yang dimiliki pemerintah Bengkalis saat ini.  

Suatu kebudayaan memancarkan suatu ciri khas dari masyarakatnya yang tampak 
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dari luar, artinya orang asing. Dengan menganalisa pengaruh akibat budaya 

terhadap lingkungan seseorang dapat mengetahui, mengapa suatu lingkungan 

tertentu akan berbeda dengan lingkungan lainnya dan menghasilkan kebudayaan 

yang berbeda pula. 
33

 

Peran pemerintah dalam melakukan pengembangan kesenian kompang 

juga dirasakan oleh masyarakat Bengkalis sendiri secara khusus, dimana 

pemerintah melakukan pengembangan dengan cara memberikan intrumen 

kompang  kepada setiap kecamatan secara gratis. Hal ini tentunya berdampak 

positif kepada mayarakat agar menjadi acuan semangat tersendiri bagi masyarakat 

dalam mempelajari kesenian kompang.  

 

3. Individu 

Keunikan dan ciri khas individu manusia mempunyai batas dan karakter 

tersendiri. Seperti dalam permainan kompang Delima, setiap musisi kompang 

mempunyai kekuatan dan teknik pukulan yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan 

dalam setiap individu mempunyai perbedaaan baik itu bentuk fisik, pengalaman, 

maupun pengetahuan dalam permainan kompang. George List, mendefenisikan 

etnomusikologi sebagai studi musik tradisional, yaitu musik yang diajarkan atau 

diwariskan secara lisan, tidak melalui tulisan, dan selalu mengalami perubahan
34

. 

Bahasa latin individu berasal dari kata individuum, artinya tidak terbagi. 

Dalam bahasa Inggris individu berasal dari kata in dan divided, kata in salah 

satunya mengandung pengertian tidak, sedangkan devided artinya terbagi. Jadi 

individu artinya tidak terbagi, atau satu kesatuan.
35

 

 

                                                             
33

Elly M. Setiadi, Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar., (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2009), 38.  

 
34

R. Supanggah. Etnomusikologi. (Yogyakarta; Yayasan Bentang Utama, 1995). 3.  
35

Elly M. Setiadi, Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar., (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2009), 63.  
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Gambar 21 

Berangkat dari Rumah menuju Lokasi Pertunjukan 

Dok. Tim Pascasarjana, 2016 

 

 
Gambar 22 

Tata Rias yang dilakukan secara Mandiri 

Dok. Tim Pascasarjana, 2016 

 
Gambar 23 

Penyerahan Cendramata (Kompang)  

ke Tokoh/Kelompok Kompang Delik oleh Peneliti 

Dok. Tim Pascasarjana, 2016 
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Pengembagannya ada dua perpaduan yang mempengaruhi individu dalam 

kreativitas kompang, yang pertama yaitu genotipe atau faktor yang dibawa 

individu sejak lahir, bisa dikatakan juga faktor keturunan. Kemudian yang kedua 

yaitu faktor fenotipe atau faktor yang berasal dari interaksi teruk menerus
36

. 

Faktor individu genotipe dalam permainan kompang merupakan bentuk dari 

musikalitas seseorang dalam bentuk permainan kompang, bisa dilihat dari 

perbedaan cara setiap individu pengompang dalam melakukan pola pukulan yang 

baik, bagaimana cara pola pikir, dan kemampuan ide dalam berpikir membuat 

sebuah kreativitas pertunjukan kompang. Faktor fenotipe merupakan bentuk dari 

pengalaman individu yang berasal dari temuan-temuan kreasivitas yang pernah 

dialami, atau interaksi yang pernah dilakukan salah satu individu pengompang 

terhadap kesenian kompang lain. 

 

C. Garapan Gerak dalam Sistem Performance New Art Musik Kompang 

Pertunjukan musik Kompang di Bengkalis ditampilkan dengan konsep 

kesederhanaan tanpa pertimbangan estetika pertunjukan yang benar. Di Bengkalis, 

tiga kelompok musik Kompang yang berkembang, seperti kelompok anak, dewasa 

dan wanita. Pertunjukan ditampilkan dengan konsep sangat sederhana, yakni 

hanya dengan melapalkan puji-pujian, pukulan-pukulan Kompang yang telah 

baku digunakan dalam setiap evennya. Berbagai even yang diikuti tidak 

membedakan lagu dan pukulan Kompang yang mereka mainkan. Terkadang lagu 

pujian yang dilantunkan tidak sesuai dengan evennya, misalnya dalam acara 

aqiqahan tapi lagu yang dinyanyikan tidak ada hubungan dengan lantunan doa-

doa yang seharusnya di sampaikan kepada anak yang diaqiqahkan. Lagu-lagu 

yang dimainkan hanya dengan pertimbangan kesepakatan dari pihak anggota 

kelompok yang akan dimainkan.  

Pertunjukan yang dilakukan dengan sangat bervariasi, ada yang duduk di 

dalam rumah atau di teras rumah dengan menyesuaikan kondisi tempat mereka 

harus menampilkan pertunjukan. Pertunjukan lainnya ada yang dilakukan sambil 

                                                             
36

Elly M. Setiadi, Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar., (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2009), 64-65. 
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berarak, dan di atas panggung yang telah dipersiapkan. Perkembagan lainnya 

dilakukan dalam garapan formulasi gerak. Perkembangan tersebut tidak terlepas 

dari kreativitas yang dimiliki anggota kelompok tersebut. Pengembangan pada 

gerak dilakukan dengan sangat sederhana tanpa memeprtimbangkan konsep 

etsetika pertunjukan dan pemaknaan terkait dengan gerakan-gerakan yang 

dilakukan. Gerakan-grrakan yang telah pernah dilakukan sesungguhnya masih 

sangat monoton. Hal tersebut terlihat pada formulasi perpindahan gerak dan 

motif-motif gerak yang dilakukan.  

 
Gambar 24 

Pertunjukan Kompang Kelompok Anak dalam Pesta Pantai 

Dokumentasi. Tim Pascasarjana, 2016 

 

Sehubungan dengan itu, pukulan Kompang, gerakan dan lantunan syair 

(sastra) merupakan satu keutuhan pertunjukan musik Kompang Bengkalis. Tiga 

variabel seni yang dimiliki memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan 

walau secara bidang ketiga seni tersebut memiliki kekuatan sendiri dan menarik 

dibahas secara terpisah. Kekuatan sastra dan sejarah yang panjang memperngaruhi 

atau dipengaruhi oleh berbagai budaya. Perkembangan tersebut membuktikan 

juga bahwa musik Kompang banyak merepresentasikann berbagai kebudayaan, 

Hindu, Budha, Islam dan budaya populer (terdapat berbagai kultur masayarakat 

lokal, nusantara, bahkan impor). Kekuatan-kekuatan tersebut menandai bahwa 

budaya begitu terlihat dinamikanya dan dialektikanya. Akan tetapi kebesaran 

budaya tanpa memperlihatkan perbedaan-perbeaan akan tetapi lebih kepada 
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persamaan-persamaan sehingga dapat berbaur (adaptasi) dan menjadi satu. 

Tambahan-formasi gerak dalam pertunjukan sebagai perkembangan suatu garapan 

pertunjukan musik Kompang dapat dinyatakan sebagai kreativitas masukknya 

seni-seni populer yang mengutamakan seni masa atau seni yang berselera pasar 

dengan kiblat utama sebagai hiburan.  

Perkembangan even-even pertunjukan, di antara festival-festival yang di 

dalamnya terdapat kompetisi-kompetisi dengan hasil pernyataan pemenang atau 

yang terbaik dengan pembuktian pemberian penghargaan, baik sertifikat, piagam, 

piala, bahkan uang. Even-even tersebut mengajarkan kepada kelompok-kelompok 

Kompang untuk bekerja keras menjadi yang terbaik. Kompetensi tersebut 

dijadikan sebagai politik identitas kelompok-kelompok Kompang Bengkalis Riau. 

Eksistensi kelompok, daerah, diri dan lainnya seakan dapat diukur memiliki 

kelompok Kompang dan dari keberhasilan dalam pertunjukan Kompang. Hal 

tersebut tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, seperti pariwisata, taman 

budaya dan program pemerintah daerah lainnya ikut memeberi ruang dan motivasi 

bagi keberadaan Kompang Bengkalis Riau. Hal tersebut seperti memberi wadah 

bagi ISI Padangpanjang untuk ikut mengisi even pesta pantai tanggal 5-6 

November 2016. Suasana pada kgiatan tersebut seperti pada gambar berikut. 

 
Gambar 25 

Foto Bersama dengan Tokoh Kompang dan Masyarakat Pasca Seminar 

Hasil Penelitian 

Dokumentasi. Tim Pascasarjana, 2016 



64 
 

 
Gambar 26 

Suasana Seminar Hasil Penelitian 

Dokumentasi. Tim Pascasarjana, 2016 

 

Wadah dan sarana yang dipersiapkan pemerintah membuat tumbuhnya 

kelompok-kelompok Kompang di Bengkalis Riau dengan berbagai nama grup, 

variasi gerak dan penampilan. Tidak jarang kreativitas dan capaian keberagaman 

dan perbedaan dilakukan dengan mengkolaborasi seni-seni yang populer dan 

berkembang di Riau. Untuk pencapaian tersebut beberapa kelompok juga 

meminta bantuan dari seniman-seniman profesional untuk melatih kelompok-

kelompok tersebut. Kelompok Kompang Bengkalis Riau, khususnya Delima, 

Harapan, dan Indah memiliki keunikan tersediri, yakni kelompok kompang yang 

tumbuh dari lingkungan kelurga sendiri yang terdiri dari suami, anak, istri dan 

saudara. Sistem pewarisan yang terdapat dalam kelompok tersebut dilakukan 

secara turun temurun dan baru terjadi tiga kali keturunan. Pak Ismail adalah orang 

pertama atau sebagai generasi pertama yang mengembangkan dalam kelompok 

tersebut yang kemudian ke anak dan ke cucunya. Pak Ismail sendiri dahulunya 

ikut dalam kelompok Kompang lainnya pada waktu masih muda dan sampai 

anak-anaknya tumbuh menjadi dewasa. Kemudian setelah itu pak Ismail 

mengembangkan sendiri dilingkungan keluarganya, yakni tujuan pertama untuk 

memotivasi mengaji dan mengisi waktu luang di sore dan malam hari.  

Berdasarkan garapan kreativitas pertunjukan musik Kompang sebelumnya 

yang masih terlihat monoton. Selain pemetaan dan inventarisasi musik Kompang 



65 
 

Bengkalis Riau, penataan pertunjukan Kompang saat ini dilkukan dengan 

memunculkan variasi gerakan-gerakan estetika dan garapan ulang, yakni sebagai 

berikut. 

 

 
Gambar 27 

Latihan Formasi Gerak 

Dok. Tim Pascasarjana, 2016 

 

 

 
Gambar 28 

Latihan Formasi Gerak Kelompok Wanita 

Dok. Tim Pascasarjana, 2016 

 

 



66 
 

 
Gambar 29 

Latihan Formasi Gerak Kelompok Wanita 

Dok. Tim Peneliti, 2016 

 

Konsep gerakan yang dilakukan di dalam pertunjukan memiliki makna 

denotatif dan konotatif. Gerak (tari) diklasifikasi ke dalam tiga konsep gerak; (1) 

lengan, yaitu: yang dilakukan drngan lengan tangan, (2) leher dan wajah, yaitu: 

gerakan yang melibatkan wajah dan leher utuk menunjukkan eksresi pemain, kaki 

dan pinggang, yaitu: kerakan kaki dan pinggang yang membentuk kuda-kuda dan 

gerakan formasi tari. Keseluruhan gerakan ayunan lengan (tangan), leher, wajah, 

kaki dan pinggang membentuk gerakan yang indah. 

 
Gambar 30 

Latihan Formasi Gerak Kelompok Wanita 

Dok. Tim Peneliti, 2016 
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Gerakan kaki yang dilakukan dengan teknik langkah membentuk kuda-

kuda dan meliuk ke kanan dan ke kiri yang dikikuti pingang, leher dan wajah. 

Pemukulan Kompang oleh tangan secara atraktif tetap dilakukan pemain walau 

bersamaan dengan gerakan langkah membentuk formasi gerak yang indah. 

Kekuatan dari pertunjukan ini dilakukan dengan seimbang antara pukulan 

Kompang, gerak dan lafalan syair (sastra) pujian yang dilantunkan. Ketiganya 

dibedakan dan disamakan oleh pesrsfektif yang memandang. Akan tetapi 

pertunjukan Kompang dominan disebut sebagai pertunjukan musik. Hal tersebut 

oleh karena pertunjukan Kompang dominan mengutamakan pada bunyi (sebagai 

medium musik). Namun dari gerakan ketiga tumpukan gerak berdasarkan 

klasifikasi, yang lebih lazim dilakukan pada gerakan kaki, langkah, leher, wajah, 

pinggang dan lengan (tangan) bersamaan memukul Kompang). Alasan tersebut 

menyakinkan penulis, berdasarkan observasi, wawancara dan studi pustaka, 

gerakan yang dilakukan masuk pada katagori tari yang memiliki/memanfaatkan 

medium gerak.   

Gerakan-gerakan secara konotasi dapat diamati tetap terstilisasi dari gerak 

yang mencerminkan adat-istiadat Melayu yang dibatasi pantangan adat, 

kesepakatan sosial, dan agama Islam. Hal demikian dapat diamati pada gerakan 

yang dimunculkan dengan pembagian ragam gerak dibagi secara umum, yakni; 

awal, tengah, dan penutup. Awal sebagai persembahan, penyambutan, 

penghormatan kepada tamu, penonton, tengah; geraka-geraan atratif yang 

menghibur yang distilisasi dari kedidupan masyarakatnya, menggambarkan sosial, 

silaturahmi, kemakmuran, kegembiraan, penutup digambarkan dengan 

permohonan maaf dan mengundurkan diri sebagai kelompok yang santun berbudi 

pekerti dan berbudaya. 
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Gambar 31 

Latihan Formasi Gerak Kelompok Wanita 

Dok. Tim Peneliti, 2016 

 

Kelompok wanita dapat mengikuti gerakan atraktif yang dilakukan oleh 

kelompok laki-laki, akan tetapi kurang terlihat ekspresif dan fulgar karena itu 

dianggap melanggar adat istiaadat. Pemain Kompang wanita lebih mengutamakan 

keindahan bukan pada gerakan agresif, kekuatan, tapi lebih kepada sopan santun 

dan sikap malu-malu yang menunjukkan halusnya budi pekerti orang-orang 

Melayu. Lantunan dan gerakan tetap utama kepada penyampaian Al-Quran dan 

Hadist. Tujuannya adalah untuk membumikn wahyu-wahyu allah dalam konteks 

kehidupan manusia yang lebih nyata. Pertunjukan adalah penyampaian pesan 

pujian tehadap kebesaran alllah dan rasulnya. Pertunjukan Kompang dengan 

mengutamakan ajaran termodifikasi dengan menghasilkan seni dan budaya Islami, 

eksotik, dan dinamik. Hal tersebut dapat dilihat diwal pertunjukan dengan alunan 

azan, iqamat, barzanji dan diiukti gerakan-gerakan atraktif.   



69 
 

 
Gambar 32 

Atraksi Kelompok Kompang Wanita 

Dok. Tim Pascasarjana, 2016 

 

Secara keseluruhan gerakan mengekspresikan alam, pertanian, agama 

Islam. Oleh karena bertujuan sebagai hiburan banyak juga dilakukan dengan 

mengadopsi budaya nusantara dan populer lainnya. Gerakan yang dihadirkan 

adalah ekspresi yang merepresentasikan alam, baik flora mapun fauna, kemudian 

selebihnya dilakukan inovasi dan kreativitas oleh senimannya yang didasari oleh 

akultrasi dengan budaya lainnya. Bila dikaji secara historis, musik Kompang telah 

mengalami berbagai perkembangan. Di Bengkalis Riau, secara sederhana dapat 

disimpulkan bahwa fase pertama musik Kompang memiliki pukulan standar 

(baku) yakni 12 pukulan dan di dalam pertunjukan hanya dilakukan laki-laki, di 

dalam rumah atau halaman dengan konsep berdiri atau duduk. Kemudian pada 

fase ke dua, pertunjukan Kompang telah dilakukan perubahan-perubahan, ada 

yang dipertahannkan ada yang dilakukan perubahan/perkembangan. Pukulan 

musik Kompang masih tetap 12 pukulan, akan tetapi begitu banyak varian/slang 

dilakukan sehingga setiap kelompok memiliki standar yang bervariasi. Konsep 

pertunjukan yang berubah, yakni telah memasukan gerak (tari), dilakukan dengan 

arak-arakan, dilakukan oleh kelompok anak dan wanita. Kelompok Kompang 

menjadi suatu legalitas kelompok yang sangat bernilai tinggi. Kelompok 

Kompang menjadi eksistensi masyarakat pendukungnya.  

Ekspresi seni melalui pertunjukan Kompang mnunjukkan tingginya nilai 

budaya yang dimiliki masyarakatnya. Kompetisi dari politik identitas dari 
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kelompok-kelompok tersebut terlihat pada motivasi kreativitas dan inovasi yang 

dikembangkan tanpa mencederai nilai-nilai bidaya Melayu. Dalam hal demikian 

dituntut kepekaan seniamannya untuk mencerna dan beradaptasi/akulturasi 

dengan budaya-buadya yang sedang berkembang. Perubahan tersebut menjadi 

kreasi baru dan pertanda musik Kompang dapat hidup dan menghidupi 

masyarakat sesuai zamannya (ruang dan waktunya). Musik Islami dapat populer 

oleh karena fleksibelitas dari musik tersebut terhadap selera zamannya. Perubahan 

dan kontiuitas pertunjukan Kompang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan 

internal. Perkembangan kebudayaan Melayu tampaknya semakin kompleks 

dengan melibatkan perkembangan globalisasi. Menurut Appadurai lima hal yang 

menandai globalisasi tersebut, yakni: etno scape, tekno scape, media scape, finand 

scape dan idio scape (Apaduri, 2006: 663). Sehubungan dengan itu, perbauran 

etnis beserta kebudayaannya mmberikan pengaruh untuk perubahan budaya 

masyarakat lain, teknologi dan media akan memberi pengaruh pada cara berpikir 

masyarakat, uang (era konsumtif), dan ideologi yang di dalamnya memiliki 

kepentingan, dan tuntutan pengakuan diri, dll. 

Pertunjkan Kompang dengan konsep baru berkembang tidak hanya secara 

tradisional, nasional, dan internasional. Pertunjukan disusun dengan pendekatan 

koregarafi dengan membentuk ragam gerak. Hitungan secara umum pada koreo 

satu sampai delapan. Hal tersebut sama dengan hitungan koreo tari lainya. 

Perunjukan Kompang sebagai repertoar utama dalam pertunjukan tetap didasari 

musik dengan intstrumen Kompang.  
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Gambar 33 

Pertunjukan musik Kompang (atraksi dan bermain musik Kompang) 

Dok. Tim Pascasarjana, 2016 

 

Gabungan antara musik dan koreo memang bersinerji, namun memberi 

dampak pada lemahnya pengucapan/pelafalan sastra/berzanji. Tiga bagian 

tersebut memiliki dimensi ruang dan waktu. Dimnsi ruang dan waktu untuk 

musik, dimensi ruang dan waktu untuk koreo, dan dimensi ruang dan waktu untuk 

berzanji. Keseluruhan unsur menuntut ruang dan waktu yang penuh, jika dimensi 

ruang dan waktu lebih menekankan pada ruang musik dan barzanji (audio), maka 

dimensi visual (koreo) menjadi lemah. Secara kenyataan, ketiga dimensi tersebut 

tidak dapat dilakukan secara sempurna. Dimensi utama pada musik yang diikuti 

oleh koreo.  

Pada garapan tahap tiga yang belum dilakukan oleh seniman adalah 

garapan sastra secara musikologi. Pecahan suara secara harmonisasi akan 

dilakukan untuk memperindah dan memberi hikmatnya lafalan pemain. Pecahan 

suara sesuai ilmu musik dilakukan baik kepada laki-laki dan kepada kelompok 

permepuan. Dimensi tersebut dilakukan dengan teknik komposisi. Bangunan 

komposisi dilakukan dan disusun beberapa pemain/vokal dengan menyertakan 

nada oktafnya. Bangunan musik disusun dengan beberapa meldi dan ritme yang 

berbeda yang disajikan dalam waktu bersamaan dengan prinsip harmoni. 

Dinamika dalam musik mencakup lirih dan kuatnya musik dan vokal disajikan. Di 
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dalam musik Barat diungkapkan dengan terminologi pianissimo, piano, forte, 

mezzo forte, fortissimo, dll. Hal tersebut utuk menunjukkan ekspresi 

penggambaran suasana, perasaan atau stilisasi alam. Jika di dalam tari (kore) 

tenaga sebagai power. Dinamika dibangun dengan mengelola tenaga sesuai 

komposisi gerak yang mendasarinya. Tenaga akan digunakan secara penuh, 

sedang, dan lemah, tergatung pada tuntutan komposisi gerak dan ekspresi yang 

mau dibangun pemain kepada penontonnya. 

 
Gambar 34 

Latihan Formasi Gerak Kelompok Anak 

Dok. Tim Pascasarjana, 2016 

 

 
Gambar 35 

Latihan Formasi Gerak membentuk Horizontal 

Kelompok Kompang Laki-laki Dewasa 

Dok. Tim Pascasarjana, 2016 
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Gambar 36 

Latihan Formasi Gerak bagian Awal 

Dok. Tim Pascasarjana, 2016 

 

 
Gambar 37 

Latihan Formasi Gerak di bagian Tengah 

Dok. Tim Pascasarjana, 2016 
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Gambar 38 

Latihan Memecah Formasi Gerak 

Dok. Tim Pascasarjana, 2016 

 

 

 

 
Gambar 39 

Latihan Formasi Gerakan huruf V (Formasi Terbuka) 

Kelompok Laki-laki Dewasa 

Dok. Tim Pascasarjana, 2016 
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Gambar 40 

Latihan Formasi Gerakan Kelompok Kecil 

Dok. Tim Pascasarjana, 2016 

 

 
Gambar 41 

Gerakan Silat untuk Persembahan 

Dok. Tim Pascasarjana, 2016 
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Gambar 42 

Latihan Kelompok Laki-laki pada Malam Hari 

Dok. Tim Pascasarjana, 2016 

 

 
Gambar 43 

Latihan Formasi Gerak Melingkar 

Dok. Tim Pascasajana, 2016 

 

Keseluruhan gerak yang dilatihkan oleh kelompok Kompang Bengkalis 

Riau. Berdasarkan seminar penelitian di Pulau Selat Baru Bengkalis, peneliti 

katakan bahwa permainan musik kompang merupakan seni baru. Di mana di 
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dalamnya terdapat kreativtas yang melahirkan kreasi-kreasi baru, dengan penuh 

perkembangan yang disesuaikan dengan konsep pertunjukan. Di dalam konsep 

pertunjukan tersebut telah diperhitungkan onsep-konsep estetika yang 

memberikan nilai-nilai keindahan atas dasar suguhan yang di atraksikan oleh para 

pemain kompang. Permainan dalam pertunjukan musik kompang dapat dilakukan 

pengembangan, itu boleh saja. Itu tegas dari Ahmad. Nilai-nilai keindahan itu 

terletak pada ketepatan pukul, lagu dan gerak. Tiga konsep dasar menjadi prinsip 

yang harus ditegakkan dalam permainan kompang. Menurut Ahmad, lagu-lagu 

populer, contoh lagu siti Nuralizah itu bukan lagu kompang. Pertunjukan itu 

bukan kompang. Bila dalam pukulan tidak jelas pang dan pung, itu juga dapat 

dikatakan bukan musik kompang. Di mana Kompang itu sendiri menurut Ahmad 

yang dijelaskan gurunya dan pung menjadi kompang. Ahmad adalah yang sedang 

berbicara pada Gambar 44. 

 
Gambar 44 

Tanggapan Tokoh kompang Pasca Seminar dan Bedah Buku 

Dok. Tim Pascasarjana, 2016 

 

Pertunjukan Kompang adalah pendefenisian dari instrumenya yang bila 

dipukul menghasilkan bunyi pang dan pung. Musik kompang memiliki dualis oleh 

karena didalamnya terdapat musik yang dilakirkan oleh medium bunyi dan tari 

yang dilahirkan oleh medium gerak. Gerak yang dikembangkan saat ini bukan 

suatu yang baru dalam pertunjukan kompang, di mana setelah ditelusuri sejak 

dahulu kala dalam pertunjukkannya yang sederhana tetep memiliki unsur gerak 
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dalam permainan kompang. Ketepatan pukul dan gerak itu beserta lagu atau 

bacaan yang dilantunkan menjadi  satu kesatuan yang memberi nilai. Saat ini 

sebagi seni populer perkembangan pertunjukan kompang lebih bayak digarap dari 

segi gerak yang didasari oleh formasi pertunjukan, atraksi, kreasi, dengan 

tambahan-tambahan gerak di dalamnya.  

Perkembangan musik juga dilakukan dengan hanya penambahan unsur 

instrumen. Akan tetapi motif pukul masih tetap didasari oleh 12 unsur pukul yang 

dibakukan. Busana sebagai satu unsur penunjang yang penting juga membiliki 

perubahan-perubahan yang didsarakan pada unsur konsep pertunjukan. Pada 

bidang lain yang tidak kalah pentingnya adalah unsur sastra yakni lagu yang 

dilantunkan dengan dasar dari kitap al barjani. Sesungguhnya dapat dilakukan 

pengaturan komposisi dari pelantunan vokal tersebut yakni dengan pembagian 

suara, alto dan soprano untuk wanita, dan untuk laki-laki bas, tenor dan alto. Hal 

tersebut dapat melahirkan harmonisasi yang dihubngkan dengan dinamik pada 

pelantunan suara. Sehingganya bunyi yang dilahirkan dapat terkesan kontras. 

Kekuatan sastra dapat menjadi potensi penting yang perlu digarap sehingganya 

seni baru semakin perfek sebagai sebuah seni pertunjukan yang tersentuh nilai-

niilai estetika kekinian atau estetika pertunjukan. Instrumen lin yang ditambah 

seperti Cedol, seperti gambar berikut. 

 
Gambar 45 

Kelompok Kompang Jawa di Pulau Rupat 

Dok. Tim Pascasarjana, 2015 
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Berbicara tentang perkembangan seni pertunjukan saat ini bukan sesuatu 

yang baru. Seni-seni tradisi yang hidup dalam pakem ketradisiannya memuka diri 

untuk dapat berubah menjawab kebutuahan masyarakat atas nilai-nilai hiburan 

yang dimilikinya. Nilai-nilai sosial, nilai ekonomi, nilai politik dan nilai budaya 

tidak lain dan tidak bukan sehubungan dengan kebutuhan masyarakat kekinian. 

Nilai ketradisian menjadi nilai spirit yang inklut di dalam yang disajikan dengan 

tampilan wajah baru yang berbeda sesuai dengan selera generasi zamananya. Seni 

baru akan menyesuaikan dengan ruang dan waktu „ia‟ hidup. Pembangunan nilai 

tradisi juga tetap dilakukan dengan konsep baru yang dimiliki oleh masyarakat 

pendukungnya. Ketika masyarakat pendukung mengalami perubahan, misalnya 

pendidikan, ekonnomi, pengetahuan ataupu pengalaman sehubungan dengan 

apresisasi seni lainnya akan mempengaruhi perwajahan nilai-nilai ketradisian 

yang dimiliki oleh masyarakatnya. Sahlah bahwa, seni sebagai produk budaya 

memiliki keniscayaan antara statis dan dinamis. Di mana di dalam kestatisannya 

akan tetap berupaya mempertahankan nilai-nilai spririt yang menjadi identity 

masyarakatnya dan yang dapat diubah adalah tampilan perwajahan dan property-

property pendukung yang disesuaikan dengan kelahiran zaman dan waktunya. 

Seni baru merupakan satu istilah yang tepat menjawab fenomena yang dihadapai 

oleh perkembangan pertunjukan musik kompang di Bengkalis Riau.  

Keberadaan masyarakat sebagai agen perubahan menjadi sangat penting 

dan sentral. Hidup matinya sebuah seni buadya berada pada ranah masyarakat 

pendukungnya. Re generasi yang dimiliki oleh masyarakat bengkalis, khususnya 

masyarakat banten tua menjadi sesuatu yang patut dihargai. Masyarakat merasa 

bertanggungjawab atas kehidupan dan keberlanjutan seni kompang yang dimiliki 

oleh masyarakatnya. Masyarakat sederhana yang hanya memiliki visi pelestarian 

sesuatu yang dianggap bernilai diturunkan kepada anak cucu merek. Apa lagi hal 

tersebut sehubungan dengan ajaran agama islam. Hal tersebut dimaknai sebagai 

sesuatu yang wajib dilakukan sebagai orang muslim. Bukan hanya nilai-nilai 

horizontal aja yang di pertahankan akan tetapi sekaligus nilai-nilai secara vertikal. 

Dua kiblat tersebut menjadi dasar pemikirian masyarakat yang dimaknai secara 

sederhan sehingan beajar kompang menjadi satu amal ibadah yang diwajibkan 
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kepada nak cucunya. Kehidupan yang terisolir dari kebudayaan populer lainnya 

menyebabkan sikap dan pandangan masyarakat tersebut menjadi mudah untuk di 

wujudkan. Permainan kompang adalah bagian dari kehidupan mereka, tanpa 

kompang sebagian rasa kehidupan menjadi hilang. 

 

 

Gambar 46 

Latihan Formasi Gerak Anak-anak 

Dok. Tim Pascasarjana, 2016 

 

Antusias anak-anak dalam belajar kompang terlihat dalam beberapa 

platihan yang disaksikan oleh tim peneliti. Menonton pertunjukan seakan seperti 

menonton pertunjukan konser besar. Perbedaan yang dimiliki oleh ketiga 

kelompok tersebut sangat terlihat dalam kematengan bermain kompang. 

Kelompok laki-laki dewasa sangat egas dan memiliki power (tenaga) dalam 

bermain kompang. Pukulan yang dihasilkan secara keseluruhan begitu sangat 

dinikmati yang keluar secara total. Ekspresi yang dilahirkan terlihat iklas dan 

tulus. Permainan begitu sangat dinikmati. Hal tersebut berbeda dengan kelompok 

kompang wanitia yang kelompoknya baru saja sebenarnya terbentuk. 

Keterbentukan itu disebabkan oleh seringnya menonton suami dan anak-anak 

mereka bermain kompang. Karakteristik permainan mereka terlihat lebih dinamis. 
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Hal tersebut oleh karena kelompok wanita tidak memiliki pawer yang kuat dalam 

memukul kompang. 

Permainan anak laki-laki jug belum terlihat bervarisi dan memiliki power 

dalam memukul kompang. Hal tersebut disebabkan tenaga dan ketepatan pukulan 

dan gerak bagi anak-anak belum maksimal. Musik kompang saat ini memiliki 

perkembangan-perkembagan kreativitas dalam gerak.perkembagan tersebut juga 

diwadahi juga dengan even-even dan festival-festival yang wadahi oleh 

pemerintah. Musik kompang adalah saah satu seni tradisi yang unik dan menarik 

yang memiliki nilai-nilai keteradisian yang tidak lekang dimakan zaman. 

Berdasarkkan pemetaan, musik kompang hidup di Bengkalis hidup dengan 

kehasan masing-masing. Keunikan dari kelompok-kelompok musik kompang 

membuktikan bahwa permainan kompang memiliki ruang fleksibilitas dalam 

pertunjukannya. Tidak ada kebakuan yang mampu mengungkung pengembangan-

pengembangan pertunjukkannya. Beberapa daerah yang telah dikunjungi, pulau 

Rupat, Dumai, Meskom, Siak, dan Bantan Tua memberitahukan bahwa seluruh 

permainan kompang memiliki keberbedaan dan persamaan. Konsep estetika 

masyarakat yang terdapat dalam permainan kompang menjadi kiblat bagi pemain 

kompang. Persamana lain adalah pukulan 12 yang dibakukan dalam permainan 

kompang.  

Disela-perkembangan zaman dan banyaknya varian pertunjukan sebagai 

wahana hiburan masyarakat, musik kompang dan zapin tetap menjadi trending 

topik yang tidak terkalahkan. Siapa yang tidak mengetahui kompang Bengkalis 

riau? Siapa yang tidak tahu zapin. Kami berpendapat bahwa kedua seni tradisi 

trsebut menjadi aset daerah yang patut dipertahankan dan dilestarikan. Isu haki 

menjadi isu penting untuk disegerakan.  

 

D. Konsep Keindahan Dalam Pertunjukan Kompang 

1. Makrijal Huruf dalam Islam 

Kitab suci Al-Qur‟an adalah kumpulan ayat-ayat yang berisi wahyu Allah 

SWT yang menjelaskan pengajaran-pengajaran kemudian  dicatat menggunakan 

huruf-hurf hijaiyah. Dalam hal ini, keberadaan makhrijal huruf dalam pembacaan 
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ayat-ayat suci Al-Quran menjadi urgen. Pelapazhan huruf yang tidak tepat 

berdampak pada arti ayat. Salah pelapazhan maka salah pula arti. Maka makna 

yang disampaikan menjadi salah. Dengan demikian Islam  mewajibkan setiap 

pembacaan ayat-ayat Al-Qur‟an disertai dengan hukum-hukum tajwid. 

Sebagaimana yang dijelaskan Al-Quran dalam surat Al-Muzzammil “Warottilil 

Qur‟aana Tartiila”37. Oleh sebab itu, bagi umat muslim mempelajari makhraj 

huruf  hukumnya fardhu khifayah. Kemudian mempraktekkannya dalam ibadah 

membaca Al-Quran.hukumnya fardhu „Ain.   

Kepiawaian pemain dalam melpazkan makhrijal huruf ayat-ayat Al-Quran 

menjadikan permainan penyampaian teks-teks surat Barjanji dalam musik 

Kompang menjadi tepat dan lebih indah. Kepandaian mengaji dari pemain sangat 

mendukung potensi permainan musik Kompang. Namun hal tersebut oleh karena 

bayak perubahan-perubahan dan pergeseran di masyarakat, baik oleh karena 

multikultur, menipisnya pemahaman masyarakat dengan tuntutan pengetahuan 

mengaji, akibat desakan ekonomi yang mengakibatkan sejumlah masyarakat tidak 

lagi memperdulikan pengetahuan mengaji. Hal demikian berdampak kepada 

pertumbuhan dan pemngembangan kesenian musik Kompang yang mentradisi 

dalam setiap sendi/siklus kehiadupan masyarakat pendukungnya.  

 

2. Makhrijal Huruf  dalam Pandangan Seniman 

Makhrijal huruf sangat menentukan keselarasan permainan pola-pola pukulan 

dan vokal. Kemudian juga mempengaruhi tingkatan penghayatan pemain. 

Penghayatan terhadap sesuatu barang-barang seni oleh kelompok sosial tertentu 

atau oleh perorangan adalah berbeda satu sama lain, dan tergantung dari 

pengalaman-pengalaman hidupnya atau sejauh mana yang dilakoninya
38

. Bagi 

masyarakat Melayu Bengkalis pengahayatan ini memilki dimensi yang berbeda-

beda. Pada umumnya masyarakat Melayu Bengkalis memandang musik Kompang 

adalah sebuah musik tradisi dan tradisi musik yang melengkapi beberapa kegiatan 

adat dan seremoni di pemerintahan. tetapi bagi pemain-pemain tertentu dan guru-

                                                             
37

 Departeman Agama RI, 2007, Al-Qur‟an Terjemah Perkata, (Jakarta, Sygma), 574. 
38

 I Ketut Artadi. 2011. Kebudayaan Spiritualitas Nilai Makna dan Martabat Kebudayaan 

Dimensi Tubuh, Akal, Roh dan Jiwa. (Denpasar: Pustaka Bali Post), 59. 
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guru Kompang tertentu, musik Kompang dipersepsikan sebagai sarana 

meningkatkan nilai-nilai ketaqwaan kepada Allah SWT.  

Hal Ini berkaitan dengan  kandungan makna teks-teks kitab Barzanji yang 

berisi puji-pujian kepada Allah SWT, Salawat kepada Rasul dan tuntunan-

tuntunan nilai ketauladanan Rasul. Dengan mempraktekkan makhrijal huruf 

dalam membaca teks-teks tersebut dapat mengantarkan mereka memahami makna 

yang terkandung dalam teks-teks. Oleh sebab itu dalam pandangan guru 

Kompang, seseorang yang mempelajari musik Kompang haruslah pandai mengaji. 

Ini adalah syarat mutlak yang harus dimilki oleh seorang calon pemain musik 

Kompang. Dalam hal ini, “Pandai” yang dimaksud bukanlah sekedar bisa 

membaca huruf-huruf hijaiyah, tetapi bisa membaca huruf  disertai memahami 

ilmu tajwid( hukum bacaan). Dengan memahami ilmu tajwid seorang pemain 

dapat bermain dengan baik dan benar sehingga dapat mengantarkan imajinasi nya 

berada pada alam teks
39

.  

 

3.Makhrijal Huruf dalam Musik Kompang. 

Keberadaan makhrijal huruf dalam permainan musik Kompang memiliki arti 

penting. Kebermaknaan makhrijal huruf berkaitan dengan fungsinya dalam 

permainan. Fungsi adalah kekuatan yang membuat bentuk menjadi berbicara, 

berbicara apapun
40

. Dalam hal ini berbicara konsep keindahan permainan musik 

Kompang. Adapun fungsi mengacu pada alasan-alasan apa makhrijal huruf 

digunakan. Sebagaimana dinyatakan Alan P Meriam “function” concerns the 

reasons for its employment and particularly the broader purpose which it serves 

41
.   

Adapun Makhrijal huruf yang dipersepsikan sebagai konsep keindahan 

permainan berfungsi sebagai pedoman dalam permainan pola-pola pukulan dan 

vokabuler-vokabuler vocal. Adapun Ketepatan pengucapan maad menentukan 

                                                             
39

 Wawancara dengan Hasan Basri, Guru music Kompang di desa Pangkalan Batang 

Kabupaten Bengkalis. 
40

 I Ketut Artadi, op.cit, 139 
41

Alan P Meriam. 1964.The Anthropology of Music. Chicago: University Chicago Press, 223-

236. 
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keselarasan permainan pola-pola pukulan dan vokabuler vocal, misalnya bacaan 

panjang dua harakat diucapkan satu harakat atau sebaliknya bacaan satu harkat 

diucapkan dua harkat atau lebih, Akibatnya pola pukulan  yang dimainkan tidak 

selaras dengan vokabuler vocal. Aksentuasi pola pukulan mengalami tumpang 

tindih dan tidak sejajar dengan aksentuasi vokabuler vocal. Permainan Musik 

Kompang  tidak lagi baik dan benar sesuai konsep keindahan permainan. Oleh 

sebab itu pengucapan madd  yang baik dan benar menentukan keselarasan 

permainan pola-pola pukulan dan vokabuler vocal.  

Kemudian pada vokabuler vocal, makhrijal huruf  berfungsi sebagai media 

mengantarkan imajinasi pemain berada kepada makna teks yang sesungguhnya. 

Kemudian Pengucapan prinsip-prinsip makhrijal huruf menentukan arah imajinasi 

para pemain. Jika makhrijal huruf baik dan benar sesuai dengan hukum tajwid, 

maka teks dapat dimaknai imajinasi pemain akan berada pada makna yang 

sesungguhnya seolah-olah berada dialam teks. Dan sebaliknya jika pengucapan 

huruf tidak tepat sebagaimana hukum tajwid, maka makna berubah kemakna lain 

atau tidak bermakna. Maka imajinasi  imajinasi pemain tidak berada pada makna 

teks yang sesungguhnya.  

Hal tersebut sangat berkaitan dengan kselarasan permainan pola-pola pukulan 

dan vokal. Kemudian juga berpngaruh pada tingkatan penghayatan para pemain. 

Oleh sebab itu dapat dikmukakan bahwa keberadaan makjrijal huruf dalam 

permainann adalah sebagai acuan permainan dan sebagai acuan dalam pola-pola 

pukulan tangan dan pola-pola pukulan naik turun apa bila hukuman madd. Musik 

Kompang adalah produk budaya berupa hasil karya seni yang dapat diserap indra 

manusia. Pengaruh tajwid tidak sebatas pemahaman terhadap teks tetapi pada 

pola-pola permainan ini dapat ditemui kelompok-kelompok tertentu, yaitu: 

kelompok-kelompok dengan anggota kelompoknya berusia lanjut.  

Musik Kompang merupakan genre musik bernuansa Islam yang terdiri 

kesatuan permainan pola-pola pukulan gendang bermuka satu dan vokabuler-

vokabuler vokal. Musik Kompang hadir dalam kegiatan tertentu bersifat adat dan 

seremonial dipemerintahan. Kemudian kaitan dengan apara pemain kelompok-

kelompok latihan wanita dan anak-anak terus orang dari berbagai suku yang 
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berdampak pada mengaburnya makhrijal huruf. Berbagai alasan terjadi seperti 

faktor ekonomi, sosial, krativitas, pengembangan sehingga makhrijal huruf hilang. 

Kompang hanya sbagai pemenuhan kebutuhan hiburan. Padahal jika lebih 

mendalam keberadaan makhrijal sangatlah menentukan kekhusukan para pemain. 

Syarat ompang harus pandai mengaji. Di masyarakat makhraj masih 

dipertahankan secara konservatif ada juga yang tidak, hal tersebut akibat beberapa 

hal, ekonomi, kraetivitas, dan pemerintah. 

Pemahaman umat Islam keberadaan makhraj dalam beribadah sangatlah 

penting. Hal ini disebabkan adanya hukum fardu „ain bagi setiap muslim 

sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran pada memahami dapat dikemukakan 

keberadaan makhrijal huruf ikut mempengaruhi pemahaman penghayatan dan 

kualitas beribadah seseorang. Praktik ibadah seperti sholat, membaca kitab suci 

Al-Quran kehadiran makhrijal huruf ketepatan pengucapan ayat-ayat sangat 

mempengaruhi nilai-nilai ibadah seseorang. Hal ini disebabkan oleh makhrijal 

sifat huruf. Makhrijal huruf merupakan sebuah konsep asas yang dipahami 

sebagai asas pokok dalam praktik-praktik ibadah. Bermain kompang harus pandai 

mengaji. Makna pandai dalam hal ini hanya sekedar huruf-huruf hijaiyah tetapi 

lebih dari itu mengauasainya. 

 

E. Teks Rawi Al-Barzanji dalam Pertunjukan Kompang 

Teks sastra kitab Rawi Al-Barzanji karya Ja‟far Al-Barzanji tidak hanya 

berhenti sebagai bahan bacaan saja. Namun, dengan segala potensi dan 

keberadaannya di tengah masyarakat Bantan, karya sastra ini telah memberikan 

kontribusi besar yang membentuk teradisi keagamaan dan ikut mengembangkan 

kebudayaan Islam.  

Masyarakat Bantan, kitab Maulid Al-Barzanji tidak hanya dibacakan 

secara konvensional saja. Akan tetapi, pembacaannya diikut sertakan ke dalam 

kesenian Kompang yang menggunakan instrument music berupa perkusi 

(Kompang), dimainkan dengan kedua belah tangan. Sebelah tangan memegang 

Kompang, sebelahnya lagi memukul Kompang. Setiap melafaskan kitab Maulid 

Al-Barzanji, bagi masyarakat Bantan tidak bisa melepaskan Kompang. Karena 
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Kompang dengan kitab Maulid Al-Barzanji sudah menjadi bagian yang tidak bisa 

dipisahkan, kemudian akan terdengar kurang sakral nyanyian yang didendangkan 

dari kitab Maulid Al-Barzanji tanpa Kompang. Namun tidak seluruh dari isi kitab 

Maulid Al-Barzanji dilafaskan dalam pertunjukan Kompang.  

Secara struktur teks sastra, ada tiga bab besar Maulid Al-Barzanji karya 

Imam Zainal Bidin Ja‟far bin Husein Al-Barzanji Al-Madani di dalam buku yang 

diterjemahkan oleh Iqbal Harafa Latief (Zainal Abidin Ja‟far, 2012). Kemudian 

juga menjadi tradisi keagamaan umat Islam di seluruh dunia dan juga Indonesia 

mayoritas beragama Islam. Sebagai struktur, teks sastra Rawi Al-barzanji ini juga 

akan berhubungan antara bagian-bagian teks yang satu dengan yang lainnya. 

Diantaranya adalah Maulid Syaraful Al-Anam, Maulid Barzanji Natsr (dalam 

redaksi prosa), dan Maulid Barzanji Nazhm (dalam redaksi puisi). Adapun Maulid 

Syaraful Al-Anam, memuliakan Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang 

memiliki kedudukan tertinggi, semulia-mulianya kelahiran. Di dalam Syarfl Al-

Anam terdiri dari 20 bab yang menjelaskan tentang kelahiran, keistimewaan, 

keagungan, serta perjalanan nabi Muhammad Rasulullah SAW menerima wahyu 

dari Allah SWT.  Sedangkan Maulid Barzanji Natsr terdiri atas 19 bab yang berisi 

tentang kisah nabi dalam bentuk prosa. Mulai dari saat-saat menjelang Nabi 

dilahirkan sampai pada masa-masa Nabi mendapat tugas kenabian yang ditandai 

dengan diturukannya wahyu dari Allah SWT kepada beliau.  Kemudian Maulid 

Barzanji Nazhm berisi 16 bab yang berisikan penghormatan dan  pujian-pujian 

akan keteladanan Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam puisi yang sangat 

mengedepankan metafora. 

Dari ketiga teks Maulid Al-Barzanji, hanya teks Syaraful Al-Anam saja 

yang dibacakan menggunakan iringan Kompang oleh masyarakat Bantan. 

Sedangkan teks Maulid Barzanji Natsr dan Maulid Barzanji Nashm dibacakan 

tanpa iringan instrument apapun, namun pada masyarakat Bantan sudah jarang 

sekali ditemukan dan terdengar pembacaan teks Maulid Barzanji Nashr dan 

Maulid Barzanji Nashm.Pada Maulid Syarfl Al-Anam diawali dengan 

permohonan kepada Allah SWT, agar dapat diberikan shalawat serta salam 

(selamat) dan keberkahan.  
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“Wahai Allah, limpahkanlah shalawat, salam, dan keberkatan atasnya.” 

 

Kalimat di atas selalu diulang sebagi pemisah antar bagian. Kemudian bab 

pertama diawali dengan barisan shalawat, salam serta pujian-pujian kepada nabi 

Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. 

Oleh masyarakat Bantan, kata bab diganti dengan istilah Turunan
42

. Kemudian 

ada istilah hadi, yang terdapat di dalam turunan. Di dalam satu turunan terdapat 

satu sampai empat hadi. Hadi juga sebagai pembuka di dalam turunan. Apabila di 

dalam penampilan Kompang memainkan turunan pertama, lalu pembuka lagu 

pertama disebut hadi. Apabila dilanjutkat pada hadi kedua, maka dia disebut 

dengan istilah alih. Untuk bagian hadi dalam satu turunan sebelum membaca alih 

harus terlebih dahulu membaca jawab. Untuk jawab hanya satu yang ditemukan 

pada teks Syaraful Anam. Satu jawab ini hanya digunakan untuk dua hadi. Untuk 

hadi Hairoman dan Nikmaza.  

“Semoga shalawat terlimpah atas Nabi. Semoga salam terlepas atas 

Rasul. Sang pelimpah syafaat dari lembah sahara, Muhammad dari bumi 

Arab.” 

 

 

Bab pertama dari Syarfl Al-Anam ini menyampaikan ucapan salam serta 

selamat dan pujian-pujian kepada nabi Muhammad Rasulullah SAW, juga 

menyampaikan juga tentang sahabat-sahabat nabi yang telah berjasa membantu 

kerja-kerja amal kebaikan bersama nabi . Di dalam bab pertama ini ada tiga hadi 

yang dimainkan pada pertunjukan Kompang. Abi Bakrin, Hairoman, dan 

Nikmaza. Dari situ dapat dilihat dari potongan syair berikut; 

 

“Salam atasmu, wahai yang terbaik dari nabi-nabi 

 

“Salam atasmu, wahai yang paling taqwa diantara orang-orang yang 

taqwa” 

 

“Salam atasmu, dari Tuhan pemelihara langit” 

                                                             
42
Turunanadalah urutan bab dari awal hingga akhir 
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“Salam atasmu, wahai penolong orang terasing” 

 

“Salam atasmu, wahai yang berkeelokan sempurna” 

 

“Salam atasmu, wahai makhluk terbaik” 

 

“Salam atasmu, wahai cahaya kegelapan” 

 

“Salam untuk sang pelimpah syafaat dihari kiamat” 

 

 

 

 

 

 

 

 “Abu Bakar, penghancur para pendusta 

 Pula Umar, pemimpin orang-orang saleh 

 Lalu dia, dzu an-nurain (pemilik dua cahaya), pemimpin para ahli  ibadah 

 Pula Ali, yang digelari al-Baqi kita 

 Salam untuk mereka, seluruh sahabatmu 

 Pula untuk Hasan dan Husain, sebaik-baik makhluk seluruh alam 

 Lalu, seluruh keluargamu serta para pengikutnya, dan para pengikut dari    

para pengikutnya.”  

 

Bab kedua, berisikan do‟a-do‟a yang dipersembahkan untuk nabi 

Muhammad Rasulullah SAW. Bab kedua ini tidak dilantunkan dalam permainan 

Kompang oleh masyarakat Bantan, bab ini hanya dibacakan setelah permainan 

Kompang berakhir. Ia dibacakan tanpa diiringi instrument Kompang (Zainal 

Sulung, Informan,10 Agustus 2015). Diambil dari Ayat Al-Qur‟an, suroh Al-Fath, 

ayat 1-3 dan suroh At-taubah, ayat 128-129. Kemudian diambil juga potongan 

surat Al-Ahzab, ayat 56.  
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“Dengan nama Allah, yang maha pengasih, lagi maha penyayang” 

“Sesungguhnya kami teleh memberikan kemenangan kepadamu 

(Muhammad), kemenangan yang nyata. (1) Agar Allah memberikan 

ampunan kepadamu (Muhammad) atas dosamu yang lalu dan yang akan 

datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke 

jalan yang lerus (2) dan Agar Allah menolongmu dengan pertolongan 

yang kuat (banyak).” (QS. Al-Fath: 1-3). “Sungguh, telah datang 

kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya 

penderitaan yang kamu alami, (dia) sangat menginginkan (keimanan dan 

keselamatan) bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang 

yang beriman. (128) Maka jika mereka berpaling (dari keimanan), maka 

katakanlah (Muhammad), „Cukuplah Allah bagiku; tidak ada tuhan selain 

Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang 

memiliki Arasi (singgasana) yang agung.‟” (QS. At-taubah: 128-129). 

“Maha benar Allah, Yang Maha Tinggi, Maha Agung. Dan Rasul-Nya 

telah menyampaikannya, Sang Nabi dan Kekasih Mulia. Segala puji hanya 

bagi Allah, Tuhan Pemelihara seluruh alam.” 

“Sesengguhnya Allah dan para Malikat-Nya bersalawat untuk Nabi. 

Wahai orang-orang beriman! Bersalawatlah kamu untuk Nabi dan 

ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.”  (QS. Al-

Ahzab: 56). 

“Dan segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemelihara seluruh alam.”    

 

Bab ketiga dari Malid Syaraful Anam, menjelaskan tentang keistimewaan 

kelahiran  Nabi Muhammad Rasulullah saw. Kelahiran yang membawa penerang 

bagi umat manusia yang begitu mengalami kegelapan, kehidupan yang begitu 

jahiliah dan sangat biadap, manusia yang telah menuhankan berhala yang mereka 

ciptakan sendiri. Pada bab tiga ini, ada tiga syair yang dimainkan dalam 

pertunjukan Kompang. Bisahri, Walammaro, dan Wasakdan. 

 

“Nabi kita, Muhammad saw, dilahirkan, dengan wajah yang 

keindahannya tidak pernah ada yang melihat, tidak pula dapat diredupkan 
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oleh sinar mentari, karena ia lebih bercahaya dan lebih terang, dan 

dengan gigi berkilau laksana permata dan mutiara, bahkan lebih tinggi 

dan lebih bernilai. Allah mengitarkan dan memenuhkan keindahan itu di 

malam isra, menjadikan agamanya senantiasa berada di atas, tak 

tertandingi, dan menjadikan namanya senantiasa disebut sepanjang hari, 

diulang-ulang dan dibaca. Karena kelahirannya, teranglah seluruh yang 

gelap, di barat dan di timur, pekat ataupun samar. Berhala-berhala 

tersungkur dari tempat-tempat tingginya, penuh kehinaan dan 

kerendahan. Singgasana Kisra, saat sedang diduduki, bergetar. Orang-

orang terdiam, heran. Padam pula api (sesembahan) di Negeri Persia. 

Orang-orang lari tunggang langgang, berpencar. Di malam itu pula, 

setan-setan mengerang. Terbit dan meneranglah cahaya kebenaran. 

Seluruh makhluk, dari berbagai penjuru, berseru: “Selamat datang! 

Selamat datang! Seribu shalawat atas sang Nabi mulia itu, penutup rasul-

rasul”. 

 

Kemudian pada bab empat, menjelaskan tentang Nabi Muhammad 

Rasulullah saw menerima wahyu dan petunjuk. Di dalam bab empat ini ada dua 

bagian syair yang dilantunkan dalam pertunjukan Kompang oleh masyarakat 

Bantan, Tanakal dan Alahe. 

“Engkau berpindah, antar sulbi tuan-tuan mulia. Lelahlah mentari, 

memancarkan sirnanya. Ia menyingkir.Engkau melanglang, antar dada-

dada itu. Mulialah sang Ibu, karena mengandungnya, sosok yang dinanti, 

tak sabar. Berbahagialah bangsa, yang dengan meraka engkau bersama, 

yang dari mereka engkau berasal.Pernama memancar darimu, indah 

berbusana. 

Demi Allah, masa ketika engkau tiba, hadirlah kebahagiaan, pada mereka 

orang mulia, pada suka cita.Atasnya, shalawat melimpah dari Allah, pula 

salamNya, dalam bilangan tetesan air, yang turun dari awan.Muhammad 

lah, penutup sekalian nabi. Ia dibangkitkan pertama, di hari manusia 

bangkit kembali”. 

 

Pada bab kelima, menceritakan tentang kehamilan Aminah (Ibunda Nabi 

Muhammad) yang setiap bulan usia kehamilannya selalu didatangi oleh nabi-nabi 

terdahulu. Para nabi menyampaikan tentang keagungan serta kemuliaan anak yang 

akan dilahirkannya. Pada bab kelima ini ada dua bagian syair yang dilantunkan 

dalam pertunjukan Kompang masyarakat Bantan. Diantaranya, Wulida dan 

Inkana. 

“ Lahirlah kekasih. Pipinya memerah. Cahaya memancar, di keningnya. 

Lahirlah sang kekasih. Tiada pernah lahir, bayi sepertinya. Lahirlah sang 
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kekasih. Pipinya memerah. Lahirlah dia, yang tanpanya, sang unta takkan 

merindu. Sekali-kali tidak! Tiada kan disebut, penjagaan, dan 

penjaminannya. Lahirlah dia yang, tanpanya, tiada disebut Quba, sebagai 

asal. Tiada pula al-Muhashshab, akan setuju. Inilah dia yang memenuhi 

janjinya. Inilah dia, yang perawakannya, laksana dahan yang lentur 

memanjang, wahai yang memanggil-manggil! Inilah dia, yang kepadanya, 

dianugerahkanlah pakaian kemuliaan dan pemberian yang banyak. Tak 

pernah ada yang menyamainya. Inilah dia, yang malaikat-malaikat langit 

berkata: “inilah keindahan semesta! Inilah Ahmad!” Seandainya mu‟jizat 

Yusuf ada pada jubahnya. Demi Allah, dia yang dilahirkan ini, lebih 

banyak mu‟zijatnya. Seandainya Ibrahim menyerahkan tuntunannya. Demi 

Allah, dia yang dilahirkan ini masih jauh lebih tertuntun. Wahai engkau 

bayi yang terpilih, berapa banyak pujian engkau dapat? Pula pemuji-

pemuji yang mengagungkan? Pula penyebutan namamu? Wahai para 

perindu, gelorakanlah kecintaan padanya. Inilah dia yang istimewa 

keindahan dan  keelokannya. Kemudian, terlimpahlah shalawat, atas sang 

nabi dan kelaurganya, disetiap hari, sejak masa yang lewat, dengan 

derasnya”. 

 

Pada bab keenam masih menceritakan tentang kelahiran nabi Muhammad 

Rasulullah saw. Di dalam bab enam ini, ada empat bagian syair yang dimainkan 

dalam pertunjukan Kompang. Yaitu Hasalal, Ya‟ilahi, Alehan, dan Ahmadu. 

“Wahai Tuhanku, dengan sang Ahmad, turunkan untuk kami hujan, 

diseluruh negeri. 

Wahai Tuhanku, dengan sang Ahmad, dengan rahmat-Mu, seluruh hamba 

dimuliakan.” 

 

“Allah saw melimpahkan shalawat kepadamu, wahai Adnan, wahai yang 

tepilih, wahai sahabat sang pemberi kasih. Segala puji hanya bagi Allah, 

yang telah menganugrahiku, anak yang harum berselimut sutra. Dari 

tempat buaiannya, ia melampaui seluruh anak. Kumohon perlindungan 

untuknya, di Ka‟bah ini, dari Sang pemilik rukun-rukunnya. Hingga 

kulihat ia tumbuh dewasa. Engkaulah yang telah disebut dalam al-Qur‟an. 

Di atas surge-surga, Ahmad namamu telah tertulis. Semoga atasmu, Allah 

melimpahkan shalawat selalu. Memuja-mujinya, diam-diam ataupun 

terbuka, adalah wajib, sebagai tanda keislaman dan keimanan. Wahai 

Tuhan pemelihara kami, dengan ia yang terpilih dari keturunan Adnan, 

ampunilah dosaku, dan luruskanlah keadaan diriku.” 

 

Pada bagian bab tujuh ini, menceritakan kebahagian nabi-nabi terdahulu 

menanti kelahiran nabi Muhammad (manusia yang sangat mulia). Begitu juga 
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para Malaikat yang sangat bergembira. Di dalam bab tujuh ini, ada dua bagian 

syair yang dinyayikan dalam pertunjukan Kompang. Badad dan Mata Aro. 

“Menegaslah untuk kita, di bulan Rabi‟, kemunculan purnama, dari sudut, 

yang melampaui seluruh purnama dan keemasannya. Malaikat-malaikat 

mengerubunginya, diseluruh semesta. Mereka menutupi, munculnya 

keelokan itu, di daratan dan lautan. Di bulan inilah, kelahirannya, 

muliakanlah kelahiran sebaik-baik makhluk dan manusia itu. Hanya 

padanya, berhimpunlah kebajikan. Malaikat-malaikat mengerubungi, 

keadaan dirinya, yang melampaui segala sesuatu. Kapanpun jua, wahai 

yang berbahagia, aku selalu melihat bulan itu, di atas kepala, bahakan 

dihadapan mata, dan aku ada selalu untuknya. Jika tak kuziarahi 

kuburnya, wahai yang berbahagia, sepanjang hidupku, setelah ini, maka 

sia-sialah usia. Kecintaan padanya, memecah setiap anggota tubuh. Maka 

jiwa meratap, dan mata terjaga. Semoga tuhan pemilik Arsy, melimpahkan 

shalawat baginya. Selama merpati-merpati kelabu itu, bernyanyi, dipetang 

hari, maupun pagi.”  

 

Pada bab delapan ini, mengabarkan berita gembira tentang kelahiran 

Muhammad Rasulullah saw. Ada tiga hadi yang dimainkan dalam pertunjukan 

Kompang; Arsalnaka, Kuloman, dan Yawali. Di dalam bab delapan ini, terdapat 

shalawat nabi, yang dibacakan secara terpisah.  

“Dantidaklah kami mengutusmu (Muhammad)kecuali rahmat bagi seluruh 

alam.” 

 

“Semua makhluk diseluruh alam, rindu (padamu), wahai yang berkening 

elok. Terhadapmu, mereka menyimpan cerita, getaran jiwa, dan rindu 

menggelora. Bersama dirimu, berjalanlah kini, segenap makhluk yang 

bimbang. 

 

“Wahai pemilik aneka kebajikan, wahai yang berkedudukan tinggi. 

Hapuslah dariku (wahai Allah) segala dosa. Ampuni daku karena segala 

kenistaan. Engkaulah yang maha pengampun, atas segala kesalahan dan 

dosa-dosa yang besar.  

 

Pada bab Sembilan ini, dijelaskan tentang kelahiran Nabi Muhammad 

SAW yang menumbangkan berhala-berhala. Adapun di dalam bab Sembilan ini 

hanya satu hadi saja dimainkan dalam pertunjukan Kompang. Yaitu Falakam. 

“Untuk kamu, ia memiliki bukti yang jelas. Kelak, al-Kitab akan 

menuliskannya dengan jelas pula. Untuknya, padamlah api orang Majusi, 

dicampakkanlah berhala-berhala, lalu disana merekapun berseru: 

“Hancurlah!” ia datang, membawa kabar gembira, tentang petunjuk dan 
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ketakwaan. Maka, itulah sebab ia bergelar pemberi petunjuk dan 

pembawa berita gembira.” 

 

Bab sepuluh menceritakan setelah kelahiran nabi Muhammad saw. Begitu 

nabi lahir, seluruh makhluk dan malaikat berebut ingin membesarkan dan 

mendidiknya. Dalam bab sepuluh ini, ada dua hadi yang dilantunkan dalam 

pertunjukan Kompang. Faturkhul dan Izaa Zala. 

 

“Maka, jalan ketibaannya, membentang lurus. Rahasia hasratnya, adalah 

cinta dijiwa, yang terpatri. Jangan engkau khawatir, adanya penolakan, 

dari sang kekasih. Nikmat, pada apa yang dilimpahkan-Nya, amatlah 

banyak. Jika kesalahan-kesalahan seorang hamba, menjauhkannya dari 

sang bayi, Dia Yang Limpahan Kasih-Nya amat mengasihi, kan 

mendekatkannya kembali. Jika sang penjaga jatuh, oleh buruknya suatu 

perbuatan, Dia kan melembutkannya, dengan kemahamuliaan sifat-sifat-

Nya. Jika seorang perindu mengadukan cintanya, Dia kan 

mendekatkannya, dan menjadikannya bersama.” 

 

Pada bab 11 diceritakan, kebiasaan penduduk Mekkah yang menyerahkan 

bayi-bayinya kepada wanita penyusu. Demikian juga Muhammad yang 

diserahkan kepada Aminah yang datang dari Bani Sa‟ad, satu-satunya wanita 

yang menyusukan Muhammad. Di dalam bab 11 ini tidak ada hadi yang 

dilantunkan dalam pertunjukan Kompang. 

Kemudian pada bab 12, juga menceritakan tentang wanita penyusu. Dalam 

hal ini, Halimah sebagai penyusu Muhammad. Dalam bab 12 ini hanya memiliki 

satu hadi dan tidak memiliki alih. Yaitu Fazat.  

“Beruntunglah Haminah kerena penyusuan Muhammad, sebaik-baik 

makhluk, terselimuti keagungan maksud. Dan ia melihat banyaknya 

keberkatan, ketika hari telah berlalu. Kebahagiaan mengiringinya, karena 

sinar sang ahmad,” 

Pada bab 13 ini, masih menceritakan tentang Halimah, wanita penyusu 

Muhammad yang mendpatkan keberuntungan. Di dalam bab 13 ini ada dua hadi 

yang dilantunkan dalam penampilan Kompang. Ta‟allama dan Famakul. 

Keburuntungan Halimah dituliskan dalam kalimat sastra yang terdapat dalam 

hadi. 

“Dahan yang kuat belajar darinya tentang kelembutan. Hakikat 

kelembutannya adalah sepai angin. Dialah sielok rupa, yang 
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keindahannya, tak seorangpun memiliki. Itulah bukti, bahwa dia adalah 

manusia mulia. Dialah sielok rupa, yang keindahannya memukau. Kilau 

keindahannya saja, mematikan. Semua hebatnya kepayahan, memutuskan. 

Pentautannya kembali kenikmatan besar. Madinah, adalah kediamannya 

yang luhur. Padanya, ada kebajikan yang selalu dihimpun pemukimnya. 

Para gembala jika bersenandung tentangnya, maka kau lihat unta-unta, 

itu merindu redam karena senangnya.” 

 

Bagian bab 14 ini, juga menceritakan kebahagiaan Halimah menjadi 

wanita penyusu Muhammad. Kebahagiaan itu tergambar pada kalimat pujian-

pujian yang terdapat di dalam dua hadi. Man Mmislu dan Ya‟urbawaadi. 

“Siapakah penanding sang Ahmad di dunia dan akhirat? Dialah sang 

purnama. Semua makhluk, pada keolokannya, terpukau. Siapa 

penandingnya? Tuhan pemilik „Arsy memuliakannya. Dengan keelokan 

jasmani dan budi, sungguh Allah menganugerahinya. 

 

“Wahai penyubur Telaga Wadi nan jernih, wahai penduduk Kazhimah. 

Pada jiwa sukumu, rembulan itu berada. Dialah keelokan. Seluruh insan 

mencintainya, seluruh makhluk, pada budi pekertinya, terpukau. Tuhan 

pemilik „Arsy bershalawat baginya. Tiada menerbit, sang mentari. Tiada 

menghalau, sang penunggang, tunggangannya.” 

 

Bab 15, masih tentang Halimah sebagai wanita penyusu Muhammad. Di 

dalam bab 15 ini terdapat tiga hadi. Diantaranya Yamaulidan, Iyyaka, dan 

Bihakqihi. 

“Wahai engkau yang dilahirkan, telah kau himpun, kemuliaan dan 

keridhaan. Dengan kelahirannya, sampailah perindu kepada harapan.” 

“Hati-hatilah, jangan tersesat. Siapa menyerupainya di alam semesta? 

Keolokannya melampaui segala bentuk, segala wujud.” 

“Dengan kebenarannya, wahai Tuhanku, anugerahi kami kemuliaan. 

Dengan pemaafan dan pula ampunan, karena kemuliaannya, dan 

kemuliaan-Mu.” 

 

Pada bab 16 ini, menjelaskan tentang kemuliaan nabi Muhammad. Bab ini 

hanya memiliki satu hadi. Yaitu Hazannabiyyu. 

“inilah sang Nabi. Siapa menziarahi persemayamannya, dapatlah ia 

kebahagiaan, pula harapan, keinginan, dan kebutuhan. Semoga Tuhan 

Pemilik „Arsy melimpahkan atasnya shalawat, selama merpati masih 

bernyanyi dan menari di atas ranting, dipagi hari.” 
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Pada bab 17 ini, menjelaskan tentang mengenang kelahiran nabi 

Muhammad saw. Di dalam bab 17 ini ada dua hadi yang dilantunkan dalam 

pertunjukan Kompang, Ta‟alaubina dan Wakam La Maniy. 

 

“Marilah kita berbuat kebajikan. Pintu keridhaan teah terbuka. 

Senbuhkanlah jiwa-jiwa yang terluka oleh sipedang nafsu. Wahai yang 

mengaku cinta kepada kami, epaskan ruh dan singkirkanah. Berpeganglah 

kepada ahli petunjuk. Terhadap para pencela itu, katakana: „Berhentilah!‟ 

Kumiliki jiwa dia yang kalian cintai. Di atas pintu rumah kalian, tiada kan 

tampak. Tidaklah demikian, wahai nabi pembawa petunjuk? Cucurkan air, 

kepada dia yang mengingatmu, memekik. Tidakkah demikian, wahai Rasul 

yang mulia? Atasmu limpahan shalawat, senantiasa rinduku padamu tiada 

berujung. Cintaku padamu tiada tiada menampak.  

Tidak peduli berapa banyak yang mencelaku bukan menggembiraka dan 

menghiburku. Adakah engkau mengasihi dia yang menangis, saat yang 

berlega hati tertawa. Wahai yang diberkahi, siapakah yang engkau cintai? 

Dalam ampunan, ia beruntung. Ulanglah lagi sebutan sang Nabi. 

Indahkan suaramu, lalu lengkingkanlah. Tidakkah demikian, wahai Nabi 

pembawa petunjuk? Cucurkan air kepada dia yang mengingatmu, selalu. 

Shalawat terlimpah atas dia yang terpilih, penutup ucapku yang pula 

dengannya, ia dibuka.”  

 

Kemudian pada bab 18 ini, mengisahkan tentang keagungan, keolokan, 

serta kemuliaan Nabi Muhamaad saw membuat pasangan suami istri Yahudi 

memeluk agama Islam. Lalu mereka memperingati kelahiran nabi Muhammad 

saw. Di dalam bab 18 ini, ada dua hadi yang dilantunkan dalam pertunjukan 

Kompang. Habibun dan Yuwaa Shiluniy.      

 

“Dialah sang kekasih. Memudar purnama, karena elok parasnya. 

Bingunglah pikiran, mengurai hakikatnya. Dialah ang kekasih. Jiwa-jiwa 

pun saling bicara. Rindukanlah ia, teriring syukur. Karena keolakannya, 

mereka terpukau. …” 

“…Ia memanggilku, terkadang, ia menahanku, pula terkadang. Akupun 

ridha dengan apapun kehendaknya. Jika bukan karenanya, tiada kan lezat, 

cinta untuk kekasih. Jika bukan karenanya, tiada kan manis, si air mata. 

Jika bukan karenanya, tiada merindu para gembala unta, ke tanah tinggi. 

Tiada pula menghirup sesaat saja, semerbak wanginya. …” 
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Pada bab 19 ini, lebih banyak ditemukan lirik-lirik pujian kepada Nabi 

Muhammad Rasulullah saw. Hanya satu hadi yang dilantunkan dalam pertunjukan 

Kompang. Yaitu Habbisai. 

 

”Pada cinta kepada Muhammad junjungan kami, ada cahaya sempurna 

bagi purnama pembawa petunjuk. Jiwaku merindu kepada Muhammad. 

Oleh sosoknya, masihlah ia ditundukkan. Aku tak berkasih, selain 

Muhammad, Rasul terbaik, dan Nabi yang dimuliakan. …” 

 

Sedangkan pada bab 20, sekaligus sebagai bab penutup dalam Maulid 

Syarf Al-Anam, lebih kepada meminta petunjuk dan rasa syukur kehadirat Allah 

SWT. Kemudian diakhiri dengan kata “Amin..!”. 

 

F. Sejarah Kelahiran Teks RawiAl-Barzanji  

 Barzanji ialah suatu doa-doa, puji-pujian kepada Allah SWT dan 

penceritaan riwayat Nabi Muhammad SAW yang dilafalkan dengan suatu irama 

atau nada yang biasa dilantunkan ketika kelahiran, khitanan pernikahan dan 

maulid Nabi Muhammad SAW. Isi Berzanji bertutur tentang kehidupan 

Muhammad, yang disebutkan berturut-turut yaitu silsilah keturunannya, masa 

kanak-kanak, remaja, pemuda, hingga diangkat menjadi rasul. Di dalamnya juga 

mengisahkan sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad SAW, serta 

berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan umat manusia 

(http://www.sarkub.com/2013/sejarah-al-barzanji/). Teks Maulid Al-Barzanji 

yang sangat populer di Indonesia ini merupakan karya sastra Arab berbentuk 

prosa yang berisi tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad Rasulullah SAW.    

Dinamakan Al-Barzanji karena dinisbahkan kepada nama desa pengarang, 

yakni Ja‟far Al-Barzanji Ibn Hasan Ibn „Abdul Karim Ibn Muhammad Ibn Abdul 

Rasul yang terletak di Barzanjiyah kawasan akrab (Kurdinistan). Nama asli dari 

kitab Al-Barzanji adalah Iqd Al-Jawahir (Bahasa Arab artinya kalung permata) 

sebagian ulama menyatakan bahwa nama karangannya adalah I‟qdul Jawhar fi 

mauled anNabiyyil Azhar yang disusun untuk meningkatkan kecintaan kepada 
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Nabi Muhammad saw, meskipun kemudian lebih terkenal dengan nama 

penulisnya (http://www.sarkub.com/2013/sejarah-al-barzanji/). 

 Ja'far al-Barzanji lahir dan besar dalam lingkungan keluarga Muslim 

religius. Menurut sebuah riwayat, beliau adalah keturunan (buyut) dari 

cendekiawan besar Muhammad bin Abdul Rasul bin Abdul Sayyid al-Alawi al-

Husain al-Musawi al- Shaharzuri al-Barzanji (1040-1103 H/1630-1691 M), Mufti 

Agung dari mazhab Syafi'i di Madinah. Sang mufti (pemberi fatwa) berasal dari 

Shaharzur, kota kaum Kurdi di Irak, setelah mengembara ke berbagai dunia Islam 

akhirnya bermukim di Kota Madinah. 

Syekh Ja'far sendiri adalah seorang qadli (hakim). Beliau mengabdikan 

diri untuk kemaslahatan umat Islam di Madinah. Bahkan, sebagian masyarakat 

meyakini ia mendapatkan karamah dari Allah SWT, sebagaimana tercermin pada 

kedalaman ilmu agamanya, keluhuran budi pekertinya, dan keluasan wawasannya. 

Beliau wafat di Kota Madinah dan dimakamkan di Jannatul Baqi`.  

Potret kedalaman ilmu agama Syekh Ja'far terpancar melalui salah satu 

karya agungnya yang hingga kini masih dibaca umat Islam di seluruh dunia, Kitab 

Barzanji. Kitab sastra yang mengulas semua aspek kehidupan Nabi Muhammad 

SAW itu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi upacara-upacara 

keagamaan umat Islam secara keseluruhan. Dalam sebuah sumber, Kitab Al-

Barzanji ini ditulis Syekh Ja'far sebagai bentuk kecintaannya kepada Nabi 

Muhammad SAW. Dari syair itu, diharapkan seluruh umat Islam meneladani 

keagungan dan kerpibadian Rasulullah SAW.  Penulisan Kitab Barzanji tidak 

lepas dari sejarah panjang konflik militer dan politik antara umat Islam dan umat 

Kristen Barat dalam Perang Salib. Selama Perang Salib berlangsung, Sultan 

Salahuddin al-Ayyubi (1138-1193 M) sadar akan pentingnya figur pemersatu 

yang diimajinasikan bersama. Dialah Rasulullah SAW. 

Imbauan agar para ulama menulis syair-syair shalawat Nabi 

disebarluaskan ke perbagai penjuru negeri Arab. Kitab Berzanji hadir dalam 

situasi umat Islam membutuhkan kekuatan yang dapat diimajinasikan itu. Syekh 

Ja'far agaknya berhasil. Setidaknya dalam ranah sosial budaya yang hingga kini 

masih dapat dilihat pengaruhnya. Mungkin inilah berkah dari Allah SWT untuk 
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sebuah mahakarya seorang ulama yang terkenal dengan kerendahan hati dan 

keihklasannya itu. 

Syekh Ja'far menempatkan baginda Nabi Muhammad SAW pada posisi 

sentral dalam kehidupan dunia. Tidak hanya bagi umatnya, tetapi juga bagi umat 

manusia seluruhnya. Keindahan syair Barzanji menggiring setiap pembacanya 

untuk menyadari bahwa kebenaran berasal dari sumber yang satu, yaitu Alquran 

yang dibawa oleh seorang Rasul paling mulia, Muhammad SAW. Sentralitas figur 

Nabi Muhammad SAW mampu mendekatkan seluruh komponen masyarakat 

untuk kemudian bersatu, bahu-membahu membangun sebuah kesatuan umat yang 

kokoh. Dalam konteks ini, dirasa penting, setiap Muslim membaca Barzanji untuk 

meneladani dan mengingat kemuliaan Rasulullah SAW.  

Di Indonesia, karya Syekh Ja'far ini dilantunkan dalam upacara-upacara 

seperti sekaten, kelahiran anak, akikah, potong rambut, pernikahan, syukuran, dan 

upacara lainnya. Ini mencerminkan kesatuan ciri-ciri kebudayaan umat Islam 

Indonesia, sekaligus menyimbolkan keseragaman cara pandang mereka terhadap 

Rasulullah SAW. Pada skala yang lebih kecil, jamaah yang hadir dalam 

pembacaan Barzanji memiliki kesadaran persamaan antar sesama. Mereka duduk 

bersila bersama, berdiri bersama, membaca Barzanji bersama, dan makan 

bersama. Dari level yang paling kecil inilah, benih-benih persatuan umat Islam 

dapat dipupuk dan ditumbuhkembangkan demi keutuhan ukhuwah islamiyah. 

 Tidak ditemukan data pasti yang memuaskan penulis, bagaimana 

pembacaan kitab Rawi Al-Barzanji dan perayaan maulid masuk ke Indonesia, lalu 

menjadi bagian dalam masyarat muslim-Indonesia. Namun untuk mencari 

kebenaran kapan masuknya kitab Rawi Al-Barzanji di Indonesia maupun 

masyarakat Melayu (Riau), dapat dikaitkan pada sejarah masuknya Islam ke 

Indonesia ataupun Melayu. 

 

G. Estetika Resepsi Sebagai Pandangan Awal Terhadap Karya Sastra 

Estetika sebagai cabang ilmu yang yang didasari oleh filsafat, hampir 

digunakan dalam setiap bentuk kesenian apapun, begitu juga seni sastra. Secara 

harfiah estetika dapat dedefinisikan sebagai sebuah keindahan. Namun keindahan 
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yang dirasakan memiliki penilaian tidak sama, karena nilai sesuatu apapun 

sebagai objek diberikan oleh seseorang sebagai sebagai subjek. Maka, dapat 

dipahami bahwasanya memberikan penilaian terhadap keindahan sangat subjektif 

sekali. 

Estetika merupakan bahagian dari filsafat (keindahan), diturunkan dari 

pengertian persepsi indra (sensepercetion). Pada  perkembangan awal ini estetika 

disebut dengan istilah keindahan (beauty), merupakan bahagian filsafat 

metafisika. Secara etimologis dalam Kutha Ratna mengatakan, estetika berasal 

dari bahasa Yunani, yaitu: aistheta, yang juga diturunkan dari aisthe (hal-hal yang 

dapat ditanggapi dengan indera, tanggapan indera) (Nyoman, 2007:03).  

Indera sebagai alat penghubung/kontak yang ada pada tubuh manusia 

untuk merasakan apa yang ada di luar diri. Dalam hal ini, hanya manusialah yang 

memiliki indera pemikiran sebagai kendali atas aktivitas diri, selain indera 

melihat, mendengar, membau, mengecap, dan meraba yang kita kenal dengan 

sebutan panca indera. Dari indera inilah kemudian manusia dapat menilai suatu 

objek dapat dikatakan indah atau tidak indah, meskipun penilaian yang diberikan 

berupa subjektif.   

Keindahan, kata lain dari estetika termasuk ke dalam wilayah emosi, 

proses penikmatannya dilakukan dengan cara meminimalkan aspek-aspek 

intelektual, logika, dan aspek-aspek yang menyangkut pikiran pada umumnya. 

Estetika merupakan masalah kontemplasi, ruhaniah, bahkan religious. Ciri-ciri 

tersebut sangat menonjol dalam sastra lama. Oleh karena itulah, proses 

penikmatannya bersifat subjektif. Sebuah karya seni akan menampakkan wajah 

yang berbeda-beda pada setiap orang, sebuah karya seni juga akan menampakkan 

wajah yang berbeda-beda terhadap orang yang sama pada waktu yang berbeda. 

Dilihat dari estetika, disinilah letak kekuatan suatu karya seni. Atas dasar kualitas 

estetislah karya seni akan terlihat selalu baru seolah-olah untuk pertama kali 

(Nyoman, 2007:08). Adapun nilai-nilai estetika akan dapat ditemukan dalam 

sebuah karya seni, karana hakikat dari karya seni itu sendiri adalah keindahan. 

Dengan kalimat lain, tidak ada karya seni yang tidak mengandung unsur-unsur 

keindahan. Begitu juga nilai-nilai keindahan yang terdapat dalam sebuah karya 
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seni sastra.  

Secara fungsional sastra juga berhubungan dengan karya seni yang lain, 

berhubungan juga dengan agama, mitos, filsafat, ilmu pengetahuan, arsitektur, 

politik, ekonomi, dan sebagainya. Karna karya sastra berada dalam segala aspek 

kehidupan yang bermula dari bahasa. Karya sastra manifestasi kedua dari bahasa. 

Artinya, aspek-aspek keindahan karya sastra sebagian besar ditampilkan melalui   

medium bahasanya. Dalam karya sastra gaya bahasa memegang peranan yang 

sangat penting, dan masalah bahasa sebagai medium sudah merupakan masalah 

yang sangat luas, rumit, dan kompleks. Namun disinilah letak kontribusi sastra 

terhadap segala aspek kehidupan.  

Pada proses penciptaan karya sastra, sama halnya dengan karya seni yang 

lain. Apa yang dirasakan dari luar diri melalui inderawi sebagai objek, seniman 

(pelaku) sebagai subjek, kemudian karya seni diperuntukkan kepada penikmat. 

Ada empat kemungkinan terciptanya sebuah karya seni, yaitu: Tuhan, seniman, 

karya seni itu sendiri, dan penikmat. Atas dasar pertimbangan bahwa segala 

sesuatu berasal dari kebesaran, kekuatan, dan kemuliaan Tuhan, yang sama sekali 

berada di luar kemampuan manusia, maka sumber utama keindahan adalah Tuhan. 

Inilah kemudian yang dimaksud dengan apa yang dirasakan dari luar diri melalui 

inderawi sebagai objek. Karena objek yang dijadikan suatu ide ciptaan berasal 

dari kebesaran dan kekuatan Tuhan. Para seniman adalah subjek terpenting yang 

meresepsi kebesaran Tuhan dalam bentuk keindahan. Bagi seorang seniman, 

segala hasil ciptaan Tuhan dapat ditampilkan ciri-ciri keindahannya, yang 

kemudian disajikan kepada masyarakat.  

Pada kemungkinan terakhir karya seni akan diserahkan kepada penikmat, 

begitu juga dengan karya sastra yang dinikmati oleh pembaca. Pembacalah yang 

akan menjadi penentu baik dan buruknya sebuah karya sastra. Di dalam study-

study sastra disebut estetika resepsi. Secara sederhana, estetika resepsi dapat 

dipahami sebagai suatu keindahan karya satra yang nantinya pada capaian akhir, 

segalanya dipulangkan dan serahkan kepada pembaca sebagai penentu.  

Menurut estetika resepsi sejarah sastra disusun melalui tanggapan 

pembaca, makna historis karya tidak ditentukan oleh genius pengarang melainkan 
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melalui rantai penerimaan pembaca dari generasi ke generasi. Secara tradisional 

peneliti pada umumnya mencari makna karya sastra yang tersembunyi. 

Sebaliknya, dalam estetika resepsi makna dicari melalui interaksi antara karya 

sastra dengan pembaca, sebagai akibat yang dialami, bukan pesan yang mesti 

ditemukan (Nyoman, 2007: 294).  

 

H. Estetika dalam Pandangan Mayarakat Melayu Bengkalis 

 Budaya Melayu yang sangat kental dengan nilai-nilai keislamannya, 

seperti yang telah disampaikan pada bab II juga mempengaruhi masyarakat 

Bengkalis untuk memahami sebuah keindahan. Karena segala tindak-tanduk serta 

perilaku harus diselaraskan dengan kaedah-kaedah keislaman. Artinya memahami 

keindahan haruslah tetap berpegang teguh terhadap kitab suci Al-Qur‟an dan 

Hadist. Dalam ajaran Al-Qur‟an dan Hadist terdapat anjuran dan larangan yang 

telah diyakini oleh masyarakat Bengkalis yang dipahami juga memiliki rasa 

keindahan. Dalam kerangka budaya Melayu, idealnya merupakan pancaran dari 

kaedah estetika Islam.  

Di dalam estetika Islam, terdapat dua kata yang sama-sama dimaknai 

sebagai keindahan, namun dalam klsifikasi yang berbeda yaitu kata “indah” dan 

“elok”. Indah merupakan hal yang dapat diserap oleh pancaindera, dalam arti 

keindahan pada kulit luar, sedangkan elok merupakan cerminan keindahan yang 

terdapat dari dalam yang sifatnya tersembunyi, seperti kebaikan, keikhlasan, dan 

hal-hal yang menjrus pada kebenaran. Indah juga dimaknai sebagai kreativitas 

atau kekeasaan ilahi yang nyata, dan dapat dirasakan oleh indera manusia. Oleh 

karena itu, maka sumber keindahan yang hakiki dalam pandangan Islam semata-

mata hanya bersal dari Allah SWT (Idawati, 2013, 104).  

Secara hakikat, dalam lingkup estetika Islam terdapat perbedaan 

berdasarkan peringkatnya. Seperti apa yang telah dipaparkan oleh (Abdul Hadi, 

2004: 232) berdasarkan pembagian keindahan menurut Imam Ghazali sebagai 

berikut.  

1) Keindahan inderawi dan nafsani (sensual), disebut juga keindahan lahir, 

2) keindahan imajinatif dan emotif, 3) keindahan akliyah atau rasional, 4) 
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keindahan rohaniyah atau irfani, dan 5) keindahan ilahiyah atau 

transcendental. 

 

Dari apa yang telah dipaparkan oleh Imam Ghazali, penulis dapat 

mengelompokkan bahwa kategori keindahan dapat dibedakan dalam dua 

kelompok besar, yakni keindahan lahir dan batin. Perbedaan mendasar dari dua 

kelompok keindahan ini, menurut penulis, terletak pada sifat dan dampak yang 

ditimbulkan oleh keindahan tersebut. Keindahan lahir bersifat temporer dan 

dampaknya mengikuti wujud lahir itu sendiri, sedangkan keindahan batin bersifat 

kekal dan dampaknya merupakan hal-hal yang terbebas dari kekangan material 

keduniaan.   

 Berkaitan dengan estetika Islam yang kemudian juga mempengaruhi sudut 

pandang mengenai estetika Melayu, memberi jalan bagaimana dan batasan 

pengertian seni Islam. Seni dan Agama, bertemu dalam satu jiwa. Agama 

memberi materi dasar bagi seniman mengenai persepsi dasar tentang Tuhan, alam, 

manusia dan kehidupan. “Estetika Islam memiliki kecendrungan untuk 

menghampakan dunia, karena sesuatu yang konkret absolut itu hanya Tuhan, yang 

lain adalah tanpa makna, hampa, dan kosong” (Agus Schari, 2006: 20). Dengan 

begitu ekspresi seniman merepakan ekspresi keimanan dan keindahan sekaligus. 

Seni yang merupakan kreasi manusia mengungkapkan rangkuman penghayatan 

terhadap realitas-realitas alam sekitar, tidak dengan cara verbal, tetapi dengan 

bentuk lain yang lahir dari cita rasa tertentu, yaitu cita rasa keindahan. Ia tak 

pernah selesai mengekspresikan, termasuk mengimami keindahan alam, manusia, 

dan hamparan keindahan yang lebih agung, keindahan yang lebih sacral; 

keindahan Sang Pencipta (Mikke Susanto, 2003: 126).    

Ekspresi dan kenyataan ini melahirkan sikap yang menyemai dalam diri 

Islam, yaitu pertanggungjawaban. Segala getaran jiwa, kata, bunyi, gerak, warna 

dan bentuk yang keluar adalah perilaku yang harus dipertanggungjawabkan. Itu 

semua harus berpadu dengan jiwa kebenaran, kebaikan dari perjalan menuju 

kesempurnaan manusia. Pertanggungjawababan itu berarti bahwa setiap kata, 

gerak, bunyi, warna, dan bentuk adalah misi. Dan misi terletak pada makna dan 
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pengaruh yang ditimbulkannya (Najib Al-Kailani, 1470 H: 30). 

Maka karakter yang timbul adalah bahwa seni Islam memiliki tendensi 

yang kuat terhadap muatan pemikiran dan esensi nilai. Sebab seni bukan hanya 

memiliki fungsi hiburan, tetapi juga yang jauh lebih penting adalah manfaat yang 

dikandungnya menjadikan seni sebagai subtansi yang turun aktif membentuk pola 

kehidupan manusia (Anis Matta dalam Mikke Susanto, 1996: 126). Dalam 

pandangan Melayu, hal-hal yang terkonsep dalam lingkup keindahan dapat 

diklasifikasikan ke dalam tiga aspek, yaitu seperti yang dirumuskan Braginsky 

(dalam UU Hamidy, 1991: 42) berikut ini. 

1) Keindahan itu dihubungkan dengan kekuasaan dan kekayaan Ilahi, 2) 

keindahan bagi dunia Melayu mencakup konotasi heran, ajaib dan gaib, 3) 

keindahan dapat digunakan untuk unsure pengobatan dan terapi, sebab 

keindahan dapat mengharmoniskan khalayaknya. 

 

Aspek pertama berkaitan dengan erat dengan konsep estetika Islam, yang 

menyatakan bahwa keindahan mutlak bersumber dari Sang pencipta. Allah SWT 

sangat mencintai keindahan dan pencipta keindahan. Mengenai keindahan 

terdapat  di dalam ayat suci Al-Qur‟an, “Tidakkah kamu melihat bahwasanya 

Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-

buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada 

garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang 

hitam pekat” (Al-Qur‟an, surat Fatirayat 24). Nabi besar Muhammad SAW juga 

pernah bersabda yang berbunyi, bahwa “Allah itu maha indah, dan menyukai 

keindahan”. Secara mendasar lagi, bahwa Allah itu memiliki segalanya yang tak 

terhingga, seperti terkait dengan aspek “maha kuasa” dan “maha kaya”. 

Selanjutnya Laa ilaha illa Llah (tiada tuhan selain Allah), daoat dianalogikan 

secara luas bahwa Allah tidak ada pembandingnya, melainkan Dia-lah yang maha 

segalanya.  

Ketidakterhinggaan yang dimiliki Allah, dalam konteks estetika dapat 

dilihat pada semua ciptaannya seperti alam, kecantikan paras manusia, kesehatan, 

dan sebagainya. Hal ini tertuang dalam Al-Qur‟an yang berbunyi “Dijadikan 

indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa yang diingini, yaitu 

wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, 
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binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup dunia dan di sisi 

Allah-lah tempat kembali yang baik” (Al-Qur‟an, surat Ali Imran ayat 

14).Kemudian dalam karya sastra lama, keindahan yang dihubungkan dengan 

keilahian adalah seperti apa yang dituliskan oleh Chambert-Loir (dalam Hasan 

Junus, 1990: 04), berikut ini. 

 

Setelah Dewa Mendu mendengar kata putrid Lela Ratna Kumala demikian 

itu maka baginda pun tersenyum seraya membaca suatu isim Allah lalu 

ditiupnya kepala gajah itu tiga kali, maka dirasai oleh tuan putri itu 

sejuklah segala anggotanya, seketika maka ia pun kembalilah seperti sedia 

kala menjadi manusia. Setelah dilihat oleh Dewa Mendu akan rupa tuan 

putrid itu maka ia pun pingsanlah seketika. Lalu tuan putri itu pun meniup 

kepala Dewa Mendu maka Dewa Mendu sadarlah akan dirinya, lalu ia 

mengucap seraya memuji Tuhan seru sekalian Alam, katanya, “salangkan 

hambaNya yang dijadikanNya lagi sekian, jikalau yang menjadikan berapa 

lagi.” Makin bertambahlah tauhid dan tasydiknya akan Tuhan Malik al-

Manan.   

 

Makna yang dapat ditangkap dari kutipan karya sastra di atas adalah, 

adanya aspek ontologis kecantikan inderawi dan Ilahiyah, yaitu yang diciptakan 

dan yang menciptakan. Dalam makna yang lebih dalam, kecantikan paras rupa 

makhluk ciptaan, telah menambah keimanan dan keyakinan bahwa Sang pencipta 

adalah kesempurnaan yang mengungguli ciptaannya, dengan kata lain maha 

sempurna. 

Dapatlah disadari bahwasanya masyarakat Melayu mengakui  sepenuhnya 

akan konsep dari aspek keindahan seperti yang dimaksud. Terlepas dari dogma 

agama yang mengikat norma-norma keMelayuan, factor kebiasaan yang telah 

terjadi secara turun temurun telah membentuk pola pikir masyarakat Melayu 

secara otomatis. Orang Melayu tidak akan membandingkan mana yang indah 

menurut kacamata estetika Islam atau menurut estetika Melayu, karena estetika 

Melayu bersumber dari estetika Islam. 

Aspek kedua adalah, segala yang bersifat imanen yang dimiliki oleh 

keindahan itu sendiri, yaitu heran, ajaib dan gaib. Aspek demikian, lebih 

mengarahkan pikiran kepada sesuatu yang dapat dikatakan indah, mestilah 

berpotensi membuat seseorang apabila mendengar, melihat atau merasakan 
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sesuatu mestilah luar biasa, tertarik, tergoda, memukau dan bermuara pada rasa 

sensitive untuk kemudian merasakan sedih, gembira, dan lain sebagainya yang 

dikonotasikan pada kata heran, ajaib dan gaib. 

Kemudian aspek ketiga, dalam konteks ini seperti tidak sesuai sepenuhnya 

dengan pandangan Melayu sekarang. Karena aktivitas pengobatan denga 

menggunakan media seni tradisional tidak berlaku lagi pada sebahagian besar 

kehidupan masyarakat Melayu sekarang, karena ini mengarah kepada 

kemusyrikan, yang jelas tidak dibenarkan dalam agama Islam. Meskipun 

demikian, aspek ini setidaknya dapat dianalogikan kedalam bentuk lain, seperti 

unsure terhibur sebagai dampak dari ketertarikan. Rasa terhibur cenderung dapat 

mengobati kegalauan jiwa, karena dapat melupakan persoalan keduniaan yang 

menganggu perasan. 

Ketiga konsep keindahan pada pandangan Melayu di atas, seperti apa yang 

telah diklasifikasi oleh Braginsky. Menurut hemat penulis, merupkan 

perimbangan dari keindahan secara objektif dan subjektif, deengan kata lain juga 

dapat disebutkan sebagai keindahan yang konkret dan abstrak. Estetika Yunani 

pada abad ke 5-17 juga menyebutkan adanya teori perimbangan, dengan 

mengartikan bahwa keindahan merupakan keseimbangan dan keteruhubungan 

antar bagian dalam sebuah objek (Braginsky, 1998: 193). Dalam estetika Melayu, 

makna perimbangan semacam ini sangatlah sempit, karena hanya 

mempertimbangkan satu aspek semata, yaitu keseimbangan pada objek. Karena 

keindahan dalam pandangan Melayu tidak tertumpu pada indahnya sebuah benda 

saja, namun lebih dari itu. 

Keindahan suatu benda, dalam pandangan Melayu akan selalu dikaitkan 

dengan kekuasaan Allah Swt tanpa batas. Artinya, segala sesuatu yang terdengar, 

terlihat dan dirasakan indah, seluruhnya bersumber dari Sang maha pencipta. 

Tidak akan ada keindahan tanpa ciptaanNya, sedangkan manusia hanya 

memanfaatkan karuniaNya. Selain itu, pandangan keindahan dari sisi subjektif 

tidak hanya pada saat subjek berdecak kagum kepada sesuatu. Namun lebih dari 

dampak kekaguman terhadap sesuatu itu sendiri. Kekaguman yang dapat 

mempengaruhi jiwa manusia ke arah yang jauh lebih baik, yang oleh Braginsky 
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dikatakan sebagai pengobata dan terapi. Jiwa yang terobati akan memperoleh 

ketenangan, dan jiwa yang tenang akan membawa subjek kepada kehidupan yang 

lebih positif. 

 

I. Resepsi Masyarakat Bantan Terhadap Teks Rawi Al-Barzanji  

Teks Arab Al-Barzanji dalam perjalanannya telah melahirkan teks-teks 

saduran (gubahan) dalam bentuk prosa lirik. Hal ini menandakan bahwa adanya 

transformasi nilai budaya pada masyarakat Melayu, khususnya masyarakat Bantan 

dalam meresepsi teks Al-Barzanji. Proses tersebut, seperti pernah ditegaskan oleh 

Jan Bakker SJ bahwa kebudayaan itu terus berkembang seirama dengan 

perubahan hidup masyarakat di suatu tempat, yang tentunya di pengaruhi oleh 

faktor situasi dan kondisi (Jan Baker, 1984: 113). 

Teks Rawi Al-Barzanji yang telah hadir kemudian dibaca oleh masyarakat 

Bantan, terutama pemain Kompang diubah ke dalam bentuk prosa lirik dengan 

tujuan agar lebih mudah didendangkan dalam permainan Kompang sebagai 

sebuah seni pertunjukan (performing art). Kegiatan penyaduran atas teks Rawi Al-

Barzanji oleh masyarakat Bantan dalam bentuk prosa lirik, telah melahirkan satu 

teks saduran yang digubah  oleh Abdul Wahab dan kawan-kawan menggunkan 

mesin ketik manual, diberi judul “Pedoman Gaya Kompang Melayu” pada tahun 

2000 di Desa Jangkang Penampar, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, 

Provinsi Riau (Zainal Sulung, Informan, 10 Agustus 2015). 

Gubahan tersebut, oleh Abdul Wahab dan kawan-kawan ditulis atau 

dikarang kembali sebagai bacaan awal sebelum membacakan teks yang ada pada 

kitab Rawi Al-Barzanji yang mereka beri nama dengan istilah Jawab.
43

Gubahan 

karangan Abdul Wahab ini berjumlah delapan belas halaman dengan jumlah 

Hadi
44

sebanyak tiga puluh delapan. Hasil gubahan beliau hanya dalam versi 

cetakan foto copy dan hanya didistribusi untuk kalangan group Kompang yang 

ada di Kecamatan Bantan untuk proses pembelajaran permainan Kompang. 

 

                                                             
43

Jawab: sebuah teks sastra yang tidak ada di dalam kitab Rawi Al-Barzanji kecuali jawab untuk 

Khairoman. 
44

Hadi adalah teks atau bacaan yang ada di dalam Syrafu Al-Anam 
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Gambar 47 

Cover Teks Gubahan Syraful Al-Anam 

(Dukumentasi. Tim Pascasarjana, 2015) 

 

Kelompok Kompang menggunakan gubahan Abdul Wahab, terlebih 

dahulu membacakan teks sastra gubahan beliau tanpa menggunakan gendang, 

menjelang habis barulah gendang dipukul dan masuk pada pembacaan hadi yang 

ada di dalam Syraful Al-Anam. Gubahan yang digunakan oleh setiap group 

Kompang yang ada di Kecamatan Bantan tersebut, merupakan bentuk resepsi atas 

bacaan teks sastra keaagamaan yang kemudian selalu dimainkan dalam bentuk 

seni pertunjukan (performing art) pada setiap acara-acara hari besar keagamaan. 

 

1. Nilai Kebaikan Teks Rawi Al-Barzanji Bagi Masyarakat 

 Teks sastra kitab Arab Rawi Al-Barzanji, bagi masyarakat Bantan memang 

sangat populer dan telah menjadi bagian dari setiap kegitan kebudayaan di sendi 

kehidupan masyarakat itu sendiri, terlebih lagi bagi kelompok masyarakat atau 

pemain Kompang yang memang bersentuhan langsung. Akan tetapi, mereka tidak 

begitu banyak memiliki pengetahuan tentang kitab Rawi Al-Barzanji. Sejarah 

kitab dan terjemahan kitab Rawi Al-Barzanji, masyarakat tidak mengetahuinya. 

Namun masyarakat hanya bisa membaca, yang pada teks kitab Rawi Al-Barzanji 
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itu sendiri betuliskan huruf serta ejaan Arab, sama halnya dengan membaca Al-

Qur‟an.Sehingga sudah tertanam secara turun temurun bahwa kitab Rawi Al-

Barzanji adalah sebuah kitab yang berisikan pujian-pujian kepada Nabi 

Muhammad Rasulullah SAW. Dalam hal ini, penulis mencari tahu apa tanggapan 

masyarakat ataupun respon masyarakat terhadap kitab Rawi Al-Barzanji dengan 

menggunakan teori Respsi. Estetika Resepsi secara ringkas dapat disebut sebagai 

suatu ajaran yang menyelidi teks sastra dengan dasar reaksi pembaca yang real 

dan mungkin terhadap suatu teks sastra (Rien T. Segers, 2000: 35). 

 Ada beberapa nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya, yaitu 

nilai Pendidikan, Religius, Sosial, dan nilai Budaya. Kitab Rawi Al-Barzanji, 

sebagai sebuah karya seni sastra yang dikategorikan ke dalam sastra keagamaan 

memiliki banyak nilai-nilai positif yang diraskan oleh masyrakat Bantan. Ajaran 

kebaikan yang terkandung di dalam teks Rawi Al-Barzanji. Kemudian sastra dan 

tata nilai kehidupan adalah dua fenomena sosial yang saling melengkapi serta 

bermanfaat, sebagai suatu eksistensial. 

Secara umum, Meinong memandang bahwa sumber nilai adalah perasaan 

(feeling), atau perkiraan atau kemungkinan adanya kesenangan terhadap suatu 

obyek. Ehrenfels (juga Spinoza) melihat bahwa sumber nilai adalah 

hasrat/keinginan (disire). Suatu obyek menyatu dengan nilai melalui keinginan 

aktual atau yang memungkinkan, artinya suatu obyek memiliki nilai karena ia 

menarik. Menurut pendapat tersebut, nilai adalah milik obyek itu sendiri-

obyektivisme aksiologis (Meinong dalam Ahmad Faruk, 2009: 104). Selanjutnya 

Kluckhohn mengatakan nilai sebagai konsepsi (tersirat atau tersurat yang sifatnya 

membedakan ciri-ciri individu atau kelompok) dari apa yang diinginkan yang 

mempengaruhi pilihan terhadap cara, tujuan antara dan tujuan akhir tindakan 

(Deddy Mulyana, 2000). Artinya suatu objek seni telah memiliki nilainya sendiri. 

Setelah itu, objek yang telah bernilai memiliki banyak nilai setelah dirasakan 

melalui indera dari subjek-subjek yang dinamis baik secara tersirat maupun 

tersurat.   

Syekh Ja‟far bin Husein bin abdul Karim Al-Barzanji, sebagai seorang 

penyair yang menggunakan sastra sebegai media komunikasi untuk 
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menyampaikan ajaran-ajaran kebaikan (dakwah), berdasarkan dari Al-Qur‟an dan 

Hadist yang memiliki nilai-nilai keagamaan dalam ajaran agama Islam. Sejalan 

dengan memahami estetika Islam untuk berkesenian. Indah dimaknai sebagai 

kreativitas atau kekuasaan Ilahi yang nyata, dan dapat dirasakan oleh indera 

manusia. Oleh karena itu, maka sumber keindahan yang hakiki dalam pandangan 

Islam semata-mata hanya berasal dari Allah SWT.  

Pemahaman demikianlah yang barangkali juga dilakukan oleh Syekh 

Ja‟far, sehingga karya ini dengan mudah dapat dipahani dan diterima oleh 

masyarakat Bantan yang beragama Islam, juga sesuai dengan perilaku dan 

kebiasaan dalam budaya Melayu. Pendekatan yang dilakukan dengan mengaitkan 

karya sastra dengan masyarkatnya, dikenal dengan istilah pendekatan ekstrinsik, 

yang menjelaskan bahwa olah sastra tidak semata-mata bersifat susastra (belles 

letteres), tetapi juga berkaitan erat, baik dengan kepercayaan, adat istiadat, 

upacara ritual, hukum magis, maupun kehidupan social budaya masyrakat sebagai 

satu cirri yang mencerminkan kehidupan social masyarkat Islam yang begitu 

komplek (Raden Azhari, 2013: 102). Nilai-nilai yang terkandung dalam kitab teks 

sastra Rawi al-Barzanji. Nilai-nilai tersebut meliputi, 1) nilai budaya; 2) nilai 

religious; 3) nilai sosial dan 4) nilai karakter pendidikan Islam. 

 

2. Nilai Budaya 

Pada masyarakat Bantan , budaya Melayu dijadikan sebagai pedoman 

untuk berperilaku antar sesama manusia dan Islam sebagai agama yang diyakini, 

membawa mereka menghubungkan diri kepada Pencipta. Mengenai hal demikian, 

Koentjoroningrat  mengemukakan suatu sistem nilai-nilai budaya terdiri atas 

konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga 

masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap sangat bernilai dalam 

hidup. Oleh karena itu, suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai 

pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Sistem tata kelakuan manusia yang 

tingkatnya lebih kongkrit, seperti aturan-aturan khusus, hukum, dan nilai budaya 

tersebut (Raden Azhari, 2013: 25). Masyarakat Bantan yang telah menyatu 

dengan adat-istiadat, hukum, dan Budaya Melayu. Serta agama sebagai ajaran 
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kebenaran Islam dengan mudah memahami subtansi yang terkandung di dalam 

kitab Rawi Al-Barzanji.  

 

3. Nilai Religius 

Manusia sebagai cipataan Tuhan secara sadar memiliki hubungan individu 

antara manusia dengan penciptanya. Hubungan dengan Tuhan dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, baik melalui agama maupun berbagai pola kepercayaan 

yang selalu dipegang teguh dan melekat dalam kehidupan masyarakat. Nilai 

religius adalah nilai ketaatan pada agama (Tim Pengusungan Kamus Pusat 

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990: 739). Nilai religius dalam karya 

sastra Rawi Al-Barzanji karangan Sekh Ja‟far melatarbelakangi nilai keagamaan 

dan ketuhanan sang Maha Pencipta, yakni Allah SWT. Hal demikian dapat 

terlihat dari isi teks yang terkandung di dalam kitab Rawi Al-Barzanji pada bagian 

bab delapan di Syaraful Al-Anam.  

 

 

 

“Wahai pemilik aneka kebajikan, wahai yang berkedudukan tinggi. 

Hapuslah dariku (wahai Allah) segala dosa. Ampuni daku karena segala 

kenistaan. Engkaulah yang maha pengampun, atas segala kesalahan dan 

dosa-dosa yang besar.  

 

Penggambaran nilai religius dapat dimaknai sebagai penggambaran nilai 

yang berhubungan dengan Tuhan sebagai Maha Pencipta. Nilai- nilai religius 

merupakan bagian dari nilai-nilai masyarakat yang sempurna. Dengan adanya 

nilai-nilai religius, hubungan manusia dengan Tuhan di dalam diri seseorang 

kemudian melakukan hubungan silaturahmi kepada sesama umat manusia akan 

menikmati dan menghayati hidup serta kehidupan yang seutuhnya. 

Oleh masyarakat Bantan yang memiliki pandangan estetika yang didasari 

oleh hubungan manusia dengan Tuhan, kehadiran kitab Rawi Al-Barzanji di 

tengah masyarakat akan terus menambah kedekatan mereka dengan Tuhan. 
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Karena setiap pertunujukan Kompang yang mereka mainkan diniatkan akan 

kebesaran Tuhan.    

 

4. Nilai Sosial 

Kehadiran tradisi pembacaan kitab Rawi Al-Barzanji yang diiringi dengan 

permainan Kompang, memberikan dampak kedekatan antar masyarakat dan 

terjalinnya silaturahmi yang sangat erat. Terjadi hubungan yang sangat harmonis 

antara penonton dan pemain yang juga bagian dari masyarakat itu sendiri.  

Karena memang teks Rawi Al-Barzanji itu sendiri juga memiliki ajaran 

tentang keteladanan nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dan bertujuan untuk 

mempersatukan serta mempererat hubungan antar sesama masyarakat. Kemudian 

kelahiran teks Rawi Al-Barzanji dikandung oleh rasa semangat untuk 

mewujudkan persatuan antar umat Islam yang berkaitan dengan perang salib. 

Maka diserukanlah oleh Sultan Salahuddin sebagai penguasa resmi Haramain 

(dua tanah suci, Mekah dan Madinah) kepada seluruh jamaah haji, agar 

sekembalinya dari ibadah haji segera mentradisikan perayaan maulid Nabidi 

daerah masing-masing. Oleh karena itu mulai tahun 580 H/1184 M setiap tanggal 

12 Rabiul Awal harus dirayakan peringatan maulid Nabi Muhammad Rasulullah 

SAW, dengan harapan dapan membangkitkan semangat umat Islam (Raden 

Azhari, 2013: 110).   

Pada perkembangan selanjutnya, pembacaan teks Rawi Al-Barzanji tidak 

hanya dibacakan pada saat mulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Pembacaan 

teks Rawi Al-Barzanji juga dibacakan pada saat pesta pernikahan, kelahiran anak, 

khitanan, Musabaqoh Tilawatil Qur‟an, penyambutan pejabat pemerintah dan juga 

pada kegiatan-kegiatan festival budaya lainnya (Ahmad Nawawi, 10 Agustus 

2015). 

 

5. Nilai Karakter Pendidikan Islam 

Pendidikan merupakan sebuah fenomena antropologis yang telah ada sejak 

manusia itu ada. Pendidikan merupakan proses penyempurnaan diri manusia 

secara terus menerus. Kata pendidikan juga melibatkan interaksi dengan berbagai 
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macam lingkungan lembaga khusus, seperti keluarga, sekolah, kelompok, 

asosiasi, yayasan, gerakan, namun juga serentak menurut adanya tanggung jawab 

sosial dalam kerangka kompleksitas relasional yang ia miliki (Doni Koesoema, 

2010: 53). 

Selanjutnya karakter, dalam hal ini tentulah karakter yang baik dar terpuji 

dalam pendidikan Islam. Istilah karakter, secara etimologis berasal dari bahasa 

Yunani “karasso”, berarti „cetak biru‟, „format dasar‟, „sidik‟ seperti dalam sidik 

jari. Namun, sementara itu, memahami secara umum, kita sering menasosiasikan 

istilah karakter dengan apa yang disebut dengan temperamen yang memberinya 

sebuah definisi yang menekankan unsur psikososial yang dikaitkan dengan 

pendidikan dan konteks lingkungan. Karakter yang bisa dipahami dari sudut 

pandang behaviorial yang merupakan unsur somatopsikis yang dimiliki individu 

sejak lahir. Di sini, istilah karakter dianggap sama dengan kepribadian. 

Kepribadian dianggap sebagai “ciri” atau karakteristik atau gaya atau sifat khas 

dari seorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari 

lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan bawaan seseorang sejak lahir 

(Doni Koesoema, 2010: 90).  

Dari penjelasan di atas, dapatlah dipahami bahwasayanya pendidikan 

karakter merupakan suatu proses pendidikan yang berawal dari penanaman 

ideologi, sebuah pandangan hidup menuju kebaikan pada satu pribadi. Apabila 

seseorang telah mendapatkan ideologi yang tepat maka pribadi tersebut akan 

membawanya dalam membentuk masyarakat. Namun pendidikan karakter, 

tentulah tidak cukup dengan ideologi yang baik saja. Pendidikan karakter juga 

harus menanamkan agar pembentukan karakter dalam masyarakat menjadi jauh 

lebih baik. 

Di dalam teks Rawi Al-Barzanji terdapat banyak pendidikan karakter 

Islam. Karena di dalamnya memang terdapat banyak ajaran dan keteladanan Nabi 

Muhammad Rasulullah SAW sebagai pembawa ajaran agama Islam. Sikap dan 

keteladanan beliau inilah yang dapat dijadikan pedoman dalam pemahaman 

kehidupan dan diikuti sebagai contoh dalam pembentukan karakter.  
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Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam menjalani kehidupan tidak 

melihat orang lain dari latar belakangnya. Beliau memiliki sikap toleransi yang 

sangat tinggi dan menghargai orang lain. Hal demikanlah yang menjadi cerminan 

bagi masyarakat Bantan. Mereka hidup saling saling harga menghargai satu sama 

lain dan hidup berdampingan dengan sesama masyarakat yang bukan beragama 

Islam. 

Sikap dan keteladanan Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang ada di 

dalam kitab Rawi Al-Barzanji inilah yang kemudian dijalankan oleh Masyarakat 

Bantan dalam berkehidupan sosial dan Budaya. Selain karakter yang diteladani 

dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW, masyarakat Bantan mengajar anak-anak 

mereka sebagai penerus genarasi membaca kitab suci Al-Qur‟an. Karena bagi 

siapa yang mau belajar Kompang, harus terlebih dahulu mampu membaca Al-

Qur‟an. Dari kemampuan anak-anak membaca Al-Qur‟an maka berlanjut 

pendidikan-pendidikan Islam yang lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Musik kompang merupakan sebuah bentuk seni pertunjukan tradisi yang 

bernuansa Islam secara keseluruhan, tumbuh dan berkembang ditengah-tengah 

masyarakat kedalam bentuk permainan musik yang berupa pukulan-pukulan 
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Instrumen musik, nyanyian-nyanyian yang merupakan wujud dari puji-pujian 

kepada Nabi dan Rasullah S.A.W. Wilayah musik tradisi memiliki kemungkinan 

untuk terus menerus berkembang sesuai dengan zaman. Perkembangan tersebut 

dapat berupa bentuk sebuah komposisi musik maupun pembaharuan kepada 

pengembagan kreativitas instrumen musik. Pembaharuan kreativitas musikalitas 

kompang didasari atas keinginan ide dan inovasi pribadi yang disalurkan kedalam 

bentuk permainan kompang maupun permintaan masyarakat terhadap 

perkembagan kebudayaan.  

Pola variasi gerak dalam pertunjukan menjadikan sarana alternatif dalam 

sebuah pertunjukan yang telah baku. Pengembangan dalam bentuk instrumen 

dapat mempermudah pemain kompang dalam menghasilkan permainan dan 

pertunjukan yang lebih sederhana. Kreativitas pertunjukan kompang Delima 

merupakan bentuk dari hasil musikalitas yang dilakukan pengompang terhadap 

kebertahanan pertunjukkan kompang yang diinginkan baik itu dari masyarakat, 

pemerintah, maupun individu dalam melakukan pengembangan pertunjukkan 

kompang. Variasi pertunjukan, variasi pola pukulan, melodi, maupun variasi 

instrumen kompang merupakan bentuk dari pengembangan seniman terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan yang mempegaruhi akan bentuk dari 

pembaharuan penyajian kompang.  

Estetika musik Kompang Duri di Kabupaten Bengkalis sebagai seni tradisi 

yang lahir dari budaya masyarakat Melayu memiliki estetika Islam dan estetika 

konvensional (Melayu). Makjrijal huruf dalam permainann musik Kompang 

memiliki pola-pola pukulan tangan dan pola-pola pukulan naik turun apa bila 

madd. pengucapan madd  yang baik dan benar menentukan keselarasan permainan 

pola-pola pukulan dan vokabuler vocal. Pada vokabuler vocal, makhrijal huruf 

berfungsi sebagai media mengantarkan imajinasi pemain berada kepada makna 

teks yang sesungguhnya. Kemudian Pengucapan prinsip-prinsip makhrijal huruf 

menentukan arah imajinasi para pemain. Jika makhrijal huruf baik dan benar 

sesuai dengan hukum tajwid, maka teks dapat dimaknai imajinasi pemain akan 

berada pada makna yang sesungguhnya seolah-olah berada dialam teks. Musik 

Kompang sebagai budaya tradisi masyarakat Melayu berfungsi sebagai hiburan. 



115 
 

 

 

B. Saran  

Pesatnya pengaruh budaya-budaya asing akibat dari perkembangan 

teknologi memungkinkan terpinggirnya kesenian-kesenian rakyat. Dalam hal ini 

kebertahanan musik-musik tradisi khususnya kompang akan tertinggal oleh 

perkembagan-perkembagan zaman yang terus menuntut akan bentuk 

pembaharuan. Untuk itu penyesuaian bentuk pertunjukan dan pengembangan atas 

ide dalam berkreativitas harus dilakukan setiap zaman, agar kebertahanan dan 

kekayaan musik tradisional terus eksis dalam perkembangannya. 

Pentingnya perhatian akademisi khususnya pemerintah terkait, baik itu 

peneliti maupun praktisi  menjadikan budaya dari setiap etnis yang ada di 

Indonesia berkembangan dan dipublikasikan dengan baik, khususnya kesenian 

kompang. Kreativitas seniman selalu dinilai oleh masyarakat, untuk itu 

masyarakat juga harus memberikan peluang kepada setiap individu maupun 

kelompok agar melakukan aktivitas kreatif yang dikemas dalam bentuk atau 

wujud yang inovatif. Secara signifikan kreatifitas yang dilakukan difungsikan 

sebagai bentuk dari menjaga dan melestarikan sebuah kesenian untuk menjaga 

dan meyakini masyarakat agar eksistensi kesenian menjadi sebuah fakta yang 

berada di tengah-tengah masyarakat.  
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