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ABSTRAK 
 

 

Fokus kajian  adalah Rekonstruksi dan Revitalisasi Kesenian Rapa’i Aceh Pasca Tsunami. 

Tujuan penelitian ini untuk mengantisipasi punahnya kesenian Rapa’i sebagai warisan budaya 

bangsa yang terdapat di Aceh. Warisan ini sangat erat hubungannya dengan kebudayaan asli Aceh 

dan budaya Islam. Namun Aceh sempat porak-poranda akibat konflik dan tsunami, kondisi ini 

sangat mempengaruhi terhadap eksistensi seni pertunjukan tradisional Aceh yang sarat dengan 

nilai-nilai kultural dan religius (Islam). Tujuan penelitian ini untuk mendokumentasikan, 

merekonstruksi dan merevitalisasi kesenian Rapa’i Aceh yang mengalami pasang surut. Dalam 

rangka pencapaian tujuan tersebut, maka penelitian ini adalah bersifat kualitatif, yang akan 

dilaksanakan secara bertahap;  Tahap pertama (tahun pertama) adalah melakukan inventarisasi 

dan dokumentasi sebaran (pemetaan) kesenian Rapa’i di wilayah budaya Aceh; Tahap kedua 

(tahun kedua) difukuskan pada “model rekonstruksi dan revitalisasi kesenian Rapa’I pasca 

tsunami.   Kedua tahapan ini berjalan secara berkesinambungan sehingga menghasilkan suatu 

format ilmiah dalam  kajian seni pertunjukamn Indonesia. Diharapkan hasil rekonstruksi dan 

revitalisasi kesenian Rapa’i Aceh akan bisa kembali mengaktualisasikannya dalam kehidupan 

masyarakat Aceh yang sedang berubah. Adapun metode yang digunakan adalah bersifat kualitatif 

dengan  mendapatkan data dari lapangan, dan melalui  rekaman-rekaman untuk mendapatkan 

model pertunjukan rapa‟i. 

 

Keyword: Inventarisasi, Dokumentasi, Rekonstruksi, Revitalisasi. 
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         BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang dan Permasalahan 

Berdasarkan hasil penelitian tahap pertama di dapat kesimpulan bahwa kehidupan 

musik rapai Aceh pasca tsunami cukup mengembirakan karena jenis kesenian cukup 

berkembang dan dimainati oleh generasi muda Aceh. Hal ini dapat dibuktikan dari data 

yang dipeoleh di lapangan, yaitu hampir di setiap daerah tingkat II (kota dan Kabupaten) 

terdapat sanggar-sanggar seni yang aktif dalam mengembangkan dan melestarikan musik 

rapa‟i tersebut, baik dalam bentuk permainan musik saja maupun gabungan antara musik 

rapa‟i dan tarian. Sebahagian masyarakat pendukung kesenian rapai  ada yang menyebut 

pertunjukan rapa‟i sebagai musik, namun ada pula yang menyatakan bahwa 

pertunjukannya disebut dengan tarian rapa‟i. Hal ini disebabkan rapa‟i pada dasarnya 

adalah alat musik yang bila alat ini saja yang dimainkan maka lebih disebut dengan musik 

rapa‟i. Manakala permainan alat ini dimainkan dengan disertai dengan gerakan-gerakan 

yang indah ada juga yang disebut dengan tarian rapa‟i. Jenis seni pertunjukan Rapa’i 

beragam di Aceh di antaranya, Rapa’i daboh (Rapai Debus),  Rapa’i grempheng, Rapa’i 

geleng, dan Rapa’i Uroh, dan Rapa’i pasee.  

Dalam penelitian tidak mempersoalkan kepada klasifikasi dan persepsi tersebut, 

akan tetapi bagaimana para seniman menyajikan alat musik rapa‟i sebagai sesuatu seni 

pertunjukan, apakah dimainkan dalam bentuk tarian maupun dalam bentuk musik saja. 

Persoalan yang menarik adalah bagaimana seniman rapa‟i menyajikan instrumen tersebut, 

apakah ditarikan maupun bersifat instrumen dan vokal saja, atau kombinasi antara musik, 

tarian dan nyanyian. Hal ini juga mempengaruhi terhadap jenis dan nama kesenian rapa‟i 

tersebut. 
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Semenjak peristiwa yang mengerikan dan menggoncangkan dunia yang disebut 

Tsunami Aceh, salah satu yang sangat dikhawatirkan adalah lenyapnya berbagai jenis 

kesenian Aceh yang dianggap memiliki nilai-nilai estetis dan religusitas luar biasa 

bersamaan dengan banyaknya seniman-seniman tradisional yang meninggal dunia akibat 

Tsunami tersebut, terutama di kawasan Bandaa Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat dan Aceh 

Jaya. Selain itu, walaupun masih banyaknya seniman tradisional rapa‟i yang hidup, 

dikhawatirkan mereka tidak mempedulikan akan kesenian selama ini mereka gemari dan 

lestarikan beriringan adat istiadat yang berlaku. Berkembangnya kesenian rapa‟i sebagai 

gambaran patriotisme yang sarat dengan bernilai religius, karena masyarakat Aceh sangat 

terkenal pula dengan kawasan serambi Mekkahnya Indonesia, sehingga kesenian Islam 

berkembang baik dan digemari oleh setiap masyarakat dari kecil hingga dewasa, bahkan 

yang tua-tua. 

Selanjutnya, pembangunan seni budaya Aceh pasca tsunami (tahun 2004) pada 

hakekatnya memiliki persoalan kompleks, pondasi pembangunan seni budaya yang rapuh, 

tidak stabil, dan mudah goyah. Pembangunan seni budaya Aceh juga dihadapkan pada 

persoalan Kebangkitan Kosmopolitanisme Kedua, ditandai dengan lahirnya 

“Perkampungan Dunia” di Nanggroe Aceh Darussalam. Segala bentuk unsur budaya, baik 

lokal maupun luar dengan sendirinya akan menjadi sebuah kerangka budaya baru yang 

akan saling mempengaruhi nilai komunikasi dan nilai pencitraan, nilai estetis, serta nilai 

pengungkapan emosional yang akhirnya mengalami perubahan ke perilaku budaya baru.  

Ternyata dari hasil penelitian tahap pertama kekhawatiran itu tidaklah menjadi 

kenyataan, karena data lapangan menunjukkan kesenian rapa‟i Aceh pasca tsunami oleh 

berbagai pihak, swasta, pemerintah, seniman dan lainnya cepat tanggap dengan situasi dan 

kondisi yang dihadapi oleh masyarakat Aceh, masalah kesenian yang selama ini menjadi 

kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia disemangati oleh berbagai pihak tersebut agar 

tetap hidup dan berkembang dengan baik. Salah satu yang dilakukan adalah melalui 

rekonstruksi dan revitalisasi kesenian rapa‟i yang tetap lestari dan dikembangkan dalam 

bentuk seni pertunjukan semakin menarik. 
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Melalui rekonstruksi dan revitalisasi1 musik rapa‟i itu, upaya untuk membangkitkan 

jenis-jenis kesenian yang tumbuh dan berkembang di masa lampau yang pernah berjaya 

dengan mengetahui nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya sangat membantu warga 

generasi muda Aceh memahami akan nilai-nilai yang terkandung pada kesenian tersebut, 

baik nilai religius, nilai kultural, nilai sosial, dan nilai estetis. Selain itu, aktivitas 

rekonstruksi itu juga bisa dijadikan media yang sangat representatif untuk membandingkan 

karya-karya seni di masa lampau dengan karya-karya seni di masa kini sekaligus memacu 

kreativitas untuk memunculkan karya-karya yang lebih berkualitas di masa depan.”Tidak 

jarang, karya-karya seniman masa lampau bisa dijadikan sumber inspirasi oleh seniman di 

masa kini dalam berkarya. Tentu saja dengan sejumlah inovasi dan pergulatan kreatif yang 

disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini.  

Persoalan yang perting diungkap pada penelitian lanjutan ini adalah bagaimana 

metode dan model rekonstruksi dan revitalisasi seniman-seniman Aceh membuat kesenian 

rapa‟i Aceh mampu bertahan dan berkembang menantang perubahan dan bersaing dengan 

perkembangan kesenian luar yang lebih cendrung dikatakan kesenian pengaruh Barat 

(moderen). Kini kesenian rapa‟i Aceh tidak hanya berkembang sebatas lingkaran 

masyarakat dan daerah Aceh saja, akan tetapi sebagai dampai terjadinya rekonstruksi dan 

revitalisasi rapa‟i Aceh mengatarkan Aceh semakin dikenal ke persada dunia, disamping 

berbagai jenis kesenian Aceh lainnya yang juga berkembang. Kesenian rapa‟i Aceh tidak 

jarang juga dipertunjukan dalam skala nasional maupun internasional. 

Model rekonstruksi dan revitalisasi kesenian rapa‟i Aceh Pasca Tsunami patut 

menjadi bahan pengetahuan bagi pengembangan dan pelestarian seni budaya nusantara, 

karena dewasa ini didapati semakin banyaknya sanggar-sanggar seni dalam 

mengembangkan, baik bersifat lokal, maupun nasional dan internasional kesenian rapa‟i 

kepada generasi muda dan dibuktikan dengan semakin besarnya jumlah pertunjukannya. 

                                                           
1 Pengertian revitalisasi melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, Revitalisasi berarti proses, cara, 

dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Sebenarnya revitalisasi 
berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital.lainnya revitalisasi bisa berarti proses, cara, dan atau 
perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program kegiatan apapun –termasuk 
seni. Atau lebih jelas revitalisasi itu adalah membangkitkan kembali vitalitas, yaitu usaha-usaha untuk 
menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali. 
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Musibah Tsunami bagaikan sengsara mebawa nikmat bagi perkembangan kesenian rapa‟i 

di Aceh. Tsunami yang melanda bangsa Aceh membawa berkah bagi peletasrian dan 

pengembangan kesenian di Aceh. Tentu saja ada kiat-kiat atau metode yang dapat 

membawa masyarakat Aceh tetap eksis  mencintai seni rapa‟i. 

Hadirnya model-model rekonstruksi dan revitalisasi kesenin rapa‟i Aceh pasca 

tsunami yang diciptakan dari tangan-tangan kreatif dalam upaya menghidupkan dan 

mengembangkan kesenian rapa‟i patut dicatat sebagai bahan pengetahuan bagi generasi 

muda. Lebih lagi dengan telah diresmikannya Institut Seni Budaya Aceh (ISBI oleh 

Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) di Surabaya tanggal 6 Oktober 2014, akan 

memberi ruang yang besar bagi kehidupan kesenian rapa‟i sebagai model maupun metode 

rekonstruksi dan revitalisasi yang bisa dimanfaatkan dalam pengembangan kurikulum. 

Tentu saja penelitian lanjutan ini juga akan mendukung akan Visi ISBI Aceh, yaitu 

mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan 

akademis, kreatif, mandiri,  berkepribadian, dan berkebudayaan Melayu. Oleh karena itu, 

sudah saatnya kajian mendalam akan identitas keislaman pada kesenian  Aceh pada hari 

ini. Oleh karena itu, kajian terhadap rekonstruksi dan revitalisasi kesenian Rapa’i Aceh 

pada hari ini adalah langkah tepat untuk menjawab berbagai persoalan masa lampau. 

  

B. Rumusan Masalah 

Pada penelitian tahap pertama telah dilakukan pendataan dalam bentuk pemetaan 

kesenian rapa‟i Aceh Pasca Tsunami yang tersebar di daerah-daerah Provinsi Aceh. Dari 

sekian luarnya daerah Aceh dan daerah Kota dan Kabupaten, terdapat suatu daerah yang 

telah melakukan rekonstruksi dan revitalisasi kesenian rapa‟i agar hidup dan berkembang 

dengan baik. Bagi daerah-daerah atau sanggar-sanggar seni yang melakukan rekonstruksi 

dan revitalisasi kesenian rapa‟i telah memberikan hasil yang cukup menggembirakan bagi 

pemberdayaan kesenian daerah menantang masuknya budaya luar atau kesenian luar yang 

luar biasa ikut mempengaruhi keberadaan kesdenian lokal. Berdasarkan hasil pemetaan 

musik rapa‟i Aceh, peroslaan yang perlu diungkap berikutnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana metode/model rekonstruksi dan revitalisasi kesenian Rapa’i Aceh 

sebagai bentuk karya seni yang bernilai estetik?  
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2. Bagaimana formula-formula estetika yang terdapat pada kesenian Rapa’i Aceh?. 

C. Target Luaran 

Luaran hasil penelitian Tahap-II (tahun kedua) yang dijanjikan adalah: 

1). Merumuskan „Model  Rekonstruksi dan Revitalisasi Rapa’i Aceh Pasca 

Tsunami”.  

2). Bahan ajar untuk mata kuliah pengetahuan musik nusantara dan literature seni 

nusantara (musik dan tari), terutama model dan metode rekonstruksi dan 

revitalisasi kesenian tradisional. 

3). Mengadakan seminar hasil penelitian untuk mencari kritik dan saran dari para 

pengamat (seniman, budayawan, pemerintah, pemerhati seni budaya Aceh) 

untuk mencari masukan bagi kesempurnaan penelitian ini.  

4). Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah terakreditasi nasional 

seperti dan atau Jurnal MUDRA ISI Denpasar-Bali, dan atau Jurnal Ilmiah 

MELAYU Universiti Kebangsaan Malaysia;  

4). Pengajuan hak paten kepada HKI terhadap metode/model konsep „Rekonstruki 

dan Revitalisasi kesenian Melayu Aceh Pasca Tsunami. Pada akhirnya hasil 

penelitian ini diakui dan ditargetkan akan memberikan kontribusi positif bagi 

pengembangan ilmu pengatahuan. 

D. Urgensi Penelitian  

Penelitian lanjutan dirasa penting dilakukan disebabkan adanya beberapa 

permasalahan model rekonstruksi dan revitalisasi yang dihadapi oleh masyarakat Aceh 

pada Pasca Tsunami, yaitu:  

(1) Tsunami yang terjadi tahun 2004 telah menewaskan lebih dari 2000 orang 

warganya dan memporakporandakan kawasan ini, secara sosial budaya 

memukul peradaban yang dijunjung tinggi selama ini. Selain itu, banyak 

seniman-seniman Aceh yang meninggal akibat hantaman Tsunami tersebut.  
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(4) Pasca Tsunami tidak hanya memberikan beban psikologis bagi masyarakatnya, 

akan tetapi juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan kebudayaan 

dan seni. Budaya modern mulai merambah kebudayaan tradisional yang selama 

ini menjadi panutan yang dibanggakan mulai dipandang “surut” atau “sinis” 

oleh sebagian masyarakat (terutama generasi muda) yang berorientasi gaya 

modern.  

 

E. Target Temuan 

 

1. Mewujudkan sebuah model atau metode Rekonstruksi dan Revitalisasi kesenian 

Rapa’i” Aceh yang menyebabkan kesenian tersebut berkembang dengan baik. 

2.  Selanjutnya akan dicari formula-formula model rekonstruksi dan revitalisai dalam 

wujud estetika musikal dan gerak tarian pada kesenian Rapa’i Aceh 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. State of the art dalam Bidang yang Diteliti  

Tinjauan pustaka berguna untuk melihat   literatur-literatur  yang   mempunyai  

hubungan   langsung mahupun tidak langsung dengan masalah rekonstruksi dan revitalisasi 

kesenian Rapa’i di Aceh. Mengingat kesenian Rapa’i mempunyai nilai-nilai; nilai religius, 

nilai estetika, nilai etika, nilai sosial, dan nilai kultural. Maka aspek inilah menjadi penting 

dalam mewujudkan rekonstruksi dan revitalisasi kesenian.  

Prinsip-prinsip rekonstruksi dan revitalisasi dalam hal ini sesuai dengan apa yang 

diungkapkan oleh Yasraf Amir Piliang, yaitu 1). Kesadaran kritis baru (kritik diri), yaitu 

melihat warisan-warisan budaya lokal secara kritis dalam hal keunggulan dan 

kelemahannya bila dikaitkan keberadaannya dengan konteks perkembangan masyarakat 

sekarang (masyarakat global); 2). Kesadaran ruang baru, yaitu geografis semula tidak lagi 

menjadi penentu utama interaksi global; 3) Permainan budaya, yaitu budaya lain 

dipandang sebagai mitra dari budaya sendiri, namun mestilah memperkuat fondasi nilai-

nilai dasar budaya lokal itu; 4) Wacana ‘trans-budaya’ yaitu dialog dengan budaya-budaya 

lain, yang tujuan utamanya pengkayaan dan perluasan wawasan budaya agar tidak 

terperangkap „egosentrisme.‟4) Fleksibelitas, artinya revitalisasi tidak dapat didasarkan di 

atas dogma-dogma kebudayaan yang kaku. 2    

Salah satu ciri penting wacana budaya global adalah tuntutan bagi „perbedaan‟ atau 

„kebaruan‟ yang tinggi, khususnya bentuk atau tema-tema kebudayaan dan kesenian yang 

selalu diperbaharui, sesuai dengan tuntutan budaya tontonan. Untuk itu, upaya revitalisasi 

budaya-budaya lokal haruslah diperkuat dengan lembaga-lembaga riset budaya yang 

tangguh dan intensif dalam rangka pengembangan bentuk, tema, idiom atau bahasa-bahasa 

                                                           
2 Yasraf Amir Piliang. “Revitalisasi Budaya Lokal dalam Proses Globalisasi.” Makalah (Padang: 

Dewan Kesenian Sumatera Barat, 2001), 9-12.  
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ungkapan yang baru, yang sesuai dengan konteks kebutuhan masyarakat sekarang. Sikap 

awas budaya dalam proses revitalisasi budaya lokal harus disertai dengan evaluasi secara 

terus menerus agar budaya lokal tidak terperangkap secara total di dalam mekanisme 

globalisasi, seperti komodifikasi, komersialisasi budaya, sehingga terjadi pendangkalan 

budaya.  

B. Studi Pendahuluan (Kajian Kepustakaan) 

 

Terkait dengan persoalan Aceh dalam sejarahnya yang penjang telah dibahas oleh 

beberapa pakar, yaitu:  

1. Ediwar, (2014), “Rekonstruksi dan Revitalisasi Kesenian Rapa‟i Tahap I”, 

merupakan penelitian tahap dalam bentuk pendataan dan pemetaan kesenian rapa‟i 

Aceh Pasca Tsunami. Laporan ini telah berhasil melakukan pendataan terhadap 

eksistensi kesenian rapa‟i yang tersebar id daerah-daerah tingkat I dan II di provinsi 

Aceh. Di sini Ediwar berhasil menemukan bahwa kesenian rapa‟i pasca Tsunami  

berkembang dengan baik setelah adanya upaya pemerintah, swasta dan seniman 

melakukan rekonstruksi dan revitalisasi dalam siatuasi yang sangat menyedihkan 

menimpa bangsa Aceh. 

2. Dharminta Soeyana, “Rekayasa Penafsiran Makna Usang Nilai Guna Rapa’i”, dalam 

Jurnal Langgam  yang diterbitkan pengelola Jurnal Ilmiah Institut Seni Indonesia 

Padang Panjang pada tahun 2011. Tulisan ini telah menyinggung sepintas tentang 

makna yang tersirat pada permainan Rapa’i. 

3. As, Bahani, Nab. “Dibawa Kemana Masa Depan Aceh, Refleksi Keresahan Sosial 

Budaya Pasca Tsunami. Banda Aceh: Ssakter Penguatan Klembagaan Kominfo BRR 

NAD-Nias (2007), telah menyinggung tentang kondisi sosial budaya Aceh Pasca 

Tsunami. 

4. Skripsi “Rapa-i Pase pada Masyarakat Aceh di Desa Awe Kecamatan Syamtarila 

Aron: Analisis Musik Dalam Konteks Pertunjukan” Oleh Rita Dewi (1995). Skripsi 

ini membahas fungsi Rapa’i secara umum di tengah masyarakat Aceh Utara. Skripsi 

ini sama sekali belum menyinggung keberadaan Rapa’i uroh baik pada masa konflik 

maupun pasca tsunami dan peran sertanya dalam arak-arakan. 
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5. Buku Bagaimana Islam Memandang Kesenian oleh Madjilis Ulama Propinsi Daerah 

Istimewa Atjeh (1972). Tulisan ini secara umum membahas jenis dan fungsi 

kesenian tradisional Aceh baik seni suara, seni tari, dan seni musik dalam 

hubungannya dengan hukum-hukum Islam. Hanya saja dalam pembahasannya tidak 

dijelaskan apakah seni musik khususnya Rapa’i dapat dikatogarikan sebagai mubah 

atau mustahab (digemari).  

6. Buku “Peranan Kerajaan Islam Samudra-Pasai Sebagai Pusat Pengembangan Islam 

di Nusantara” oleh Ali Akbar (1990). Buku ini membahas asal-usul kerajaan 

Samudra Pasai sehingga mempermudah melacak awal perkembangan musik Rapa’i 

yang dulunya berfungsi untuk mensyiarkan agama Islam di Aceh  

 

7. Buku “Aceh kembali Ke Masa Depan”. et al (2005). Kumpulan beberapa penulis di 

antara mereka adalah M. Junus Melalatoa, Teuku Ibrahim Alfian, dan Hasbalah M. 

Saad. Buku ini membahas, menggali serta menguraikan kembali Aceh dan 

merekonstruksikannya menjadi “Aceh Baru”. Buku ini juga membahas pendekatan 

kultural yang pernah dijalankan oleh Snouck Hurgroje seorang pakar Antropologi 

dari Belanda di Aceh tahun 1891 dan Aceh tidak pernah lepas dari akar budaya Aceh 

yang tertuang dalam ungkapan adat yaitu: hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut, 

(hukum dan adat seperti zat dengan sifatnya). Buku ini berguna untuk membahas 

persoalan pendekatan kultural penghentian konflik di Aceh serta membahas 

mengenai fungsi seni budaya Aceh yang tidak pernah lepas dari nilai-nilai religi, 

sosial, nasionalis, dan dinamis baik itu seni vokal, tari dan musik. 

 

8. Buku Darah dan Jiwa Aceh, Mengungkap Falsafah Hidup Masyarakat Aceh, oleh 

Muhammad Umar (2002). Pembahasan buku ini berisikan tentang kumpulan Hadih 

Maja (Peribahasa) yang merupakan falsafah hidup dan cara berfikir masyarakat 

Aceh. Melalui kajian Hadih Maja, dapat diketahui mengenai adat istiadat dan 

hubungannya dalam masyarakat, seperti; Adat Bak Po Teumeurehom. Hukom Bak 

Syiah Kuala, Kanun bak Putroe Pahang Reusam Bak Lakseumana yang terungkap 

dalam Hadih Maja (Adat kepada Po Teumeurehom hukum kepada Syiah Kuala, 
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undang-undang kepada Putroe Pahang, hubungan diplomatik dan protokuler kepada 

panglima). Buku ini membantu membahas masalah sosial budaya masyarakat Aceh.  

 

9. Buku  Aceh dan adat Istiadatnya jilid I, oleh C. Snouck Hurgronje (1996). 

Pembahasan buku ini merupakan hasil dari penelitian Snouck yang membahas 

pembagian penduduk, bentuk pemerintahan dan peradilan serta tata kelola 

masyarakat di Aceh seperti pertanian, pelayaran, perikanan serta kehidupan dan 

hukum keluarga. Buku ini berguna untuk memahami sketsa sosial budaya 

masyarakat Aceh. 

10. Buku  Aceh dan adat Istiadatnya  jilid II, oleh C. Snouck Hurgronje (1997). Buku 

ini merupakan hasil dari penelitian Snouck yang membahas diantaranya tentang 1. 

Praktek tiga bagian ilmu pengetahuan Islam dan Studi persiapannya di Aceh. 2. 

Kesenian yang menguraikan tentang seni kriya dan seni tenun serta pandai emas dan 

perak. 3. Kesusastraan yang berisikan tentang bentuk-bentuk dan pemahaman 

kesusastraan Aceh baik lisan maupun tulisan, keberadaan pengarang dan 

penyuntingnya serta cara pembacaan syair. 4. Karya Keagamaan yang membahas 

tentang asal-usul legenda keagamaan di Aceh serta syair-syair hikayat keagamaan. 5. 

Bermain Musik diantaranya membahas tentang alat-alat musik tradisional, fungsi dan 

nilai guna musik, menari dengan pembacaan pantun. Buku ini berguna untuk 

pengenalan dan pemahawan awal tentang seni dan budaya yang mempengaruhi pola 

pikir dan prilaku masyarakat Aceh. 

 

Berdasarkan tinjauan pusataka di atas, ternyata belum diperoleh pengkaji terdahulu 

yang membahas rekonstruksi dan revitalisasi kesenian Rapa’i Aceh pasca tsunami. 

Masyarakat Aceh sebagai pendukung utama seni pertunjukan ini sedang mengalami 

perubahan seperti itu, dan berdampak negatif terhadap eksistensi seni pertunjukan yang 

didukungnya. Dengan begitu, kajian rekonstruksi dan revitalisasi kesenian Rapa’i Aceh 

tidak terlepas dari persoalan-persoalan kekinian yang melatarbelakanginya.  

 

 



11 

 

 

 

 

C. Roadmap Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genre Kes.  

Rapa’i Aceh 

Data Kualitatif 

Reduksi 

data 

Penyajian 

data 

Inventarisasi dan Pemetaan 

Kesenian 

Rapa’i Aceh 

Pengumpulan 

data 

Tahun 

Pertama 

14 

Model Rekonstruksi dan 
Revitalisasi Kesenian Rapa’i 

Aceh 

Melakukan Uji Publik Hasil 

Model Rekonstruksi dan 
Revitalisasi 

Rapa’i Aceh 

Kesimpulan dan Rumusan 
Temuan Akhir 

Tahun Kedua 

2015 



12 

 

 

 

BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT 

Tujuan penelitian model rekonstruksi dan revitalisasi kesenian rapa‟i Aceh adalah: 

1. Untuk mengetahui bentuk metode Rekonstruksi dan Revitalisasi kesenian 

Rapa’i Aceh pasca tsunami. 

2. Untuk mengetahui  formula-formula estetika kesenian Rapa’i Aceh yang 

dimanfaatkan sebagai basis pengetahuan isu strategis yang digariskan Road 

Map atau RIP institusi ISI Padang Panjang. 

 

Diharapkan hasil penelitian Tahap-II (tahun kedua) ini bermanfaat: 

1). Ditemukan  „Model  Rekonstruksi dan Revitalisasi Rapa’i Aceh Pasca 

Tsunami”.  

2). Diharapkan dapat menjadi bahan ajar untuk mata kuliah pengetahuan seni 

nusantara dan literature seni nusantara (musik dan tari), terutama model dan 

metode rekonstruksi dan revitalisasi kesenian tradisional. 

3). Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi kebudayaan tentang 

kesenian Aceh, dan menjadi sumber dasar bagi peneliti berikutnya.  
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Pengumpulan Data 

Penelitian “Model Rekonstruksi dan Revitalisasi kesenian rapa‟i Aceh Pasca 

Tsunami” dilakukan dengan metode wawancara dan mimesis dari musik dan gerak yang 

dilakukan oleh seniman Aceh. Rekonstruksi melalui lisan dan praktik yang hanya 

mengandalkan daya ingat seseorang ini menarik sekali. Namun sangat disyukuri dari 

upaya-upaya yang dilakukan dalam waktu yang relatif tidak telalul lama semenak tsunami 

2014, kesenian rapa‟i mampu segera bangkit kembali seperti sedia kala, walaupun sudah 

terjadi berbagai pembaharuan.  

Penelitian ini dilakukan untuk mendapat data produk seni pertunjukan tradisional 

Aceh yang bermuatan karakteristik Islam yang menjadi identitas masyarakat Aceh hingga 

hari ini. Langkah-langkah yang  dilakukan dalam rangka memperoleh data penelitian, 

yakni  dengan merancang secara bertahap teknik  wawancara, observasi, dan dokumentasi.   

Wawancara dengan pihak-pihak pengurus, seniman, budayawan, dan penggiat 

kesenian Rapa’i. Metode kualitatif lebih banyak digunakan karena pihak-pihak pengurusan 

berkenaan terutamanya penggiat seni (seniman pelaku), karena mereka amat merasakan 

suka dan duka dalam mengembangkan kesenian.  

Observasi atau pengamatan merupakan cara yang disengaja untuk mengamati 

peristiwa, perilaku, dan fenomena sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam 

pengamatan berperan serta, berarti pengamat (peneliti) budaya ikut terlibat baik secara 

aktif maupun pasif dalam menghayati realitas yang diteliti. Dalam hal ini observasi  

dilakukan terhadap peristiwa-peristiwa pertunjukan seni Islami di Provinsi Aceh. 

 Pengumpulan koleksi produk seni pertunjukan tradisional Aceh ini akan digunakan 

peralatan-peralatan teknologi media rekam untuk kelangsungan dokumentasi audio, dan 

visual, seperti  kamera foto digital, tape recorder, camera vidio, dan  video tipe,  serta 

peralatan lainnya yang sifatnya dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data di 
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lapangan.  Kamera video membantu peneliti merekam pelaksanaan pertunjukan kesenian 

Rapa’i di Aceh. Kamera foto digital digunakan untuk mengabadikan bagian-bagian yang 

menarik  dalam musik. Tape recorder digunakan untuk  merekam temubual  dengan 

informan, untuk memecahkan masalah kelupaan dalam mengingat informasi-informasi 

hasil temuabual.  Apalagi peneliti tidak  sempat mencatat detail-detail dari ucapan 

informan. Dengan demikian,  data lapangan yang didokumentasikan tersebut sangat 

membantu untuk kerja pengolahan data. 

B. Pengolahan dan Analisis Data 

  Pengolahan data dikenal juga dengan kegiatan „kerja di belakang meja‟ (desk-

works) dan laboratorium merupakan tahap akhir suatu proses penelitian.  Kegiatan ini 

melewati beberapa proses pengolahan data:  

1. Mentranskripsi semua data lapangan yang telah direkam. 

2.  Melakukan penyeleksian terhadap semua data yang telah ditranskripsi, guna 

mendapatkan data yang mempunyai hubungan dengan desain penelitian yang telah 

dirumuskan sebelumnya.     

3. Melakukan klasifikasi data lapangan sesuai rancangan out-line rekonstruksi dan 

revitalisasi kesenian rapa‟i Aceh Pasca Tsunami.   

 

C. Teknik Penyajian Hasil Analisis Data (Laporan) 

  Penyajian data dilakukan untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan ilmiah 

berdasarkan data-data yang diperoleh ke dalam bentuk tulisan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Laporan tersebut akan diformat sesuai panduan yang berlaku oleh 

Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jendral 

PendidikanTinggi. 

D. Pengolahan dan Analisis Data 

  Pengolahan data dikenal juga dengan kegiatan „kerja di belakang meja‟ (desk-

works) dan laboratorium merupakan tahap akhir suatu proses penelitian.  Kegiatan ini 

melewati beberapa proses pengolahan data:  

1. Mentranskripsi semua data lapangan yang telah direkam. 
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2. Melakukan penyeleksian terhadap semua data yang telah ditranskripsi, guna 

mendapatkan data yang mempunyai hubungan dengan desain penelitian yang telah 

dirumuskan sebelumnya.     

3. Melakukan klasifikasi data lapangan sesuai rancangan out-line model rekonstruksi 

dan revitalisasi kesenian rapa‟i Aceh Pasca Tsunami.   

 

E. Laporan (Teknik Penyajian Hasil Analisis Data) 

  Penyajian data dilakukan untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan ilmiah 

berdasarkan data-data yang diperoleh ke dalam bentuk tulisan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Laporan tersebut akan diformat sesuai panduan yang berlaku oleh 

Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jendral 

PendidikanTinggi.
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BAB V 

MODEL REKONSTRUKSI DAN REVITALISASI 
KESENIAN RAPA’I ACEH PASCA TSUNAMI 

 

A. Pengertian 

Rekonstruksi adalah suatu aktivitas untuk pengembalian sesuatu ketempatnya 

yang semula, atau penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang 

ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.3 

Berdasarkan teori rekonstruksi4 pemikiran daripada beberapa ahli  

menyatakan seperti beriktut: 

            1 ). B.N Marbun.    

  Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula ; 

Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun 

kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.5 

        2). James P. Chaplin 

          Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, 

untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya 

yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.6 

        3). Ali Mudhofir 

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang 

bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan  

                                                           
3 B.N. Marbun, 1996, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.469. 
4 http://iwanputrakaltim.blogspot.c o.id/2012/09/teori-rekonstruksi-pemikiran.html 

                                                                                                                                                                                                                          
 

5 BN, Marban, 1996, Kamus Politik. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 469. 
 

6 James P. Chaplin, 1997. Kamus Lengkap Psikologi, Jakarta: Raja Grafinfo Persada. 
Hal.421 

http://iwanputrakaltim.blogspot.c/
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dilihat jauh kedepan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang 

baru[3].7 

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu 

berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai – 

nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai 

dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah 

itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran 

yang telah dikeluarkan oleh pemikira-pemikir terdahulu, kewajiban para 

rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba 

dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada 

subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan susbstansi dari 

sesuatu yang ingin kita bangun tersebut. 

 

Selanjutnya, Anthony Giddens salah seorang tokoh pemikir ilmu sosial, yang  

mengatakan bahwa teori sosial memerlukan adanya rekonstruksi, ia menyusun 

gagasan untuk merekonstruksi teori sosial dengan jalan melakukan kritik terhadap 

tiga mazhab pemikiran sosial terpenting yakni ; sosiologi interpretatif, fungsionalisme 

dan strukturalisme. Giddens bermaksud mempertahankan pemahaman yang diajukan 

oleh tiga tradisi tersebut, sekaligus menemukan cara mengatasi berbagai 

kekurangannya serta menjembatani ketidaksesuaian antara ketiganya. Rancangan 

tersebut mencakup rekonseptualisasi atas konsep-konsep tindakan, struktur dan 

sistem dengan tujuan mengintegrasikannya menjadi pendekatan teoretis baru. 

Rekonseptualisasi atas konsep tindakan, struktur dan sistem diawali dengan 

memandang praktek-praktek sosial yang terus berlangsung sebagai segi analitis 

terpenting.8 

                                                           
7 Ali Mudhofir, 1996, Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi, Gajahmada 

University Press, Yogyakarta, hal.213. 
8 Peter Beilharz ( ed ), 2002, Teori-teori Sosial ; Observasi Kritis terhadap Para Filosof 

Terkemuka, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.192-193.  

file:///C:\Users\NotebookCenter\Desktop\1.docx%23_ftn3
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Dalam kaitan dengan kesenian rapa‟I, bahwa rekonstruksi kesenian rapa‟I 

merupakan suatu upaya untuk mengembalikan citranya dan nuansa, karakter dan 

nilai-nilai yang semula sangat memiliki kekuatan (anegeri) sebagai bahagian dari 

kebudayaan yang bernuansa Islam yang berakulturasi dengan budaya Aceh, sehingga 

kesenian rapa‟I yang pernah Berjaya dikala masa-masa lampau dan diminati oleh 

generasi muda tetap eksis dikala terjadinya peristiwa Tsunami (tahun 2014) yang 

menggenaskan masyarakat Aceh, dan meluluhlantakkan masyarakat, daerah dan 

kebudayaannya. 

Kemudian, bila merujuk pula kepada apa yang dimaksud dengan “revitalisasi” 

dapat dikutip beberapa pendapat,9 di antaranya dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, 

Revitalisasi berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang 

sebelumnya kurang terberdaya. Sebenarnya revitalisasi berarti menjadikan sesuatu 

atau perbuatan menjadi vital. Sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting 

atau perlu sekali (untuk kehidupan dan sebagainya). Pengertian melalui bahasa 

lainnya revitalisasi bisa berarti proses, cara, dan atau perbuatan untuk menghidupkan 

atau menggiatkan kembali berbagai program kegiatan apapun. Atau lebih jelas 

revitalisasi itu adalah membangkitkan kembali vitalitas. Jadi, pengertian revitalisasi 

ini secara umum adalah usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting 

dan perlu sekali. 

Revitalisasi termasuk di dalamnya adalah konservasi-preservasi merupakan 

bagian dari upaya perancangan kesenian untuk mempertahankan warisan budaya 

masa lampau yang memiliki nilai sejarah dan estetika. Atau tepatnya merupakan 

upaya pelestarian keenian Aceh agar tetap pada kondisi aslinya yang ada dan 

mencegah terjadinya proses kerusakan.Tergantung dari kondisi lingkungan binaan 

yang akan dilestarikan, maka upaya ini biasanya disertai pula dengan upaya restorasi, 

rehabilitasi dan/atau rekonstruksi.Jadi, revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan 

kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi 

                                                           
9 https://dewiultralight08.wordpress.com/2011/03/10/pengertian-revitalisasi/ 
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kemudian mengalami kemunduran/degradasi. Selain itu, revitalisasi adalah kegiatan 

memodifikasi suatu kesenian, lingkungan atau benda cagar-budaya untuk pemakaian 

baru. Revitalisasi fisik diyakini dapat meningkatkan kondisi fisik (termasuk juga 

ruang-ruang publik) kota, namun tidak untuk jangka panjang. Untuk itu, tetap 

diperlukan perbaikan dan peningkatan aktivitas ekonomi (economic revitalization) 

yang merujuk kepada aspek sosial-budaya serta aspek lingkungan (environmental 

objectives). Hal ini mutlak diperlukan karena melalui pemanfaatan yang produktif, 

diharapkan akan terbentuklah sebuah mekanisme perawatan dan kontrol yang 

langgeng terhadap keberadaan fasilitas dan infrastruktur kota. 

Selanjutnya, skala revitalisasi ada tingkatan makro dan mikro. Proses 

revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan 

aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan 

potensi lingkungan. Revitalisasi sendiri bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada 

penyelesaian keindahan fisik saja, tapi juga harus dilengkapi dengan peningkatan 

ekonomi masyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada. Untuk melaksanakan 

revitalisasi perlu adanya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan yang dimaksud bukan 

sekedar ikut serta untuk mendukung aspek formalitas yang memerlukan adanya 

partisipasi masyarakat, selain itu masyarakat yang terlibat tidak hanya masyarakat di 

lingkungan tersebut saja, tapi masyarakat luas. Ada beberapa aspek lain yang penting 

dan sangat berperan dalam revitalisasi, yaitu penggunaan peran teknologi informasi, 

khususnya dalam mengelola keterlibatan banyak pihak untuk menunjang kegiatan 

revitalisasi. Selain itu revitalisasi juga dapat ditinjau dari aspek keunikan lokasi dan 

tempat bersejarah. atau revitalisasi dalam rangka untuk mengubah citra suatu 

kawasan. 

Dengan dukungan mekanisme kontrol/pengendalian rencana revitalisasi harus 

mampu mengangkat isu-isu strategis kawasan, baik dalam bentuk kegiatan/aktifitas 

sosial-ekonomi maupun karakter fisik kota. Rancang kota merupakan perangkat 
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pengarah dan pengendalian untuk mewujudkan lingkungan binaan yang akomodatif 

terhadap tuntutan kebutuhan dan fungsi baru. 

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa rekonstruksi dan revitalisasi pada 

prinsipnya adalah suatu upaya untuk membuat hidup suatu kebudayaan, kawasan, 

ekonomi dan sebagainya dalam menghadapai berbagai perubahan yang terjadi. 

Demikian juga untuk kesenian rapa‟I Aceh pasca tsunami, bahwa kesenian rapa‟i 

harus diupayakan oleh masyarakat, seniman, pemerhati budaya agar tetap hidup dan 

berkembang dengan membawa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang 

mencirikan kesenian bernuansa Islam dan budaya Aceh. 

A. MODEL GERAK TARI KESENIAN RAPAI ACEH 

1. MODEL 1. Rapa’I Ho’ka  

 Ho‟ka Rapa‟i merupakan karya tari yang bersumber dari hasil pengembangan 

kesenian-kesenian rapa‟i yang berada di Aceh. Kesenian  rapa‟i pada saat ini menjadi 

salah satu bentuk kesenian yang populer di Aceh dan mewakili identitas kelokalan 

daerah Aceh. Beberapa kesenian rapa‟i yang menjadi rujukan terciptanya karya ini  

antara lain adalah tari Rapa‟i Geleng, Rapa‟i Greampheg, Rapa‟i Macam, Rapa‟i 

Tuha dan Uroeh Duek. 

 Karya ini diwujudkan sebagai salah satu upaya dalam merekonstruksi  dan 

revitalisasi kesenian-kesenian rapa‟i di Provinsi Aceh. Pada akhirnya diharapkan 

karya tari ini dapat mewakili identitas lokal daerah Aceh dengan perantara kesenian 

Rapa‟i sebagai objek dan sumber cipta dalam peyajian karya tari Ho‟ka Rapa‟i. 

Penciptaan karya tari ini masih dalam proses kerja studio yang melibatkan seniman 

akademisi dan seniman tradisional.  

 Pemahaman kata ho‟ka dalam komunikasi keseharian masyarakat di Aceh 

diartikan sebagai apa kabar atau bagaimana. Sehingga arti yang ditimbulkan bila 
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disandingkan menjadi Ho‟ka Rapa‟i adalah sebuah ungkapan atau sapaan kepada 

orang lain dan masyarakat sekitar terhadap keberadaan serta seperti apa 

perkembangan kesenian Rapa‟i pada saat ini. Karya tari ini didukung oleh delapan 

orang penari laki-laki dan tiga orang pemusik.  

Fungsi tari ini sama seperti kesenia-kesenian Rapa‟i pada umumnya yaitu 

sebagai syiar Agama, menanamkan nilai moral kepada masyarakat, dan juga 

menjelaskan tentang bagaimana hidup dalam masyarakat sosial. Sedangkan dari sudut 

pandang perkembangan seni, karya ini diharapkan dapat menjadi sebuah karya seni 

yang mewakili berbagai macam bentuk kesenian Rapa‟i dan perwujudan nilai-nilai 

kelokalan daerah provinsi Aceh pada bentuk penyebaran kesenian tersebut. 

Struktur karya tari ini mengikuti struktur tari Rapa‟i yang telah ada, seperti 

pada tari Rapa‟i Geleng dan Rapa‟i Griempheng. Struktur tersebut atara lain adalah : 

1. Saleum (salam) 

2. Kisah (mengisahkan tentang Rasul, Nabi, Raja dan ajaran Agama) 

3. Lani (lagu atau juga sebagai penutup dalam penyajiannya) 

 

Model gerakan tarian ini diikuti dengan tabuhan rapa‟i yang polanya dapat 

berirama satu-satu atau beberapa motif pukulan yang telah disusun. Pukulan rapa‟i  

kemudian berubah cepat diiringi dengan gerak tubuh yang masih berposisi duduk 

bersimpuh, meliuk ke kiri dan kekanan. Gerakan cepat kian lama kian bertambah 

cepat. 

Ritme gerak pada tari ini tetap mempertahankan karakteristik atau ciri khas 

pada tari-tari di Aceh, terdiri dalam empat tingkatan; lambat, cepat, sangat cepat dan 

diam. Keempat tingkatan gerak tersebut merupakan miniatur karakteristik masyarakat 

yang mendiami posisi paling ujung pulau sumatera,  
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Bentuk penyajian mengkombinasi bentuk sajian tari Rapa‟i Geleng dan 

Rapa‟i Griempheng, antara seperti :  

1. Menghadirkan pemusik sebagai media bantu bunyi seperti pada tari Rapa‟I 

Griempheng 

2. Menggunakan Rapa‟i dengan ukuran ring 16 

3. Menggunakan pola-pola pukulan pada tari Rapa‟i Geleng dan Rapa‟i 

Griempheng serta pengembangan pola tersebut. 

4. Melakukan pengembangan pergerakan tubuh dengan menggunakan rapa‟i 

sebagai properti, sehingga terbentuk motif gerak baru tanpa menghasilkan 

bunyi dari properti rapa‟i tersebut. 

5. Pada masing-masing struktur bagian dilakukan pengembangan pola lantai, 

dinamika, arah hadap, level sehingga terlihat lebih dinamis. 

6. Pada iringan musik dilakukan perpaduan syair dan motif pukulan rapa‟i antara 

Tari Rapa‟i Geleng, Rapa‟i Greampheg, Rapa‟i Macam, Rapa‟i Tuha dan 

Uroeh Duek.   

7. Motif-motif pukulan rapai‟i yang terdapat pada poin 6 dikembangkan 

sehingga menciptakan bentuk motif baru sebagai varian motif dari pukulan 

rapa‟i.  

 

Ilustrasi Pergerakan Pemain Rapai 

Keterangan  

 

   : Pentas 

 

   : Arah Hadap Pentas 

   : Penari 

   : Arah Hadap Penari 

   : Garis Yang Akan Dilalui Penari 
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No Struktur Bagian Pola Lantai Keterangan 
1 Saleum (salam) 

 
 

 

 

 

Satu penari 
bergerak  di tengah 
pentas sebagai 
gambaran seorang 
cahi utuk memulai 
pertunjukan Rapa‟i. 

Melakukan gerak 
tunggal dan 
permaian pukulan 
rapa‟i dalam posisi 
duduk dengan pola 
dasar seperti pada 
tari Rapa‟i Geleng  

2   

 

 

 

Dua orang penari 
masuk ke dalam 
pentas dengan 
membawa properti 
rapa‟i, salah satu 

penari  
bersenadung 
sebagai bentuk 
ungkapan salam.  

3   

 

 

 

Empat penari 
masuk dari wing 
kanan dan kiri 
pentas menuju 
posisi diagonal. 
Ketujuh penari 
bergerak dengan 
pola dasar pukulan 
pada tari Rapa‟i 

Geleng dan 
pengembangan 
beberapa motif 
gerak baru. Gerak 
pada bagian ini 
dilakukan dalam 
posisi berdiri. 
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4   

 

 

 

 

 

 

Melakukan 
pengembangan 
gerak berdasarkan 
pola lantai, 
pengembangan 
motif gerak dan 
pengolahan ruang, 
waktu serta tenaga. 
Pada bagian ini 
pergerakan penari 
masih dalam posisi 
berdiri. 

5 Kisah 
(mengisahkan 
tentang Rasul, 
Nabi, Raja dan 
ajaran Agama) 
 
 
 
 

 

 

 

Bagian ini dimulai 
pada posisi duduk 
dan pola lantai 
lurus sejajar.  
 
 
 
 
 

6   

 

 

 

Pengolahan pola 
lantai dengan 
pergerakan penari 
terhadap beberapa 
motif gerak yang 
telah 
dikembangkan 
 
 

 

7 Lani (lagu atau 
juga sebagai 
penutup dalam 
penyajiannya) 
 

 
 
 
 
 

Bagian ini 
merupakan bagian 
akhir karya tari, 
dimulai pada pola 
lantai horizontal 
danpergerakan 
menggunkan 
propertirapa‟i 

dengan ritme yang 
semakin kencang. 
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8   
 
 
 
 
 
 

Melakukan 
pergerakan dengan 
melakukan 
perpindahan pola 
lantai dan 
melakukan beberpa 
motif gerak  untuk 
menuju kembali ke 
posisi horizontal. 
 
 
 

9  
 
 
 

 
 
 
 
 

Pada posisi ini 
penari melakukan 
gerak dengan ritme 
lambat, cepat, 
sangat cepat dan 
diam. 

 

2. MODEL: 2. Kkesenian Rapa’i Geleng Ssanggar Buana  

Rapa‟i geleng adalah sebuah tarian etnis Aceh yang berasal dari wilayah Aceh 

bagian selatan tepatnya di Manggeng, yang sekarang masuk ke dalam kawasan 

Kabupaten Aceh Barat Daya. Rapa‟i geleng dikembangkan oleh salah seorang 

anonim di Aceh Selatan. Permainan Rapa‟i Geleng juga disertakan gerakan tarian 

yang melambangkan sikap keseragaman dalam hal kerjasama, kebersamaan, dan 

penuh kekompakan dalam lingkungan masyarakat. Tarian ini mengekspresikan 

dinamisasi masyarakat dalam syair yang dinyanyikan, kostum dan gerak dasar 

bersumber dari Tari Meuseukat. 
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Rapa‟i Geleng hanya ditarkan oleh laki-laki. Biasanya yang memainkan tarian 

ini berjumlah 12 orang laki-laki. Syair yang di bawakan adalah sosialisasi kepada 

masyarakat tentang bagian hidup masyarakat, beragama dan solidaritas yang 

dijunjung tinggi. Kostum yang dipakai lebih dominan pada warna hitan dengan 

kombinasi kuning dan setuhan sulaman kasab emas. 

Fungsi dari tarian ini adalah syiar Agama, menanamkan nilai moral kepada 

masyarakat, dan juga menjelaskan tentang bagaimana hidup dalam masyarakat sosial. 

Rapa‟i Gelang pertama kali dikembangkan pada tahun 1965 di Aceh Selatan. Saat itu 

tarian ini di bawakan pada saat mengisi kekosongan waktu santri yang jenuh usai 

belajar. Lalu, tarian ini dijadikan sarana dakwah karena pada penyajianya tari ini 

sangat mendapat tempat di lingkungan masyarakat sebagai penonton. 

Gerak 

Tarian rapa‟i Geleng ada tiga babak penyajiannya yaitu: 

1. Saleum (salam) 

2. Kisah (mengisahkan tentang Rasul, Nabi, Raja dan ajaran Agama) 

3. Lani (lagu atau juga sebagai penutup dalam penyajiannya) 

 

Gerakan tarian ini diikuti dengan tabuhan rapa‟i yang berirama satu-satu, lama 

kemudian berubah cepat diiringi dengan gerak tubuh yang masih berposisi duduk 

bersimpuh, meliuk ke kiri dan kekanan. Gerakan cepat kian lama kian bertambah 

cepat. 

Pada dasarnya, ritme gerak pada tarian geleng hanya terdiri dalam empat 

tingkatan; lambat, cepat, sangat cepat dan diam. Keempat tingkatan gerak tersebut 

merupakan miniatur karakteristik masyarakat yang mendiami posisi paling ujung 

pulau sumatra, berisikan pesan-pesan pola perlawanan terhadap segala bentuk 
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penyerangan pada ekstensi kehidupan agama, politik, sosial dan budaya yang berlaku 

di Aceh. 

Pada gerak lambat, ritme gerakan tarian rapa‟i geleng tersebut memberi pesan 

semua tindakan yang diambil mesti diawali dengan proses pemikiran yang matang, 

penyamaan persepsi dan kesadaran terhadap persoalan yang akan timbul di depan 

sebagai akibat dari keputusan yang di ambil merupakan suatu hal yang harus 

dipertimbangkan dengan seksama. Maaf dan permakluman terhadap sebuah 

kesalahan adalah suatu yang mesti diberikan kepada siapa saja yang melakukan 

kesalahan. Pesan dari gerak beritme lambat itu juga biasanya diiringi dengan syair-

syair tertentu yang dianalogikan dalam bentuk-bentuk tertentu. Sebagai contoh pada 

syair dari salah satu bagian tarian. 

Ya Allah Ya Rabbi 

Allah Tuhan yang Suci 

Saleum Kamoe bak Nabi 

Junjungan ya Maliki 

Peutroeh bak saboeh teumpat 

Allah Allah Ya Rabbi 

Tutue Haloeh Nyan Pakri Tuloeng Kamoe Ya Rabbi 

“Ya Allah Ya Rabbi 

Allah Tuhan Yang Suci 

Sampaikan Salam Kami Kepada Nabi 

Junjungan Ya Maliki 

 Pertemukanlah Disuatu Tempat 

 Allah Allah Ya Rabbi 

 Titi Yang Begitu Halus Bagaimana Dapat Kami Lewati 

 Tolonglah Kami Ya Rabbi”  
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Dalam syair di atas, merupakan simbol dari permohonan seorang hamba pada 

Sang Khaliq, bagi masyarakat Aceh yang beragama Islam, hidup ini adalah sebuah 

titipan maka segala sesuatu apapun bentuk dari segala perbuatan akan di pertangung 

jawabannya di yaumil akhir, maka segala sesuatu yang dilakukan  haruslah sesuai 

dengan anjuran dan perintah yang telah diatur agama sebagai mana kepercayaan 

masyarakat Aceh. 

Gerakan beritme cepat adalah gerak kedua, sesaat pesan yang terkandung 

dalam gerakan beritme lambat namun saat makna usai di tuturkan. Pada gerakan ini, 

pesan yang di sampaikan adalah pesan penyikapan ketika bermunajad pada Allah 

SWT yang di maknakan ketundukan seorang hamba pada Sang pencipta, kembali di 

lakukan oleh orang atau intuisi yang sama. Penyikapan tersebut bisa dilakukan dalam 

bentuk apapun, tapi masih sebatas umkapan pengingat pada hal-hal yang wajib di 

lakukan dan sebaliknya apa bila tidak di lakukan maka ganjarannya adalah sebagai 

bunyi syair berikut; 

Saboeh wate tingai sembahyang 

Firman Allah 80 siksa 

Saboeh siksa 8000 thoen  

Sidumnyan zameun dalam nuraka 

 Menyesai jinoe bek lee takira 

 Meunyesai dudoe hana lee guna 

 Bedoeh jinokon tajak sembahyang 

 Ta pujoe Allah e ya Rabbana 

“satu Waktu Tinggal Shalat 

Firman Tuhan delapan Ribu Siksa 

Satu Siksaan Delapan Ribu Tahun 

Segitulah Lamanya dalam Neraka 

 Janganlah kita kira-kira untuk menyesal sekarang 
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 Menyesal Diakhir tiadalah Guna 

 Mulailah dari Sekarang Kita Shalat 

 Puji Allah e ya Rabbana” 

 

Gerakan beritme ini tidak lama, kemudian disusul dengan gerakan tari beritme 

sangat cepat mengisyaratkan chaos menjadi pilihan dalam pola perlawanan napsu 

tingkat ketiga. Sebuah penghambaan disaat ketaqwaan harus di tekankan yang 

menjadi inti seorang hamba. Tetabuhan rapa‟i pada ritme sangat cepat inipun seakan 

menjadi tetabuhan penguatan permintaan terkabulnya doa yang menghentak, 

menghantam seluruh nadi, membungkus syair menjadi pesan yang mewajibkan 

seorang hamba kembali pada fitrah agamanya.  

Pada titiknya, semua gerakan tadi berhenti, termasuk seluruh nyanyian syair. 

Ini merupakan gerakan akhir dari tarian. Gerakan diam merupakan gerakan yang 

melambangkan ketegasan. Habisnya semua proses interaksi. 

Syair 

Syair yang dibawakan tergantung pada cahi. Hingga sekarang syair-syair itu 

banyak yang dibuat baru namun tetap pada fungsinya yaitu berdakwah. 

Contoh: 

Rapa‟i Geleng; pesan dakwah dalam tarian Aceh 

Allahuma shaliwasalimalla 

Saidina Wamaulana ya Muhammad (2x ulang) 

Nabi Geutanyoe Nabi Muhammad 

Nabi Awai That Tamoeng Syiruga 

 Dum Nabi Laen Ngoen Malikat 

 Awai Muhammad Tamoeng Syiruga 

Ilustrasi gerak dalam gambar; 
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GB. 1. Gerakan Awal duduk bersila  GB. 2. Gerak/Pembuka duduk bertimpuh 
(Syair “Shalawad Pada Nabi)   (Syair “Shalat dan tempo sedang) 
  

 

 

 

 

GB.3. Gerak Permainan Tempo Cepat       GB. 4. Gerakan Tempo Sangat Cepat 

(syair “shalawat Nabi)                          ( syair penutup dalam shalawat) 

 

 

 

 

 

GB. 5. Gerakan Tanzim/salam  GB. 6. GERAK LANJUTAN TAKZIM 
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GB. 7. Gerakan Ila’ot/ Ratoeh   (Syair 
“ila’ot Aroen Meupuloe) 
  

 
 
 
 

GB. 8. Gerak Permainan Rapai 

GB. 9. Gerak Pada Lani/lagu 
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3. MODEL 3. Rapai Ggeleng  Ssanggar Seni Seulaweut. 

Tari rapai geleng diciptakan oleh Damanhur, Egypt yang dipertunjukan pada 

tanggal 12 Agustus 2011, dengan 11 penari laki-laki dan 2 orang sebagai pedendang 

(https://www.youtube.com). Kostum yang digunakan oleh penari rapai geleng 

menggunakan baju Melayu dengan corak warna kuning, biru dan merah jambu, 

dengan celana berwarna hitam serta kain sesampiang yang diikatkan ke pinggang 

dengan panjang sebatas lutut.  

  Dilihat dari segi koreografi tari rapai geleang, pada bagian petama penari 

duduk dalam posisi bersila sambil melakukan gerakan mengayun badan ke kiri dan ke 

kanan dan kepala bergerak mengikuti arah badan dengan tempo pelan sambil 

memukul rapai yang terletak dilantai depan penari, rapai dipukul sebanyak delapan 

(8) kali sambil berdendang.  

 

Gambar 10. Gerak Jentik Rapa‟I ((https://www.youtube.com). 

 

Dendang tersebut bersumberkan lafaz-lafaz allah dan menggunakan bahasa 

Aceh. Pada bagian pembukaan tari rapai geleng disuguhkan dengan pola lantai yang 

berbentuk asimetris dimana penari berada pada posisi selang seling dalam keadaan 

duduk. Kemudian dua orang penari berpindah posisi dengan cara berjalan sambil 
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membawa rapai dan mengambil posisi duduk bersila dengan posisi rapai terletak 

dilantai sama seperti penari lainya.  

 

Gambar 11. Gerak Geleng 

 

Dilanjutkan dengan bergerak menggelengkan kepala serta ayunan badan ke 

kiri dan ke kanan  dengan tempo sedang sambil memukul rapai yang terletak diatas 

lantai. Penari bergerak memukul indang sambil berdendang dengan hitungan 2x8.  

 

Gambar 12. Gerak Geleng kedua 
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Gerak yang sama dilakukan sebanyak 8 hitungan dengan level sedang 

sebagai ancang-ancang menganbil posisi jongkok. 

 

Gambar 13. Gerak Jongkok 

 

Gerak jongkok tersebut dijadikan sebagai transisi menuju pola lantai lurus 

yang dilakukan sebanyak 2x8 hitungan dengan tempo pukulan pada rapai sudah 

mulai kencang, dengan gerak yang sama dan tempo yang semakin cepat penari 

bergerak sebanyak 2x8 hitungan mengambil ancang-ancang posisi untuk duduk.  
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Gambar 14. Gerak memukul rapai 

Pada pisisi duduk penari bergerak sambil memukul rapai dengan polar ritem 

yang sudah berfariasi yang dilakukan sebanyak 2x8 hitungan sambil berdendang yang 

dilakukan secara bersama-sama.  

 

Gambar 15. Gerak fariasi rapai 

 

Dilanjutkan dengan gerakan yang berfariasi dengan pukulan yang sama 

tetapi dengan gerakan yang berbeda seperti penari yang berposisi pada hitungan 

genap mereka melakukan gerakan kepala tegak dengan geleng kepala ke kiri dan ke 

kanan, bagi penari yang berada pada posisi hitungan ganjil mereka bergerak dengan 

posisi kepala seperti orang rukuk sambil bergerak geleng ke kiri dan ke kanan yang 

dilakukan secara bergantian gerak tersebut dilakukan 2x pengulangan kemudian 

berhenti. 
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Gambar 16. Gerak tanpa rapai 

 

Bagian kedua penari beregrak tanpa menggunakan rapai, karena pada bagian 

ini rapai terletak di depan posisi duduk penari yang lakukan dengan teknik canon. 

 

Gambar 17. Gerak salam 
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Dilanjutkan dengan gerak salam, dimana pada bagian ini penari bergerak 

berdasarkan dendang. Gerakan yang dilakukan seperti bersalaman menggunakan 

tangan kanan yang dihadapkan ke samping kanan bila posisi penari dalam posisi 

duduk, dan tangan menyilangi badan bila posisi penari gerakan rukuk dan tangan kiri 

terletak diatas lutut kiri. Gerakan yang sama dilakukan dengan 2 bentuk, pertama 

menggunakan level sedang dan rendah 2x8 hitungan,  

 

 

Gambar 18. Gerak level rendah, sedang dan tinggi 

 

Kedua menggunakan level tinggi, sedang dan rendah 2x8 hitungan. Gerakan 

dilanjutkan dengan posisi ke dua tangan terbentang luas lakukan dengan level tinggi, 

rendah dan sedang secara bersama an gerak tersebut dilakukan sebanyak 2x8 

hitungan.  
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Gambar 19. Gerak rapai 

 

Bagian ketiga penari mengambil rapai dan mulai memukul rapai tersebut 

dengan gerak geleng ke kiri dan kanan sambil mengayun badan. Pada gerak memukul 

rapai penari melakukannya dengan rampak yaitu gerak geleng ke kiri dan  ke kanan 

sambil memukul rapai dilakukan sebanyak 2x8 hitungan dengan pola sedang. 

 

Gambar 20. Gerakan geleng rampak 
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 Dilanjutkan dengan gerakan geleng rampak sambil memukul rapai dengan 

level rendah sebanyak 2x8 hitungan dilanjutkan dengan gerakan bervariasi, ada yang 

level rendah dan ada juga menggunakan level sedang yang diatur secara selang seling 

dilakukan dengan 2x8 hitungan. gerakan tersebut dilakukan 2x ulang dengan tempo 

mulai cepat. 

 

Gambar 21. Gerak memukul raapai dalam posisi siku 

 

Bagian ke empat penari memukul rapai dengan variasi gerak posisi tangan 

membentuk sudut siku-siku 90 derjat didepan dada yang dilakukan secara bersama-

samam dengan 1x8 hitungan dilanjutkan dengan pola yang sama dengan variasi 

tangan di sisi kanan badan dengan siku menghadap ke bawah gerakan tersebut 

dilakukan 1x8 hitungan. Rangkaian gerak tersebut dilakukan dua kali pengulangan 

dengan tempo mulai kencang dilanjutkan dengan gerak memukul rapai divariasikan 

dengan tangan menepuk dada dan bahu kawan di sampingnya.  
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Gambar 22. Gerak antraksi lempar rapai 

 

Dilanjutkan dengan antraksi melempar rapai dengan dua posisi yaitu sejajar 

pinggang dan sejajar bahu dilakukan dengan hitungan 2x8. 

 

 

Gambar 23. Pemukul rapai dengan dua level 

 

Pada bagian terakhir penari melakukan antraksi pemukulan rapai dengan dua 

level yaitu sedang dan rendah yang dilakukan dengan bergantian dilakukan sebanyak 

4x8. Dilanjutkan dengan gerak geleng dengan sambil memukul rapai dengan tempo 

lebih cepat dilakukan 2x8 hitungan dan kemudian berhenti, diam sejenak perlahan-

lahan penari membentuk posisi rapai seperti segi tiga.    
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POLA LANTAI 

Karya Tari ”Rapai Geleng” 

Keterangan Gambar: 

 

 

1.  

     : Pentas/panggung 

 

 

 

 

  

 2. 

  : Penari  

3.  

   : Garis yang dilalui penari 

No: 
Pola Lantai 

“Tari Rapai Geleng” Keterangan 

1.  - Gerak pertama padahitungan 
1-8 penari duduk bersila 
dengan posisi rapai didepan 
penari yang terletak dilantai 
bergerak sambil berdendang, 
pola lantai berpencar 
membentuk asimertis dengan 
arah hadap ke depan,  
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2.  - Dua orang penari bertukar 
posisi dengan transisi 
berjalan. Dan penari yang 
lain tidak bergerak atau 
pouse. Dilanjuitkan dengan 
berdendang sambil bergerak 
dengan hitungan 1-8 

3.  - Penari membentuk posisi 
lurus, arah hadap ke depan 
dengan transisi bergerak 
jongkok sambil memukul 
rapai dengan hitungan 2x8  

4.  - penari bergerak memukul 
rapai rapai selalu dipegang 
untuk di pukul 

5.  - salam penutup penutup, 
posisi rapai di susun.  
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4. MODEL 4. Rapai Geleng  Komunitas Air Sabang 

Pada pembukaan pertunjukan karyanya, tari rapai ini sudah dikemas dengan 

cara memulai dendang dan pukulan pada rapai, bukan dari pentas, melainkan dari 2 

sisi tempat duduk penonton. Sisi kiri dengan 7 orang (5 orang penari + 2 orang 

pandendang) dan sisi kanan 6 orang penari.  1 menit waktu termakan dalam proses 

perjalanan penari dari bangku penonton menuju pentas dengan melody  pukulan pada 

rapai yang menghasilkan bunyi yang harmonis dengan tempo yang standart, dengan 

bertemunya penari dari dua sisi ini terbentuklah pola lantai simetris lurus menghadap 

kepada penari dan pandendang berdiri di sudut kiri depan pentas yang posisi badan 

penari masih berdiri. 

Setelah bertemunya pola lantai ini, lalu salah satu dari penari memberi kode 

untuk duduk dan memulai bergerak. Dengan posisi rapainya berdiri dan penari duduk 

bersimpuh dan dilanjutkan dengan tegak lutut kemudian melakukan penghormatan 

kepada penonton dan dilajutkan bersalaman sesame pemain yang diikuti dengan 

nyanyian penghormatan. 

 

Gambar 24. Penghormatan pemain kepada penonton (Dok. Fauzan) 
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Gambar 25. Saling bersalaman sesama pemain (Dok. Fauzan) 

 

Setelah itu dengan tempo pelan penari bergerak memukul rapainya dengan 

menggunakan segmen dari kepala, siku, lalu memutar arah hadap kepala kekiri dan 

kekanan secara bergantian dalam 8 hitungan dengan memukul satu-satu pada rapai, 

setelah itu dengan drastis perubahan tempo dengan cepat sebanyak 2x8, dengan 

bentuk gerak yang masih sama dan pada ujung hitungan 2x8 tersebut diberikan 

transisi musik untuk masuk pada pola rapai yang berbeda pada pola sebelumnya yang 
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hanya memukul satu gerak satu hitungan pada tempo awal, dan 2 gerak satu hitungan 

pada tempo cepat. 

 

Gambar 26. Gerak pukul rapa‟i serempak 

 

Lalu setelah transisi pada hitungan 2x8 tersebut berubah lagi pada pola rapai 

dengan 2x8+4  dengan tempo cepat dengan bentuk kepala dan siku masih seperti 

gerak yang sebelumnya yang berbeda yaitu penambahan tangan kanan penari di 

angkat selurus dengan bahu dan kepala menoleh ke arah setiap tangan yang di angkat. 

Setelah itu  gerak yang kepala hanya melihat kiri dan kanan sekarang dipecah pada 

bagian penari yang sebanyak 11 orang dengan hitungan 2x 8 pada tempo cepat  yaitu 

pada urutan duduk 1,3,5,7,9 dan 11 kepala dari penari meliuk ke kiri atas(dilihat dari 

arah hadap penari sendri) sedangkan penari yang pada urutan 2,4,6,8 dan 10 meliukan 

kepala berlawanan arah dengan yang kiri atas, yaitu kanan bawah dengan masing-

masing urutannya yaitu: 
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Gambar 27. Gerak selang seling sambil memukul rapa‟i 

Kiri atas, kanan atas, kanan bawah, kiri bawah (1,3,5,7,9,11) 

Kanan bawah,kiri bawah,kanan atas, kiri atas(2,4,6,8,10). 

Pola ini dilakukan dengan 2 kali pengulangan dan ditutup dengan gerak pause 

pada hitungan 8 dan pada posisi badan yang di pecah pada urutan duduk 1,3,5,7,9,11 

dengan bentuk pasue badan ,membungkuk ke arah kiri bawah dan urutan duduk 

2,4,6,8,10 pada bentuk pause duduk lurus dengan kepala mengarah kearah kanan atas. 

Sepanjang bagian 1 pada penari selalu menjawab dendang yang yang telah dilatunkan 

oleh padendang. 

Pada bagian 2 

Setelah pause penari semuanya kembali kepada bentuk posisi awal tari rapai 

ini akan dimulai, akan tetapi rapai tidak lagi dipegang melainkan di tarok di depan 

posisi duduk penari. Ketika penari menunggu aba-aba dimulailah bergerak ketika 

pandendang memulai syairnya dengan kata 3 kali Salam, dengan begitu hitungan 

penari bergerak pada saat pandendang memulai kata salam yang ketiga. 
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Geraknya berbentuk pecahan sesuai urutan duduk penari dengan 2 bentuk 

yang berlawan. Tangan kanan drentangkan sama lurus dengan bahu dengan kepala 

menoleh kearah tangan begitu juga sebaliknya, yang membedakan hanya awalannya, 

urutan 1,3,5,7,9,11 memulai dengan arah tangan kanannya ke kanan atas dulu, lalu 

kiri atas, lalu kiri bawah dan kanan bawah, begitu juga dengan urutan duduk 

2,4,6,8,10 memulainya dari kiri bawah dan seterusnya, serta bentuk badan yang 

mengikuti setiap harap hadap dengan badan yang di ayunkan, gerak ini berlangsung 

selama 2x8 lambat, seakan-akan yang ingin disampaikan dalam tari ini yaitu 

silaturahmi yang dimulai melalui kata salam terlebih dahulu. Setelah itu pola untuk 

dendang dan gerakan masih seperti yang sebelumnya akan tetapi dipecah lagi agar 

terlihat atraktif dan menarik bukan dengan membaginya menjadi 2 akan tetapi 

ditambahkan lagi satu. Contohnya dalam gerk yang sama ada permainan level pada 

badan penari ketika bergerak dengan bentuk gerak yang sama seperti sebelumnya. 

 

Gambar:     28 

 Urutan duduk 1,4,7,10 gerak yang sama dengan awalan gerak dimulai pada 

level rendah kepala mengahadap kekiri dengan tangan kanan membentuk 

siku-siku ke arah kiri. 

 Urutan duduk 2,5,8,11 gerak yang sama dengan awalannya yang dimulai dari 

level tinggi pada posisi tegak lutut yang dipatahkan dari posisi duduk awal, 
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lalu kepala, tangan dan arah hadapa badan 2 dan 5 berhadapan seperti akan 

bersalaman, begitu juga dengan 8 dan 11 melakukan hal yang sama.  

 Urutan duduk 3,6,9 gerak yang sama tetapi awalan geraknya dengan level 

rendah dan badan agak condong kebelakang (kiri) pada urutan duduk no 3 dan 

condong belakang (kanan) pada urutan duduk no 6 bertemu seakan 

bersalaman dari kejauahan dengan saling berhadapan kepala badan dan tangan 

, sedangkan 9 memulainya ke arah kiri dengan bentuk gerak yang sama. 

Dari penjelaan di atas bahwa level pada gerak bagian ini dilakukan dengan 

3buah bentuk yaitu, level rendah, sedang dan tinggi dengan arah hadap kepala dan 

badan tetap seperti biasa. Semua penari bergerak dibagi sesuai urutan duduk pada 

penari ketik memulai dengan level tinggi, berarti setelah itu level rendah dan terakhir 

dengan level sedang, begitu juga sebaliknya tergantung awalan mulai pada setiap 

penari. Gerakan ini dilakukan 3x 8 dengan tempo dinamis dan tidak cepat lalu 

gerakan ini ditutup dengan kedua tangan yang direntangkan dengan level pada gerak 

terakhir pada penari. 

Setelah itu dengan pembagian 3 level yang sama sekarang bentuk gerak yang 

berbeda dengan kedua tangan yang direntangkan lebar dan penari bergerak menuju 

pada level yang akan di lakukannya pada setiap hitungan gerak yaitu level rendah, 

sedang dan tinggi dan tidak memakai kepala yang meliuk kekiri dn kekanan. 

 Urutan duduk 1,4,7,10 awalan gerak pada urutan duduk penari ini yaitu level 

tinggi. 

 Urutan duduk  2,5,7,11 awal gerak pada urutan duduk penari ini adalah level 

sedang badan condong kebelakang. 



51 

 

 Urutan duduk  3,6,9 awalan gerak pada urutan duduk peari ini adalah level 

rendah dengan badan membungkuk kebawah. Setelah 3x8 penari kembali 

duduk pada posisi awal. 

Bagian 3. 

Penari mengambil rapai kembali sebagai transisi gerak sebelum meulai 

pandendang untuk melantunkan syair agama kembali, dengan begitu pada bagian ini 

terbagi pada 3 bentuk pola 

Pola pertama hitungan 1x8 + 4 dengan tempo pelan kepala dan badan peanri 

sama-sama mengahdap kiri dan kanan, lalu dengan hitungan yang sama denga tempo 

yang sama penari membagi betuk gerak dengan memecahnya menjadi dua, ada yang 

ke atas kanan memulai meliukan kepalanya ada yang memulai kekiri bawah begitu 

seterusnya. Gerak dan hitungan ini terjadi 3 kali pengulangan dengan tempo pelan, 

sedang dan cepat. Lalu untuk menutup gerak pada properti rapai ini diberi gerak 

sangat cepat pada permainan gerak yang selang seling pada level sedang dan rendah 

dengan pola pada rapai diikuti oleh pola gerakan pada kepala. Gera pad bagian ini 

ditutup denganposisi tangan kri memegang rapai, badan level sedang lurus 

menghadap kedepan, dan tangan kanan tangan sejajar bahu dengan siku-siku 90 

derajat. 

Bagian 4 

Pada bagian ini posisi akhir dari penari pda bagian 3 pause dan awal bergerak 

pada pandendang memulai melntunkannsyairnya, di bagian 4 ini permainan rapai dan 

dendang mendominasi sehingga gerak juga mengikuti pada bentuk pola rapai dan 

dendang tersebut. 

Pola pertama gerak penari dengan tangan yang masih sejajar dengan bahu dan 

membentuk siku-siku di gerakan atas kebawah karena efek pada badan yang 
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melakukan ayunan. Lalu setelah itu pola pada rapai diganti dengan badan masih di 

goyangkan akan tetapi tangan kanan tidak lagi sejajar melainkan memukul rapai , dan 

sesekali tangan kanan di angkat selurus dengan bahu sambil memukul rapai dengan 

pola yang berbeda dilakukan 8 kali pengulangan pola yang sama dan pergantian 

dendang, lalu di tutup kembali pada tangan kanan yang membentuk sejajar dengah 

bahu membentuk sudut siku-siku. (gerakan ini dari awal diulang 2 kali).  

Lalu transisi pada pada bagian ini rapai dipukul satu–satu sebanyak 2x8 

dengan badan meliuk kekiri dan kanan (selang seling) dengan tempo sedang lalu 1x6 

dengan tempo yang masih sama tetapi kepala meliukan sama-sama kekiri dan kekaan 

sampai hitungan 6. Hitung 7 dan 8 penari sama –sama membawa tangan tangannya 

ke belakang kanan bahu setiap penari , lalu tangan yang diangkat ke belakang bahu 

penari penari ini diikuti dengan kepala yang melihat tangan lalu tangan kanan dibawa 

selurus dengan dada dan setelah itu memukul rapai. 

Dengan permainan tangan ini menjadi awalan bentuk gerak yang berbeda, 

dibagi kepada level rendah dan sedang.  Ada yang memulai dengan tangan kanan 

yang diangkat ke arah diagonal belakang penari selurusan dengan bahu, lalu ke depan 

dada dan memukul rapai 2 kali, pcahan yang satunya memukul rapai terlebih dahulu 

2 kali lalu mengangkat tangan kearah diagonal belakang selurus dengan bahu penari 

dan seurus depan dada. Sebanyak 3x8 lalu kembali kepada pola pada awal bagian 4 

ini sebelum masuk kepada bentuk gerak yang lain. 

Setelah itu dilakukan sekarang rapai dijadikan properti dalam bergerak bukan 

untuk memberikan bunyi. Degan dibagi menjadi 2 pecahan yang pertama mengangkat 

rapai selurus dengan dada lalu digerakan kanan dan kiri dari hitungn 1-3 lalu hitungan 

4 penari mengarahkan rapai ke arah kanan penari dan diberikan kepada penari yang 

ada disebelah kanan penari, sedangkan pecahan yang kedua  hitungan 1-3 pada 

tangan yang level rendah menggerakan rapai kiri dan kanan lalu hitungan 4 rapai 

diletakkan bersandar dilutut sebelah kri penari. Secara bergantian permainan pecahan 
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gerak ini terjadi sebanyak hitungan 6x8 dan kembali lagi kepada pola awal rapai pada 

bagian 4 ini sebanyak 12 kali pengulangan, lalu setelah itu 6 x8 dilakukan gerak pada 

pola yang sama tetapi dengan tempo yang sangat cepat lalu ditutup dengan permainan 

kecepatan kepala selama 8 hitungan dan di tutup pada bentuk urutan duduk pada 

penari 1mengahadap kekanan,  2 dan 3, 4 dan 5, 6 dan 7, 8 dan 9, 10 dan 11 

berhadapan. 

Bagian 5 

 Penari memukul rapai dengan  tangan kanan sesekali diangkat selurus dengan 

bahu mengikuti pola pada rapai sebanyak 4x8 pengulangan dengan tempo pelan dan 

kepala meliyuk kekiri dan kanan bersam-sama. Lalu setelah itu berganti dendang dan 

pola pada rapaipun dipukul satu-satu sebanyak 2x8 dan kembali kepada pada pola 

pertama sebanyak 2x8. Setelah itu permainan dengan gerak rapai ini dibagi dengan 

level sedang dan tinggi dengan membawa setiap rapai dan dipukul mengikuti arah 

badan kekanan dan kekiri atas dan bawah. 

 Pecahan pertama hitungan 1-3 rapai dibawa kearah diagonal belakang kanan, 

kiri,  lalu tangan kanan diputar setengah lingkaran kebelakang dan hitungan 4 

nya duduk keposisi semula sambiol memukul rapai. 

 Pecahan kedua hitungan 1-3 level rendah dan rapai dibawa kearah diagonal 

kiri dan kanan bawah lalu tangan kanan membentuk sudut siku-siku selurusan 

dengan bahu dan hitungan 4 memukul rapai.  

Pengulangan pada permainan ini dibuat sebanyak 4 x 8  

Setelah itu sebelum menuttari ini dilakukan gerak dengan hitungan  2x8  

denan memukul satu – satu pada rapai dengan kepala meliyuk kekiri dan kenanan 

dilakukan oleh semua penari, setelah itu berganti pola 2x8  dengan bentuk sesekali 

tangan tangan di angkat selurus bahu dengan memukul rapai sesuai tempo. Lalu 



54 

 

dengan tempo cepat pola rapai berganti dengan bentuk yang dilakukan bersama oleh 

enari dengan level rendah dan sedang yang dimulai dengan merundukkan badan ke 

diagonal kanan bawah lalu diagonal kiri bawah, lalu diagonal kanan atas dan diagonal 

kiri atas, gerakan ini dilakukan dengan tempo cepat. Lalu ditutup dengan gerakan 

salam dengan tempo yang kencang dan permainan pada kepala dengan selang seling 

dan dengan akhir gerakan dan posisi penari dengan level sedang tangan tangan 

membentuk sudut siku-siku selurus dengan dada.  

5. MODEL 7. Pola Gerak Rapai Saman  

Perunjukan tari rapai saman di Turki. Tari rapai saman terdiri dari 13 orang penari 

perempuan menggunakan kostum baju lengan panjang warna merah jambu dan oren 

dengan celana berwarna hitam yang di balut dengan kain sesamping sepanjang lutut 

dengan kepala di balut jilbab hitam dengan aksesoris kepala khas aceh. Dengan 

seorang pedendang laki yang berdendang menggunakan bahasa aceh dan lafaz-lafaz 

allah. 

Bila dilihat dari koreografinya pertama penari perempuan berjalan dengan tempo 

pelan yang diiringi oleh dendang dan pukulan rapai oleh pemusik dengan desain 

lantai yang melingkar yang dilakukan sendiri-sendiri menuju pola lantai asimetris. 

 

Gambar 29 

 

 Setelah dendang selesai penari bergerak berjalan cepat dengan 4x8 hitungan 

dan kembali pada posisi semula. dilanjutkan dengan gerak berputar dengan tempo 
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pelan 4 hitungan dengan arah hadap terakhir kedepan dan melakukan langkah tidak 

jadi 4 hitungan. 

 

Gambar 30 

dilanjutkan dengan gerak mengayun dengan posisi berdiri sambil melangkah kekiri 

dan kekanan sambil berdendang bersama dengan hitung 1x8+4 dilanjutkan dengan 

gerakan loncat-loncat kecil ke kiri dan ke kanan yang dilakukan sambil berdendang 

dengan tangan berputar membentuk pola lingkaran yang diayun dari depan ke 

belakang dan turun naik sebatas bahu ( horizontal) dan menepuk paha, dilakukan 

dengan hitungan 4x8. Gerak yang sama dilakukan dengan level yang berbeda pada 

hitungan 1 dan 2 7orang penari mengambil lever rendah dan 6 orang penari yang lain 

mengambil level tinggi dengan 6 hitungan dan penari yang berlevel rendah 

melakukan pouse sebanyak 6 hitungan dan penari yang berhenti pada level tinggi 

melanjutkan gerakan berjalan cepat dengan gari yang dilalui membentuk lingkaran 

dengan poros tempat mereka berpijak dengan hitungan 8 dengan tempo cepat. 

 

Gambar 31 
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 Dilanjutkan dengan gerak langkah tidak jadi dengan tangan menepuk paha 

sebanyak 9x8 dengan tempo cepat dan berehnti 2 ketukan pelan dan dilanjutkan 

dengan pengambilan property rapai sambil berjalan dan mengambil posisi 

dudukberbentuk huruf V dengan level sedang dan arah hadap ke depan. 

 

Gambar 32 

Pada bagian kedua penari bergerak menggunakan rapai dengan tempo pelan, 

dengan pola ritem satu pukulan yang dilakukan dengan tempo pelan sambil bergerak 

menuju pola lantai lurus dengan setiap hitungan ganjil penari menoleh ke kanan 

dilakukan secara rampak atau bersama-sama dengan jumlah hitungan 6x8 

pengulangan berhenti dengan posisi tangan membentuk sudut 90 derajad di depan 

dada dengan siku menghadap ke depan. 

 

Gambar 33 
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 Kemudian penari meletakan rapi di depan posisi duduk dan mengeluarka 

property seperti kipas yang dipegang tangan kanan sambil melakukan kegarakan 

saman seperti, gerak sambah dengan kedia posisi tangan didepan dada sambil 

memegang propoerti tersebut yang dilakukan sambil berdendang.  

 

Gambar 34 

Dilanjutkan dengan bergerak tangan kanan membentuk garis kea rah kanan 

dan berhenti sejajar dengan bahu dan arah hadap berubah ke samping kanan dalam 

keadaan posisi duduk dan berat badan berada pada tumpuan kaki yang bersimpuh dan 

tanga kiri menepuk dada bagian kanan dengan level badan sedang, pada hitungan 

yang sama penari lainnya melakukan gerakan dengan level renda dan tangan 

membentuk garis setengah lingkaran daridepan dada dan berhenti pada posisi akhir 

tangan kanan menyilang di depan dada dan posisi kipas bertepatan di samping bahu 

kiri, gerakan tersebut dilakukan dengan cara selang seling atau bergantian, dengan 

kepala selalu mengikuti kemana arah tangan kanan di gerakan dengan hitungan 2x8 

tempo sedang dan 2x8 tempo cepat. 
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Gambar 35 

 Dilanjutkan dengan gerak posisi level sedang dengan posisi kedua tangan 

sejajar paha setengah lingkaran  dengan tempo sedang. Gerak selanjutnya 

menggunakan level sedang penari melakukan gerak tepuk kedua paha dengan kedua 

tanga sejajar paha membentuk sudut 90 derjad dan tangan kanan menepuk tangan kiri 

secara bergantian dan kepala mengikuti arak tangan, gerakan tersebut dilakukan 

dengan 4 hitungan dengan tempo sedang, dilanjutkan dengan tangan kanan dari 

penari yang satu menepuk tangan penari yang di sebelahnya membentuk gerakan 

silang dilakukan dengan hitungan 1x8. 

 

Gambar 36 
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Dilanjutkan dengan posisi badan menggunakan level tinggi dan tangan diayun 

dari depan paha dan telapak tangan saling berhadapan membentuk garis susdut 90 

derjad sejajar bahu gerakan tersebut dilakukan dengan dengan 2x8 hitungan setelah 

berhenti 2 ketukan diiringi dengan fokal pelan oleh pedendang. 

 

Gambar 37 

 Dilanjutkan dengan gerak menyimpan property membentuk garis lingkaran 

membentuk sudut 245 derajad dari arah diagonal depan menuju diagonal kanan 

belakang. 

 

Gambar 38 

 Dilanjutkan dengan mengikuti garis tersebut dan diakhiri dengan level rendah 

dimana penari membentuk posisi sujud sambil mengambil indang dan melakukan 

gerakan memukul indang di mulai dengan tempo sedang dan kepala menoleh ke  kiri 

dan ke kanan.  
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Gambar 39 

Dengan posisi yang sama penari memutar kepala secara bersama-sama 

dilanjutkan dengan gerakan menggeser rapai dari kiri ke kanan dan di pindah 

tangankan kepada penari disebelahnya dilakukan dengan hitungan samapi 8. Setelah 

rapai berpindah pada penari satu ke penari yang di sebelahnya, rapai tersebut 

langsung di putar dan dilanjutkan lagi menggeser indang tersebut, gerakan tersebut di 

lakukan 8 hitungan dengan tempo mulai cepat. 

 

Gambar 40 

 Pada hitungan 8 penari bergerak menepuk rapai dengan kepala menoleh ke 

kiri dan ke kanan dari tempo cepat menuju tempo yang lebih cepat dengan hitungan 

2x8 dan berhenti. Dengan arah kepala yang berbeda-bedan. 
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Gambar 41 

Pada posisi yang sama penari memutar kepala membentuk garis lingkaran. 

Dilanjutkan dengan memukul rapai dengan dua level, pertama penari yang berada 

pada posisi ganjil memulai gerak awal dengan level rendah dan kepala menoleh ke 

kiri dan ke kanan dan penari yang berada pada posisi hitungan genap memulai 

gerakan dengan posisi level sedang dan kepala menoleh ke kiri dan ke kanan dengna 

tempo semakin kencang dan berhenti dengan posisi yang berbeda pada dua level 

yaitu sedang dan rendah dengan hitungan ix8. 

 

Gambar 42 
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POLA LANTAI 

Karya Tari ”Rapai Saman” 

 

 

Keterangan Gambar: 

 

 

2.  

     : Pentas/panggung 

 

 

 

 

  

 2. 

  : Penari  

 

4.  

   : Garis yang dilalui penari 

 

No: 
Pola Lantai 

“Tari Rapai Geleng” 
Keterangan 

1.   - -penari masuak dari 

berbagai arah dan 

membentuk garis 

melingkar sebelum 

menuju posisi terakhir. 
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2.   - Gerak pertama penari 

bergerak dengan level 

tinggi  

3.   - Penari bergerak 

membentuk lingkaran 

sebelum mengambil 

indang dengan level 

tinggi. 

4.   - Penari mengambil 

indang dan membentuk 

pola lantai seperti huruf 

V. dan bergerak mundur 

membentuk pola lantai 

lurus. 

5.   - penari bergerak 

memukul rapai,  rapai 

selalu dipegang untuk di 

pukul 
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6. .  - salam penutup penutup, 

posisi rapai di susun.  

 

 

6. MODEL 8. Gerak Rapai geleng, Aceh, Lifestyle 2011 di Cairo 

Pada pembukaan pertunjukan karyanya, tari rapai ini sudah dikemas dengan 

cara memulai dendang dan pukulan pada rapai, bukan dari pentas, melainkan dari 2 

sisi tempat duduk penonton. Sisi kiri dengan 7 orang (5 orang penari + 2 orang 

pandendang) dan sisi kanan 6 orang penari.  1 menit waktu termakan dalam proses 

perjalanan penari dari bangku penonton menuju pentas dengan melody  pukulan pada 

rapai yang menghasilkan bunyi yang harmonis dengan tempo yang standart, dengan 

bertemunya penari dari dua sisi ini terbentuklah pola lantai simetris lurus menghadap 

kepada penari dan pandendang berdiri di sudut kiri depan pentas yang posisi badan 

penari masih berdiri. 
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Gambar 43 
(Sumber: Youtube: KBRI Cairo - Tari Rapai Geleng, Aceh) 

 

Ket: penari berjalan dari sudut kiri dan kanan menuju pentas  

 

Gambar 44 
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Ket: penari bertemu dan membentuk pola lantai lurus sebelum mengambil 

posisi duduk untuk memulai bergerak. 

Setelah bertemunya pola lantai ini, lalu salah satu dari penari memberi kode 

untuk duduk dan memulai bergerak. Dengan posisi rapainya berdiri dan penari duduk 

bersila. Setelah itu dengan tempo pelan penari bergerak memukul rapainya dengan 

menggunakan segmen dari kepala, siku, lalu memutar arah hadap kepala kekiri dan 

kekanan secara bergantian dalam 8 hitungan dengan memukul satu-satu pada rapai, 

setelah itu dengan drastis perubahan tempo dengan cepat sebanyak 2x8, dengan 

bentuk gerak yang masih sama dan pada ujung hitungan 2x8 tersebut diberikan 

transisi musik untuk masuk pada pola rapai yang berbeda pada pola sebelumnya yang 

hanya memukul satu gerak satu hitungan pada tempo awal, dan 2 gerak satu hitungan 

pada tempo cepat. Lalu setelah transisi pada hitungan 2x8 tersebut berubah lagi pada 

pola rapai dengan 2x8+4  dengan tempo cepat dengan bentuk kepala dan siku masih 

seperti gerak yang sebelumnya yang berbeda yaitu penambahan tangan kanan penari 

di angkat selurus dengan bahu dan kepala menoleh ke arah setiap tangan yang di 

angkat. Setelah itu  gerak yang kepala hanya melihat kiri dan kanan sekarang dipecah 

pada bagian penari yang sebanyak 11 orang dengan hitungan 2x 8 pada tempo cepat  

yaitu pada urutan duduk 1,3,5,7,9 dan 11 kepala dari penari meliuk ke kiri atas(dilihat 

dari arah hadap penari sendri) sedangkan penari yang pada urutan 2,4,6,8 dan 10 

meliukan kepala berlawanan arah dengan yang kiri atas , yaitu kanan bawah dengan 

masing-masing urutannya yaitu: 

Kiri atas, kanan atas, kanan bawah, kiri bawah (1,3,5,7,9,11) 

Kanan bawah,kiri bawah,kanan atas, kiri atas(2,4,6,8,10). 
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Gambar 45 

Ket: penari melakukan permainan pola gerak dengan selang seling 

Pola ini dilakukan dengan 2 kali pengulangan dan ditutup dengan gerak pause 

pada hitungan 8 dan pada posisi badan yang di pecah pada urutan duduk 1,3,5,7,9,11 

dengan bentuk pasue badan ,membungkuk ke arah kiri bawah dan urutan duduk 

2,4,6,8,10 pada bentuk pause duduk lurus dengan kepala mengarah kearah kanan atas. 

Sepanjang bagian 1 pada penari selalu menjawab dendang yang yang telah dilatunkan 

oleh padendang. 

Pada bagian 2 

Setelah pause penari semuanya kembali kepada bentuk posisi awal tari rapai 

ini akan dimulai, akan tetapi rapai tidak lagi dipegang melainkan di tarok di depan 

posisi duduk penari. Ketika penari menunggu aba-aba dimulailah bergerak ketika 

pandendang memulai syairnya dengan kata 3kali Salam, dengan begitu hitungan 

penari bergerak pada saat pandendang memulai kata salam yang ketiga. 
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Geraknya berbentuk pecahan sesuai urutan duduk penari dengan 2 bentuk 

yang berlawan. Tangan kanan drentangkan sama lurus dengan bahu dengan kepala 

menoleh kearah tangan begitu juga sebaliknya, yang membedakan hanya awalannya, 

urutan 1,3,5,7,9,11 memulai dengan arah tangan kanannya ke kanan atas dulu, lalu 

kiri atas, lalu kiri bawah dan kanan bawah, begitu juga dengan urutan duduk 

2,4,6,8,10 memulainya dari kiri bawah dan seterusnya, serta bentuk badan yang 

mengikuti setiap harap hadap dengan badan yang di ayunkan, gerak ini berlangsung 

selama 2x8 lambat, seakan-akan yang ingin disampaikan dalam tari ini yaitu 

silaturahmi yang dimulai melalui kata salam terlebih dahulu. Setelah itu pola untuk 

dendang dan gerakan masih seperti yang sebelumnya akan tetapi dipecah lagi agar 

terlihat atraktif dan menarik bukan dengan membaginya menjadi 2 akan tetapi 

ditambahkan lagi satu. Contohnya dalam gerk yang sama ada permainan level pada 

badan penari ketika bergerak dengan bentuk gerak yang sama seperti sebelumnya. 

 Urutan duduk 1,4,7,10 gerak yang sama dengan awalan gerak dimulai pada 

level rendah kepala mengahadap kekiri dengan tangan kanan membentuk 

siku-siku ke arah kiri. 

 Urutan duduk 2,5,8,11 gerak yang sama dengan awalannya yang dimulai dari 

level tinggi pada posisi tegak lutut yang dipatahkan dari posisi duduk awal, 

lalu kepala, tangan dan arah hadapa badan 2 dan 5 berhadapan seperti akan 

bersalaman, begitu juga dengan 8 dan 11 melakukan hal yang sama.  

 Urutan duduk 3,6,9 gerak yang sama tetapi awalan geraknya dengan level 

rendah dan badan agak condong kebelakang (kiri) pada urutan duduk no 3 dan 

condong belakang (kanan) pada urutan duduk no 6 bertemu seakan 

bersalaman dari kejauahan dengan saling berhadapan kepala badan dan 

tangan, sedangkan 9 memulainya ke arah kiri dengan bentuk gerak yang sama. 
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Dari penjelaan di atas bahwa level pada gerak bagian ini dilakukan dengan 

3buah bentuk yaitu, level rendah, sedang dan tinggi dengan arah hadap kepala dan 

badan tetap seperti biasa. Semua penari bergerak dibagi sesuai urutan duduk pada 

penari ketik memulai dengan level tinggi, berarti setelah itu level rendah dan terakhir 

dengan level sedang, begitu juga sebaliknya tergantung awalan mulai pada setiap 

penari. Gerakan ini dilakukan 3x 8 dengan tempo dinamis dan tidak cepat lalu 

gerakan ini ditutup dengan kedua tangan yang direntangkan dengan level pada gerak 

terakhir pada penari. 

 

Gambar 46 

Ket: Penari melakukan gerak pada bagian 2 yang telah d jelaskan 

Setelah itu dengan pembagian 3 level yang sama sekarang bentuk gerak yang 

berbeda dengan kedua tangan yang direntangkan lebar dan penari bergerak menuju 

pada level yang akan di lakukannya pada setiap hitungan gerak yaitu level rendah, 

sedang dan tinggi dan tidak memakai kepala yang meliuk kekiri dn kekanan. 
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 Urutan duduk 1,4,7,10 awalan gerak pada urutan duduk penari ini yaitu level 

tinggi. 

 Urutan duduk  2,5,7,11 awal gerak pada urutan duduk penari ini adalah level 

sedang badan condong kebelakang. 

 Urutan duduk  3,6,9 awalan gerak pada urutan duduk peari ini adalah level 

rendah dengan badan membungkuk kebawah. Setelah 3x8 penari kembali 

duduk pada posisi awal. 

 

Gambar 47 

Ket: Penari merentangkan kedua tangan 

 Untuk menutup bagian 2 penari melakukan gerak cepat dan dihabiskan 

dengan pola  kencang dengan permainan kepala dan kecepatan tangan pada pola 

rapai. 

Bagian 3 
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Penari mengambil rapai kembali sebagai transisi gerak sebelum memulai 

pandendang untuk melantunkan syair agama kembali, dengan begitu pada bagian ini 

terbagi pada 3 bentuk pola. 

Pola pertama hitungan 1x8 + 4 dengan tempo pelan kepala dan badan penari 

sama-sama mengahdap kiri dan kanan, lalu dengan hitungan yang sama dengn tempo 

yang sama penari membagi betuk gerak dengan memecahnya menjadi dua, ada yang 

ke atas kanan memulai meliukan kepalanya ada yang memulai kekiri bawah begitu 

seterusnya. Gerak dan hitungan ini terjadi 3 kali pengulangan dengan tempo pelan, 

sedang dan cepat. Lalu untuk menutup gerak pada properti rapai ini diberi gerak 

sangat cepat pada permainan gerak yang selang seling pada level sedang dan rendah 

dengan pola pada rapai diikuti oleh pola gerakan pada kepala. Gerak pada bagian ini 

ditutup dengan posisi tangan kiri memegang rapai, badan level sedang lurus 

menghadap kedepan, dan tangan kanan tangan sejajar bahu dengan siku-siku 90 

derajat. 

 

Gambar 48 
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Ket: penari melakukan gerak dengan tangan kanan diangkat dan ditekukan 

membentuk sudut siku-siku selurus dada. 

Bagian 4 

Pada bagian ini posisi akhir dari penari pada bagian 3 pause dan awal 

bergerak pada pandendang memulai melantunkan syairnya, di bagian 4 ini permainan 

rapai dan dendang mendominasi sehingga gerak juga mengikuti pada bentuk pola 

rapai dan dendang tersebut. 

2 kali pola pertama gerak penari dengan tangan yang masih sejajar dengan bahu dan 

membentuk siku-siku di gerakan atas kebawah karena efek pada badan yang 

melakukan ayunan. Lalu setelah itu pola pada rapai diganti dengan badan masih di 

goyangkan akan tetapi tangan kanan tidak lagi sejajar melainkan memukul rapai , dan 

sesekali tangan kanan di angkat selurus dengan bahu sambil memukul rapai dengan 

pola yang berbeda dilakukan 8 kali pengulangan pola yang sama dan pergantian 

dendang, lalu di tutup kembali pada tangan kanan yang membentuk sejajar dengah 

bahu membentuk sudut siku-siku. (gerakan ini dari awal diulang 2 kali).  
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Gambar 49 

Ket: Penari melakukan gerakan tangan diangkat selurus dengan bahu dan tangan kri 

memegang rapai. 

Lalu transisi pada pada bagian ini rapai dipukul satu–satu sebanyak 2x8 

dengan badan meliuk kekiri dan kanan (selang seling) dengan tempo sedang lalu 1x6 

dengan tempo yang masih sama tetapi kepala meliukan sama-sama kekiri dan kekaan 

sampai hitungan 6. Hitung 7 dan 8 penari sama –sama membawa tangan tangannya 

ke belakang kanan bahu setiap penari , lalu tangan yang diangkat ke belakang bahu 

penari penari ini diikuti dengan kepala yang melihat tangan lalu tangan kanan dibawa 

selurus dengan dada dan setelah itu memukul rapai. 

Dengan permainan tangan ini menjadi awalan bentuk gerak yang berbeda, 

dibagi kepada level rendah dan sedang.  Ada yang memulai dengan tangan kanan 

yang diangkat ke arah diagonal belakang penari selurusan dengan bahu, lalu ke depan 
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dada dan memukul rapai 2 kali, pcahan yang satunya memukul rapai terlebih dahulu 

2 kali lalu mengangkat tangan kearah diagonal belakang selurus dengan bahu penari 

dan seurus depan dada. Sebanyak 3x8 lalu kembali kepada pola pada awal bagian 4 

ini sebelum masuk kepada bentuk gerak yang lain. 

 

Gambar 50 

Ket: penari melakukan pecahan gerak dengan level rendah dan sedang. 

Setelah itu dilakukan sekarang rapai dijadikan properti dalam bergerak bukan 

untuk memberikan bunyi. Dengan dibagi menjadi 2 pecahan yang pertama 

mengangkat rapai selurus dengan dada lalu digerakan kanan dan kiri dari hitungn 1-3 

lalu hitungan 4 penari mengarahkan rapai ke arah kanan penari dan diberikan kepada 

penari yang ada disebelah kanan penari, sedangkan pecahan yang kedua  hitungan 1-3 

pada tangan yang level rendah menggerakan rapai kiri dan kanan lalu hitungan 4 

rapai diletakkan bersandar dilutut sebelah kri penari. Secara bergantian permainan 

pecahan gerak ini terjadi sebanyak hitungan 6x8 dan kembali lagi kepada pola awal 

rapai pada bagian 4 ini sebanyak 12 kali pengulangan. 
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Gambar 51 

Ket: penari melakukan gerak dengan menjadikan rapai properti untuk 

bergerak bukan bunyi. Lalu setelah itu 6 x8 dilakukan gerak pada pola yang sama 

tetapi dengan tempo yang sangat cepat lalu ditutup dengan permainan kecepatan 

kepala selama 8 hitungan dan di tutup pada bentuk urutan duduk pada penari 

1mengahadap kekanan,  2 dan 3, 4 dan 5, 6 dan 7, 8 dan 9, 10 dan 11 berhadapan. 
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Gambar 52 

Ket: penutup pada bagian 4 dengan pause berhadapan. 

Bagian 5 

 Penari memukul rapai dengan  tangan kanan sesekali diangkat selurus dengan 

bahu mengikuti pola pada rapai sebanyak 4x8 pengulangan dengan tempo pelan dan 

kepala meliyuk kekiri dan kanan bersam-sama. Lalu setelah itu berganti dendang dan 

pola pada rapaipun dipukul satu-satu sebanyak 2x8 dan kembali kepada pada pola 

pertama sebanyak 2x8. Setelah itu permainan dengan gerak rapai ini dibagi dengan 

level sedang dan tinggi dengan membawa setiap rapai dan dipukul mengikuti arah 

badan kekanan dan kekiri atas dan bawah. 

 Pecahan pertama hitungan 1-3 rapai dibawa kearah diagonal belakang kanan, 

kiri,  lalu tangan kanan diputar setengah lingkaran kebelakang dan hitungan 4 

nya duduk keposisi semula sambiol memukul rapai. 

 Pecahan kedua hitungan 1-3 level rendah dan rapai dibawa kearah diagonal 

kiri dan kanan bawah lalu tangan kanan membentuk sudut siku-siku selurusan 

dengan bahu dan hitungan 4 memukul rapai.  
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Pengulangan pada permainan ini dibuat sebanyak 4 x 8  

Setelah itu sebelum menutup tari ini dilakukan gerak dengan hitungan  2x8  

dengan memukul satu – satu pada rapai dengan kepala meliyuk kekiri dan kenanan 

dilakukan oleh semua penari, setelah itu berganti pola 2x8  dengan bentuk sesekali 

tangan tangan di angkat selurus bahu dengan memukul rapai sesuai tempo. Lalu 

dengan tempo cepat pola rapai berganti dengan bentuk yang dilakukan bersama oleh 

enari dengan level rendah dan sedang yang dimulai dengan merundukkan badan ke 

diagonal kanan bawah lalu diagonal kiri bawah, lalu diagonal kanan atas dan diagonal 

kiri atas, gerakan ini dilakukan dengan tempo cepat. Lalu ditutup dengan gerakan 

salam dengan tempo yang kencang dan permainan pada kepala dengan selang seling 

dan dengan akhir gerakan dan posisi penari dengan level sedang tangan tangan 

membentuk sudut siku-siku selurus dengan dada.  

 

Gambar 53 

Ket: penutup gerak sebelum itu dilakukan gerak cepat dengan rampak pada 

permainan kepala dan rapai dan ditutup dengan tangan membentuk sudut siku selurus 

dengan dada. 
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POLA LANTAI 

Karya Tari ”Rapai Geleang” dalam acara Festival Ramdhan tahun 2011 di Cairo 

 

Keterangan Gambar: 

 

1.  

     : Pentas/panggung 

 

 

 

 

 2. 

  : Penari  

 

3.  

   : Garis yang dilalui penari 

 

No 
Pola Lantai 

“Tari Rapai Geleng” 
Keterangan 

1. 
 

- Penari masuk dari arah 

penonton sudut kiri dan 

sudut kanan menuju 

tengah pentas yang 

membentuk pola lantai 

lurus setelah bertemu 

dari dua sisi pentas. 
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2 
 

- Penari bergerak dari 

awal sampai berakhirnya 

pertunjukan karya tari ini 

tetap pada pola lantai 

lurus. 

  

7. MODEL 9. Gerak Rapai Geleng Grup Senopati  Trisakti 

 

Penari masuk dari samping kiri panggung,dengan berjumlahkan penari 9 orang. 

Masuk dengan posisi memegang rapa‟i ditangan kiri sambil berjalan menitih satu per 

satu. 

 

 

Gambar 54 

Ket: Penari berjalan dari sudut kanan menuju tengah pentas. 
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Setelah sampai di panggung membuat pola 4 didepan dan 5 belakang dengan 

kaki diangkat rata-rata air bergantian kiri dan kanan sambil mengikuti syair dari 

penyanyi. 

 

Gambar 55 

Ket: Penari bertemu dan membentuk pola lantai 4didepan 5 dibelakang. 

Setelah dari pola lurus, penari duduk membuat pola tiga-tiga yaitu tiga disebelah 

kanan, tiga di tengah, dan tiga disebelah kiri dengan meletakkan rapa‟i didepan lalu 

sujud.  

 

Gambar 56 

Ket: Sebelum memulai gerakan 
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 Setelah itu penari langsung memulai gerakan diikuti dengan syair yang 

dilantunkan, gerakannya di mulai dengan punggung tangan memukul rapai  membuat 

garis setengah lingkaran dengan posisi akhir  telapak tangan menengadah dan diikuti 

kepala menoleh kekiri dan begitu juga dengan tangan kiri kembali membuat garis 

setengah lingkaran dari posisi kiri menuju kanan dengan telapak tangan mengarah ke 

rapai dan punggung tangan mengarah ke atas dan kepala mengarah ke kanan 

sebanyak 3x8+4. 

 

Gambar 57 

Ket: Melakukan gerakan pertama 

 Setelah itu penari mengambil  rapai dan dipukul dua kali, lalu penari mengikuti pola 

syair yang dilantunkan dengan padendang sebanyak hitungan 2x8 sambil membuat 

pola lantai yang terdiri dari 3 pecahan ini menjadi lurus. 
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Gambar 58 

Ket: Penari memukul rapai sambil bergerak 

 Setelah itu penari memulai gerakan dengan sesekali  mengangkat tangan 

kanan selurus bahu sambil memukul dengan memukul rapai. Lalu dengan tempo 

cepat penari memukul rapai satu-satu dengan  sebanyak 4x8 hitungan dan kembali 

lagi pada gerak dengan mengangkat tangan kanan selurus dengan bahu dengan 

hitungan 1x8 pelan dan ditutup dengan gerakan cepat pada permainan kepala selang 

seling dengan pecahan terbagi 2 level sedang dan rendah sebanyak 3x8 hitungan dan 

pause. 
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Gambar 59 

Ket: Gerak pause sebelum melanjutkan bagian 2 

Bagian 2 

Setelah pause penari  meletakan rapai didepan lutut masing-masing penari dan penari 

merunduk seperti sujud dan meletakkan kedua tangan melingkari rapai. 

 

Gambar 60 
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Ket: Menuju gerak pada bagian 2 

Setelah itu penari bersama-sama mengangkat tangan yang melingkari rapai tersebut 

keatas dengan bentuk tangan berubah dengan kedua telapak tangan bertemu hingga 

sampai posisi duduk pada level sedang 

 

Gambar 61 

Ket: Awalan gerakan pada bagian 2 

Dengan bentuk seperti itu penari bergerak menganggukan badan keatas dan 

kebawah dengan tempo cepat serta kepala mengikuti efek badan  secara bersama 

sebanyak 2x8, dan setelah itu penari membuat pecahan gerak selang seling  dengan 

urutan duduk 1,3,5,7,9 gerak penari pada saat itu tangan kanan selurus bahu dan 

tangan kiri ditekuk membentuk sudut siku-siku dengan memegang siku kanan dan 

kepala mengarah kepada tangan kanan. 

Sedangkan 2,4,6,8 gerakan yang dilakukannya dengan level rendah tangan 

kanan mengarah kekiri dan tangan kiri memegang siku tangan kanan membentuk 

sudut siku-siku serta epala melihat kekiri sebanyak 3x8+6 hitungan. 
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Gambar 62 

Ket: Penari melakukan pecahan gerak selang seling. 

 Setelah itu penari melakukan pecahan dengan 3 level yaitu rendah, sedang 

dan tinggi dengan bentuk gerak kedua tangan direntangkan diagonal kiri dan kanan 

atas dan bawah, begitu juga dengan level rendah dan level sedang sebanyak 2 x8. 

 

Gambar 63 

Ket: Penari melakukan 3 pola permainan level dengan pecahan gerak 
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 Setelah itu penari melakukan gerakan seperti gerakan tari saman pada 

permainan tangan sebanyak 4 hitungan lalu dibagi 2 pecahan dengan urutan duduk 

1,3,5,7,9 berdiri dengan lutut, lalu tangan kanan lurus kedepan dan tangan kiri diputar 

kebelakang membentuk satu lingkaran dan akhirnya sejajar dengan tangan kanan. 

Urutan duduk 2,4,6,8 dengan posisi duduk biasa tangan kiri lurus kedepan dan tangan 

kanan diputar kebelakang membentuk satu lingkaran penuh  dan akhirnya sejajar 

dengan tangan kiri 

.  

Gambar 64 

Ket: melakukan gerakan yang telah dijelaskan diatas 

 Setelah itu penari melakukan gerakan dengan berbeda pola gerak dengan 

hitungan sebanyak 10x8 hitungan. Setelah itu penari melakukan gerakan cepat 

sebanyak  4x8 sambil merubah pola lantai dengan hitungan sebanyak 4x8.  
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Gambar 65 

Ket: Pola Lantai selanjutnya 

 Lalu dengan pola lantai yang sama terjadi pembagian bentuk gerak 

sebanyak 3 kali dengan tempo cepat, setelah itu penari sama-sama mengahadap 

kearah depan dengan melakukan gerak kedua tangan dibuka, tangan kanan keatas dan 

tangan kiri kebawah lalu melakukan gerakan 1x8 dan memecah gerak dengan pola 

lantai yang telah dilampirkan di atas. 

 

Gambar 66 

Ket: Melakukan gerakan pecah dengan tempo cepat. 
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 Setelah itu dengan bentuk pola lantai di atas penari melakukan perubahan 

pola lantai kembali menuju pola lantai lurus, kemudian pada saat lurus penari 

melakukan gerak yang sama dengan tempo cepat dan ditutup dengan bentuk pause 

gerak no urutan 2,4,6,8 merunduk seperti sujud tangan kanan direntangkan diagonal 

kanan dan kepala menempel pada rapai. Sedangkan urutan duduk 1,3,5,7,9 tangan 

kiri menahan dan tangan kanan ditekuk membentuk sudut siku-siku. 

 

Gambar 67 

Ket: Pause gerak menuju bagian 3 
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Gambar 68 

Ket: setelah pause dan memulai awal bagian 3. 

Bagian 3 

Setelah itu penari melakukan canon pada properti rapai dan dilakukan oleh semua 

penari. 

 

Gambar 69 

Ket: Penari melakukan canon pada properti rapai. 
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 Setelah itu penari memukul rapai satu-satu secara bersama sebanyak 4 

hitungan lalu penari mengangkat rapai dengan bergerak membawa rapai membentuk 

satu putaran penuh dengan bentuk garis yang dilalui dari depan dada lalu keatas dan 

turun kebawah lalu kembali ke depan dada, gerak itu dilakukan secara bergantian 

sesuai dengan urutan posisi duduk sebanyak 2x8 hitungan. 

 

Gambar 70 

Ket: Penari membawa rapai menjadi properti dan dibawa bergerak. 

 Setelah itu penari melakukan dengan cepat pola-pola yang berbeda dan 

diitutup dengan permainan kepala serta permainan pukul rapai dan ditutup dengan 

tangan kanan membentuk sudut siku-siku selurus dengan dada dan tangan kiri 

memegang rapai. 
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Gambar 71 

Ket: Penutup pada bagian 3 

Bagian 4 

Awal bagian 4 penari memukul rapai dan melakukan gerak dengan tangan 

kanan sesekali diangkat selurus bahu sambil penari memukul rapai sebanyak 5x8+4 

hitungan. Setelah itu rapai arah hadapnya diganti menghadap pada penonton dan 

gerak yang dilakukan oleh penari yaitu merentak-rentakkan rapai ke lantai pentas  

kanan hitungan 1, lantai pentas kiri hitungan 2, lalu rapai direntakkan juga di atas 

paha kanan hitungan 3 dan paha kiri hitungan 4, posisi terakhir rapai diatas paha 

sebelah kiri, lalu tangan kanan direntangkan diagonal kanan hitungan 5 depan dan 

diagonal kiri penari sambil memukul rapai yang berada sebelah kiri penari hitungan 

6, hitungan 7 tangan kanan mengarah diagonal kanan dan menuju hitungan 8 terjadi 

(dua)2 gerakan yaitu tangan kanan dibawa kearah rapai dengan memukul rapai dan 

setelah itu tangan kanan lurus ke atas pada hitungan 8 dilakukan 2 kali pengulangan. 



92 

 

 

Gambar 72 

Ket: Pada gerak hitungan 8 

 Setelah itu dilakukan 6x8 hitungan gerak yang tekah dilakukan sebelumnya 

yaitu tangan kana diangkat selurus bahu sesekali sambil memukul rapai sebanyak 6x8 

dan lalu kembali pada bentuk gerak pada gambar 19 sebanyak 3x8 dan ditutup 

dengan tangan kanan membentuk sudut siku-siku dengan siku mengarah diagonal ke 

atas dan jemari memukul rapai. 

 

Gambar 73 

Ket: Penutup pada bagian 3 
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 Setelah itu penari melakukan gerakan 6x8 dengan bentuk gerak tangan 

kanan pada hitungan 4 dan 8 diangkat selurus bahu sambil memukul rapai , kemudian 

terjadi permainan rapai dengan posisi selang seling dari posisi penari dilakukan 

sebanyak 4x8 hitungan. 

 

Gambar 74 

Ket: Permainan rapai dengan pecahan selangseling dan level tinggi dan rendah. 

 Setelah itu dilakukan gerak sebanyak 4x8 dengan bentuk gerak yang sama 

seperti sebelumnya dengan tangan kanan diangkat selurus bahu sambil memukul 

rapai. Dan kembali lagi pada bentuk gerak yang sama dengan yang diterangkan pada 

gambar 21 bahwa terjadi permainan properti sebanyak 4x8 hitungan dan ditutup 

dengan bentuk gerak. 
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Gambar 75 

Ket: Penutup gerak pada bagian 4. 

 Pada gerak sebelum menutup karya Rapai Geleang ini gerak yang dijelaskan 

pada gambar 21 dilakukan kembali sebanyak 4x8 lalu rapai diletakkan dilantai pentas 

lalu kedua tangan bergerak mengayunkan kedua tangan kearah diagonal kanan atas 

lalu turun dan menepuk kedua paha lalu kedua tangan mengarah ke diagonal kiri dan 

menepuk paha kiri dilakukan sebanyak 6x8. 
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Gambar 76 

Ket: Gampar pada bentuk gerak kedua tangan diayunkan  

Dan setelah itu dengan tempo cepat sebanyak  7 x8 dilakukan pecahan gerak 

menjadi 3 bagian dan setelah itu gerak dengan tempo cepat dan pola permainan 

tangan serta epala menutupi atau menjadi ending pada bentuk garapan karya tari 

Rapai ini dengan kedua tangan bertemu membentuk gerakan seperti salam. 

 

Gambar 77 

Ket: Penghujung gerak sebelum membentuk gerak salam 
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Selesai pada suguhan tarinya, para penari tetap mengkemas cara keluar dari panggung 

dengan cara rapai diputar kiri dan kanan dengan bentuk pola lantai seperti awal 4 

didepan 5 belakang lalu menghadap kekiri dan keluar. 

 

Gambar 78 

Ket: Gerak penari keluar. 
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POLA LANTAI 

Karya Tari ”Rapai Geleeng” oleh Senapati Aracana 6 FK Trisakti 

Keterangan Gambar: 

 

1.  

     : Pentas/panggung 

 

 

 

  

2.  

  : Penari  

 

3.  

   : Garis yang dilalui penari 

 

No: 
Pola Lantai 

“Tari Rapai Geleng” 
Keterangan 

1.  - Penari masuk dari 

sudut kiri pentas. 
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2.  - GerakPertama 

dengan bentuk pola 

lantai 4 didepan 5 

dibelakang 

 

 

 

 

 

3  - Penari membentuk 

posisi lurus dan 

mengarah kedepan. 

4  - Penari melakukan 

gerak degan bentuk 

pola lantai terbagi 

atas 3 

5  - Penari membentuk 

pola lantai yang 

berbeda dan setelah 

itu pola lantai yang 

dibentuklurus 

sampai ending. 
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6  - Ending gerak pola 

lantai lurus 

mengarah kedepan 

- Dan untuk keluar 

mengarah kekiri 

pentas balik ke 

posisi awal masuk 

penari. 
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B. MODEL MUSIK DAN LAGU RAPAI ACEH 

3. Rapa’i  Rateb . Zikir dan Seulaweut 

Komposisi rapa‟i rateb ini merupakan komposisi musik yang berisi shalawat 

yang di mainkan dengan media vokal di dukung dengan instrumen perkusi sebagai 

pembawa ritmis nya. Komposisi ini terfokus kepada penggarapan pola ritme dalam 

perkusi dan melodi vokal. Grafik yang dihadirkan dalam komposisi ini 

memperlihatkan adanya suatu upaya untuk mencapai klimaks. 

Tema yang terdapat dalam komposisi ini hanya berjumlah 2  tema, yang mana 

tema tersebut diulang-ulang dengan beberapa modulasi tonika, Untuk menjelaskan 

bagian perbahagiannya penulis mencoba menjelaskan unsur-unsur musik menyusun 

kesatuan dari komposisi ini. 

Tema A 

Tema A merupakan tema yang dimulai oleh vokalis pada awal komposisi ini, 

tema ini bermain pada tonika G minor, tempo yang dipakai adalah tempo Adagio 

dengan kecepatan 80 ketukan per menitnya. 

Melodi pada awalnya dimainkan oleh vokal solo, kemudian dijawab oleh koor. 

Jadi disini bisa dikatakan pergantian melodi dari vokal solo kepada koor merupakan 

sebuah kesatuan tanya jawab dalam satu perioda musik. Satu peridoa terdiri dari satu 

kalimat tanya dan satu kalimat jawab. 

Pada tema A ini, pola ritme yang dimainkan oleh rapa‟i ada dua jenis, jenis 

yang pertama muncul ketika rapa‟i menjadi pengiring dari vokal solo, dan jenis yang 

kedua hadir ketika mengiringi koor. Pola ritme pertama pada rapa‟i dapat dilihat pada 

notasi dibawah ini : 
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Notasi 1. Pola rapa‟i pada tema A 

 

Sedangkan pola yang mengiringi koor agak lebih rapat dan not yang lebih kecil, 

pola ini dapat dilihat pada notasi dibawah ini : 

 

Notasi 2. Pola rapa‟i pada koor 

Satu kalimat tanya (vokal solo) terdiri dari 8 birama, begitu pula dengan satu 

kalimat tanya (koor) terdiri dari 8 birama, kalimat yang merupakan tema A disini 

dapat dilihat pada notasi dibawah ini : 

 

Notasi 3. Tema A 
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Tema A ini muncul beberapa kali dalam komposisi ini, tetapi disini terdapat 

perubahan/ variasi dalam permainannya, variasi ini muncul pada 

penambahan/perubahan melodi pada vokal, variasi disini terdapat pada awal melodi 

yang register nada nya agak tinggi daripada tema asli. Variasi ini dapat dilihat pada 

notasi berikut ini : 

  

Notasi 4. Variasi melodi 

 

Dalam variasi melodi ini terdapat juga koor yang menjawab dari melodi yang 

dibawakan oleh vokal tadi, akan tetapi disini koor memainkan tema A tanpa adanya 

variasi. 

Tema B 

Tema B hadir setelah ada beberapa pengulangan dari tema A, tema B hadir 

dengan melodi yang baru, satu kalimat dari tema B ini berjumlah 4 birama. Satu 

periode dari tema B ini berjumlah 8 birama terdiri dari 4 birama kalimat tanya (vokal 

solo) dan 4 birama dari kalimat jawab (koor). Tema B disini masih bermain pada 

tempo Andante (80 kpm). 

Tonika(nada dasar) yang terdapat pada tema B ini dalam perjalanan menuju 

akhirnya mengalami modulasi sebanyak 5 kali, modulasi yang dipakai adalah 

modulasi naik. 
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Pola ritme rapa‟i pada bagian ini hampir sama dengan tema A, bedanya disni 

tempo perlahan-lahan akan terus naik sesuai dengan kecepatan melodi yang 

dibawakan oleh vokal solo. 

Frase/kalimat dalam tema B ini merupakan fase yang simetris karena satu 

kalimat dalam tema ini memiliki jumlah birama yang genap yaitu 4birama. Tema 

pada kalimat ini dapat dilihat pada notasi berikut ini : 

 

Notasi 5. Melodi pada Tema B 

Dalam komposisi ini terdapat beberapa tekhnik komposisi musik yang 

digunakan dalam menggarap grafik dalam pencapaian klimaks dan antiklimaks, disini 

penulis melihat bahwa ada penggarapan yang digunakan dalam segi dinamika, tempo, 

register nada juga beberapa Aksentuasi dan ornamentasi nada dan ritme. 

Dinamika yang digunakan disini memiliki tingkatan yang dari awal komposisi 

menuju akhir selalu naik dan naik secara ber angsur-angsur hingga mencapai ukuran 

dinamika yang fortissimo. Naiknya dinamika pada permainan ini juga diiringi dengan 

naiknya tempo. Kenaikan tempo juga terjadi hampir sama dengan dinamika karena 

kecepatan ini naik secara berangsur-angsur. 

Penggarapan melodi pada tema B ini tidak terlalu mencolok, karena hanya ada 

penambahan ornamentasi dan aksen-aksen yang sebenarnya lebih bersifat improvisasi 

dari vokal solo, sehingga bisa dikatakan vokalis sangat fleksibel dalam 



104 

 

penghayatannya dan tidak ada aturan yang terlalu mengekang sang vokalis untuk 

menyanyi secara kaku. 

Pada tema B ini yang paling mencolok adalah adanya modulasi sebanyak 5 kali, 

modulasi ini dimulai dari g minor ke a minor, kemudian modulasi lagi ked b minor, 

kemudian terjadi modulasi lagi ke c minor, kemudian ke cis minor dan terakhir 

puncaknya pada D minor. 

Kesimpulan 

Pada intinya komposisi rapa‟i rateb ini menjadikan melodi sebagai fokus 

perpindahan pola ritme, tempo, register nada, dinamika, dan grafik komposisi. Dalam 

komposisi ini terdapat banyak kesempatan untuk vokalis dalam berimprovisasi. 

Tema dalam musik rapa‟i rateb ini terdiri dari 2 tema yang terus diulang-ulang 

dengan beberapa perubahan yang disesuaikan untuk menaikkan grafik dan suasana 

agar tercapai klimaks pada akhir komposisi. 

4. Musik Rapai Geleng 

Dalam komposisi rapa‟i geleng yang pernah dimainkan oleh SMA AL Azhar 

ini merupakan sebuah komposisi yang dibuat untuk hiburan, karena didalam nya 

terdapat perubahan-perubahan dinamika dan emosi, yang mana hal tersebut ditujukan 

untuk menarik perhatian penonton/audiens yang menikmati karya ini. 

Komposisi Rapa‟i geleng ini terdapat banyak bagian-bagian yang ditandai 

dengan perubahan-perubahan melodi vokal. Keberagaman kreasi yang dibuat 

memberikan inovasi yang sangat menarik bagi karya ini, karena memberikan sesuatu 

yang menarik untuk dinikmati masyarakat awam. 

Untuk mengkaji bagian-bagian musik yang terdapat dalam kesenian ini penulis 

mencoba melihat dari hal-hal yang paling kecil yang merupakan penyusun dasar dari 
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musik ini yaitu motif, melodi, dinamika, tekhnik, instrumentasi,  dan terakhir 

pembahasan perbagiannya. 

a. Motif 

 

Motif merupakan unit terkecil dari sebuiah musik, motif terdapat pada melodi, 

dan merupakan penyusun dari sebuah kalimat musik, Dalam kesenian Rapai Geleng 

ini motif yang digunakan ada bermacam-macam. Karena kalimat yang digunakan 

merupakan kalimat yang berubah-ubah bentuknya(dari segi melodi). 

 Ada beberapa motif dasar yang menjadi ciri khas dalam kesenian ini, motif 

tersebut antara lain : 

 

Notasi 1.Motif penyusun melodi pada tema A 

Motif diatas merupakan motif yang menyusun kalimat melodi pada tema A, 

tema A merupakan Kalimat pertama yang ada pada kesenian rapai geleng ini. Dengan 

merangkai motif dasar ini maka terbentuklah kalimat melodi A. 

Kemudian motif yang menjadi ciri khas dari kesenian ini terdapat pada 

instrumen perkusi nya yaitu darbuka dan rapa‟i. Motif yang paling sering muncul 

yaitu : 

 

Notasi 2. Motif ritme rapa‟i 
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Notasi 3. Motif ritme rapa‟i  

Berdasarkan motif-motif tersebut, maka terciptalah beberapa kalimat yang ada 

dalam kesenian ini. Kalimat tersebut dirangkai menjadi sebuah komposisi yang 

didalamnya terdapat melodi dan background melody(ritme rapa‟i) yang teratur. 

b. Melodi 

Dalam kesenianan rapai geleng ini melodi memainkan peran penting dalam 

memunculkan suasana yang berdinamika. Dilihat dari banyak tema yang ada, melodi 

disni selalu berganti di setiap perpindahan periode. Pergantian Melodi di dalam 

kesenian ini menandai berubahnya tema. 

Penulis mencatat terdapat 5 jenis melodi yang berganti sejak awal komposisi 

hingga akhir dari komposisi ini salah satu melodi dari kesenian ini dapat dilihat pada 

notasi berikut ini : 

 

Notasi 4. Melodi tema A 

Melodi di atas merupakan melodi yang terdapat pada tema A. Melodi tersebut 

berjumlah 5 birama dan bermain dalam nada dasar C minor. 

c. Dinamika 

Dalam kesenian rapa‟i geleng ini dinamika diatur oleh vokal, dan koor yang 

bernyanyi mengikuti vokal, dinamika sangat berperan disini untuk menaikkan 

klimaks dari suasana pertunjukan nya. 
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Beberapa tanda dinamika  ada dalam musik rapai geleng ini bisa digambarkan 

dengan bahasa musik Piano, mezzo forte , forte dan fortissimo yang artinya 

lembut/lunak, agak kuat, kuat, dan sangat kuat.  

Dinamika yang dihadirkan dalam komposisi ini bisa dibilang dimulai dari 

dinamika yang lebut, hingga pada akhir komposisi menjadi semakin naik dengan 

dinamika yang kuat.Penggarapan dinamika dalam komposisi ini digarap dengan cara 

menaikkan  tempo dan rapatnya melodi yang digunakan 

 

d. Tekhnik Vokal 

Dalam sebuah kesenian tradisi, tekhnik vokal yang digunakan dalam bernyanyi 

sangat menentukan suasana dari tradisi tersebut. Dalam hal ini tekhnik vokal yang 

baik dalam menyanyikan rapai geleng berbeda dengan tekhnik vokal yang dibawakan 

dengan nyanyi popular. 

Tekhnik vokal yang digunakan dalam komposisi ini lebih kepada penggunaan 

suara yang dihasilkan dengan sedikit ada penekanan di tenggorokan, sehingga kesan 

yang dihadirkan akan sedikit beda dengan cara berbicara biasa, hal ini dilakukan 

karena kebutuhan untuk menyanyi lagu tradisi memang lebih kepada memunculkan 

karakter yang demikian. Karakter yang memungkinkan untuk membuat cengkok 

dengan lebih leluasa dengan banyak ornamentasi pada nada. 

d. Instrumentasi 

Dalam komposisi musik Rapa‟i geleng ini, intstrumen yang digunakan ada dua 

buah yaitu rapa‟i dan Vokal. Rapai berfungsi sebagai pembawa ritme dan vokal 

berfungsi sebagai pembawa melodi dan koor (bernyanyi bersama). 

e. Bagian perbagian kalimat dari musik kesenian Rapa’i Geleng 

Musik yang terdapat dalam kesenian rapa‟i geleng merupakan musik yang 

terdiri atas beberapa bagian(tema), bagian/ tema tersebut berubah secara mengalir dan 

bermain secara sistematis, sistematis maksudnya disini tema tersebut muncul, setelah 
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muncul 1 kali tidak ada pengulangan tema yang sejenis lagi karena tema dilanjutkan 

dengan perubahan melodi yang baru sehingga tema berubah ke bentuk yang 

berikutnya. 

Dalam kesenian rapai geleng yang saya transkrip ini terdapat 6 tema yang 

berbentuk garis melodi secara horizontal yang dimainkan oleh  vokal. Dalam bagian 

ini penulis akan mengkaji bagian per bagian karya ini. Bagian perbagian karya ini 

dapat dilihat pada ulasan beriktu ini : 

a. Introduction 

Bagian ini merupakan bagian pembuka dari kesenian ini, dalam bagian ini 

vokal memainkan melodi secara solo dan lebih kepada bersifat cadenza(bebas 

tempo). Kemudian pada pengulangan kedua nya dimainkan dalam tempo allegro 

atau sekitar 120 ketukan per detik. Melodi intro dapat dilihat pada notasi berikut : 

 

Notasi 5. Kalimat introduction rapa‟i geleng 

 

b. Tema A 

Tema A dalam lagu ini memunculkan melodi dengan nada dasar C minor, 

melodi bagian A ini dimainkan vokal dengan tempo allegro, melodi ini dimainkan 

secara solo oleh vokalis, kemudian di jawab dengan koor oleh penari yang 

memainkan rapa‟i. Pada bagian ini melodi berjumlah dua frase. Frase pertama 

merupakan frase anteseden(kalimat tanya) dan fase kedua merupakan frase 

konsekuen(kalimat jawab). Jumlah birama dari kalimat ini adalah  sebanyak 4 

frase anteseden dan 8 frase konsekuen. 



109 

 

Kalimat ini dapat dilihat pada notasi berikut ini : 

 

Notasi 6. Frase antesen tema A 

 

  

Notasi 7. Frase konsekuen tema A 

Frase yang penulis tuliskan diatas dimainkan secara bergantian oleh vokalis dan 

koor, frase anteseden dimainkan oleh vokalis, sedangkan frase konsekuen dibawakan 

oleh koor. 

 

c. Tema B 

Tema B bermain pada nada dasar Bes minor. Jumlah birama dari melodi di 

tema B ini yaitu  8 birama. Melodi ini sama seperti melodi sebelumnya dimainkan 

solo vokal, dan pada pengulangan dimainkan kembali oleh koor penari .tempo yang 

dipakai pada kalimat ini masih Allegro yaitu dengan 120 ketukan per menit, dan 

disisni terdapat perubahan tempo hingga 140 ketukan per menit, melodi dari tema ini 

dapat dilihat pada notasi berikut : 

 

 

Notasi 8. Melodi tema B 
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d. Transisi 

Dalam kesenian ini transisi nya adalah sebuah pola rytme yang dimainkan 

oleh rapa‟i secara serentakrdapat peruba yang memainkan not-not 1/8 dan 1/16 an.  

Notasi dari transisi ini dapat dilihat pada notasi dibawah ini : 

 

 

 

 

Notasi 9. Pola ritme transisi 

 

e. Tema C 

Pada tema C melodi kembali oleh vokal  hadir setelah ada nya transisi yang 

dibawakan oleh perkusi. Kali ini vokal membawakan melodi diiringi oleh rapa‟i 

sebagai background nya. Backround yang dimainkan oleh rapa‟i berupa pola rythme 

yang di rangkai sehingga membentuk suatu pattern.tempo pada tema ini 140 kpm 

Kalimat ini dapat dilihat pada notsi dibawah ini : 
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Notasi 10. Kalimat pada tema C 

f. Tema D 

Tema D sama seperti kalimat-kalimat sebelumnya masih bermain dalam tempo 

allegro, akan tetapi terjadi modulasi  ke C minor. Dan pola rapa‟i dalam background 

nya sedikit lebih padat. Tempo pada kalimat ini sama dengan tema sebelumnya. 

kalimat ini dapat dilihat pada notasi berikut : 

 

Notasi 11. Kalimat pada tema D 

g. Tema E 

Pada tema E ini  kembali terjadi modulasi ke tonika A minor. Pada  tema 

terakhir ini melodi berfungsi sebagai coda atau penutup dari sebuah lagu. Permainan 

melodi di iringi dengan aksen-aksen dari rapa‟i. Kembali pada akhir lagu koor 

mengikuti melodi vokal menandakan akhir dari keseluruhan lagu. Tempo yang di 
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pakai pada bagian ini adalah presto. Dengan kecepatan hingga 150 ketukan per menit. 

Notasi dari kalimat ini dapat dilihat dibawah ini : 

  

Notasi 12 . Coda 

Kesimpulan 

Komposisi ini merupakan sebuah komposisi yang berisi banyak tema yang 

selalu berubah seiring perubahan-perubahan yang terdapat pada melodinya. 

Komposisi ini memiliki fokus kepada penggarapan melodi pada vokal dan pola-pola 

ritme yang dimainkan oleh rapa‟i, sehingga komposisi ini lebih terfokus kepada 

penggarapan jalur horizontal nya(melodi, dan ritme) tidak ada penggarapan secara 

vertikal(harmoni). 

C. Model dan Bentuk Teks Sebagai Sastra Lisan Kesenian Rapai 

Bahasa yang digunakan dalam kesenian rapai lebih banyak bersifat islami 

yang bertujuan memberikan tarikan dan kesan kepada penonton dan pendengar. Di 

dalam hal ini, kalimat-kalimat dipilih dengan tepat dan didendangkan dengan irama 

yang menarik sehingga penonton pun tidak bosan mengikutinya sampai larut malam 

bahkan dinihari.        

 Melalui teks yang dibawakan oleh pemain, nasihat yang terkandung di 

dalamnya dapat disampaikan dengan berkesan melalui sentuhan bahasa yang indah. 

Bagi Meriam (1964) menegaskan bahawa bukan saja musik dan bahasa yang saling 

berhubungan dalam pembentukan lagu, tetapi bahasa daripada teks tersebut 
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cenderung lahir dalam bentuk-bentuk khusus. Dengan demikian, bahasa dari teks 

akan mempunyai penggunaan khusus dan berfungsi dengan acara-acara yang khusus 

pula. 

Teks yang disampaikan pemain rapai ada dalam bentuk prosa, bentuk syair 

dan pantun. Syair dalam bentuk prosa berirama umumnya diambil daripada cerita-

cerita tentang pelbagai kisah, seperti kisah Nabi Muhammad s.a.w, para sahabat, dan 

juga cerita kejadian yang ada pada masyarakat Aceh. Teks kesenian rapai Aceh dapat 

dilihat pada rangkaian kisah-kisah  nabi-nabi. 

Selain daripada bentuk prosa berirama, estetika kesenian rapai Aceh juga 

dibangun oleh teks berbentuk syair dan pantun. Ketiga-tiga bentuk ini juga menjadi 

penanda bagi struktur sastra lisan kesenian rapai Aceh, sehingga kekayaan estetika 

Islami dan estetika rakyat Aceh berakulturasi menjadi ciri-ciri tertentu dalam 

kesenian ini yang membedakan dengan kesenian Islami di kawasan lainnya di 

Nusantara. Berikut dilaporkan data sementara yang diperoleh untuk menemukan 

model teks kesenian rapai Aceh yang tahap berikutnya akan dicoba dianalisis. 

 

HIKAYAT PRANG SABI - Teuku Chik Pante Kulu 

 

Salam alaikom walaikom teungku meutuah 

 
Katrok neulangkah neulangkah neuwo bak kamoe 
 
Amanah nabi...ya nabi hana meu ubah-meu ubah 
 
Syuruga indah...ya Allah pahala prang sabi 
 

Salam‟alaikum walaikom teungku yang soleh 
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Yang telah sampai melangkah pergi ke tempat kami 

Amanah nabi ya nabi tidak akan berubah-ubah 

Surga indah… ya Allah fahala perang sabi 

 
Ureueng syahid la syahid bek ta khun mat 
 
Beuthat beutan...ya Allah nyawoung lam badan 
 
Ban sar keunung la keunung senjata kaf la kaf 
 
Keunan datang...ya Allah pemuda seudang  
 

 

Orang syahid la syahid janganlah dikatakan mati 

Mestipun tidak ada ,,,ya Allah nyawa dalam badan  

Bgitu kana la kena senjata kafir la kafir  

Kesitulah datang… ya Allah pemuda sedang 

 
Djimat kipah la kipah saboh bak jaroe 
 
Jipreh judo woe ya Allah dalam prang sabi 
 
Gugur disinan-disinan neuba u dalam-u dalam 
 
Neupuduk sajan ya Allah ateuh kurusi 
 

Dipegang kipas la kipas satu ditangan 

Menunggu pulang jodoh ya Allah dalam prang sabi 

Yang gugur disitu-disitu di bawa ke dalam-ke dalam 

Diletakkan bersamaan.. ya Allah atas kursi  

 

 
Ija puteh la puteh geusampoh darah 
 
Ija mirah...ya Allah geusampoh gaki 
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Rupa geuh puteh la puteh sang sang buleuen trang di awan 
 
Wat tapandang...ya Allah seunang lam hate 
 

Kain putih la putih menyapu darah 

Kain merah.. ya Allah menyapu kaki 

wajah yang putih la putih seperti bulan terang di awan 

sewaktu dipandang.. ya Allah senang dalam hati 

 
 
Darah nyang ha-nyi nyang ha-nyi gadÃ´h di badan 
 
Geuganto le tuhan...ya Allah deungan kasturi 
 
Di kamoe Aceh la Aceh darah peujuang-peujuang 
 
Neubi beu mayang...ya Allah Aceh mulia 
 
darah yang amis la amis hilang di badan 
diganti oleh tuhan… ya Allah dengan kasturi 

di kami Aceh la aceh darah para pejuang  

berikanlah ketinggian.. ya Allah Aceh mulia 

 
Subhanallah wahdahu wabi hamdihi 
 
Khalikul badri wa laili adza wa jalla 
 
Ulon peujoe poe sidroe poe syukur keu rabbi ya aini 
 
Keu kamoe neubri beusuci Aceh mulia 
 

Subhanallah wahdahu wabi hamdihi 

 

Khalikul badri wa laili adza wa jalla 

Saya puji pemilik esa pemilik syukur ke rabbi ya aini 
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Kepada kami berikanlah aceh mulia yang suci 

 
 
Tajak prang meusoh beureuntoh dum sitre nabi 
 
Yang meu ungkhi ke rabbi keu poe yang esa 
 
Soe nyang hantem prang chit malang ceulaka tubuh rugoe roh 
 
Syuruga tan roeh rugoe roh bala neuraka 
 

Kita pergi perang musuh meruntuhkan semua musuh nabi 

yang melanggar kepada rabbi pemilik yang esa 

Siapa yang tidak mau ikut perang sudah pasti malang, celaka tubuh rugi roh 

Syurga tak masuk, rugi roh, bencana neraka. 

 
Soe-soe nyang tem prang cit meunang meutuwah teubuh 
 
Syuruga that roeh nyang leusoeh neubri keugata 
 
Lindong gata sigala nyang muhajidin mursalin 
 
Jeut-jeut mukim ikeulim Aceh mulia 
 
Siapa-siapa yang mau berperang sudah pasti menang soleh tubuh 

Surga pasti masuk roh yang “leusoeh” di berikan untuk kamu 

Lindung beserta dirimu yang segala muhajidin  mursalin  

Jeut-jeut mukim ikeulim Aceh mulia 

 

 

 

Nyang meubahagia seujahtera syahid dalam prang 
 
Allah peulang dendayang budiadari 
 
Oeh kasiwa-sirawa syahid dalam prang dan seunang 
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Dji peurap rijang peutamÃ´ng syuruga tinggi 
 

Yang bahagia sejahtera syahid dlam perang 

Allah berikan dedayang bidadari 

Oeh kasiwa - sirawa syahid dalam prang dan seunang 

Dji peurap rijang peutamÃ´ng syuruga tinggi 

 

Budiyadari meuriti di dong dji pandang 
 
Di cut abang jak meucang dalam prang sabi 
 
Oh ka judo teungku syahid dalam prang dan seunang 
 
Dji peurap rijang peutamong syuruga tinggi 
 

 

Bidadari terbaris berdiri di pandang 

Di cut abang pergi bertarung dalam perang sabi 

Sewaktu telah jodoh teungku syahid dalam perang dan senang 

Diekati segera di bawa masuk dalam surge tinggi 

 

Krueng Aceh 

Sungai Aceh 

 
Ie krueng aceh jile meutaloe 

Pucok di janhtoe lam rimba raya 

Ie jeureungeh jile meuarong 

 
U laot jitreun ret gampong jawa 

Air sungai aceh mengalir bertali 
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Pucuk di janthoe dalam rimba raya 

Air jernih mengalir kemana-mana 

Ke laut dia turun melewati kampong jawa 

 
 
Krueng aceh luah panyang meulingkong 
Ie lam gle jitron troh u kuala 
Bak teungoh kota meutaloe arong 
Pasai peunayong ngon peukan banda 
 

 

Sungai aceh luas panjang berliku 

Air dalam lading ia turun ke muara 

Di tengah kota bertali arong  

Pasa penayoeng dengan pekan banda 

 
 
Krueng aceh dilee meuthee that meugah 
Masa peurintah Iskandar Muda 
Ret teubiet-tamong jalo ngon kapai 
Peutamong barang dalam istana 
 

Sungai aceh dahulu dikenal sangat megah 

Masa perintah iskandar muada 

Tempat keluar masuk sampan dengan kapal 

Memasukan barang dalam istana 

 

 

 

 
Ret teubiet tamong barang lam peukan 
Ret kirem barang u nanggroe lua 
Ret teubiet-tamong gampong ngon peukan 
Ret lalu-lalang ureung sidumna 
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Tempat keluar masuk barang dalam pecan 

Tempat kirim barang ke Negara luar 

Tempat keluar masuk kampong dengan pekan 

Tempat lalu-lalang orang semua 
 
Taloe bineh krueng benteng dum teudong 
Lam seumak meusom deuh ta‘e hana 
Ureung dum manoe deungon seumeurhah 
Ramee that leupah agam ngon dara 
 
 
Tali samping sungai benteng semua berdiri 

Dalam semak bersembunyi Nampak kita lihat tidak 

Orang banyak mandi dengan menyuci 

Sangat ramai terlewat laki-laki dengan perempuan 

 
Di mieng kuala krueng aceh meugah 
Benteng that luah teudong meucula 
Di lingka benteng teuduek meuriam 
Leungkap pasukan peurintah raja 
 

Di bibir muara sungai aceh megah 

Benteng sangat luas berdiri meucula 

Di lingkar benteng terdapat/tertaruk meriam 

Lengkap pasukan perintah raja 

 
Meusoe nyang tamong peureksa rijang 
Meupeu tujuan keunoe troh teuka 
Diureung tamong seuot le rijang 
 
Kamoe meudagang u nanggroe gata 
 

Siapa yang masuk diperiksa segera 
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Apa tujuan sampai datang kesini 

Di orang masuk bergegas menjawab 

Kami berdagang ke Negara kanda 

 

Deungon Bismillah lon lake meuah 

lon takot leupah na salah haba 

Lon ulang haba rakan meutuah 

saboh kisah nangroe mulia 

Dengan bismillah sya minta ma‟af 

Saya takut ada salah kata yang lepas 

Saya ulang  pembicaraan hadirin yang soleh-solehah 

Satu kisah Negara mulia 

 
 
Phon that teudong nangroe Peureulak 
dudo meuhalak nanggroe Samudra 
Lam ruweungnyan na nanggroe Pidie 
bineh pasie na nanggroe Daya 
 
Pertama sekali berdiri Negara peureulak 

Kemuian menjadi Negara samudra 

Di dalamnya terdapa Negara pidie 

Disamping bagian pesisir ada Negara daya 

 

 

 
Keurajeun Aceh teuka 'oh dudo 
luah nanggro ube nyang ka 
Teumpat sulotan Aceh lhe sagoe 
tanoh Gayo di nanggroe antara 
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Kerajaan aceh datang kemudian  

Luas negara sebesar yang telah ada 

Ttempat sultan aceh tiga sudut 

Tanah gayo di Negara antara 

Siblah Timu na nanggroe Pidie 

 
Meuriti troh u Samalanga 
Abeh Pase leumah Peureulak 
kuasa meuhalak u Teuming teuma 
 
Sebelah timur ada Negara pidie 

Berbaris sampai ke samalanga 

Sesudah pasai terlihat peureulak 

Kuasa menjadi ke tamiang seterusnya 

 
Siblah Barat na nanggroe Teunom 
teumpat geu tanom meuh ngon suasa 
beh Meulaboh Na Kuala Batee 
nanggroe ji the na Leube Dapha 
 
 
Sebelah barat ada Negara teunom 

Tempat bagus tanam emas dan suasa 

Setelah meulaboh ada kuala bate 

Negara  terkenal ada “leube dapha” 

 
Abeh Trumon na nanggro Singke 
teumpat lahe Syiah Kuala 
 
Meunan keuh rakan keurajeun Aceh 
ji teupeu leubeh di selat Malaka 
 

Sesudah trumoen ada singkil 

Tempat lahir syiah kuala  
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Seperti itulah hadirin kerajaan aceh 

Di ketahui lebih di selat Melaka 

 
Dari Deli hingga Asahan 
hana so lawan wahe syedara 
Hansep Keudah meutamah Pahang 
nanggroe Minang Aceh Kuasa 
 
 
Dari deli hingga asahan 

Tidak ada siapa yang lawan wahai saudara 

Dtidak cukup keudah bertambah Pahang 

Negara minang aceh kuasa 

 
Nyan hikayat masa jameun 
masa keurajeun nanggroe mulia 
Masa peumimpin na akai budo 
masa nanggroe kong kaom ulama 
 
Itu hikayat masa dahulu 

Masa kerajaan Negara mulia 

Masa pemimpin ada akal budo 

Masa Negara kokoh kaum ulama 

Wate masa nyan na Alam Peudeung 

 
mirah meulinteung si panyang ija 
Bak teungoh alam na sikrak peudeung 
nyang teugah linteung mara bahaya 
 

Sewaktu masa itu ada alam pedang 

Merah melintang si panjang kain 

Di tengah alam ada satu pedang 

Yang tengah melintang mara bahaya 
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Teuma jino Aceh ka ubiet 
leuh keunong gapiet kaphe Beulanda 
Jino Aceh gadoh keurajeun 
kon lage jameun cukop kuasa 
 

 

Tapi sekarang aceh telah kecil 

Setelah kena jepit kafir belanda 

Sekarang aceh lalai kerajaan  

Bukan seperti dahulu sangat kuasa 

 
Jino Aceh kon payong panji 
leuh jeut keu abdi Indonesia 
Meunan keuh tamse rakan meutuah 
bek salah langkah pasai bendera 
 

Sekarang aceh bukan payung panji  

Setelah menjadi ke abdi Indonesia 

Seperti itulah kisah hadirin meutuah 

Jagan salah langkah mengenai bendera 

 

Meutuwah : soleh-solehah, sopan sntun, baik/berakhlak mulia 

 

 

 

 

 
Bendera Aceh cit Alam Peudeung 

han so linteung di dalam dada 

Bek gabuek tanyo ngon pasai lambing 
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buet nyan reumbang amai mulia 

Peu guna lambang meung tan na aso 

akai budo nyang sampurna 

Bek bandum pike keu pasai lambing 

han so peutimang ra'yat nyang papa 

Lon lake aduen - adoe meutuah 

beu jeut ta teugah awak KPA 

meung na salah beu ta tem ta peugah 

deungon hikmah budo bahasa 

Meunan keuh tanda rakan meutuah 

hana payah ta meu syedara 

Bek sampo rakan jak salah langkah 

rakyat susah hanjeut meu-mita 

 
 
Haba keuneuleuh dari lon tuan 
jak tanyo rakan simpan lam dada 
ta simpan beukong nyang alam peudeung 
keu alat linteung kaom durhaka. 
 

SYA’IR RAPA’I ACEH SECARA UMUM TERKHUSUS UNTUK DEBUS 

Sesudah tiga kali: ya ho ALLAH, ya meeloe dari kalipah dan umum: ya soidilah ya 

soydi amat, dngan pimpinan kalipah, para pengikut antara lain membaca: 

Ya tuhanku kamoe neutulong- bak ujoeng rincong nyang tajam mata 

Ya tuhanku tolonglah kami – dari ujung rencong yang tajam mata 
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Ya soidilah abdokade – nabi khoyle dalam laot raya 

Neuduklam ie han basah badan- karonya tuhan po ya rabana. 

Wahe beusi, beusi belah – pakon dikah darohaka? 

Nyoe kurajah ngoen du’a  droe – bak tumpoei beusoe, baktajam du’a. 

 

Oh  soidilah abdulkadir – nabi khaidir yang tinggal di dalam laut luas 

Rumahnya dalam air tapi tubbuhnya tidak basah – karena karunia tuhan ya tuhan 

kami 

Wahai besi,besi belah – kenapa kau durhaka? 

Sekarang kusembur/kurajah dengan do‟a kamu sendiri- tumpullah besi, tajamlah 

do‟a. 

 

Puteh - puteh bungoeng kalimah – laot baroelaha milek tuhanku 

Sipheut dua ploeh, isem jalalah – tuboh loen sah milek tuhanku. 

Ie stite paleut – soe utoeh jeut mano lam cahya. 

 

Putih-putih bunga kalimah – laut tanpa batas adalah milik tuhanku 

Sifat 20, isim jalalah (nama kebesaran tuhanku) – tubuhku sesungguhnya milik 

tuhanku 

Stitik air di telapak tangan – siapa yang mengetahui seni untuk mandi dalam cahaya 

 

Nyang mee manoe, poe lon sidroe – laen han soe manoe lam cahya 

Ya soydilah abdukade – seugala rante beukenoeng du’a 

Bak sijuk ban ie, beuhanco ban abee – beureukat guree yang mulia. 

Ya ho alah, ya ho meeloe – hay besoe ka keunoeng tawa. 

Ya Allah, prang sabielelah – ya bantu prang sabielelah. 

 



126 

 

Hnya tuhanku yang boleh mandi – lain tidak ada siapa yang boleh mandi dalam 

cahayanya 

Ya soydilah abdulkadir – segala rantai semoga kena do‟a 

Yang sejuk seperti air, semoga hancur seperti abu – oleh berkah guru yang mulia. 

Ya ho alah, ya ho meeloe – hai besi yang telah kena tawar/sihir/rajah 

Ya Allah, perang sabilillah –bantulah perang sabilillah 

 

Bak sibon-bon bungoeng ka layee – lingka peureude bungoeng ka mala. 

Hantom murid jilawan guree – pagi meutumee dalam norak. 

 

Smak sibon-bon bunga telah layu – terkulai di sekeliling batangnya 

Tidak layak murid melawan guru – orang demikian akan masuk neraka 

 

Ya soydilah, ceh nurodin – sigala sikin bak tumpoei mata. 

Ujoeng melipat, mata meuguloeng – bereukat du’a sibaluem meujra 

Ya soidilah , syekh nurodin – semoga semua pisau tumpul mata 

Ujungnya bengkok, matanya tergulung – ditimpa oleh do‟a yang diberkahi Allah 

(yang dimiliki guru) 

  

Banta beuransah meugah kaneuwoe – dengoen putroe sajan neuba. 

Geupuwoe putroe didalam awan – meuligoe sajan jen pari ba. 

 

Diketahui bahwa banta beuransah sudah kembali – dengan membawa seorang putrid. 

Putrid yang dibawanya dari awan – istananya megikuti bersama, dibawa jin dan peri 

 

Wahe rante bak reujang sijuek – wahe ngeu bruek bak reujang mala. 

Bak sijuek ban ie sipeureuti timah la ilah ila laho 
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Wahai rantai cepatlah menjadi sejuk/dingin – wahai bara yang menyala, cepatlah 

padam. 

Jadilah sedingin air, selembek timah berkat syahadat laa ilaaha illallah 

 

Beudoh daboh tapeh rapa’I – kubu nabi taniet talingka. 

Beudoh daboh bak haleh ate – nyan tuhan bri ampun deesa. 

 

Berdirilah para pedabus bersama pukulan rapa‟I – niatkan/bayangkan kita melingkari 

makam nabi 

Berdirilah para pedabus serta bersihkan hati – semoga tuhan mengampuni dosa kamu 

 

Beusmielah lon puphen like – saleh han jeut lee lon buet du’a 

Mbak sima’ siet hana jipieke –bak sijahe pane agama 

Abu jeuhay bukoen that laknat- lawan Muhammad peu saleh baya? 

Oh neulamboeng udalam awan – ubee keumbang leumah dimata. 

 

 

Nanggroe meuse beude meutalah – nanggroe meukah beude suasa 

Gampoeng jawa tangloeng meuriti – bak kubu nabi ta lingka- lingka 

 

Negara/tanah mesir senjata bertatahkan batu mulia – Negara/tanah mekah senjata 

dihiasi suasa 

Kampong jawa ada lampu berderet – di makam nabi kita melingkari/brlingkar-

lingkar/prosesi 

 

Wapheut amdah gunoeng jambai hut - Jarak bacut, meuhanpadumna 

Wapheut amdah neukeundak puwoe – buket jimoe jisama-jisama 
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Wafat saidina hamzah di gunung uhud – tiak jauh dari madinah 

Wafat saidina hamzah nabi ingin bawa pulang – gunung menagis bersama-sama 

 

Wahe teungku bek neuwoe dilee – tapeunab gure, ta lake du’a 

Neuleung jaroe ban dua blah – neupatihah neubeut ngoen du’a. 

 

Wahai teungku jangan pulang dulu – duduklah menghadap guru, kita minta/baca 

do‟a. 

Bentangkan tangan kedua belah – bacalah al fatihah dengan do‟a. 

 

(Sumber: DR. C. Snouck Hurgronje, Jilid II, 1997: 209-210) 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian sementara diperoleh data bahwa kesenian rapai Aceh Pasca 

Tsunami cukup berkembang dengan baik, baik berupa tradisional maupun yang 

berupa hasil rekonstruksi dan revitalisasi oleh seniman-seniman Aceh yang 

dikembangkan oleh sanggar-sanggar seni rapai, maupun lembaga pendidikan seni 

seperti ISBI Aceh yang baru saja didirikan di Aceh. 

Setelah dilakukan pendeskripsian terhadap pertunjukan kesenian rapai oleh 

sanggar-sanggar seni baik dalam daerah Aceh maupun di luar yang sudah 

disebarluaskan melalui media Youtube telah ternyata perkembangan kesenian rapai 

pasca tsunami berkembang cukup pesan dengan berbagai bentuk model 

pengembangan. 

Diharapkan kepada seniman dan pengkreatif seni rapai dalam melakukan 

rekonstruksi dan revitalisasi tidak terjadi perubahan yang meninggalkan nilai-nilai 

ketradisian kesenian Aceh itu sendiri. 
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Institut Seni Indonesia Padangpanjang menyediakan peralatan untuk 

melakukan penelitian bagi peneliti dan anggota. Ketika akan dilaksanakan penelitian 

lapangan dan dalam pengolahan data.  

1. Labor pengolahan data music tradisional ISI Karawitan Padangpanjang 

dengan peralatan berupa alat pengukur nada, komputer pengolah data. 

2. Peralatan perekam pertunjukan musik dalam bentuk Kamera Video  

3. Peralatan pendokumentasian dalam bentuk  kamera foto professional 
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Lampiran 4. Biodata Ketua dan Anggota Tim Peneliti 
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1. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, dan 
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Tahun 

 
Judul Penelitian 

 

Pendanaan  
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Volume/ 
Nomor/Tahun 

 

Nama Jurnal 
 

1 Muzik Talempong Dalam 
Konteks Budaya Aslinya di 
Sumatera Barat. 

Jilid 2 Bil 1/2007 Jurnal Ilmiah 
ASWARA, Akademi 
Seni Budaya dan 
Warisan Kebangsaan, 
Malaysia. 

2 Kesenian Indang Dalam 
Konteks Budaya 
Minangkabau 

Jilid 5 Bil 1/2010 Jurnal Ilmiah 
ASWARA, Akademi 
Seni Budaya dan 
Warisan Kebangsaan, 
Malaysia, 



136 

 

3 Kesenian Bernuansa Islam 
Suku Melayu Minangkabau” 
 

Bil 5 tahun 2010 Jurnal Ilmiah MELAYU, 
 Universiti Kebangsaan 
Malaysia 

 
 

4. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / 
Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir  

 

No Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 

 

Judul Artikel Ilmiah 
 

Waktu dan 
Tempat 

1 Pemalalah pada Seminar 
Internasional “SAKM IX” 

Anjuran bersama Kerajaan 
Negeri Pahang, Dewan Bahasa 
dan Pustaka, Gapena dan 
Dewan Persuratan Melayu. 

“Sastra Lisan Melayu 

Minangkabau”. 
Tanggal 26-28 
OKTOBER 
2007, Pahang 
Malaysia. 

2 Pemalalah pada Seminar 
Inernasional SERUMPUN IV 
UNHAS-UKM di University 
Kebangsaan Malaysia. 

“Transformasi Seni 

Pertunjukan Nuansa 
Islam Minangkabau”. 

Tanggal 4 - 5 
JULAI 2009 

3 Pemalalah pada Seminar 
Internasional “MALINDO 

NUSANTARA 1”. University 

Malaya dan Universitas 
Andalas, di Bukittinggi. 

“Pengaruh Budaya 

Islam Terhadap Seni 
Pertunjukan 
Minangkabau”. 

Tanggal 16-17 
DESEMBER 
2009 di 
Bukittinggi. 

4 Pemalalah pada Seminar 
Internasional Hubungan 
Indonesia-Malaysia IV, di 
Unand Padang.  

Pengaruh Budaya 
Populer Terhadap 
Musik Islami 
Minangkabau 

Tanggal 1-3 
NOVEMBER 
2010 di 
Universitas 
Andalas Padang 

5 Pemakalah bersama dengan 
Prof. Madya Dr Mohamed 
Anwar Omar Din (UKM) pada 
seminar Batu Bersurat 
Trenggano Malaysia di 
Muzium Negara Malaysia. 

“Merekonstruksi Asal 

Usul Batu Bersurat 

Trenggano”. 

Tanggal 28-29 
MAC 2011 di 
Muzium Negara 
Malaysia. 
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6 Pemakalah pada seminar 
Internasional “Mambangkik 

Batang Tarandam Adat 
Perpatih Negeri Sembilan, 
Malaysia”.  

Mengarifi Seni 
Budaya Minangkabau 
dan Negeri Sembilan 

Tahun 2010 

Taman Budaya 
Negeri Sembilan 
Malaysia.  

7 Pemakalah pada Seminar 
Pembentukan Karakter 

Pembentukan 
Karakter Melalui Seni 
Budaya 

Tahun 2012 

Rumah Walikota 
Padang Panjang 

8 Seminar Nasional Saman 
Samid 2012 

Musik Islami 
Minangkabau dalam 
Hubungannya dengan 
Saman 

Tahun 2012 

Jakarta 

9 Seminar Internasional 
Semangat Islam Dalam 
Warisan Budaya Melayu 

Semangat Seni Islami 
dalam Pengembangan 
Kebudayaan Melayu 

Tahun 2012 

Museum Sawah 
Lunto 

10 Seminar Nasional “Jelajah 

Kreatifitas Seni” Pascasarjana 

ISI Padangpanjang 

Peranan Kririk Seni 
dalam Penjelajahan 
Kreatifitas Seni 

Tahun 2012 

Rumah Budaya 
Fadlizon Aia 
Angek, Tanah 
Datar 

11 Seminar Internasional dalam 
Rangka Festival Seni Budaya 
Melayu Asia Tenggara 
(SeaMaf 2012) 

Islam Menjadi Dasar 
Pembentukan Musik 
Melayu dan 
Kebudayaan di 
Minangkabau 

Tahun 2012 

ISI 
Padangpanjang 
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1. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari 
pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya) 

 

No Jenis Penghargaan 
 

Institusi Pemberi 
Penghargaan 

Tahun 
 

1 Satyalancana Karyasatya X Tahun Presiden Repoblik 
Indonesia 

2006 

2 Sertifikat, sebagai Fasilitator 
Pelatihan Kompetensi Tenaga 
Pendidik bagi Guru Kesenian se Kota 
Padangpanjang 

Dinas Pendidikan Kota 
Padangpanjang 

2009 

 

 

 

3 Sijil Penghargaan, sebagai pemakalah 
pada Seminar Penelitian Dunia 
Melayu Malaysia-Indonesia. 

Universiti Kebangsaan 
Malaysia 

2009 

4 Sertificate, sebagai pemakalah pada 
seminar Malindo Nusantara I 

Universitas Andalas 
Padang dan Universiti 
Malaya 

2009 

5 Sertifikat, sebagai pemakalah dalam 
seminar Identitas dan Dinamika 
Multikultural Melayu dalam 
Menghadapi Tantangan Abad ke-21. 

Universitas Andalas 
Padang 

2010 

6 Sijil Penyertaan, sebgai Fasilitator 
Muzik pada Bengkel Pengembangan 
Tarian Piring dan Randai 

Jabatan Kebudayaan 
dan Kesenian Negara, 
Negeri Sembilan Darul 
Khusus-Malaysia 

2010 

7 Piagam, sebagai Pembina pada 
Seminar Serantau Se-abad Buya 
HAMKA dan Malam Kesenian 
Minangkabau. 

Ikatan Keluarga 
Mahasiswa Minang 
dan Universiti 
Kebangsaan Malaysia 

2010 
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8 Piagam, sebagai ketua panitia dalam 
kegiatan Matrikulasi Karyasiswa 
Program Magister (S2) ISI 
Padangpanjang 

Institut Seni Indonesia 
Padangpanjang 

2011 

9 Piagam, sebagai Instruktur dalam 
kegiatan Matrikulasi Karyasiswa 
Program Magister (S2) ISI 
Padangpanjang 

Institut Seni Indonesia 
Padangpanjang 

2011 

10 Piagam, sebagai instruktur pada 
pelatihan karya tulis Ilmiah 
Mahasiswa ISI Padangpanjang. 

Institut Seni Indonesia 
Padangpanjang 

2011 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 

dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 

dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 

satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Pundamental. 

Padangpanjang, 05 Nopember  2015 
Yang menyatakan,  
  
 
 
 
 

(Ediwar, S.Sn., M.Hum., Ph.D) 
       NIP. 19621218 198811 1 001 
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II. Anggota Peneliti  

A. Identitas Diri 
 

1 Naman Lengkap (dengan gelar) Wardi Metro, S.Sn.,M.Sn                    
L 

2 Jabatan Fungsional Dosen Fakultas Seni Pertunjukan 

3 Jabtan Struktural - 

4 NIP/NIK/Identitas Lainnya 197309022005011010 

5 NIDN 0002097305 

6 Tempat dan Tanggal Lahir XII Kampung, 2 September 1973 

7 Alamat Rumah Jl. Rasuna Said No 100, Rt 8, 
Kampung Manggis Padangpanjang.  

8 Nomor Telepon/Faks/ HP  
 

081266103838 

9 Alamat Kantor  
 

Jl. Bundo Kanduang, 35 
Padangpanjang,  

10 Nomor Telepon/Faks  
 

+6282077 

11 Alamat e-mail  
 

Wardi_saik@yahoo.co.id 

 

12 Lulusan yang Telah Dihasilkan  
 

S-1=     5     Orang; S-2=       Orang; S-
3=      Orang       

 

 

13. Mata Kuliah yang Diampu 

Olah tubuh 1 dan 2 

Tekhnik Tari 

Praktek Tari Tradisi D 
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Koreografi III 

Praktek Tari Kreasi Minang Kabau C 

 

 

 

B. Riwayat Pendidikan 
 

 S-1 S-2 S-3 

Nama 
Perguruan 
Tinggi 

 ISI Padangpanjang ISI Padangpanjang  

Bindang Ilmu Pengkajian Seni Tari Penciptaan Tari  

Tahun Masuk-
Lulus 

1997-2001 2009-2011  

Judul 
Skripsi/Thesis/
Disertasi 

Tari Jalo Dalam 
Budaya Masayarakat 
Sijunjung 

 

Jalan Pulang  

Nama 
Pembimbing/ 

Promotor 

Mulyadi,S.Kar. M.Hu Arison Ibnur  
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C. Pengalaman 
 

5. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, dan 
Disertasi) 
 

No 

 

Tahun 

 
Judul Penelitian 

 

Pendanaan  

Ket  

Sumber 

Jumlah 

(Juta 
Rupiah) 

1 2007 Zapin Bersahut LEMBIT ISI 
Padangpanjang 

5.000.000 Koreografer 

2 2009 Langkah Mandiri 7.500.000 koreografer 

3 2012 Metode Dan 
Tekhnik Tari 
Minangkabau 

DIKTI 40.000.000 Anggota 
Peneliti 

 
6. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir 

  
  

No 

 

Tahun 

 
Judul Pengabdian Kepada 

Masyarakat  
 

Pendanaan 

 

Sumber 

Jumlah 

(Juta Rupiah) 

1 2011 Pelatih Tari pada 
pembukaan Solok Foklore 
Festifal 

DESBUDPAR 
Kota Solok 

Rp. 5.000.000 

2 2012 Pelatih guru-guru kesenian 
di Kab Rohul Riau 

DIKNAS Kab 
Rohul 

Rp. 
10.000.000 

     

 

7. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari 
pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya) 
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No Jenis Penghargaan 
 

Institusi Pemberi 
Penghargaan 

Tahun 
 

1 Sertifikat, Promosi Silat di 
Melbourne Australia 

KONJEN RI 
Melbourne 

2009 

2 Sertifikat, Promosi budaya ke 
Melbourne Australia 

KONJEN RI 
Melbourne 

2009 

 

3 Sertifikat, penghargaan sebagai 
Partisipan pada Tong-Tong Festival 
di Belanda 

DUBES RI di 
Belanda 

2011 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 

dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 

dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 

satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Pundamental. 

Padangpanjang, 05 Nopember  2015 
 

Yang  menyatakan,  
 

 

 

(Wardi Metro, S.Sn., M.Sn) 

NIP. 197309022005011010 

 

 

 



144 

 

 



145 

 

DATA INFORMAN 

1. Nama  : Sulaiman Juned  

Umur : 41 Tahun 

Pekerjaan : Dosen Institut Seni Indonesia Padangpanjang 

Alamat : Jalan Dr. A. Riva‟i no. 146 Kp. Jambak, Padangpanjang-Sumater 

Barat. 

2. Nama  : Syafwan 

Umur : 55 Tahun 

Pekerjaan : Seniman 

Alamat : Mantan Pengawas seni budaya, Aceh Utara 

3. Nama  : Teuku H.M Husen Amin 

Umur : 75 Tahun 

Pekerjaan : Seniman, Sastrawan Aceh 

Alamat : Panton Labu, Aceh Utara-Aceh 

4. Nama  : Teuku Kamal Sulaiman  

Umur : 60 Tahun 

Pekerjaan : Ketua Dewan Kesenian Aceh 

Alamat : Lampaseh, Banda Aceh 

5. Nama  : Teuku Afifuddin 

Umur : 33 Tahun 

Pekerjaan : Seniman  

Alamat : Banda Aceh 



146 

 

6. Jamal Abdullah : 

Umur  :  40 Tahun 

Pekerjaan  : Pimpinan Sanggar Panteu 

Alamat  : Banda Aceh 

7. Khairul Anwar 

Umur  : 35 Tahun 

Pekerjaan  : Wiraswasta/ Pimpinan Sanggar Seulanga 

Alamat  : Banda Aceh 

 

8. Dindin Akhmad  

Umur  : 40 Tahun 

Pekerjaan  : Akademisi/pemerhati seni Aceh 

Alamat  : Banda Aceh 

9. Fauzan 

Umur  :  

10. daad 

 


