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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Suku Dayak Ngaju adalah suku asli dan terbesar yang bermukim di 

Kalimantan Tengah. Suku Ngaju merupakan suku baru yang muncul dalam 

sensus tahun 2000. Dalam literatur-literatur pada masa awal, Dayak Ngaju 

dinamakan Biaju. Istilah kata Biaju bukan berasal dari orang Dayak Ngaju, 

melainkan berasal dari bahasa orang Bakumpai yang secara Kata “Ngaju” 

berasal dari kata “Biaju” yang berasal dari sebutan orang Bakumpai. Biaju 

merupakan gabungan dari kata bi dan aju yang artinya “dari hulu” atau “dari 

udik” (Andigha, 2022). 

Kalimantan Tengah dikenal memiliki banyak sekali ragam kesenian 

tradisional. Kesenian tradisional merupakan kesenian daerah yang hidup 

tersebar hampir di seluruh Kalimantan. Kesenian daerah ini menjadi sarana 

hiburan yang masih diminati dan digemari masyarakat. Oleh karena itu, tidak 

mengherankan banyak sekali ragam jenis alat kesenian yang digunakan untuk 

seni pertunjukan tradisional. Salah satu kesenian musik yang sangat terkenal di 

Kalimantan Tengah, yaitu karungut. Karungut adalah seni sastra lisan atau bisa 

juga disebut pantun yang dinyanyikan. Karungut ini diciptakan oleh 

masyarakat Desa Tumbang Manggu dan dijadikan sebagai sarana hiburan 

diwaktu senggang, seperti acara kumpul keluarga, pernikahan, dan lain 

sebagainya. Karungut biasanya dinyanyikan dengan iringan kacapi atau rabab. 

Makna lagu karungut adalah sebagai pengingat “penyang hidup” (Pepe 

Rusmitha Agel 2021).  

 Kehidupan masyarakat Dayak tak lepas dari musik. Bagi mereka musik 

sebagai sarana untuk mengiringi tari-tarian dan upacara ritual adat. Suku Dayak 

Ngaju memiliki beberapa alat musik tradisional, yaitu kacapi (kecapi, gitar 

Dayak), kangkanung, suling balawung (Sulim), dan gendang. Sebagian besar 

masyarakat Dayak Ngaju menyebut istilah “gitar Dayak” Kalimantan Tengah 

untuk merujuk alat musik kacapi. Kacapi adalah alat musik petik yang terbuat 

dari kayu hanjalutung (berasal dari bahasa Ngaju). Kacapi memiliki dua 
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sampai tiga dawai. (Haryanto 2015). Kangkanung adalah alat musik pukul 

(pitched percussion) yang terbuat dari kayu dan logam (Leonardo 2011). Suling 

balawung adalah jenis alat musik tiup yang terbuat dari bambu buluh. Suling 

ini terbuat dari bahan bambu dengan ukuran kecil, memiliki lima lubang di 

bagian atas dan satu lubang di bagian bawah (Haryanto 2015, 128-129). 

Instrumen terakhir yaitu gendang. Gendang merupakan alat musik 

membranofon. Gendang  memiliki dua jenis, yaitu gendang mara dan gendang 

tatau. Keduanya memiliki ukuran yang berbeda. Membrannya ada yang terbuat 

dari kulit rusa, sapi dan kambing yang telah dikeringkan kemudian diikatkan 

rotan dan pasak agar lebih kencang. Pada bagian pangkal dibiarkan terbuka, 

agar dapat menghasilkan suara yang lebih keras ketika ditabuhkan 

(Fathurrohman, 2016). 

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk menyusun komposisi 

musik program yang berjudul “Bawi Kameloh”. “Bawi Kameloh” merupakan 

sosok yang menggambarkan perempuan ideal suku Dayak. Sebutan ini 

menggambarkan penulis sendiri yang berasal dari suku Dayak. Menurut hasil 

wawancara dengan Evan, “Bawi Kameloh” adalah gambaran perempuan Dayak 

Kalimantan Tengah yang tangguh dan pemberani (wawancara, 3 Agustus 

2021). Hal ini membuat penulis terinspirasi menggunakan istilah “Bawi 

Kameloh” sebagai gambaran atas dirinya dengan karakter gadis Dayak Ngaju 

yang tangguh dan pemberani. Komposisi ini menceritakan proses perjuangan 

penulis sejak mengenal musik hingga melanjutkan studi di bidang musik 

menggapai cita-citanya dalam bermain musik, mulai dari waktu kecil sebelum 

mengenal musik Barat, yakni belajar musik instrumen piano, kemudian 

terobsesi dan terjun ke dunia musik, hingga melanjutkan kuliah di bidang 

musik. Komposisi ini mengkolaborasikan dua tradisi yang berbeda melalui 

penggunaan alat musik etnis Dayak dan musik Barat. Penulis tertarik membuat 

karya komposisi ini, karena penulis lahir di Kalimantan Tengah yang mengenal 

seni musik Dayak Ngaju dan paham dengan karakter musiknya. Sedangkan 

ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan adalah berdasarkan pada teori 

musik Barat. Kemudian, penulis mengkombinasikan musik Dayak Ngaju 

berdasarkan teori musik Barat. 
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Format komposisi yang dipilih oleh penulis adalah musik program. 

Musik program adalah musik yang menceritakan suatu cerita atau 

mendeskripsikan situasi tertentu, atau perasaan, biasanya musik yang 

mengimitasi suara ekstra musikal untuk mendapatkan efek yang realistis (Cross 

1953). Musik program adalah suatu karya komposisi yang digunakan untuk 

menggambarkan suatu kejadian tertentu kepada pendengarnya, seperti cerita, 

dongeng, lingkungan, pengalaman personal, filosofi, dan sebagainya. Musik 

program digubah sedemikian rupa untuk menghidupkan kisah maupun karakter 

yang muncul di dalamnya dalam bentuk rangkaian bunyi yang mengandung 

idiom musikal tertentu. 

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka untuk menggambarkan kisah 

atau pengalaman hidup yang memiliki format deskriptif-naratif adalah 

menggunakan musik program sebagai sarana yang memadai dan 

memungkinkan mengeksplorasi ide musikal menjadi lebih leluasa. Musik 

program “Bawi Kameloh” disusun dengan format ansambel musik etnis dan 

musik Barat. Instrumen yang digunakan dalam komposisi ini adalah: kacapi, 

kangkanung, suling balawung, gendang, biola I, biola II, biola alto, selo1, 

vibrafon, dan piano.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, maka rumusan 

masalahnya adalah: 

1. Bagaimana proses penyusunan komposisi musik program “Bawi 

Kameloh” dalam format ansambel musik etnis dan musik Barat? 

2. Bagaimana analisis struktur komposisi musik program “Bawi Kameloh” 

dalam format musik etnis dan musik Barat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini, berdasarkan pada 

rumusan masalah diatas, yaitu: 

                                                           
1 Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Selo, alat musik gesek, bentuknya seperti bas, termasuk keluarga 

biola, nadanya satu oktaf di bawah biola. Diakses 20 Juni 2022 pukul 11.09 WIB. 
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1. Mendeskripsikan proses penyusunan komposisi musik program “Bawi 

Kameloh” dalam format ansambel musik etnis dan musik Barat. 

2. Mendeskripsikan analisis struktur komposisi musik program “Bawi 

Kameloh” dalam format musik etnis dan musik Barat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi penulis secara khusus sebagai berikut. 

a. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dalam 

menyusun komposisi ini. 

b. Menjadi sarana apresiasi dan pelestarian kesenian musik Dayak Ngaju. 

c. Mengeksplorasi penggunaan alat musik etnis yang dimainkan bersama 

alat musik Barat. 

d. Sebagai media untuk berbagi kisah tentang perjuangan dan 

pengalaman hidup penulis dari awal merintis dalam dunia musik 

sampai dengan sukses dalam menyelesaikan perguruan tinggi di bidang 

musik. 

e. Selain itu, penyusunan komposisi ini juga menjadi sarana bagi penulis 

untuk berlatih bagaimana menyampaikan kisah perjalanan hidup 

penulis melalui musik, dan pendengar dapat memahaminya melalui 

alur musiknya.  

2. Manfaat bagi masyarakat sebagai berikut. 

a. Memperkenalkan masyarakat umum terhadap kesenian musik Dayak 

Ngaju.  

b. Menunjukkan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kalimantan 

Tengah, bahwa alat musik Dayak Ngaju dapat dikolaborasikan dengan 

alat musik Barat. 

c. Menambah referensi penelitian tentang kesenian musik Dayak Ngaju 

3. Manfaat bagi Program Studi Seni Musik sebagai berikut. 

a. Merepresentasikan musik Barat dengan memunculkan idiom musik 

etnis Dayak Ngaju. 

b. Mewujudkan visi misi Program Studi Seni Musik dengan 

menghasilkan karya penelitian berdasar pada estetika musik Barat 
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dengan mengangkat idiomatika musik nusantara, khususnya musik 

etnis Dayak Ngaju. 

 

 

 

 

 


