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   BAB II  

KAJIAN TEORI 

 

A. Bawi Kameloh 

Hasil wawancara dengan orang tua penulis, Bawi Kameloh berasal dari 

bahasa Dayak Ngaju. Kata “Bawi” artinya gadis, dan “Kameloh” sebagai 

penyebutan gadis Dayak Ngaju. Jadi, Bawi Kameloh artinya gadis Dayak 

Ngaju. Bawi Kameloh menggambarkan karakter gadis Dayak Ngaju yang 

pemberani, tangguh, pintar, dan hebat. Bawi Kameloh merupakan sosok yang 

disebut oleh orang tua saat sedang menimang anak perempuannya. Sosok Bawi 

Kameloh ini menjadi suatu doa dan harapan orang tua agar anaknya memiliki 

karakter pintar dan hebat seperti Bawi Kameloh  (wawancara, 20 Januari 2022). 

Bawi Kameloh merupakan sosok mitos ideal perempuan suku Dayak 

Kalimantan Tengah. Sosok ini memiliki karakter yang kuat dan memiliki 

kelembutan. Sosok ini hidup dalam alam pikiran masyarakat Dayak yang 

ditularkan dari generasi ke generasi (Putri 2021). Berangkat dari pernyataan di 

atas, penulis terinspirasi untuk mengambil istilah Bawi Kameloh sebagai 

gambaran dirinya sendiri yang berasal dari suku Dayak Ngaju.  

 

B. Unsur Ekstra Musikal 

Menurut Stefan Koelsch (2011, 90) ekstra musikal merujuk sesuatu di 

luar musik, seperti emosi atau  perasaan manusia. Selain emosi, ekstramusikal 

merupakan sesuatu di luar musik itu sendiri (DeNora 1986). Berangkat dari 

pengertian di atas, maka komposisi ini akan menggunakan ekstra musikal yang 

merepresentasikan sosok wanita Dayak mengekspresikan perjuangan dan latar 

budaya masyarakat Dayak. 

Bawi Kameloh dikenali sebagai wanita Dayak yang berani, tangguh dan 

pantang menyerah. Selain itu, keterlibatan keluarga inti yang mengasuh dan 

mendidik sesuai budaya Dayak menjadi bagian dari ekstramusikal. Bawi 

Kameloh menjadi kata yang diucapkan langsung saat anak perempuan ditimang 

oleh ibu atau ayah sebagai sebuah doa agar anak pintar, kuat, cantik dan 
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membanggakan orang tua (Putri 2021) Selain itu, ekstra musikal dipakai untuk 

menggambarkan suasana alam yang tidak terlepas dari kicauan burung dan 

hembusan angin di antara pohon-pohon.   

Berikut sosok perempuan ideal dalam pandangan masyarakat Dayak 

Ngaju yang direpresentasikan melalui komposisi musik yang penulis gubah. 

a. Keberanian direpresentasikan dengan perubahan ritme dan dinamika. 

b. Bertanggung jawab direpresentasikan menggunakan instrumen kangkanung 

dan biola I (leitmotif dan identitas sendiri). 

c. Sayang terhadap keluarga direpresentasikan dengan leitmotif orang tua & 

instrumen kecapi. 

d. Hormat kepada leluhur direpresentasikan menggunakan instrumen 

gendang. 

 

C. Musik Program 

Musik program merupakan musik yang diciptakan berdasarkan ide 

maupun inspirasi dari suatu hal atau unsur diluar musik dimana ide tersebut 

merangsang komposer untuk merefleksikannya lewat musik tanpa 

menggunakan kata-kata yang kemudian diperdengarkan kepada audience. 

Beberapa komposisi musik program bersifat menceritakan kisah yang spesifik, 

contohnya seperti dongeng musikal karya Prokofiev “Peter and the Wolf”, 

dimana setiap instrumen mempunyai perannya masing-masing dan 

memperagakan kata-kata narator. Karya musik program lainnya yang bersifat 

deskriptif dengan cara yang umum menunjukan suasana dan emosi, contohnya 

karya dari Franz Lizt komposisi Les Préludes berdasarkan puisi Lamartine. 

Kebalikan dari musik program disebut Musik Absolut. Beberapa menggunakan 

istilah “musik program” hanya untuk musik instrumental. Selain itu musik 

program digunakan juga untuk lagu-lagu di mana musiknya sangat sesuai 

dengan makna dan suasana kata, seperti dalam komposisi musik vokal Jerman 

(Lied) karya Schubert, Schumann, dan Brahms. Contoh karya komposisi yang 

sesuai dengan komposisi “Bawi Kameloh” ini adalah komposisi untuk kuartet 

gesek “tells a story” karya Beethoven. Komposisi ini seperti mengungkapkan 
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perasaan, dan pendengar mungkin akan dengan mudah menyetujui apakah 

perasaan yang diungkapkan itu sedih atau bahagia (Ammer 2004).   

Komposisi ini menggunakan musik program dengan tipe naratif dan 

deskriptif yang menurut Stein (1979, 170-171), merupakan musik program 

yang diangkat berdasarkan rangkaian kegiatan secara berurutan dan 

menggambarkan keadaan suatu bentuk, ruang, dan waktu. Selain itu, ada dua 

tipe musik program lainnya, yaitu apelatif yang menyiratkan suatu karakter dan 

ideasional yang mengungkapkan beberapa konsep filosofi atau psikologis. 

 

D. Instrumen Musik 

1. Musik Suku Dayak 

Haryanto. (2015: 97) mengatakan tentang musik dayak sebagai berikut: 

       Pengelompokan jenis musik di Kalimatan terbagi atas dua perspektif, 

yakni perspektif dari masyarakat dayak, dan perspektif masyarakat non 

dayak yang tinggal di Kalimantan. Bagi masyarakat non dayak 

pengelompokan musik dibedakan menjadi: musik ‘Pedalaman’, musik 

Melayu, musik ‘Pinggiran’ (pesisir). Saya tidak menggunakan istilah 

musik pedalaman (walaupun yang dimaksud musik pedalaman 

mengarah pada musik Dayak), melainkan menggunakan istilah musik 

Dayak atau musik suku Dayak. 

 

a. Kacapi 

Alat musik kacapi merupakan salah satu jenis alat musik petik 

yang sangat terkenal pada masyarakat Dayak Ngaju yang ada di 

Kalimantan Tengah. Kacapi memiliki dua sampai tiga dawai. Kacapi 

terbuat dari kayu Hanjalutung (bahasa Ngaju) sejenis kayu waru lengis 

(Jawa). Masyarakat setempat memilih kayu hanjalutung untuk bahan 

kacapi karena menganggap kayu tersebut tahan (kuat) terhadap hama, 

tidak mudah patah, dan sangat ringan. Kayu yang ideal digunakan 

adalah kayu yang tua, lurus, dan tidak cacat atau retak. Kacapi 

memiliki ukuran panjang berkisar 100 cm dan lebar bagian bawah 12 

cm. Alat musik kacapi biasanya dimainkan berpasangan, terdiri dari 

dua orang pemain. Musik karungut biasanya menambahkan satu alat 

musik gesek, yaitu rebab dan suling empat lubang. Sepasang kacapi 
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terdiri dari dua jenis, yaitu memiliki tiga dawai yang memainkan lagu 

pokok (kacapi 1) dengan penalaan nada E, A, dan D pada senar 1, 2, 

dan 3. Adapun penalaan pada dawai kacapi dua adalah C pada senar 1 

dan A pada senar 2. 

 

Notasi 2. 1. Penalaan kacapi dua dawai 

 

Notasi 2. 2. Jarak nada kacapi tiga dawai 

 

 

Notasi 2. 3. Notasi melodi kacapi 2 

 

Notasi 2. 4. Notasi melodi kacapi 1 

 

Gambar 2. 1. Sepasang kacapi di kampung Tumbang Lahang 

Teknik permainan kacapi lebih sederhana dibanding sapek karena 

kacapi jarang menggunakan ornamentasi lainnya, kecuali acciacatura 

(acc). Selain itu, kacapi dimainkan hanya menggunakan satu posisi 
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dengan jangkauan satu oktaf, sehingga tidak ada perpindahan posisi ke 

atas maupun ke bawah seperti memainkan sapek (Haryanto 2015). 

b. Kangkanung  

Kangkanung adalah alat musik yang dimainkan dengan cara 

dipukul. Kangkanung pada umumnya terbuat dari bilah logam yang 

diletakkan dalam rak kayu. Alat musik ini terdiri dari lima bilah logam 

dengan nada yang berbeda sesuai bentuk ukurannya. Kangkanung 

memiliki dua jenis perbedaan dari bahannya. Jenis yang pertama, yaitu 

dari bahan perunggu yang umumnya didapatkan dari luar Kalimantan, 

sementara kangkanung dari masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah 

sendiri terbuat dari bahan kayu. Menurut Wendy, ada pula kangkanung 

yang memiliki dua belas nada, dinamakan kangkanung sarunai. 

Adapun juga yang menggunakan kangkanung dua belas nada, yaitu 1-

2-3-4-5-6-7-1-2-3-4-5 atau bisa kustom nada sesuai kebutuhan. Untuk 

nada dasarnya sendiri, juga bisa dikustom. Kangkanung biasanya 

dimainkan untuk acara-acara sakral, seperti menggiring seni tari dan 

lagu daerah setempat (wawancara 28 Januari 2022, pk. 08.30 WIB).  

c. Suling Balawung 

Sulim atau suling balawung adalah jenis alat musik tiup yang 

terbuat dari bambu buluh. Suling Balawung mempunyai sebutan yang 

beraneka ragam, seperti: sebagian masyarakat Dayak di Kalimantan 

Tengah menyebutnya dengan nama bambu humbang, temiyang atau 

keroni lotang (bahasa Aoheng), dan masyarakat Siang menyebut 

tolung. Alat musik tersebut memiliki empat buah lubang nada yang 

berjarak, kira-kira A–C–D–E–G, tetapi sebenarnya lebih mendekati ke 

nada slendro Jawa 6 (nem) – 1 (ji) –2 (ro) – 3 (lu) – 5 (ma). Alat musik 

ini turut digunakan untuk pengiring tari-tarian, seperti: tari mandau, 

tari kinyah, dan terkadang juga digunakan dalam musik karungut. 

Namun suling balawung lebih berfungsi sebagai ilustrasi, atau hiasan 

lagu (dalam arti tidak memainkan lagu pokok), sehingga sering 
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digunakan sebagai iringan teater tradisional untuk memberikan 

ilustrasi saat suasana sedih atau sepi (Haryanto, 2015: 128). 

 

 

Gambar 2. 2. Beragam jenis Suling Balawung 

d. Gendang 

Gendang merupakan salah satu instrumen untuk ansambel musik 

Dayak. Beberapa instrumen yang terdapat dalam ansambel musik 

Dayak, antara lain gong, gendang, katambung, dan kangkanung. 

Gendang adalah alat musik perkusi. Gendang biasanya dipakai untuk 

musik-musik hiburan, seperti musik pengiring tarian manasai. 

Gendang juga dipakai untuk pengiring upacara (Haryanto 2015). 

Menurut hasil penelitian penulis melalui survei langsung ke sanggar 

SMK Bhakti Mulya Sampit dan wawancara via sosial media, secara 

organologi instrumen gendang terbuat dari jenis kayu yang kuat seperti 

kayu meranti dan membrannya terbuat dari kulit kambing (Wawancara 

bersama wendy via whatsapp). 

 

Gambar 2. 3. Gendang Dayak 

2. Musik Ansambel 

Musik ansambel atau bisa disebut juga sebagai suatu kelompok 

kegiatan musik adalah sajian musik yang terdiri dari campuran beberapa 

alat musik yang dipilih. Musik ansambel mengandung unsur melodis, 
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ritmis, dan harmonis. Musik ansambel dimainkan secara bersamaan dengan 

beberapa alat musik yang berbeda.  

Adapun dua jenis musik ansambel sebagai berikut. 

a. Ansambel sejenis, dimana isinya ada ansambel perkusi, ansambel tiup, 

ansambel gesek, dan kuartet gesek. 

b. Ansambel campuran. Ansambel campuran adalah bentuk penyajian 

musik ansambel yang menggunakan berbagai jenis alat musik yang 

beragam. Pada ansambel campuran terdapata alat musik yang bermain 

secara harmonis atau yang berfungsi sebagai ritmis maupun melodis. 

Contoh alat musik campuran adalah biola, viola, cello, vibraphone, dan 

simbal (Krisnawati 2021). 

3. Piano 

Piano merupakan intrumen keyboard yang memiliki hammer untuk 

memukul senar yang ada didalam piano untuk menghasilkan bunyi. Nama 

piano singkatan dari nama aslinya, yaitu pianoforte, dari bahasa Itali yang 

artinya “lembut-keras”. Hal ini mengacu pada fakta, bahwa pemain dapat 

menghasilkan nada yang lebih lembut atau lebih keras dengan 

memvariasikan tekanan jari pada tuts. Piano memiliki jarak nada yang 

paling luas dari pada instrumen lainnya, kecuali organ. Setiap nada 

dikendalikan oleh satu tuts, dan totalnya berjumlah 88 tuts. Ketika pemain 

menekan satu tuts, palu yang dilapisi kain menghantam satu senar. Ketika 

pemain menekan lebih dari satu tuts secara bersamaan, maka palunya juga 

akan menghantam senar secara bersamaan (Ammer 2004, 310). 

4. Vibrafon 

Vibrafon merupakan instrumen perkusi bernada yang ditemukan pada 

tahun 1920-an dan digunakan dalam orkestra, band, dan ansambel jazz. 

Secara tampilannya mirip seperti xylofon dan marimba. Seperti kedua 

instrumen tersebut, vibrafon memiliki papan seperti piano, dengan dua 

baris bilah aluminium, bukan tuts. Di bawah setiap bilah, terdapat tabung 

logam yang tergantung, yang digunakan sebagai resonator (memperkuat 

getaran bilah aluminium tersebut). Setiap tabung resonator juga dilengkapi 
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dengan kipas kecil berbentuk dayung. Kipas angin, yang dibuat berputar 

oleh motor listrik, membuka dan menutup secara bergantian bagian atas 

tabung resonator, sehingga menghasilkan getaran (goyangan nada) pada 

suara yang dihasilkan. Selain itu, instrumen memiliki mekanisme redaman 

yang dioperasikan menggunakan pedal. Pedal dapat membungkam not atau 

akor saat baru dimainkan. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul 

memakai stik mallet (Ammer 2004, 458-459). 

 

Gambar 2. 4. Vibrafon 

5. Synth pad 

Synth pad adalah tekstur ambient yang bersih yang membantu 

membangun suasana pada trek maupun komposisi. Synth pad mungkin 

tidak terdengar dengan jelas dalam campuran permainan instrumen yang 

padat, tetapi pad sering kali memberikan latar sonik yang merekatkan 

sebuah lagu (Hahn 2020). 

Synth pad adalah akor atau nada sustain (yang diperpanjang) yang 

dihasilkan oleh synthesizer. Synth pad sering digunakan untuk memberi 

kesan harmonis pada latar belakang dan suasana dengan cara yang sama 

seperti bagian string yang sering digunakan dalam musik orkestra dan 

musik film. Biasanya, synth pad dimainkan dengan menggunakan not utuh 

dengan penambahan slur di atas garis birama. Synth pad terkadang 

menahan atau memperpanjang nada yang sama saat suara utama 

menyanyikan atau memainkan seluruh frase atau bagian musik. Seringkali, 

suara yang digunakan untuk synth pad terdengar samar-samar seperti 

organ, string, atau timbre vokal. Selama akhir 1970-an dan 1980-an, 

synthesizer string dibuat khusus dengan memunculkan efek suara string 
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menggunakan teknologi terbatas pada waktu itu. Banyak musik populer di 

tahun 1980-an yang menggunakan synth pad, ini menjadi jaman 

synthesizer polifonik, seperti halnya gaya jazz halus dan musik jaman 

modern. Salah satu dari banyak lagu terkenal dari jaman yang memasukkan 

synth pad adalah "West End Girls" oleh Pet Shop Boys, yang tercatat 

sebagai pengguna teknik ini (OneWatt 2018).  

 

Gambar 2. 5. Synth Pad 

 

E. Kerangka Kompositoris 

Komposisi yang berjudul “Bawi Kameloh” ini terdiri dari tiga movement. 

Bagian pertama berjudul “Tampara tuntang kecangkalkuh”. Bagian kedua 

berjudul “The Wanderer”. Bagian ketiga berjudul “Limbah ujan mandang 

tinai”. Adapun instrumen yang digunakan dalam komposisi ini, diantaranya 

kacapi, kangkanung, suling balawung, gendang, synth pad, biola I, biola II, 

biola alto, selo, vibrafon, dan piano.  

 Pada bagian pertama berjudul “Tampara tuntang kecangkalkuh” yang 

artinya “Awal dari perjuanganku”. Penulis menceritakan tentang perjalanan 

hidup penulis sejak masa kecil yang terobsesi dan hobi bermain piano, lalu 

mendalami hobi dengan mengikuti kursus piano sampai penulis akhirnya 

memutuskan untuk melanjutkan studi jurusan seni musik. Dorongan orang tua 

menjadi inspirasi bagi penulis untuk terus belajar musik. Penulis menggubah 

komposisi ini menggunakan alat musik Dayak Ngaju sebagai media dalam 

proses belajar musik dan tempat tinggal penulis sendiri dari Kalimantan 

Tengah. Secara kompositoris, teknik komposisinya menggunakan pengolahan 
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gaya musik Barat, artinya diolah dalam: repetisi, sekwen, melodi ostinato, 

ornamentasi, dan lain sebagainya. Komposisi ini menggunakan teknik imitasi 

ekstra musikal untuk menggambarkan suasana Kalimantan. Komposisi pada 

bagian ini menggunakan tonalitas D minor, bertempo Largetto (65 bpm), dan 

bersukat 4/4. Instrumen yang digunakan pada bagian ini, yaitu kacapi, suling 

balawung, kangkanung, dan gendang. Selain itu penulis juga menggunakan 

tambahan synth pad, semacam Synth Bass untuk menghadirkan suara bass 

berfungsi untuk lebih membangun suasana penulis harapkan.  

Pada bagian kedua berjudul “The Wanderer” yang artinya “Si 

Pengembara”. Si Pengembara ini menggambarkan profil penulis yang sedang 

merantau dan berpetualang ke pulau Jawa untuk berkuliah. Dalam proses 

perjalanan pada masa perkuliahan, penulis banyak mendapatkan pengalaman. 

Dari yang sebelumnya hanya belajar piano dan mengenal jenis alat musik dari 

suku Dayak, sampai penulis dapat belajar tentang instrumen musik Barat. 

Penulis juga menemukan cintanya dan menjalin hubungan kasih. Komposisi 

pada bagian ini menggunakan beberapa tonalitas. Tonalitas yang dipakai untuk 

bagian introduksi yaitu D mayor, bertempo Andantino (85 bpm), dan bersukat 

4/4. Instrumen yang dipakai pada bagian ini, yaitu piano, biola I, biola II, biola 

alto, selo, dan vibrafon. 

 Movement ketiga berjudul “Limbah ujan mandang tinai” yang diambil 

dari salah satu pepatah Dayak, artinya “Setelah hujan panas lagi”, maknanya 

adalah setelah kesusahan akan ada masa kesenangan (kesuksesan) (Dunis Iper 

1997, 47). Sampailah penulis diakhir masa perkuliahannya. Setelah berbagai 

lika liku permasalahan yang dihadapi, akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

segala tugas kuliah dan karya komposisi yang menghasilkan dua kolaborasi alat 

musik yang berbeda, yaitu musik etnis suku Dayak Ngaju dan musik Barat. 

Intrumen yang digunakan merupakan instrumen gabungan, yaitu kacapi, suling 

balawung, kangkanung, Gendang, piano, biola I, biola II, biola alto, selo, dan 

vibrafon. 


