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KATA PENGANTAR 
 
 

 Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. karena rahmat 

dan hidayah-Nya penulisan buku Muatan Lokal “Budaya Melayu 

Siak” dapat terselesaikan dengan tiada halangan yang berarti. 

 Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada: 

1. Bapak Drs. OK Nizami Jamil sejarawan dan tokoh budaya 

Melayu Siak, atas segala masukkan dan kritiknya sehingga 

buku ini dapat terselesaikan dengan baik.  

2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Siak atas segala fasilitas dan rekomendasinya yang diberikan 

kepada Tim Penulis. 

3. Bapak Sekretaris dan Kabid Pembinaan SD Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak yng telah 

memberikn suport penulisan bukui ini. 

4. Bapak Ketua LAM Kabupaten Siak yang telah memberikan 

fasilitas penggunaan sarana dan prasarana LAM demi 

terwujudnya buku yang dicita-citakan ini. 

5. Semua pihak yang telah membantu baik moral maupun 

material yang tidak dapat diebutka satu persatu atas segala 

peran dan bantuannya. 

Tentunya buku ini masih jauh dari sempurna, untuk itu 

diharapkan kritik dan saran sangat diharapkan dari semua pihak 

guna penyempurnaan selanjutnya. 
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Tim Penulis berharap semoga buku dapat bermanfaat untuk 

mengenalkan budaya melayu kepada peserta didik dan lestarinya 

budaya melayu dimasa yang akan datang. Amiin. 

 

 

Siak, 5 Oktober 2018 
       Tim Penulis  

        Buku Muatan Lokal Siak 
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SEKAPUR SIRIH BUPATI SIAK 

Assalamu’alaikum Wr. Wb, 

 Mengawali sambutan ini segala puji dan syukur kita 

panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan 

karuniaNya kepada kita semua. 

 Alhamdulillah, atas berkat dan ridha Allah SWT, Buku Muatan 

Lokal “Budaya Melayu Siak” telah selesai penulisannya. Semoga 

buku ini dapat dijadikan rujukan dan memotivasi generasi penerus  

kita untuk menanamkan dan melestarikan nilai-nilai budaya Melayu 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 Kebudayaan merupakan salah satu khasanah kekayaan 

budaya bangsa Indonesia yang harus kita lestarikan bersama. 

Penerapan kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Siak pada jalur 

pendidikan formal di sekolah merupakan salah satu cara untuk 

menanamkan dan melastarikan nilai-nilai budaya Melayu (Siak) 

pada anak-anak dan genersi kita sejak dini agar mereka lebih 

mengenal, memahami dan menerapkan nilai-nilai budaya Melayu 

(Siak) dalam kehidupan sehari-hari. 

 Saya menyambut baik dengan diterbitkannya Buku Muatan 

Lokal “Budaya Melayu Siak” yang ditulis oleh Tim Sembilan,  
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berdasarkan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Siak yang 

telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Siak, untuk digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah. 

 Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Siak 

mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan 

penulisan buku ini. Hasil karya Tim Penulis ini adalah sebuah 

tanggung jawab yang tinggi akan pelestarian budaya Melayu Siak 

yang dapat dijadikan sebagai sebuah karya yang bermanfaat bagi 

generasi penerus kita di masa yang akan datang. Semoga Allah 

SWT melimpahkan rahmat dan berkahnya bagi kita semua. Amin. 

     Siak Sri Indrapura,    Juni  2019 

      BUPATI SIAK 

 

       Drs .H. ALFEDRI, M.Si. 

 

 

 

vi 



 

 

 

 

SEKAPUR SIRIH KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK 

Assalamu’alaikum Wr. Wb, 
Puji syukur yang setinggi-tingginya kita panjatkan kehadirat 

Allah SWT. Atas berkat rahmat dan hidayah-Nya hingga 

tersusunnya  Buku Muatan Lokal “Budaya Melayu Siak” yang 

dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengajarkan nilai-nilai 

budaya Melayu dalam kehidupan sehari-hari. 

Penerapan kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Siak 

pada jalur pendidikan formal di sekolah merupakan salah satu 

cara untuk menanamkan nilai-nilai budaya Melayu (Siak) pada 

peserta didik di sekolah agar lebih mengenal, memahami dan 

menerapkan nilai-nilai budaya Melayu (Siak) dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Dengan diterbitkannya buku ini semoga bermanfaat dan 

dapat menambah pengetahuan bagi guru dan peserta didik 

untuk lebih mencintai budayanya. 

Saya menyambut baik dengan diterbitkannya Buku Muatan 

Lokal “Budaya Melayu Siak” yang ditulis oleh Tim Sebelas, 

berdasarkan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Siak yang 

telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
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Kabupaten Siak, untuk digunakan dalam proses pembelajaran di 

sekolah. 

 Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam 

kegiatan penulisan buku ini. Semoga Allah SWT melimpahkan 

rahmat dan berkahnya bagi kita semua. Aamiin. 

 

     Siak Sri Indrapura,    Juni  2019 

KEPALA DINAS PENDIDIKAN 

DAN KEBUDAYAAN KAB. SIAK 

 

H. LUKMAN, S.Sos, M.Pd 
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SEKAPUR SIRIH TOKOH BUDAYA (Drs. H. O.K. NIZAMI 
JAMIL) 
Assalamu’alaikum Wr. Wb, 

 Setinggi puji sedalam syukur kehadirat Allah SWT. Atas 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga telah tersusun Buku Muatan 

Lokal “Budaya Melayu Siak” yang dapat dijadikan rujukan dalam 

menanamkan nilai-nilai budaya Melayu dalam kehidupan sehari-

hari. 

 Budaya adalah hasil pengembaraan manusia, tanpa budaya 

manusia  tidak mempunyai peradaban. Budaya Melayu termasuk 

budaya timur yang dalam manifestasinya selalu berhubungan 

erat dengan Sang Khalik.  Keikhlasan hati yang dipadukan 

dengan keluhuran budi merupakan sifat arif dan bijaksana 

masyarakat Melayu. Keutamaan nilai itu harus dipertahankan 

dan dilestarikan oleh masyarakat Melayu melalui kehidupan 

sehari-hari. 

 Penerapan kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Siak pada 

jalur pendidikan formal di sekolah merupakan salah satu cara 

untuk menanamkan dan melastarikan nilai-nilai budaya Melayu 

(Siak) pada peserta didik dan generasi kita sejak dini agar  
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mereka lebih mengenal, memahami dan menerapkan nilai-nilai 

budaya Melayu (Siak) dalam kehidupan sehari-hari. 

 Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan 

penulisan buku ini. Hasil karya Tim Penulis   ini adalah sebuah 

tanggung jawab yang tinggi akan pelestarian budaya Melayu 

Siak yang dapat dijadikan sebagai sebuah karya yang 

bermanfaat bagi generasi penerus kita dimasa yang akan 

datang. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan berkah-

Nya bagi kita semua. Aamiin. 

             Pekanbaru,    Juni  2019 

TOKOH BUDAYA SIAK 

 

       Drs. H. O.K. NIZAMI JAMIL 
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BAB  I 

MAKANAN DAN MINUMAN 

KHAS DAERAH SIAK  

3.1 Mengidentifikasi masakan khas Siak (bolu 
kembojo, kue hasidah, kue bangkit, cencalok, 
tempoyak, ikan salai) 
 

3.2 Mengidentifikasi minuman khas Siak 
(laksamana mengamuk dan sarang burung) 

 

4.1. Membuat makanan khas daerah Siak(bolu 
kembojo, kue hasidah, kue bangkit, cencalok, 
tempoyak, ikan salai) 

   
4.2. Membuat minuman khas daerah Siak  

(laksamana mengamuk dan sarang burung) 
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1. Keanekaragaman Makanan dan Minuman 
 

Keanekaragaman budaya di Indonesia 

adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri 

keberadaannya. Dalam masyarakatnya yang 

majemuk, tentunya masyarakat Indonesia juga 

memiliki berbagai kebudayaan suku bangsa yang ada 

di masing masing daerah. Kebudayaan darah setiap 

daerah dapat berupa tarian, ornamen, motif kain, 

ritual, alat musik, cerita rakyat, musik dan lagu, seni 

pertunjukan, arsitektur, pakaian tradisional, 

permainan tradisional, senjata dan alat perang, 

prasasti dan naskah kuno, tata cara pengobatan 

termasuk makanan dan minuman.  

Makanan tradisional yang ada di Indonesia 

sangat bervariasi. Bahkan, masakan Indonesia 

adalah salah satu tradisi kuliner yang paling kaya di 

dunia, dan penuh dengan cita rasa yang kuat. 

Kekayaan jenis masakan merupakan cermin 

keberagaman budaya dan tradisi Indonesia yang 
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terdiri dari ribuan  pulau dan memiliki peran penting 

dalam budaya nasional Indonesia secara umum. 

Variasi tersebut yang akhirnya menciptakan 

keunikan yang khas pada sajian kuliner setiap 

daerah. Salah satunya adalah kuliner dari Kabupaten 

Siak. Sajian kuliner Siak cukup populer, tidak hanya 

di kalangan masyarakat Siak sendiri namun juga bagi 

masyarakat dari etnik lain. Beberapa jenis makanan 

khas daerah Siak antara lain: bolu kembojo, kue 

hasidah, roti jalo, roti canai, kue bangkit, cencalok, 

tempoyak, ikan salai. 

 

a. Bolu Kemojo 
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Kue khas daerah Siak ini merupakan salah 

satu warisan kuliner yang sampai saat ini masih 

tetap digemari oleh para masyarakat, khususnya di 

daerah Siak. Rasa dari kue bolu yang manis dan 

gurih berpadu menjadi satu. Rasa gurih yang ada 

pada kue bolu kemojo ini, berasal dari campuran 

santan yang ada didalamnya. Selain itu, teksturnya 

sendiri, juga terbilang sangat lembut, sehingga kue 

bolue kemojo ini, banyak digemari. 

Adapun untuk membuatnya juga terbilang 

cukup mudah, hanya memerlukan beberapa bahan 

yang sederhana. Proses pembuatannya hanya 

beberapa tahap saja, yang tentu saja mudah 

dipraktikan. Bolu kemojo kerap dijadikan makanan 

kecil untuk berbuka puasa, dan juga dihidangkan 

untuk berbagai macam acara khusus.  

Jika kalian ingin praktik membuat  kue 

bolu kemojo , berikut ini adalah resep dan langkah-

langkah  pembuatan bolu kemojo. 
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1. Margarine dilelehkan 300 gram 

2. Tepung tergu 350 gram 

3. Gula pasir 300 gram 

4. Santan kelapa 600 ml 

5. Telur ayam 8 butir 

6. Air perasan daun suji 50 ml 

7. Cengkeh, kayu manis adas manis dan buah 

pala secukupnya 

8. Daun pandan secukupnya. 

Tahap pertama dalam membuat kue bolu 

kemojo adalah dengan menumbuk daun suji dan 

disaring untuk diambil airnya. Setelah itu kayu 

manis, cengkeh, adas manis, dan buah pala digiling 

dan diayak. Langkah selanjutnya adalah dengan 

mencampur tepung terigu dengan telur yang sudah 

dikocok hingga mengembang dengan ditambahkan 

santan, gula pasir dan daun pandan. Campurkan 

bubuk rempah dengan air secukupnya dan aduk 

sampai tercampur rata dan adonan sudah cukup 
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kekentalannya. Panaskan cetakan dengan diolesi 

mentega dan masukan adonan kedalam cetakan 

dan di oven sampai pinggiranya kuning kecoklatan 

pertanda kue bolu sudah masak . Setelah dingin, 

kue bolu kemojo siap dihidangkan. 

 

b. Kue Hasidah 

Kue hasidah merupakan salah satu jenis 

kue khas daerah Siak  yang  memiliki tekstur yang 

lembut dan rasanya manis yang merupakan 

perpaduan rempah seperti cengkeh, kayu manis dan 

daun pandan. Kue hasidah biasanya ini dimakan 

bersama dengan bawang goreng. kue ini bisa 

dibentuk sesuai keinginan atau kreativitas kita. 

Bahan bahan yang diperlukan untuk 

membuat kue hasidah antara lain tepung terigu, telur 

ayam, air, gula pasir, cengkeh dan kayu manis, 

bawang, mentega , garam, dan daun pandan.  
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Untuk membuat kue hasidah, pertama 

tama adalah bawang diiris lalu digoreng hingga 

kekuningan, angkat ditiris minyaknya. Masukkan 

mentega ke dalam minyak bekas gorengan bawang 

hingga mentega mencair dan menyatu dengan 

minyak, lalu angkat. Setelah itu tepung diayak lalu 

diaduk bersama gula pasir, air, garam, kocokan 

telur, bunga cengkeh, kayu manis dan daun pandan, 

lalu adonan diaduk rata sampai semua bahan 

tercampur rata. Kemudian saring adonan tadi 

kedalam wajan hingga menghasilkan adonan yang 

halus , lalu dimasak dengan suhu sedang, diaduk 

dan campurkan mentega yang dicairkan untuk 

olesan, diaduk terus hingga adonan licin dan tidak 

lengket. angkat adonan tersebut lalu dibentuk 
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kedalam piring sesuai dengan keinginan, olesi 

campuran mentega dan minyak lalu taburi bawang 

yang di goreng tadi ke atas adonan. dan siap 

disajikan. 

c. Kue bangkit 

 

Kue bangkit merupakan salah satu 

kue tradisional khas daerah Siak 

yang masih tetap lestari sampai 

sekarang.  Kue bangkit menjadi salah satu kue khas 

yang biasanya disajikan pada momen hari raya Idul 

Fitri. Warna kue bangkit putih kekuningan dan 

biasanya diberi hiasan berwarna merah di atasnya. 

Tekstur kue bangkit sangat halus dan gampang 

remuk. Kue bangkit akan lumer di dalam mulut dan 

mempunyai rasa yang renyah ketika dikunyah.  

Bahan utama untuk membuat kue bangkit 

ini adalah tepung tapioka, telur, gula halus, santan, 

daun pandan, dan pewarna makanan untuk 

menghias  
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Untuk membuatnya, kalian mulai dengan 

menyangrai tepung bersama dengan daun pandan 

selama kurang lebih 75 menit dengan menggunakan 

api sedang sampai tepung terasa lebih ringan dan 

menguning kemudian angkat dan  dinginkan. 

Kemudian alasi loyang dengan menggunakan 

margarin dan panaskan pada oven bersuhu 160o C. 

Setelah itu, kocok kuning telur sampai 

mengembang, kemudiaan masukan air santan dan 

kocok hingga rata. Langkah selanjutnya adalah 

mengayak tepung ke atas baskom yang bersih 

kemudian tambahkan adonan telur dan gula halus 

dan secara bertahap, masukkan sisa santan. Aduk 

dengan menggunakan tangan sampai adonan 

benar-benar kuat untuk dicetak. Tidak terlalu kering 

atau tidak terlalu basah. Selanjutnya, giling adonan 

setebal 1 cm dan dicetak sesuai dengan selera. 

Pangganglah adonan dalam oven selama 25 menit 

pada suhu 160°C dan untuk menghiasinya bisa  

menambahkan pewarna di atasnya. 
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d. Cencalok 
 

 

Cencalok ialah sejenis lauk dalam 

hidangan tradisional daerah Siak. makanan ini 

dibuat dari udang halus.  Pelengkap menu makan 

ini, punya rasa pedas dan gurih yang menjadi 

perpaduan sempurna. Bentuk cencalok mirip seperti 

terasi namun masih berupa udang utuh yang sudah 

melalui proses fermentasi.  

Untuk membuat cincalok, pertama-tama 

udang harus dibersihkan dengan air laut. setelah 

dicuci, udang yang telah bersih dicampur dengan 

garam. Campuran udang dan garam akan didiamkan 

pada wadah tembikar yang ditutup dengan kain atau 
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penutup tembikar selama 20 hingga 30 hari. Setelah 

melewati masa pengawetan, cencalok sudah siap 

dijadikan bahan pelengkap menu-menu lain. 

Biasanya, cencalok akan dicampurkan ke dalam 

sambal atau ikan asin agar semakin menggugah 

selera. 

    

f. Tempoyak 

Apakah kalian pernah makan tempoyak? 

Gimana rasanya? Unik dan nikmat ‘kan?. Kalau 

kamu yang suka makan durian, dijamin pasti akan 

suka makan tempoyak karena memang olahan ini 

dibuat dari bahan utama durian yang sudah melalui 

proses fermentasi.  Salah satu makanan khas 

daerah Siak ini biasanya dikonsumsi 

sebagai lauk saat menyantap nasi. Citarasa dari 

Tempoyak adalah asam, karena terjadinya  

proses fermentasi pada daging buah durian.  

Untuk membuat tempoyak, hal pertama yang 

perlu disiapkan adalah buah durian yang masak . 

11 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lauk
https://id.wikipedia.org/wiki/Nasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Asam
https://id.wikipedia.org/wiki/Fermentasi_(makanan)
https://id.wikipedia.org/wiki/Durian


 

 

Pertama-tama, pisahkan biji durian dari dagingnya, 

berilah sedikit garam untuk memberi rasa asin pada 

daging durian, tanpa menghilangkan rasa manisnya, 

lalu aduk sampai merata. Tambahkan sedikit cabai 

rawit yang sudah diulek. Aduk daging durian sampai 

rata. Selain menambah rasa pedas, cabai rawit juga 

mempercepat proses fermentasi. Setelah selesai, 

simpan daging durian yang sudah diaduk tadi di 

dalam wadah tertutup (stoples) pada suhu ruangan, 

dan simpan selama 3-5 hari untuk proses 

fermentasi. 

 

g.  Ikan Salai 
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Sebagian Masyarakat di daerah siak 

bertempat tinggal di tepi Sungai Siak sehingga 

identik dengan ikan sebagai lauk pauk dalam 

kesehariannya. Ikan adalah salah satu sumber 

protein hewani yang cukup banyak disukai orang. 

Namun sebagaimana layaknya sumber protein 

hewani yang lain, ikan juga mudah busuk jika tidak 

segera diolah. Ada beberapa cara untuk mengolah 

ikan agar lebih awet, misalnya dengan 

penggaraman atau dengan pengasapan.  

Pengasapan adalah salah satu cara 

pengawetan ikan daging dengan mengunakan 

panas dan asap hasil pembakaran kayu terhadap 

ikan, tetapi tidak langsung terkena api, manfaat lain 

dari asap pembakaran kayu adalah asap akan 

memberikan rasa dan aroma yang khas terhadap 

ikan tersebut. 

Ikan salai  merupakan salah satu menu 

makanan khas yang sering dijumpai di daerah Siak. 

Makanan ini bahkan menjadi lauk favorit 
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masyarakat di daerah Siak. Ikan salai atau dalam 

bahasa Indonesia yang berarti ikan asap khas Siak 

ini dibuat dari  ikan segar yang kemudian 

dikeringkan dengan cara diasapi. Rasanya tentu 

sedap dengan aroma asap dari pengasapan yang 

dilakukan.  

Untuk membuat ikan salai, ada beberapa 

langkah yang harus dilakukan. Pertama tama yaitu 

proses  pembersihan dan penyiangan yang 

dilakukan dengan cara  membelah ikan menjadi 

dua bagian yang sama besar setelah itu Setelah itu 

susun ikan di atas bakaran atau para-para dan  

kemudian siapkan sabut kelapa dan arang untuk 

membuat asap, lalu asapi ikan sambil dibolak balik 

dan dicek, apa ikan telah dalam kondisi kering. 

Setelah masak, keluarkan ikan dari tempat 

pengasapan dan dinginkan. 

Ikan asap yang baik memiliki beberapa ciri 

khas, yaitu warnanya coklat keemasan dengan 

permukaan yang tampak licin dan mengkilap. 
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Baunya juga sangat khas dan menggoda selera, 

serta tekstur dagingnya sedikit berair. Jika proses 

pengasapannya benar dengan suhu yang 

mencapai 60-80 derajat celsius, maka ikan akan 

tahan hingga 1 bulan lebih. 

 

2. Aneka Minuman Khas Daerah Siak 

a. Laksamana Mengamuk 

 Minuman laksamana 

mengamuk merupakan 

minuman khas dalam 

deretan kuliner tradisional 

dari masyarakat Kabupaten 

Siak. Bahan utamanya adalah buah kuini atau embacang.  

Kuini sejenis buah mangga yang memiliki tekstur 

daging lembut dibanding embacang, namun lebih sedikit 

seratnya, kulitnya lebih tebal dibanding mangga 

biasa.Cara membuatnya dengan mencincang buah kuini 

atau embacang,diberi santan dan gula pasir. 
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b. Minuman Sarang Burung 

 

Minuman sarang burung adalah salah satu 

minuman khas daerah Siak yang popular karena cita 

rasa yang lembut, manis dan menyegarkan. 

Minuman sarang burung sangat cocok dinikmati 

pada siang dan dapat juga dihidangkan sebagai 

hidangan penutup. 

Untuk membuat minuman sarang burung, 

bahan dan cara pembuatannya adalah sebagai 

berikut.  

Bahan untuk membuat agar-agar : 

 1 bungkus agar-agar bubuk berwarna merah 

 50 grm gula pasir putih 

 300 ml air bersih 
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Bahan untuk pelengkap : 

 300 ml sirup leci 

 1 sendok makan Selasih 

 650 ml air bersih 

 300 grm buah melon (kerok dagingnya) 

 Es batu secukupnya (diserut halus) 

Cara mebuat  es sarang burung  

Pertama membuat agar-agar terlebih dahulu 

dengan mencampurkan semua bahan dalam 

panci.Setelah itu, aduk semua bahan agar-agar dalam 

panci tersebut lalu rebus hingga mendidih dan masak . 

Jika sudah masak  kemudian agar-agar tersebut 

tuangkan kedalam cetakan yang berbentuk kotak, 

diamkan hingga dingin dan beku. Setelah itu, parut 

agar-agar yang sudah beku dengan alat parutan keju, 

lalu sisihkan. Selesai diparut lalu masukkan kedalam 

gelas bersama dengan buah melon, selasih, sirup leci 

dan juga tambahan air secukupnya. Kemudian 

masukkan juga parutan es kedalamnya. Es sarang 

burung selasih siap disajikan. 
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B. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar! 
1.  Makanan khas Siak yang bentuknya tipis dan berongga 

atau berlubang lubang dan biasanya disajikan 
bersama dengan kuah kari ayam atau kuah kari daging 
sapi yaitu … 

2.  Bahan utama untuk membuat tempoyak adalah …. 
3.  sebutkan 2 (dua) cara mengawetkan ikan supaya tidak 

cepat membusuk!. 
4. Bahan utama untuk membuat bolu kemojo, kue 

hasidah dah roti jalo. 
5. Tuliskan bahan utama dalam membuat minuman 

laksamana mengamuk? 
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RAGAM ALAT MUSIK DAN  

TARIAN  DAERAH SIAK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

3.3 Mengidentifikasi ragam alat musik daerah Siak 

(gendang, tetawak, kompang, gambus dan marwas) 

3.4 Menjelaskan cara memainkan alat musik daerah 

Siak (gendang, tetawak, kompang, gambus dan 

marwas) 

3.5 Menjelaskan macam-macam tarian daerah  Siak 

(lukah gilo, zapin tradisional, olang-olang dan 

persembahan) 

4.3  Menyajikan hasil identifkasi ragam alat musik 

daerah Siak (gendang, tetawak, kompang, gambus 

dan marwas) 

4.4 Mendemonstrasikan cara memainkan alat musik 

daerah Siak (gendang, tetawak, kompang, gambus 

dan marwas) 

4.5  Memperagakan tarian daerah Siak (lukah gilo, 

zapin tradisional, olang-olang dan persembahan) 
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Daerah Siak sangat terkenal sampai ke 

mancanegara. Daerah Siak sangat kaya dengan seni 

budayanya, baik seni tari maupun seni musik.Banyak 

sekali ragam alat musik yang mengiringi setiap acara yang 

diadakan di Siak, seperti; malam berinai, mengarak 

pengantin, tarian zapin, serta upacara lainnya. 

 

 

 

 

 

Apakah kamu 

suka musik? 

Hari ini kita 

akan 

mempelajari 

alat ada di Siak 
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A. Ragam alat musik daerah Siak 

1. Gendang 

Nama lain Gendang adalah 

Kendang. Kendang (kendhang) 

yang merupakan alat musik 

yang dimainkan dengan cara di 

pukul. Sebagaimana lazimnya, 

gendang dimainkan dengan cara di pukul, bisa 

langsung dengan tangan atau alat tertentu yang 

terbuat khusus. 

 

2. Tetawak  

 Tetawak  adalah alat musik 

tradisional, alat ini merupakan bagian 

dari seperangkat alat musik 

tradisional. Di berbagai daerah juga 
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ada alat sejenis tersebut tetapi mungkin namanya 

berbeda-beda.  Fungsi tetawak yang dominan sebagai 

bass untuk mengatur nada dasar dan intro pada musik 

tradisional. Tetawak tidak boleh dilangkahi karena 

menurut riwayatnya akan merusak bunyi, oleh karena 

itu tetawak diletakkan berdekatan dengan dinding, 

digantung atau di letakkan di atas rak. 

 

3. Kompang 

Alat Musik Kompang  

sebetulnya sama dengan 

rebana, hanya saja di bagian 

tepinya tidak terdapat logam 

gemerincing. Kompang 

merupakan alat musik pengiring 

dari petikan gambus dan tabuhan gendang. Alat musik 

ini harus ada dalam sebuah pawai adat, mengarak 

pengantin dan pertunjukan seni tradisional khas 

Melayu Siak.  Kulit kompang biasanya diperbuat dari 

kullit kambing betina, namun sekarang  ini, kulitnya 
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juga buat dari kulit lembu, kerbau malah getah 

sintetik.Pada kebiasaannya, seurat rotan akan diselit 

dari bahagian belakang antara kulit dan bingkai kayu 

bertujuan menegangkan permukaan kompang, 

bertujuan menguatkan bunyi kompang.  

Kompang biasanya berukuran enam belas inci 

ukur lilit dan ditutup dengan kepingan kulit pada 

sebelah permukaan. Ia mempunyai bukaan cetek dan 

dimainkan dengan memegang dengan sebelah tangan 

sementara dipalu dengan sebelah tangan yang lain. 

 

4. Gambus 

Gambus merupakan alat musik 

yang dimainkan dengan cara dipetik. 

Bentuknya seperti mandolin dengan 

jumlah senar antara 3 - 12 buah. 

Gambus biasa dimainkan bersama 

gendang sebagai pengiringnya. Selain 

di Siak , alat musik gambus 

sebetulnya juga dapat ditemukan di  daerah lain yang 
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beradat Melayu. Hanya saja, di Siak alat musik ini 

cenderung lebih populer karena biasa digunakan untuk 

mengiringi tari Zapin, nyanyian dan  tari khas Melayu 

Siak.  

 

5. Marwas 

Alat Musik Marwas Untuk 

gendang yang berukuran kecil 

dengan 2 membran di bagian 

sisi-sisinya, masyarakat Melayu 

Siak menyebutnya dengan 

nama marwas. Alat musik 

marwas dimainkan dengan cara 

seperti memainkan gendang, namun bunyi yang 

dihasilkannya cenderung lebih kecil tapi dengan nada 

yang tinggi. Marwas dibuat dari kulit kambing, kayu 

nangka atau cempedak, serta rotan sebagai 

pengikatnya. 
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Latihan Soal! 

1. Mengapa tetawak tidak boleh dilangkah ? 

2.Tuliskan cara memainkan gendang dan marwas ! 

3. Apa kegunaan alat musik kompang ? 

4. Jelaskan cara memainkan alat musik gambus ! 

5. Apa yang kamu ketahui tentang alat musik nafiri ? 

 

1. Buatlah kelompok 3-4 orang 
2. Isilah tabel berikut dengan berdiskusi tentang alat 

musik daerah Siak lainnya! 
 

No Nama Alat 
Musik 

Pada acara apa biasanya 
alat musik ini dimainkan 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

6.  
 

 

3. Bacakan hasil diskusi kelompok ke depan kelas ! 
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B. Cara Memainkan alat musik daerah Siak 

Daerah Siak banyak terdapat keragaman alat 

musik, yang dapat mengiringi tarian dan nyanyian, 

serta upacara adat lainnya. Untuk memainkan alat 

musik tersebut ada beberapa cara sesuai dengan 

jenis alat musiknya. Untuk mengetahui cara 

memainkan alat musik tersebut kamu perlu 

mendiskusikannya dan memperagakannya. 

 

1. Diskusikan dengan kelompokmu cara memainkan 

alat musik yang ada Pada Tabel tabel! 

No Alat Musik Cara Memainkan 

1. 

 

 

2.    
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3. 

 

 

4.   

5. 

 

 

2. Bacakanlah hasil diskusi ke depan kelas ! 

 

1. Buatlah kelompok antara 3-4 orang ! 

2. Guru memutar video tarian daerah Siak 

3. Berlatihlah untuk memperagakan cara memainkan 

alat musik daerah Siak. 

4. Peragakanlah alat musik daerah Siak bersama 

kelompokmu di depan kelas!  
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1. Alat musik apa yang kamu pelajari pada hari ini?  

2. Perlukah kita melestarikan alat musik daerah Siak 

ini? Bagaimanakah caranya? 

 

 

 

 

Diskusikan dengan orang tuamu tentang alat 

musik apa saja yang terdapat di Siak selain yang kita 

pelajari pada hari ini. 

 

C. Tarian Daerah Siak 

Tahukah kamu tarian apa saja yang terkenal di Siak? 
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Apakah kamu suka menari tarian tradisional? 

Tahukah 

kamu apa yang dimaksud dengan tarian tradisional? 

Tarian tradisional merupakan hasil penggalian 

kembali nilai-nilai budaya tari masyarakat tentang 

asal usul mereka. 

Tarian tersebut dituangkan dalam bentuk 

gerak dan dipertahankan dari generasi ke generasi. 

Hasil penggalian ini perlu ditampilkan pada acara-

acara yang bersifat nasional .Tujuannya untuk 

mengangkat harkat dan martabat daerahnya, serta 

memperkaya  budaya Indonesia. 

Seperti  kesenian lainnya , seni tari merupakan 

alat komunikasi yang disampaikan melalui gerak , 

dengan tubuh manusia sebagai alatnya. Seni tari 

juga dilengkapi dengan unsur-unsur lain, seperti 

irama, ruang, waktu, tenaga, serta unsur pendukung 

lainnya. 

 Kabupaten Siak  yang terkenal dengan 

budayanya juga memiliki tarian tradisional.  
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   Kabupaten Siak yang merupakan pusat 

kerajaan dan budaya Melayu memiliki Tarian 

tradisional sendiri seperti tari lukah gilo, tari olang-

olang, tari zapin tradisional,  dan tari persembahan. 

Masing- masing tarian tersebut memiliki sejarah dan 

ciri khas tersendiri. 

1. Tari lukah gilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Tari lukah gilo adalah sejenis tarian magis yang 

disebabkan oleh gerakan lukah ( alat penangkap ikan 
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berupa keranjang) yang bergerak seperti orang gila 

karena diberi mantra oleh seorang bomo atau 

dukun.Hingga saat ini tarian lukah gilo  masih sering 

ditampilkan sebagai hiburan pada acara pernikahan di 

daerah-daerah di kabupaten Siak seperti Sabak Auh 

dan Minas . Selain pada acara pernikahan tari lukah 

gilo juga sering ditampilkan pada acara-acara khusus 

seperti Siak bermadah. 

2. Tari zapin tradisional  

 
Tari zapin merupakan salah satu tari 

tradisional daerah Siak. Tarian ini pada mulanya  

dkembangkan oleh keturunan arab yang berasal dari 

Yaman. Tari zapin pada mulanya ditarikan sebagai 
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hiburan di depan raja-raja di istana di negeri Yaman 

sekitar abad XII. Sampai sekarang tari zapin sudah 

dikenal hampir di seluruh daerah Melayu sepanjang 

pulau Sumatera seperti Kabupaten Siak. 

 Tari zapin tradisional Siak berbeda dengan tari 

zapin pada umumnya di daerah Riau. Perbedaannya 

terdapat pada jumlah penari dan gerakan tari 

tersebut. 

 

3. Tari Olang-olang  

 Tari olang-olang merupakan tarian yang 

terdapat pada Suku Sakai di Kecamatan  Minas, Tari 

olang-olang adalah sebuah  tari pengobatan Suku 

Sakai. Suku Sakai masih percaya bahwa penyakit 

manusia ditimbulkan oleh roh halus. Sistem 

pengobatannya melalui proses yang di dalamnya 

terdapat  tari olang-olang. Makna yang terkandung 

dalam tari olang-olang Suku Sakai di Minas adalah 

makna ritual, makna estetika, makna representasi 

budaya dan makna pelestarian budaya. Tari olang-
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olang menggambarkan roh dari soli yang merupakan 

roh nenek moyang mereka yang semasa hidupnya 

menjadi bomo. Olang-olang berarti burung terbang. 

Gerakan tari olang-olang menggambarkan 

komunikasi antara bomo dengan roh soli dalam 

penyembuhan orang sakit. 

 

 4. Tari Persembahan (Makan sirih) 

  Tari persembahan (makan sirih) adalah salah 

satu tarian tradisional atau tarian klasik Siak yang 

umumnya dipentaskan untuk menyambut dan 

dipersembahkan untuk menghormati tamu negara / 

tamu agung yang datang.  

 Saat pertunjukan, salah satu penari dalam tari 

persembahan akan membawa kotak yang berisi 

sirih. Sirih dalam kotak tersebut kemudian dibuka 

dan tamu yang dianggap agung diberi kesempatan 

pertama untuk mengambilnya sebagai bentuk 

penghormatan, kemudian diikuti oleh tamu yang 

lain.Karenanya, banyak orang yang menyebut tari 

persembahan Siak dengan sebutan tari sekapur 
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sirih. Bagi masyarakat Siak, sirih bukan hanya 

sekedar benda. Sirih juga menjadi media perekat 

dalam pergaulan. Melalui tarian, masyarakat Siak 

telah menunjukkan kesadaran bahwa manusia 

saling berhubungan dengan manusia lainnya. 

Kesadaran sosial tersebut  kemudian mampu 

menumbuhkan komunikasi yang baik, saling 

menghargai, dan menghormati terhadap sesama 

manusia. 
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Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat! 

Latihan Soal : 

1. Lukah digunakan untuk............. 

2. Tari zapin berasal dari…. 
3. Makna tari olang-olang adalah…. 
4. makna tari persembahan adalah…. 

 

1. Buatlah kelompok belajar 4-5 orang! 

2. Baca petunjuk penjelasan cara menari salah satu 

tarian daerah Siak! 

3. Diskusikan dan peragakan cara menari tarian 

tersebut! 

4. Menarilah ke depan kelas bersama kelompokmu! 

 

Bagaimanakah cara kita melestarikan tarian 

daerah Siak? Jelaskan!  
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Diskusikan dengan orang tuamu tentang tarian 

yang ada di Kabupaten Siak! 
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Permainan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

Kompetensi Dasar: 

3.6 Mengidentifikasi permainan masyarakat 

Siak (gasing, layang-layang, patuk lele 

dan pecah piring) 

3.7 Menjelaskan cara permainan 

masyarakat Siak (gasing, layang-

layang, patuk lele dan pecah piring) 

4.6 Menyajikan hasil identifikasi  permainan 

masyarakat Siak (gasing, layang-

layang, patuk lele dan pecah piring) 

4.7 Mempraktekkan permainan masyarakat 

Siak (gasing, layang-layang, patuk lele 

dan pecah piring) 
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Di Kabupaten Siak permainan tradisional sangat 

banyak dan beragam jenisnya. baik yang 

menggunakan alat maupun yang tidak menggunakan 

alat sebagaimana yang telah kita pelajari di kelas III 

dan Kelas IV. 

I. Permainan Gasing 

Permainan gasing adalah permainan masyarakat 

melayu siak yang termasuk kepada jenis permainan 

tradisional yang menggunakan alat dan permain ini 

biasa di laku oleh orang laki-laki baik anak-anak 

mau pun orang dewasa. 

a. Alat dan lapangan permainan  

Alat yang di gunakan dalam permainan 

gasing ini hanya dua macam saja yaitu gasing 

dan tali gasing. 

1. Gasing  

Gasing terbuat dari kayu jenis tertentu 

dengan ukuran dan bentuk-bentuk tertentu 

pula. 

2. Tali gasing 

Tali gasing adalah alat untuk memutar 

gasing yang biasanya terbuat dari bagian 
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dalam kulit kayu terap atau tali nilon yang di 

pintal terlebih dahulu.  

3. Lapangan permainan 

Lapangan permainan gasing ini awal 

nya hanya mengunakan halaman atau 

perkaranga rumah yang agak luas agar bisa 

memutar dan menengkah gasing dengan 

bebas dan aman sehingga tidak 

membahayakan siapa pun. 

Saat ini lapangan permainan gasing 

sudah ada aturan dan ukuranya yaitu 8 m x 8 

m dan bahkan bisa memakai pagar dari jaring 

sebagai pengaman yang idealnya 10 x 10 m 

dan di lengkapi dengan papan skor. 

 

b. Jenis Kayu dan Ukuran Gasing 

Kayu yang di pakai untuk membuat gasing 

harus jenis kayu yang keras dan liat,sulit pecah di 

antaranya adalah jenis kayu sebangko, kulim, 

kempas, leban, merpoyan, batang kopi dan kayu 

bakau.  
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Ukuran gasing untuk anak adalah tinggi antara 

7-8 cm, dan diameter 5-7 cm, sedangkan ukuran 

gasing orang dewasa tinggi 8-12 cm dan diameter 

8-13 cm. 

 

c. Jenis dan Bentuk Gasing 

Beberapa jenis gasing sesuai dengan bentuk gasing 

yang di gunakan seperti : 

1. Gasing jantung bentuknya seperti jantung pisang 

2. Gasing tempayan bentuknya seperti tempoyan 

tempat air 

3. Gasing punak bentuknya seperti buah punak  

4. Gasing mumbang bentunyak seperti mumbang 

kelapa 

5. Gasing piring bentuknya  agak ceper seperti 

piring 
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d. Cara dan Jumlah Pemain 

Ada dua macam cara  permainan gasing yaitu, main 

beraja atau perorangan dan main berinduk atau 

beregu atau kelompok. 

1. Main/perorangan  

Main beraja ini jumlah permain minimal dua 

atau tiga orang dan paling banyak tujuh orang 

pemain dalam bermain beraja ini biasanya ada 

pemain yang tidak pernah kalah karena 

pangkahnya terus kena dan putaran gasingnya 
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yang terus menang sehingga dia disebut ghajo 

atau raja. 

2. Main berinduk/beregu 

Main berinduk sama dengan main 

berkelompok atau beregu, karena pemain di bagi 

menjadi dua kelompok dengan jumlah pemain 

yang sama .dalam masing-masing kelompok itu, 

Biasanya pemain yang tertua atau terpandai di 

tunjuk sebagai pemimpin kelompoknya yang di 

sebut induk. 

Jumlah pemain berinduk menimal empat 

orang yaitu dua orang satu kelompok, dan paling 

banyak 12 orang atau 6 orang satu kelompok. 

 

e. Cara Bermain  

1. Dalam permainan beraja mau pun berinduk yang 

pertama di lakukan adu berselinyak, gasing yang 

terakhir mati permainan atau regunya menjadi 

pemangkah dan gasing yang duluan mati  jadi 

penahan yaitu memutar gasingnya.  
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2. Gasing yang diputar dipangkah secara 

berurutan, apa bila pangkahnya tidak kena di 

sebut cebus dan tidak dapat nilai, atau dalam 

bermain beraja pemangkah pertama cebus akan 

menjadi penahan berikutnya atau kalah, sedang 

pemangkah  dilanjutkan kepada pemangkah 

kedua seterusnya, apa bila cebus juga 

pemangkah kedua turun urutanya menjadi 

pemangkah pertama, begitu juga pemangkah 

selanjutnya. Apabila cebus turun urutan 

pemangkah satu tingkat dan kalau raja yang 

cebus atau kalah alit raja turun satu tingkat dan 

pemangkah setingkat di bawah raja naik menjadi 

raja. 

3. Setiap pemangkah yang kena dan kedua gasing 

ada alit (masih berputar) maka diadakan adu uri 

yaitu adu putar, gasing yang lama berputar jadi 

pemenang. 

4. Dalam main berinduk gasing yang kalah diputar 

satu persatu dari anak paling bungsu sampai 

induk dan dipangkah satu persatu oleh 
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pemangkah yang telah ditentukan yaitu anak 

bungsu sama anak bungsu dan seterusnya 

sampai induk sama induk. 

5. Dalam main berinduk apabila gasing yang 

dipangkah atau gasing pemangkah mengenai 

gasing lawan dinyatakan rantuk maka permainan 

mati atau tidak dapat nilai tetapi kalau mengenai 

gasing kawan sendiri tidak dianggap rantuk dan 

permainan tidak mati terus di lanjutkan. 

6. Permainan berakhir apabila semua pemain 

sudah merasa puas atau lelah atau ada sesuatu 

hal yang membuat mereka harus berhenti 

misalnya sudah azan, di panggil orang tua, hari 

hujan dan lain-lain. 

 

f. Nilai-nilai yang terkandung 

Nilai-nilai yang terkandung dalam permainan gasing 

antara lain melatih konsentrasi, kerja keras, 

keterampilan, ketangkasan, kerjasama, kejujuran, 

dan toleransi atau timbang rasa.  
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II. Layang-layang 

Dahulunya permainan layang-layang dilakukan 

anak laki-laki atau pun orang dewasa selesai musim 

menuai padi, selain sebagai ungkapan rasa syukur 

dalam menikmati hasil panen, pada saat selesai 

musim menuai lahan tempat bermain layang-layang 

sudah bebas dipijak atau dilewati karena tidak ada lagi 

rumpun padi yang masih berbuah. 

 

a. Alat Permainan Layang-layang 

Alat dalam permainan layang-layang adalah 

layang-layang yang terbuat dari kertas tipis 

berwarna-warni yang direkatkan pada bingkai yang 

terbuat dari bambu sesuai bentuk dan ukuran yang 

diinginkan. Untuk menaikan layang-layang itu ke 

udara digunakan seutas benang, benang yang 

panjangnya menimal 30 meter sampai 100 meter atu 

lebih. 
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b. Bahan dan Alat Pembuatan Layang–layang  

Beberapa bahan dan alat yang di gunakan untuk 

membuat layang-layang antara lain adalah: 

1. Bambu atau buluh betung yang ruasnya agak 

panjang dan tebal. 

2. Kertas tipis berwarna atau bahan lain yang di 

inginkan, kertas lain untuk hiasan dan lem kertas 

3. Benang rami atau nilon dan benang panjang 

untuk tali layang-layang dan untuk pengikat 

rangka. 

4. Parang, gergaji, pisau untuk pemotong, 

pembelah dan peraut bambu serta dan gunting 

untuk mengunting kertas. 

5. Tepung tapioka dan gilingan kaca untuk 

membuat benang kaca. 

c. Cara Membuat Layang-layang 

1. Bilah bambu diraut supaya agak ringan dan 

lentur, sebanyak dua batang dengan ukuran 40 

cm dan 60 cm atau sesuai dengan ukuran yang 

kita iginkan.  
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2. Bilah bambu yang pendek dan ikat melintang 

pada bilah yang lebih panjang pada jarak 20 cm 

dan 40 cm. 

3. Pada ujung bilah sebelah kanan diikat benang ke 

ujung bilah yang panjang dengan jarak 40 

cm,lalu benang tersebut di hubungkan lagi ke 

bilah sebelah kiri sehinga menjadi rangka badan 

layang-layang. 

4. Kemudian pada bilah sebelah kanan dengan 

jarak 10 cm diikat lagi tali ke ujung bilah yang 

panjang dengan jarak 15 atau 18 cm, lalu di 

sambung ke bilah sebelah kiri dengan jarak yang 

sama sehingga menjadi rangka kepala. 

5. Pada rangka tersebut dipasang kertas tipis 

sesuai dengan warna yang kita inginkan dengan 

cara kertas yang sudah digunting pas ukuran 

bingkai di rekat menggunakan lem. 

6. Kemudian dari silang tengah bingkai di ikat tali ke 

ujung badan layang sepanjang 60 cm, yang 
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disebut tali teraju untuk tempat mengikat benang 

penarik layang-layang. 

 

d. Bentuk dan jenis layang-layang 

1. Layang-layang biasa 

2. Layang-layang kurau atau layang-layang wau 

3. Layang-layang bentuk burung/layang-layang 

sawai 

4. Layang-layang bentuk kupu-kupu 

5. Layang-layang bentuk ikan  

6. Layang-layang bentuk lainya 

ANEKA JENIS LAYANG-LAYANG 
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e. Cara Bermain layang-layang 

Ada dua cara dalam bermain layang-layang yaitu: 

1. Permainan Biasa 

Dalam permainan ini layang-layang di 

naikan atau diterbangkan ke udara lalu di 

kendalikan dengan sebaik-baiknya  melalui tali 

layang-layang yang kita pegang.  

Dalam permainan  biasa ini jika dilombakan 

maka penilaiannya terdiri dari: 

a. Ketinggian atua naiknya layang-layang 

b. Tegak lurusnya tali layang-layang 

c. Ketenangan naiknya layang-layang 

d. Ke indahan bentuk layang-layang 

e. Akraktif termasuk bunyi dengung 
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2. Permainan Adu Layang-layang 

Dalam permainan adu layang-layang biasa 

tali layang-layang di buat secara khusus yang di 

sebut dengan benang kaca, dimana tali layang-

layang tersebut di oleskan dengan bubur tepung 

tapioka yang dicampur dengan serbuk kaca yang 

halus. 

Dalam permainan layang-layang adu 

masing-masing layang-layang talinya saling 

beradu atau saling bersentuhan di udara 

sehingga salah satu diantara layang-layang itu 

talinya putus terkena gesekan tali layang-layang 

lawan dan dinyatakan kalah. 

 

3. Nilai Yang Terkandung  

a. Kreatif dalam membuat berbagai bentuk layang-

layang 

b. Kompetitf atau berani bersaing 

c. Sportif atau kejujuran 

d. Estetik atau menampilkan keindahan 
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III. Patuk Lele ( Patok Lele ) 

Patuk Lele termasuk jenis permainan tradisional 

melayu yang mengunakan alat. Permainan ini sangat 

digemari oleh anak-anak dan remaja sampai orang 

dewasa, karena peralatan dan perlengkapan bermain 

patuk lele ini sangat sederhana dan mudah di buat. 

Permainan ini membutuhkn kehati-hatian dari para 

pemain karena ala yang digunakan adalah potongan 

layu yang dipukul melenting dan melayang ke udara 

dengan cepat dan keras. 

 

a. Lapangan permainan 

Biasanya permainan patuk lele dilakukan di 

halaman atau perkarangan rumah yang tidak perlu 

terlalu luas cukup dengan ukuran panjang lebih 

kurang 10 m dan luas atau lebar sekitar 3 m, Pada 

bagian belakang lapangan itu dibuat lubang yang 

panjangnya sekitar 5 cm dan dalam nya sekitar 3-5 

cm kemudian arah kedepan dari lubang itu diberi 

garis sesuai jarak yang di sepakati sebagai benteng 

atau batas jauhnya anak patuk lele yang dipukul. 
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b. Alat permainan  

Alat Permaianan patuk lele hanya terdiri dari 

dua potong kayu seukuran jempol kaki orang 

dewasa dengan ukuran panjang yang berbeda, 

Satu batang kayu itu ukuran panjang antara 45-60 

cm sebagai kayu pemukul atau pengungkit, yang 

disebut induk patuk lele dan satu batang kayu lainya 

berukuran panjang sepertiga dari kayu induk 

disebut sebagai anak patuk lele yang akan disungkit 

atau dipukul oleh pemain dengan mengunakan kayu 

induk. 
 

c. Jumlah pemain 

Permainan patuk lele ini bisa dilakukan secara 

perorangan dan bisa juga secara berkelompok atau 

berinduk. Dalam permainan perorangan jumlah 

pemain sedikitnya dua orang paling banyak lima 

orang pemain. 

Sedangkan dalam permainan berinduk atau 

beregu sedikitnya dua orang setiap regu dengan 

jumlah pemain empat orang dan paling banyak 

empat orang setiap regu atau delapan orang jumlah 

pemain seluruhnya. 
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d. Cara bermain 

1. Mengadakan undian melalui sut, uwang atau 

hompimpah, untuk menentukan siapa yang main 

dan siapa atau regu mana yang jaga. 

2. Pemain yang menang mengungkit anak patuk 

lele pada lubang sekuat tenga arah kedepan, 

kemudian melintangkan kayu pungung pada 

lubang. 

3. Yang kalah atau yang jaga berusaha 

menyambut atau menangkap anak patuk lele 

tersebut jika berhasil maka pemain yang 

mengungkit dinyatakan mati, bila tidak 

tertangkap maka patuk lelel itu di lemparkan dari 

tempat jatuhnya ke arah induk patuk lele yang di 

lintang pada lubang pengungkit, jika kena berarti 

mati jika tidak kena pemain pertama melanjutkan 

langkah berikutya.  

4. Berikutnya anak patuk lele itu di lambungkan 

sedikit lalu di pukul dengan induknya,lalu yang 

kalah melemparkan arah kelubang sampai 
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masuk jika masuk pemain pertama mati tetapi si 

pemukul menunggu sambil memukul anak yang 

di lempar itu, tempat jatuh  anak itu di ukur pakai 

induk patuk lele itu, jika tidak sampai sepanjang 

satu induk patuk lele itu pemain pertama 

dinyatakan mati, tetapi jika cukup satu induk 

atau lebih maka pemain pertama di lanjutkan 

dan jumlah jarak dihitung  sebagai point 

5. Selanjutnya anak patuk lele diletakan pada 

lubang dengan bagian ujungnya sedikit keluar 

untuk ditokok sedikit agar melambung lalu 

dipukul sekuat-kuatnya ke depan, apa bila tokok 

cuma sekali langsung di pukul maka jarak jatuh 

diukur ke lubang menggunakan induk patuk lele 

tampa dilempar terlebih dahulu, apabila setelah 

ditokok melakukan dua kali pukulan maka jarak 

jatuh diukuran ke lubang menggunakan anak 

patuk lele, begitulah seterusnya.  

6. Permainan  ini berakhir sampai semua pemain 

merasa lelah atau puas, hitungan jarak pukulan 
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masing-masing pamain dijumlahkan dari awal, 

permainan yang jumlah point  paling banyak di 

nyatakan sebagai pemenang. 

 

 

 

 

 

 

    

 

           Bermain Patuk Lele 

 

e. Nilai yang Terkandung 

Nilai yang terkandung dalam permainan patuk 

lele ini antara lain, kerja keras, ketangkasan, 

kewaspadaan, konsentrasi, kejujuran, kesabaran 

dan lain-lain. 
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IV. Main Pecah Piring  

Permainan pecah piring yaitu permainan 

tradisional yang menggunakan pecahan kaca piring 

yang disusun lalu dilempar dengan bola, permainan ini 

dilakukan oleh anak-anak dan remaja baik laki-laki 

maupun perempuan.  

 

a. Alat dan Lapangan Permainan  

1. Alat  

Permainan pecahan piring ini 

menggunakan pecahan kaca piring, benteng 

atau tutup botol yang sudah di tokok hingga 

rata dan sebuah bola karet atau bola kasti 

sebagai alat pelempar. 

 

2. Lapangan Permainan 

Permainan ini cukup dimainkan di 

halaman atau perkarangan rumah yang diberi 

garis berbentuk kotak tempat menysun buah 

sehingga tinggi seperti menara.  
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b. Jumlah Pemain  

Permainan pecah piring ini biasanya di 

lakukan secara beregu atau berinduk dengan 

jumlah pemain sekurang-kurangnya empat orang 

atau dua orang satu regu, dan sebanyak-

banyaknya sepuluh orang yaitu lima orang satu 

regu. 

c. Cara Bermain  

1. Kedua regu bersepakat berapa jumlah buah 

yang akan disusun dalam kotak. 

2. Regu melakukan sut untuk menentukan regu 

mana yang pertama main atau merobohkan 

susunan buah.  

3. Pemain yang menang melempar buah yang 

disusun dengan bola kemudian berusaha 

menyusun buah tersebut secepatnya, apabila 

berhasil menyusun buah itu kembali seperti 

semula maka regu itu tetap menang. 

4. Pemain yang kalah berusaha mengambil bola 

dan melemparkan atau menggebuk pemain 

yang sedang menyusun buah itu apabila ada 
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yang kena, maka regu yang menyusun buah 

menjadi kalah.  

5. Permainan ini berakhir sampai semua pemain 

merasa puas atau lelah.  

 

 

 

 

 

         Alat Permainan Pecah Piring 

d. Nilai Yang terkandung  

Nilai yang terkandung dalam permainan 

pecah piring antara lain, kelincahan, kecepatan, 

ketangkasan, ketahanan, kesabaran, 

kekompakan, kewaspadaan, kesungguhan, 

kecermatan. 
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Rangkuman 

1 Permainan tradisional yang diciptakan para leluhur 

kita bukan sekedar pelepas lelah semata melainkan 

banyak pertimbangan dan perhitungan didalamnya. 

2 Leluhur kita mempunyai berbagai harapan agar nilai 

yang tersirat dalam setiap permainan tersebut dapat 

dilaksanakan dalam segala tindakan dengan penuh 

kesadaran. 

3 Permainan tradisional dapat mengembangkan dan 

meningkatkan daya kreatifitas anak-anak. 

4 Permainan tradisional dapat mempercepat 

pertumbuhan dan perkembangan emosional dan 

perkembangan sosial anak-anak 

 

Ujian Kompentensi 

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar ! 
 

1. Gasing adalah jenis permainan tradisonal yang 
terbuat dari ... 

a. Kertas   b. Batu   
c. Kayu   d. Bambu 

 

 

59 



 

 

2. Pangkahan gasing yang tidak kena di sebut .... 

a. Cebus  b. Uri   

c. Rantuk  d. Alit 
 

3. Sebelum ada tali rami dan tali nilon tali gasing di 

buat dari bagian dalam kulit kayu .... 

a. Leban  b. Terap   

c. Maranti  d. Mahang 
 

4. Gasing yang bentuknya seperti tempat air di sebut.... 

a. Gasing punak b. Gasing mumbang  

c. Gasing piring d. Gasing tempayan  
 

5. Undian dalam permainan gasing biasanya melalui.... 

a. Sut   b. Hom pimpah  

c. Huwang  d. Berselinyak 
 

6. Main layang-layang biasanya dilakukan setelah 

musim ... 

a. Menanam             b. Menyiang     

c. Menyemai              d. Menuai 

7. Setelah kertas di gunting menurut bentuknya lalu di 

pasang pada rangka layang-layang dengan cara .... 

a. Di paku  b. Di ikat  

c.  Di lem  d. Di jahit 
 

8. Untuk layang-layang adu harus menggunakan ... 

a. Tali nilon     b. Benang kaca    

c.  Tali rami    d. Benang jahit 
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9. Keistimewaan layang-layang uwaw atau layang-

layang kuraw memiliki.... 

a. Bunyi dengung b. Ekor panjang   

c. Warna-warni d. Gambar-gambar 
 

10. Patuk lele adalah permainan yang menggunakan 

dua batang kayu, yaitu satu ... 

a. besar satu kecil  

b. panjang satu pendek   

c. runcing satu pepat  

d. berat satu ringan 
 

11. Selesai mengungkit anak patuk lele induk patuk lele 

di ...  

a. lintang pada lubang lubang 

b. tegak pada lubang   

c. letakkan di samping  

d. gulingkan di atas lubang 
 

12. Setelah di tokok lalu anak patuk lele dapat di pukul 

dua kali maka jarak jatuhnya di ukur menggunakan 

.... 

a. Jengkal   b. Langkah  

c. Anak patuk lele   d. Induk patuk lele 
 

13. Alat pelempar main pecah piring adalah ..... 

a. Kaleng   b. Bola Kasti 

c. Kayu    d. Batu 
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14. Setelah buah roboh dan berserakan di lempar oleh 

pemain yang menang, maka pemain yang kalah 

berusaha ... 

a. Menganti buah  b. Mengambil bola  

c. Menyusun lagi  d. Mengumpul buah 
 

15. Selain menggunakan pecahan kaca piring, batu, dan 

pecahan genteng juga bisa menggunakan tutup 

botol yang sudah di... 

a. rendam   b. cuci  

c. potong   d. tokok 
 

B. Isilah titik berikut ini dengan jawaban yang benar! 

1. Memukul gasing lawan dengan cara menggunakan 
gasing di sebut ..... 

 

2. Tali gasing adalah alat untuk .... 
 

3. Gasing Punak bentuknya seperti ... 
 

4. Buluh atau bambu pada layang-layang berfungsi 
sebagai ... 

 
5. Benang kaca digunakan dalam permainan layang-

layang .... 
 

6. Permainan layang-layang tergantung pada kondisi 
alam karena harus ada ....  
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7. Ukuran panjang lubang tempat mengungkit anak 
patuk lele adalah ... 

 
8. Untuk menentukan nilai patuk lele yaitu dihitung dari 

jatuhnya anak patuk lele yang di pukul sampai ke .... 
 

9. Alat pelempar pada permainan pecah piring 
adalah...... 

 
10. Pecahan genteng atau batu yang roboh berserakan 

karena dilempar, disusun kembali oleh pemain yang 
... 

 

C. Jawablah pertanyaan berikut ini! 

1. Kayu apa sajakah yang bagus untuk bahan 

pembuatan gasing? 

2. Berapakah ukuran gasing untuk anak-anak? 

3. Apa guna tali teraju pada layang-layang? 

4. Berapakah pemain paling sedikit permainan patuk 

lele berinduk? 

5. Bagaimanakah cara menentukan induk yang 

menang dalam permainan patuk lele? 
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MEMBACA DAN MENULIS 
ARAB MELAYU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

Kompetensi Dasar: 

3.8 Membaca kalimat dengan tulisan 

Arab Melayu 

4.8 Menulis kalimat dengan tulisan 

Arab Melayu 
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A. Pengenalan Kata Dasar dan Kata Berimbuhan  

1. Kata bersuku kata satu 

a. Kata bersuku kata satu yang tidak memiliki arti 

penulisannya tidak diberi saksi. 

 

 

 

b. Kata yang bersuku kata satu tetapi memilki arti, 

maka bunyi a, i, u, o, dan e keras penulisannya 

diberi saksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh:  yang  = Βـڠ  

  sang  = シـڠ  

Contoh : tang  = ゅゎڠ  
  ban  = ラゅよ 
  bus  = サヱよ 
  jus  = ザヱイ 
  gir  = رݢـΒ   

bir  = رΒよ 
  tol  = モヱゎ 
  cor  = رヱＴ 

sel  = モΒシ 
  bel  = モΒよ 
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2. Kata bersuku kata tiga, empat, lima dan enam. 

a. Kata yang bersuku kata tiga, penulisan saksi “a” 
pada suku kata kedua dan suku terakhir berbunyi “a” 
tidak diberi saksi. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Kata yang bersuku kata empat, suku kata yang 

diberi saksi adalah suku kata ketiga. 

 

 

 

 

 

Contoh : setara  = رゅゎジ 

  gembala  = ݢـモゅよョ  

  senjata  = تゅイルシ 

  dewasa  = キيサやヱ  

  sabara  = رゅよシ 

  barata  = تやرよ 

Contoh : kemudahan = ラワやキヱョك 
  kabupaten   = ラΑゎゅڤヱよك 
  kerajaan  = ラほィكر 

  laksamana  = ラゅョジلك 

  pelajaran  = ラرゅィڤل 
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c. Kata yang bersuku kata lima, suku kata yang diberi 

saksi adalah suku kata keempat 

 

 

 

 

 

 

 

d. Kata yang bersuku kata enam, suku kata yang diberi 

saksi adalah suku kata kelima. 

 

 

 

 

 

 

Contoh : kesebelasan = ラジالよシك 

  kesetaraan  = ラرأゎシك 

  kenegaraan = ルـݢـكラرأ  

  kecelakaan  = ラほلكＴك 

  kemerdekaan = ラほكキرョك 

Contoh : kesejahteraan = ラرأゎヰィシك 

  kemanusiaan = ラほΑシヱルョك 

  kebahagiaan =  ヰよـݢـكラほΑ  

  keterbelakangan = لكよرゎـكゅڠـラ  

  kesederhanaan = ラほルワرキシك 
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B. Menulis Kata Dasar dan Kata Berimbuhan dalam 
Kalimat 

 

Baca dan salinlah kalimat dibawah ini! 

                                                     

 
 

 

 

 

 

 

Tulislah dalam tulisan Arab Melayu! 

1. Bus lewat jalan tol dengan kecepatan tinggi 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 

3. Ban motor itu segera diganti 

4. Kecelakaan sering terjadi di jalan tol 

5.  Kita harus hidup sederhana 

 シ ラゅよڤキΒ كぼＴぼよ ヶョゅر                            

         Αゎـڠــݢـヶ  ラゎゅڤＵك キڠـラ   ヱィلヨ تΑや ザヱら  

                           ヮΑゎヱڤ ロرΒヨ  シـڠ  レらردΒや  

                     らـڠـザ  ラرأゎヰイシك  ルヨـڠـيラكわك  

       ヵやر  ラلゅイギ  ヵキゅイرわ  シΒـڠر  ラほلكＴك 
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SOAL ULANGAN SEMESTER I ( SATU) 

A. Berilah tanda silang ( x ) pada huruf A,B,C atau D 

pada jawaban yang benar! 

1. Yang bukan merupakan contoh makanan khas 

Siak adalah… 

A. Bolu Komojo   C.  Kue Bangkit 

B. Roti Jalo    D.  Kue Mentega 

 

2. Bahan dasar pembuatan cencalok adalah… 

A. ikan Teri    C. cumi 

B.  udang    D. ikan lomek 

 

3. Nama kue pada gambar di 

samping adalah… 

A. Kue Bangkit  

B. Kue mentega 

C. Kue Komojo  

D. Kue Hasidah 

 

4. Minuman khas Siak yang bahan dasarnya 

embacang adalah… 

A.  Sop buah  

B. Air mata pengantin  

C. Laksamana Mengamuk  

D. Cendol 
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5.  Nama minuman pada gambar 

di samping adalah…. 
A. Sarang  Burung   

B. Laksama Mengamuk 

C. Cendol  

D. Air Selasih 

 

6. Yang bukan merupakan alat musik khas Siak 

adalah… 

A. Celempong   C. Gendang 

B.  Tetawak    D. Kompang 

 

7. Cara meminkan alat musik gambus adalah… 

A. pukul     C. petik 

B. tiup     d. gesek 

 

8. Alat musik yang digunakan saat mengiring 

pengantin adalah… 

A. Gendang    C. Tetawak 

B. Kompang    D. Marwas 

 

9. Tari zapin diiringi dengan alat musik… 

A. Kompang    C. Marwas 

B. Gendang     D. Tetawak 
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10.    Nama alat musuk pada gambar 

di samping adalah… 

A. Tetawak  C. Marwas 

B. Gendang  D. Gambus 

 

11. Asal mula tari zapin tradisional adalah… 

A. Yaman     C. Belanda 

B. Pakistan    D. Mesir 

 

12. Tari yang berasal dari suku sakai Kecamatan 

Minas adalah.. 

A. Joget Lambak   C. Lukah Gilo 

B. Olang –olang   D Persembahan 

 

13. Properti yang di gunakan pada tari 

persembahan adalah… 

A. Lukah    C. Tepak Sirih 

B. Selendang    D. Kipas 

 

14.  

 

 

 

p

Nama-nama permainan khas Siak 
1. gasing  
2. tonggak dingin 
3. patok lele 
4. Galah panjang 
5. Bang senebu  
6. Pecah piring 
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Permainan yang menggunakan alat adalah… 

A. 1,2,dan 3   C. 1,4, dan 6 

B.  1,3, dan 6   D. 2,3, dan 5 

 

15.  Nama gasing pada gambar 

di samping adalah gasing… 

A. Punak      C. Tempayan 

B. Mumbang  D. Piring 

 

16. Alat pelempar main pecah piring adalah… 

A. Kaleng   C. Bola Kasti 

B. Kayu    D. Batu 

 

17. Keistimewaan yang dimiliki layang-layang 

uwaw atau layang-layang kuraw adalah.... 

A. Bunyi dengung  C. ekor panjang 

B. berwarna-warni  D. gambar -gambar 

 

18.     Bacaan di samping adalah… 

A. Tang   C. Sang 

B. Song    D. Tong 

 

 

 

 

 

シـڠ  
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19. Bacaan di samping 

adalah…. 
A. Kesebelasan  C. Keselarasan 

B. Kebelasan  D. Kesaksian 

 

20. Yang merupakan bacaan dari kecelakaan 

adalah… 

A.       C.  

 

B.      D.     

  

 

II. Isian singkat! 

Petunjuk :isilah titik-titik dibawah inidengan 

jawaban yang tepat! 

1. Tempoyak adalah makan yang terbuat dari… 

2. Ikan salai merupak teknik pengawetan ikan 

dengan cara… 

3. Kue khas Siak yang biasa dimakan bersama 

bawang goreng bernama…. 
4. Alat musik tradisional yang berfungsi untuk 

mengatur nada dasar dan intro atau bass pada 

musik yaitu… 

5. Tari pengobatan suku sakai disebut… 

6. Tarian yang menggunakan lukah disebut.., 

ラジالよシك 

 

ラرأゎシك ルـݢـكラرأ  

ラほكキرョك ラほلكＴك 
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7. Benang kaca di gunakan dalam permainan 

layang-layang ... 

8. Agar gasing dapat memutar pemain 
memerlukan…….gasing 
 

9.     Di baca… 

 

10. Tulisan “ Kabupaten” dalam Arab Melayu…. 
 

III. Uraian 

Petunjuk : jawablah pertanyaan dibawah ini 

dengan jelas dan tepat! 

1. Jelaskan cara membuat cencalok! 

2. Tuliskan beberapa alat musik yang 

digunakan untuk mengiri tari zapin! 

3. Jelaskan makna tari Olang-olang! 

4. Tuliskan bahan-bahan dalam pembuatan 

layang-layang! 

5. Tulisan Arab Melayu “ Kita harus hidup 
sederhana” yaitu? 

 

 

 

 

 

 

ラرゅィڤل 
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SEJARAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 
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KOMPETENSI DASAR 

Sejarah 

3.9 Mengidentifikasi tempat-tempat 

bersejarah di Kabupaten Siak (Istana 

Siak, Balai Kerapatan Tinggi, Makam 

Sultan Syarif Qasim, Kapal Kato dan 

Masjid Syahabuddin) 

4.9 Menyajikan hasil identifikasi dari tempat-

tempat bersejarah di Kabupaten Siak 

(Istana Siak, Balai Kerapatan Tinggi, 

Makan Sultan Syarif Qasim, Kapal Kato, 

dan Masjid Syahabuddin) 

 



 

 

Kabupaten Siak memiliki peninggalan sejarah yang 

sudah dikenal masyarakat secara nasional (domestik) 

maupun internasional (manca negara) sejak masa silam. 

Salah satu diantaranya adalah Istana Kerajaan Siak yang 

sejak dahulu sudah termashur sebagai kerajaan Islam di 

wilayah Riau. 

Peninggalan kerajaan Siak selain Istana Siak antara 

lain; Balai Kerapatan Tinggi, Kapal Kato dan Masjid 

Syahabudin. Ini merupaka bukti sejarah dan menjadi objek 

wisata di Kabupaten Siak. Selain itu juga ada tempat-

tempat sejarah dan yang  tidak kalah menariknya seperti; 

makam Sultan Syarif Qasim yang berada di areal masjid 

Syahabuddin. 

 

1. Sejarah Istana Siak 

Istana Siak adalah bukti sejarah Kerajaan 

Melayu Islam yang terbesar di daerah Riau. Masa 

kejayaan Kerajaan Siak berawal dari abad ke-16 

sampai abad ke-20. 
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Kerajaan Siak didirikan oleh Sultan Abdul Jalil 

Rahmad Syah atau yang dikenal dengan nama Raja 

Kecik. Masa pemerintahannya dari tahun 1717 – 1748. 

Raja Siak yang terakhir adalah Sultan Syarif Kasim II 

yang memerintah sampai  tahun 1946. 

Silsilah Sultan Kerajaan Siak mulai ditulis pada 

tahun 1723 M dengan 12 sultan yang pernah bertahta. 

Sampai saat ini kita dapat melihat peninggalan sejarah 

tersebut. 

 

 

Istana Sultan Siak “Asserayyah Hassyimiah atau  
Istana Matahari Timur” 

 

Di dalam Istana Siak terdapat banyak 

peninggalan sejarah yang memiliki nilai tinggi, seperti; 
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cermin permaisuri, piring, sendok, meriam, pedang dan 

komet. Komet adalah sebuah alat musik klasik yang 

hanya ada 2 buah saja di dunia ini, hanya ada di Istana 

Siak Sri Indrapura dan satu lagi di Jerman. 

Diperkirakan piringan yang terbuat dari baja tersebut 

beratnya 5 Kg, tinggi alat musik ini sekitar 3 meter dan 

lebarnya sekitar 90 cm. 

Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan 

Assayaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang 

memerintah pada tahun 1889 dibangun istana yang 

megah terletak di kota Siak dan istana ini diberi nama 

Istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun pada 

tahun 1889. Istana ini baru terselesaiakan pada tahun 

1893. Dan oleh bangsa Eropa menyebutnya sebagai 

The Sun Palace From East (Istana Matahari Timur).  

Beliau merupakan sultan terakhir Kerajaan 

Siak, mangkat (wafat) di Rumah Sakit Caltex Rumbai 

dan dimakamkan di samping Masjid Syahabuddin Siak 

Sri Indrapura pada tanggal 24 April 1968.  
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Pada tahun 1997 Sultan Syarif Kasim II 

mendapat gelar Kehormatan Kepahlawanan sebagai 

Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Makam Sultan 

Syarif Kasim II terletak di tengah Kota Siak Sri 

Indrapura tepatnya disamping Masjid  Sultan yaitu 

Masjid  Syahabuddin.  

Koleksi peninggalan sejarah yang tersimpan di 

dalam istana yang merupakan peninggalan Sultan 

Syarif Hasyim dan barang-barang persembahan 

semasa Sultan Syarif Kasim II antara lain; 

a. Komet 

  Sejenis gramophone 

raksasa terbuat dari tembaga dengan 

piringan bergaris tengah 1 meter dan 

Mozart, buatan Jerman yang dapat 

mengeluarkan suara musik klasik karya 

Beethoven. Komet yang berada di Siak 

ini dibawa oleh Sultan Siak XI pada 

tahun 1896 saat beliau berkunjung ke 

Jerman.           
Komet 
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b. Patung Diorama 

Ketika memasuki istana, kita melihat langsung 

patung-patung yang ditata yang menggambarkan 

suasana sidang kerajaan Siak pada tempo dulu. 

Seperti yang terlihat di bawah ini.   

 

Diorama Sidang Kerajaan Siak 

c. Meja Makan Kristal 

 Bagian dalam istana, kita bisa 

melihat meja makan mewah yang 

terbuat dari kristal, yang berfungsi 

sebagai meja makan keluarga 

istana.  

Meja Kristal 
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d. Cermin Klasik 

Di salah sudut ruang tengah istana ini, ada 

pula sebuah cermin milik permaisuri yang terbuat 

dari kristal. 

 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

 

 

Cermin Kristal 

Peninggalan lainnya 
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Di lantai atas terdapat bilik-bilik yang dulu 

difungsikan sebagai kamar dan ruang beristirahat 

sultan. Di sepanjang koridor lantai atas, banyak 

dipajangkan foto-foto kegiatan kerajaan di zaman 

dulu, seperti foto saat upacara, foto saat penjamuan 

tamu, dan foto kegiatan lainnya. 

Di dalam bilik-bilik tersebut tersimpan 

beragam peninggalan kerajaan, seperti alat 

memasak, alat menyimpan pakaian, bahkan di salah 

satu bilik masih tersimpan rapi pakaian dan sepatu 

permaisuri, serta rompi yang digunakan sultan saat 

masih bayi. 

Istana Siak yang merupakan peninggalan 

sejarah dan sekaligus tempat wisata di Kabupaten 

Siak, merupakan cagar budaya yang dikukuhkan 

dengan SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 

Nomor KM.13/PW.007/MKP/2004.  
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          Tempat memasak nasi                                  Tempat menyimpan pakaian bayi 
               dan merebus air                                     
 
 
 

 
 
                  Dulang atau talam                                       Koridor di lantai 2    
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               Baju permaisuri yang terbuat                                              Sepatu permaisuri 
                     dari kain Tenun Siak    

 

2. Balai Kerapatan Tinggi 

Balai Kerapatan Tinggi adalah Gedung 

Mahkamah Tinggi Kerajaan Siak, yang dibangun pada 

tahun 1886 semasa pemerintahan Sultan Syarif Kasim 

I. Balai ini berfungsi sebagai sidang pengadilan 

terhadap perkara kejahatan, persengketaan dan 

berbagai perkara dalam masyarakat Kerajaan Siak 

pada masa itu. 

Balai ini terletak di pinggir sungai Siak atau 

sungai Jantan berhadapan dengan muara sungai 

Mempura. Balai Kerapatan Tinggi memiliki arsitektur 

khas dengan pintu masuk yaitu dari sungai. Dalam 
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balai ini memiliki dua tangga yag berfungsi sebagai 

pertanda kalah menangnya hasil persidangan. Jika 

dalam sidang pihak yang menang keluar melalui 

pintu sebelah kanan dan yang kalah  melalui tangga 

sebelah kiri. 

Balai ini berdiri kokoh dengan kolom-

kolom berukuran sepeluk manusia dewasa, kolom-

kolom di bangunan ini perpaduan antara kolom 

bergaya Ionic, Yunani sebagai kolom utama dan 

kolom kayu berukuran kecil. 

Bangunan ini terletak 50 meter ke arah 

barat dari Masjid  Syahbudin, dibangun dengan gaya 

Indische Empire Style atau neo klasik. Pada 

zamannya kegiatan yang berlangsung seperti 

penobatan raja, musyawarah pembesar kerajaan, 

dan persidangan. 

Di tahun 1937, balai ini direnovasi oleh 

pemerintah Hindia Belanda. Pintu masuk dari 

bangunan berbentuk persegi empat dengan ukuran 

30.8 x 30.2 meter persegi berupa tangga yang 
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terbuat dari beton, dengan letak pintu masuk balai 

kerapatan tinggi berada di tepi sungai Siak-sungai 

terdalam di Indonesia. 

Pintu keluar dari balai adalah dua buah 

tangga yang berbeda. Tangga besi berada di 

sebelah kanan, sedangkan tangga kayu berada di 

sebelah kiri. Tangga kayu dan besi ini memiliki 

makna tertentu, jika kita dinyatakan tidak bersalah 

dalam persidangan, kita akan turun dari tangga besi. 

Sedangkan jika dinyatakan bersalah dalam 

persidangan, kita akan turun dari tangga kayu. 
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Bagian-bagian Balai Kerapatan Tinggi 

                                  
 
                      Tiang Besar Bergaya Ionic      Tangga yang Terbuat dari Besi 

Di ruangan tengah, yang merupakan ruang 

terbesar di lantai satu, terdapat koleksi parang dan 

alat penggiling karet menjadi lempengan. Selain itu, 

terdapat koleksi alat penangkap ikan seperti bubu 

yang digantung pada tembok bangunan yang dicat 

krem. Koleksi permainan rakyat yang dahulu 

dimainkan oleh anak-anak juga bisa dilihat di lantai 

satu. Congklak (dakon) dan layang-layang adalah 

beberapa koleksi permainan yang ada di museum 

ini.  
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Lantai Dua Balai Kerapata Tinggi Tempat Sultan Siak Bersidang 

 
Ruang Sidang di Balai Kerapatan Adat 

  Di ruangan tengah, yang merupakan ruang 

terbesar di lantai satu, terdapat koleksi parang dan 

alat penggiling karet menjadi lempengan. Selain itu, 

terdapat koleksi alat penangkap ikan seperti bubu 

yang digantung pada tembok bangunan yang dicat 
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krem. Koleksi permainan rakyat yang dahulu 

dimainkan oleh anak-anak juga bisa dilihat di lantai 

satu. Congklak (dakon) dan layang-layang adalah 

beberapa koleksi permainan yang ada di museum ini.  

 
 

Koleksi Permainan Rakyat Zaman Dulu berupa Layang layang dan Jong Katil  
atau Perahu Kecil yang Berada di Lantai Satu 

 
 

 
 

Salah Satu Koleksi di Balai Kerapatan Adat berupa Parang 

91 

https://i0.wp.com/baltyra.com/wp-content/uploads/2015/05/BK-8-Koleksi-Permainan-Rakyat-Zaman-Dulu-berupa-Layang-layang-dan-Jong-Katil-atau-Perahu-Kecil-yang-Berada-di-Lantai-Satu.jpg
https://i0.wp.com/baltyra.com/wp-content/uploads/2015/05/BK-7-Salah-Satu-Koleksi-di-Balai-Kerapatan-Adat-berupa-Parang.jpg


 

 

Pada bagian tengah lantai dua terdapat 

sebuah ruang utama yang menyimpan singgasana 

kerajaan Siak serta replika dari mahkota kerajaan 

Siak. Di depan singasana kerajaan, terdapat kursi-

kursi kayu yang disusun menyerupai sebuah 

ruangan persidangan. Foto hitam putih yang 

diletakkan di atas pigura di depan singgasana sudah 

menggambarkan bagaimana zaman dahulu, saat 

Sultan Siak bersidang di lantai dua balai ini. 

 
Surat surat Tua dari Zaman Belanda yang sudah Diperbesar  

dan Dipamerkan di Lantai Dua 
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Surat dari Belanda yang Menceritakan Pergantian Pejabat Siak  
di Sungai Pakning, Pekanbaru, dan Kubu 

Selain koleksi kursi-kursi tua kerajaan, 

terdapat koleksi yang mencuri perhatian di lantai 

dua. Pada koridor di lantai dua, terdapat koleksi dari 

surat-surat pada zaman kerajaan Siak masih berdiri. 

Surat-surat ini dicetak di atas kertas mengkilap yang 

berukuran 50 cm x 50 cm. Surat-surat berbahasa 

Belanda dan ejaaan lama ini bertahun 1927 sampai 

dengan 1936. 

3. Makam  Sultan Syarif Kasim II 

Sultan Syarif Kasim II adalah putera sulung dari 

Sultan Syarif Hasyim bergelar Sultan Assaidis Syarif 
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Hasyim Abdul Jalil Syaifudin yang merupakan Sultan 

Siak XI. Sultan Syarif Kasim II ditabalkan menjadi 

Sultan Siak XII pada tanggal 3 Maret 1915 setelah 

menyelesaikan pendidikan di Batavia (Jakarta) 

 

       
 

Sultan Syarif Kasim II mendirikan Sekolah Agama 

Islam pada tahun 1917 yang diberi nama”Madrasah 

Taufiqiah Al Hasyimiah” yang guru-gurunya didatangkan 

dari luar daerah,seperti Sumatera Barat,Sumatera 

Timur. 

Pada bulan Februari 1946 Sultan Syarif Kasim II 

menyerahkan harta Kerajaan Siak kepada Republik 

94 

http://inforiau.co.id/wp-content/uploads/2017/06/Makam-Sultan-Syarif-Kasim-II.jpg


 

 

Indonesia. Pada tanggal 23 April 1968, Sultan Syarif 

Kasim II yang merupakan sultan Siak ke XII mangkat di 

Rumbai. Sultan Syarif Kasim II dikebumikan di 

pemakaman keluarganya pada tanggal 24 April1968. 

Untuk beberapa kerabat keluarga Sultan Syarif 

Kasim II dimakamkan di area luar ruangan. Sedangkan 

makam Sultan Syarif Kasim II berada di dalam 

bangunan. Sementara itu di samping kanan dan 

kirimakam Sultan terdapat makam permaisuri. 

Makam  sultan ini terletak di samping sisi dari 

Masjid  Sultan (Masjid Raya Syahabuddin). Komplek  

pemakaman ini terdiri dari Makam Sultan Syarif Kasim II 

beserta permaisuri Tengku Agung  Sultanah Latifah dan 

Tengku Maharatu serta Panglima Sultan yang diziarahi 

oleh pengunjung dari berbagai daerah. 

Karena jasa dan perjuangan beliau untuk bangsa 

Indonesia maka Sultan Syarif Kasim II diangkat menjadi 

Pahlawan Nasional  oleh  Presiden Republik Indonesia 

BJ.HABBIEBIE pada tanggal 6 November 1998. 
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4. Kapal Kato 

Kapal Kato merupakan kapal peninggalan 

sejarah dari kerajaan Siak yang digunakan oleh Sultan 

untuk melakukan perjalanan di wilayah kerajaannya. 

Kapal ini terbuat dari besi dengan bahan bakar 

batu bara yang dimiliki oleh Sultan Siak. Kapal ini 

memiliki panjang 12 meter dengan berat 15 ton. 

Untuk melakukan perawatan Kapal Kato ini yang 

merupakan saksi sejarah itu, maka kapal tersebut 

dipajangkan di halaman samping Istana Siak yang 

dapat kamu lihat jika berkunjung ke Istana Siak. 

 

Kapal Kato Kesultanan Siak 
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Kapal Kato Kesultanan Siak merupakan sebuah 

kapal besi dengan bahan bakar batu bara yang dimiliki 

oleh Sultan Siak. 

Kapal ini selalu dinaikinya pada saat-saat 

berkunjung ke daerah-daerah kekuasaannya, atau saat 

Sultan Siak melakukan kunjungan kerja ke daerah 

bawahannya, atau pun juga sekedar untuk berpesiar. 

Mulanya kapal ini diletakkan di samping Pentas 

Siak Bermadah dan lalu kemudian saat ini dipindahkan 

ke Kompleks Istana Siak sejak tahun 2009.  

Setelah dipindahkan ke tempat yang baru, Kapal 

Kato ini lebih terawat dan indah. Didampingi dengan 2 

buah pohon manggis yang rimbun semakin menambah 

suasana indah dan tenteram. Kapal ini mirip dengan 

kapal jenis "tugboat" jaman sekarang yang selalu 

berseliweran melayari Sungai Siak. 

 

5. Masjid Syahabuddin  

Kerajaan Siak adalah kerajaan Islam maka tak 

heranlah jika ada peninggalan bersejarah berupa 
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masjid. Salah satu masjid yang masih berdiri kokoh 

adalah Masjid Raya Syahabuddin. Masjid Sultan ini 

dibangun pada masa pemerintahan Sultan Siak XII 

(Sultan Syarif Kasim II) pada tahun 1927 dan baru 

selesai pada tahun 1935 dengan arsitektur bercirikan 

Eropa dan Timur Tengah (Turki). 

Masjid Sultan ini letaknya sekitar  500 meter di 

depan Istana Siak dengan bentuk khas dan unik ,di 

dalamnya terdapat sebuah mimbar yang terbuat dari 

kayu berukir dari Jepang  yang bermotif sulur, daun dan 

bunga, juga menggunakan pilar yang berlapiskan 

kuningan. 

 

Masjid Syahabuddin merupakan masjid 
bersejarah peninggalan kesultanan Siak Sri Indrapura di kota Siak 
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Masjid Syahabuddin merupakan masjid tertua di 

kota Siak Sri Indrapura, ibukota kabupaten Siak di 

Provinsi Riau, masjid ini merupakan warisan dari 

Kesultanan Siak. Sehingga masjid ini sering dikenal 

masyarakat dengan sebutan Masjid Sultan Siak. Masjid 

Syahabuddin terletak di Jl Sultan Ismail, tepat di 

persimpangan dengan ruas jalan Datuk Pesisir di kota 

Siak yang berjarak sekitar 30 meter dari bibir sungai 

Siak. Masjid berwarna kuning dengan polesan cat hijau 

dibeberapa tiang penyangganyanya ini dikelilingi 

rerumputan hijau yang menambah keindahan tersendiri.  

Kehadiran masjid ini tidak hanya sekedar 

menjadi tempat ibadah semata. Sejak dulu, Masjid 

Syahabuddin menjadi pusat pendidikan islam terbesar 

di Asia Tenggara. Pada waktu itu, Sultan mendatangkan 

guru-guru islam dari tanah Arab. Sejarah membuktikan, 

kerajaan Siak tempo dulu merupakan pusat pendidikan 

Islam terbesar di Asia Tenggara. Banyak negara 

sahabat seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand belajar 

pendidikan Islam di Kesultanan Siak.  
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a. Asal Muasal Nama Syahabuddin 

Nama masjid Syahabudin diambil dari nama 

suku Syahad dari keturunan Sultan Kerajaan Siak 

yang berasal dari Arab, mulai dari Sultan ke-2 yaitu 

Sultan Muhammad Ali. Sumber yang lain 

mengatakan bahwa Nama masjid ini diambil dari 

nama imam Sayyid Osman Syahabuddin. Adapula 

yang mengartikan nama Masjid ini sebagai 

perpaduan dari dua kata “syah” yang berarti 
penguasa dan “Addin” yang berarti agama. 

 

b. Sejarah Masjid Syahabuddin 

Masjid Syahabudin yang pertama terletak di 

Jalan Syarif Kasim dibangun tahun 1302 Hijriah 

bertepatan dengan tahun 1882 Miladiah, berdekatan 

dengan istana kesultanan. Bangunan fisiknya 

terbuat dari kayu, di dalamnya terdapat mimbar yang 

berukir dari Jepang. Kemudian masjid Syahabudin 

dipindahkan secara permanen pembangunannya ke 

Jalan Sultan Ismail di tepi Sungai Siak, berjarak 

lebih kurang 300 M dari istana Asserayah Hasyimiah 

Siak.  
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Masjid Syahabuddin dari jalan Sultan Syarif Khasim 

Masjid Syahabudin didirikan oleh Sultan yang 

ke-12 bernama Sultan Assayyidis Syarif Kasim 

Abdul Jalil Syaefudin (Sultan Syarif Qasim II), 

dimulai pada tahun 1927 dan selesai dibangun pada 

tahun 1935. Dalam pelaksanaan pembangunan 

masjid, untuk menimbun tanah khususnya pondasi 

masjid dilakukan secara gotong-royong oleh kaum 

ibu pada malam hari, mengingat masa itu masih 

berlaku Adat Pingitan bagi kaum wanita (pada masa 

Pemerintahan Sultan Syarif Qasim II). 
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Jawablah Peratanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Apa pendapatmu, jika ada orang yan akan merusak 

situs bersejarah seperti Istana Siak? 

2. Sebutkan situs bersejarah yang terdapat di 

Kabupaten Siak! 

3. Apa yang harus dilakukan, menurut pendapatmu 

agar situs-situs bersejarah di Kabupaten Siak dapat 

lestari? 

4. Tempat-tempat bersejarah sekarang menjadi tujuan 

wisata bagi masyarakat, baik lokal maupun 

Internasional, sehingga diperlukan pemeliharaan 

tempat bersejarah tersebut termasuk kelengkapan 

perjalanan seseorang. Seperti Restoran, Hotel, dan 

lain-lain. Bagaimana cara agar para wisatawan 

tersebut mau berkunjung ke Siak? 

 

Diskusikan soal di atas dalam kelopokmu lalu 

laporkan hasilnya di depan kelas!. 
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BAB VI 
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Kompetensi Dasar: 

 

3.10 Mengidentifikasi ciri khas pakaian 

Melayu Siak 

4.10 Memperagakan cara memakai 

pakaian Melayu Siak 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

A. PAKAIAN MELAYU SIAK 

  Pakaian adalah salah satu kebutuhan primer. 

Di dalam masyarakat  Melayu Siak pakaian adat 

merupakan ciri khas  yang menggambarkan  daerah 

Siak.  Pakaian Melayu Siak terdiri dari dua jenis yakni 

pakaian harian dan pakaian adat.  

1. Pakaian Harian 

 Pakaian harian adalah pakaian yang dipakai 

setiap hari, baik oleh anak-anak, dewasa maupun 

orang tua. Pakaian harian dipakai untuk kegiatan 

harian, misalnya; saat bekerja di ladang, bermain, 

melaut, di rumah dan ketika melakukan kegiatan 

sehari-hari. 

Tahukah kamu kain 

yang terkenal di Siak? 
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a. Pakaian Anak-anak  

Pakaian untuk anak 

perempuan memakai baju 

kurung. Pakaian untuk anak 

laki-laki yang masih kecil 

disebut juga baju monyet, 

terkadang juga memakai celana 

di bawah lutut, memakai kopiah atau tutup 

kepala yang terbuat dari kain segi empat. Anak 

laki-laki juga memakai sarung saat mengaji dan 

beribadah. 

b. Pakaian Dewasa 

Pakaian laki-laki yang dewasa adalah baju 

kurung cekak musang yang dilengkapi dengan 

kain samping berupa sarung perekat dan kopiah 

atau ikat kepala. Sedangkan untuk perempuan 

memakai baju kebaya laboh, baju kebaya 

pendek dan baju kurung tulang belut. Baju ini 

dipadukan dengan kain  sarung batik dan 
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penutup kepala berupa 

selendang. perempuan yang 

melakukan kegiatan di 

ladang biasanya memakai 

tutup kepala berupa 

selendang atau kain belacu  

dinamakan tengkuluk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        Gambar baju kurung                      Gambar wanita  
              kebaya laboh                       memakai tengkuluk 

 
 
 

Gambar Baju kurung cekak 
musang 
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2. Pakaian Resmi 

Di zaman kerajaan, pakaian resmi dipakai 

ketika menghadiri pertemuan resmi yang diadakan 

oleh kerajaan. Sekarang pakaian resmi dipakai 

dalam berbagai acara pemerintahan. 

Pakaian resmi laki-laki adalah baju kurung 

cekak musang dan celana panjang yang sama 

warnanya dengan baju, pada leher dipasang 

kancing 2 buah dan 3 buah kancing lagi dipasang 

pada bagian depan kerah, dilengkapi dengan 

kopiah, kain samping yang terbuat dari kain tenun 

Siak. Cara memakai kain samping ini ada dua cara 

yaitu ikat dagang luar dan ikat dagang dalam. Untuk 

anak muda dan setengah baya kainnya selutut, 

kalau orang tua kainnya 3 jari di bawah lutut, pakai 

sepatu atau kasut. 

Pakaian resmi untuk perempuan dewasa 

adalah baju Melayu kebaya laboh. Bahan untuk 

membuat kedua baju ini adalah bahan satin dan 

sutra. Untuk sarungnya berupa kain tenun Siak. 
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Panjang baju perempuan yang masih gadis adalah 

tiga jari di atas lutut, sedangkan untuk orang tua 

panjang bajunya tiga jari di bawah lutut. 

 

3. Pakaian Adat 

 Bila dilihat dari sisi upacara yang dilaksanakan 

dalam kerajaan Siak, maka pakaian adat dapat 

dikelompokan menjadi: 

a. Pakaian upacara adat 

  Upacara yang pada zaman dahulu 

diadakan oleh kerajaan Siak, sekarang dilakukan 

oleh Lembaga Adat Melayu Siak, seperti; 

upacara penobatan raja, upacara pelantikan, 

upacara penyambutan tamu, upacara 

penerimaan anugerah, dan lain sebagainya. 

  Pakaian yang dipakai perempuan yang 

sudah tua adalah baju kurung tulang belut, 

sedangkan untuk perempuan setengah baya dan 

gadis adalah baju kebaya laboh dan cekak 

musang berwarna hitam yang terbuat dari sutra. 
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  Warna hitam ini dipakai waktu upacara 

adat penobatan raja, menteri atau 

datuk.Sedangkan untuk acara penerimaan tamu 

agung ataupun upacara pemerimaan anugerah, 

para perempuan memakai baju berwarna kuning. 

Selain memakai baju tersebut perempuan 

Melayu Siak memakai sanggul, sanggul tersebut 

berbentuk sanggul joget, sanggul lipat pandan 

yang berhiaskan bunga goyang di atasnya. 

Disebelah kanan sanggul dihiasi jurai panjang 

dan di sebelah kiri dihiasi jurai pendek. 

 

b. Pakaian Upacara Perkawinan 

 

 Baju pengantin cekak 

musang, celana panjang yang 

senada dengan baju yang 

terbuat dari kain tenun Siak, kain 

samping serupa warnanya 

dengan baju dan celana, 
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memakai destar, sebai berwarna kuning dibahu kiri, 

rantai panjang berbelit dua dikalungkan di leher, 

canggai dipakai di kelingking, sepatu runcing di 

bagian depan, dan keris hulu burung serindit pendek 

diselipkan di sebelah kiri. 

  Pengantin perempuan pada malam berinai 

memakai baju kurung teluk belanga. Sedangkan 

saat upacara berandam memakai baju kurung 

kebaya laboh atau kebaya pendek. Kepala hanya 

memakai sanggul yang dihiasi dengan bunga-bunga. 

Pakaian perempuan pada saat nikah adalah baju 

kebaya laboh dan teluk belanga. 

 

 

1. Buatlah kelompok belajar 3-5 orang! 

2. Diskusikan dengan kelompokmu tentang jenis 

pakaian Melayu Siak ! 

3. Bacakan hasil diskusimu di depan kelas !  
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1. Jelaskan pakaian anak laki-laki dan anak 

perempuan Melayu Siak! 

2. Pakaian laki-laki dewasa Melayu Siak adalah…. 

3. Jelaskan tentang ikat dagang luar dengan ikat 

dagang dalam! 

4. Panjang ukuran baju Melayu Siak untuk perempuan 

yang masih gadis adalah….  

5. Tuliskan 3 jenis upacara aday Melayu Siak ! 

 

 

B. FUNGSI PAKAIAN MELAYU SIAK 

1. Fungsi Religius 

 Pakaian tradisional mengandung makna dan 

berfungsi keagamaan, dimana fungsi pakaian 

menutup aurat. Hal ini dapat kita lihat pakaian 
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perempuan yang berbentuk baju kurung, kerudung 

dan menutupi hampir semua anggota tubuhnya. 

2. Fungsi Budaya 

 Pakaian tradisional dapat menjadi ciri 

kebudayaan tertentu dalam masyarakat. Secara 

umum, fungsi pakaian untuk menutup tubuh, 

kemudian menggunakan aksesoris dan cirri  khas 

yang membedakan antara suatu masyarakat 

dengan masyarakat lainnya. 

3. Fungsi Estetika 

 Sebagai hiasan, warna dalam pakaian 

tradisional Siak dapat mengandung makna 

tertentu. Misalnya,  warna kuning mengandung arti 

kekuasaan, biasanya dipakai untuk Raja. Warna 

hitam mengandung makna keberanian, biasanya 

dipakai oleh hulubalang dan petarung yang 

melambangkan ketangkasan mereka. Warna 

merah  melambangkan kepahlawanan, 

keberanian, patuh dan setia terhadap raja dan 

rakyat. Warna hijau lumut melambangkan 

kesuburan.  
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4. Fungsi Sosial 

 Pakaian tradisional Siak yang dipakai 

masyarakat Siak biasanya adalah sama yaitu baju 

kurung, perbedaannya terletak pada bahan dan 

warna yang dipilih. 

5. Fungsi Simbolik 

 Fungsi simbolik terkait dengan pakaian 

tradisional, perhiasan serta kelengkapannya 

terdapat pada kostum yang dipakai dalam upacara 

adat tradisional.  Misalnya sirih (lambang 

persaudaraan dan kehormatan), bibit kelapa 

(symbol keturunan) payung (tempat bernaung). 

Begitu juga dengan motif yang terdapat pada 

pakaian Melayu Siak, seperti corak semut beiring 

(gotong royong), corak itik pulang (kerukunan dan 

persatuan), corak naga berjuang (penguasa laut, 

gagah berani dan pejuang), corak bunga 

(keindahan, kecantikan, kesucian). 
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C. LAMBANG DAN FALSAFAH PAKAIAN MELAYU 
SIAK 
 
 Pakaian Melayu Siak yakni baju kurung mempunyai 

lambang dan falsafah yang terkandung di dalamnya, 

yakni : 

1. Butang Baju 

 Butang baju Melayu cekak musang biasanya 

memakai lima buah butang (buah baju) yakni dua 

buah pada kerah tegak dan tiga buah pada pagian 

dada. Lima buah butang baju tersebut 

melambangkan rukun Islam yang lima. Sedangkan 

butang baju teluk belanga hanya satu buah yang 

melambangkan keesaan Allah. Butang baju yang 

berbentuk bulat melambangkan bumi yang bulat 

senantiasa berputar bagaikan nasib manusia 

kadang di bawah kadang di atas. 

2. Jahitan Tulang Belut 

 Pada leher baju teluk belanga dan baju kurung 

terdapat jahitan sekeliling leher yang disebut tulang 

belut (ada juga yang menyebut dengan 
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cengkeraman kuku belalang). Jahitan ini 

melambangkan prilaku yang licin (cerdik, pandai, arif 

dan bijak). 

3. Cara  Laki-laki Memakai Kain Samping 

 Untuk anak muda atau bujang panjang kain 

sampingya dua jari sampai satu telempak di atas 

lutut. Laki-laki yang sudah beristri  panjang kain 

sampingnya tepat pada tempurung lutut. Lelaki yang 

dituakan atau yang berkedudukan tinggi dan 

terpandang panjang kain sampingnya setelempap di 

bawah lutut. Sedangkan para ulama panjang kain 

sampingnya dua telempap di bawah lutut. Letak 

kepala kain bagi yang sudah beristri di belakang, 

bagi yang dituakan atau pejabat letak muka kainnya 

di sebelah kanan. Sedangkan yang menduda letak 

muka kainnya di sebelah kiri. 

4. Cara Perempuan Memakai Kain 

 Untuk anak dara atau gadis kain atau kepala 

kain diletakkan di bagian depan. Bagi perempuan 

yang sudah kawin dan masih bersuami, maka 
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kepala kainnya diletakan dibagian belakang. Bagi 

perempuan yang menjadi istri orang terkemuka atau 

pejabat, kepala kainnya diletakkan disebelah kanan. 

Sedangkan perempuan yang  janda, maka kepala 

kainnya di letakkan di sebelah kiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Anak gadis                     Sudah bersuami   
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                     Janda                                  Istri Pejabat 

 

1. Fungsi religius pakaian Melayu Siak adalah sebagai 

... 

2. Arti warna kuning dan warna merah pada pakaian 

Melayu Siak adalah…. 

3. Arti simbol sirih dan payung pada pengantin 

adalah…. 
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4. Butang baju cekak musang memakai 5 buah butang, 

yang melambangkan…. 

5. Cara laki-laki yang sudah beristri memakai kain 

samping adalah…. 

 

1. Diskusikan dengan kelompokmu tentang fungsi dan 

falsafah pakaian Melayu Siak dan cara memakai 

kain samping baik laki-laki dan perempuan! 

2. Bacakan hasil diskusi kelompok kedepan kelas, dan 

peragakan ke depan kelas cara memakai kain 

samping baik laki-laki maupun kain samping 

perempuan! 
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D. PANTANG LARANG PAKAIAN MELAYU 

  Yang dimaksud dengan pantang larang dalam 

berpakaian Melayu adalah segala larangan dan 

pantangan yang ditetapkan oleh  ajaran Islam dan 

adat Istiadat Melayu. Pantang larang tersebut adalah: 

1. Pantang Membuka Aurat  

 Pantang membuka aurat karena dianggap 

merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan, 

melanggar aqidah Islam dan ketentuan adat 

istiadat Melayu. Seperti ungkapan adat berikut: 

Sesiapa memakai terbuka aurat, Tanda imannya 

sudah berkarat 

Sesiapa memakai singkap menyingkap, Tanda 

dirinya tidak beradap 
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2. Pantang Terlalu Tipis 

 Karena menyebabkan tubuh pemakainya 

tembus pandang, terutama bagi kaum perempuan. 

Orang tua-tua mengatakan semakin tipis bajunya 

semakin tipis pula imannya. Seperti ungkapan adat 

berikut: 

Apabila berkain baju terlalu jarang, Malu tak ada 

aibpun datang 

Apabila memakai baju tembus mata,Tanda dirinya 

di dalam nista 

3. Pantang Terlalu Ketat 

 Dalam berpakaian Melayu Siak dipantangkan 

terlalu ketat sehingga menampakan lekuk 

tubuhnya. Ungkapan adat menyebutkan: 

Sesiapa berbaju terlalu sempit, imannya malap 

jiwanya sakit. 

Tiada melayu memegang adat, pantang sekali 

berbaju ketat. 
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4. Pantang Mengada-ngada 

 Yang dimaksud dengan pantang mengada-

ngada adalah pantang membuat dan memakai 

pakaian Melayu dengan tidak mengacu pada 

ketiga-tiga pantangan di atas, dan memakainya 

secara semena-mena pula. Dalam ungkapan adat 

dikatakan: 

Memakai baju menurut adat, Supaya tidak 

membawa mudharat. 

Apabila sampai berbeda-beda, tanpa talinya 

tidaklah kuat. 

Apabila memakai mengada-ngada, tentu dirinya 

tidak beradat. 

5. Pantang Memandai-mandai 

Yang dimaksud pantang memandai-mandai 

adalah pandai membuat ataupun memakai 

pakaian dengan sesuka hati tanpa memahami dan 

memperdulikan pandang larang dan ketentuan 

adat yang berlaku.  

Dalam ungkapan adat dikatakan: Apabila 

berpakaian memendai-mandai, Aib tersingkap 

malu terburai. 
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E. KANDUNGAN NILAI PADA PAKAIAN MELAYU 
SIAK 
 
1. Nilai Tradisi 

Busana yang dikenakan dalam suatu upacara 

adat telah menjadi tradisi selama bertahun-tahun. 

Hal ini menjadi ciri khas dan keunikan sebuah 

masyarakat. Dari pakaian adat yang digunakan 

dapat dipelajari tradisi masyarakat bersangkutan. 

2. Nilai Pelestarian Budaya 

Pakaian adat yang saat ini banyak dipakai 

masyarakat Melayu Siak merupakan warisan 

budaya yang harus dilestarikan. Melestarikan 

pakaian adat Melayu Siak sama dengan kita 

melestarikan kekayaan budaya Melayu. 

3. Nilai Sosial 

Pakaian menjadi simbol tertentu yang menjadi 

penanda status seseorang atau dapat juga 

bermakna untuk menyatukan masyarakat. 
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1. Diskusikan dengan kelompokmu tentang pantang 

larang dalam berpakaian Melayu Siak dan 

kandungan nilai pada pakaian Melayu Siak ! 

2. Bacakan hasil diskusi kelompokmu ke depan kelas ! 

Latihan Soal 

1. Mengapa pakaian Melayu Siak pantang membuka 

aurat? 

2. Mengapa pakaian Melayu Siak pantang 

menggunakan pakaian terlalu tipis? 

3. Apakah maksud memakai pakaian Melayu Siak 

“pantang Memandai-mandai? 

4. Bagaimanakah cara melestarikan budaya Melayu 

Siak? 

5. Tuliskan 3 kandungan nilai pada pakaian Melayu 

Siak!  
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Diskusi dengan orang tua dirumah tentang pakaian 

Melayu Siak. 

 

 

 

 

 

 

 

Perlukah kita melestarikan pakaian Melayu Siak?, 

Bagaimanakah caranya ? 
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BAB VII 

TEKNOLOGI DAN KETRAMPILAN 

Kompetensi Inti:  
 

3.11 Mengidentifikasi jenis-jenis motif tenun 

Siak  

 

4.11 Menggambar jenis-jenis motif tenun Siak 
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Hari ini sangat menyenangkan bagi Nisa. Tampak 

Ayah dan Ibu sedang mematut diri di depan cermin. 

Mereka sekeluarga sedang bersiap-siap untuk menghadiri 

acara pernikahan di Mempura. Ayah terlihat gagah 

dengan baju melayu berwarna biru , sepadan pula Ibu 

memakai baju dengan warna yang sama. Sepanjangn 

perjalanan, Nisa tidak henti-hentinya bertanya kepada 

Bertuah orang berkain songket 
Coraknya banyak bukan kepalang 
Petuahnya banyak bukan sedikit 
Hidup mati di pegang orang 
 

Kain songket tenun melayu 
Mengandung makna serta ibarat 
Hidup rukun berbilang suku 
Seberang kerja boleh di buat” 

 

Bila memakai songket bergelas 
Di dalamnya ada tunjuk dan ajar 
Bila berteman tulus dan ikhlas 
Kemana pergi tak akan terlantar 

Sumber: Pantun Rakyat 
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orang tuanya tentang baju melayu tersebut. Di matanya 

baju melayu dengan banyak motif menimbulkan 

kekaguman dan keingintahuan. Ayah berjanji akan 

menjelaskan kepada Nisa tentang baju melayu dengan 

berbagai motif setibanya di lokasi pesta. Ayah 

menjelaskan bahwa beliau tidak boleh berbicara banyak 

saat berkenderaan, karena bisa mengurangi konsentrasi.  

Nah, kamu juga penasaran dengan motif kain 

melayu? Kamu bisa membantu Nisa dengan membaca 

penjelasan di bawah ini dengan seksama. Pernahkah 

kalian memakai kain tenun? Indah, bukan? Coba 

perhatikan gambar beberapa kain tenun di bawah ini. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Setiap daerah memiliki kain khas. Misalnya 

Sumatera Utara memiliki kain ulos, Sumatera Barat 

memiliki kain songket, dan beberapa daerah di Pulau 

Jawa memiliki kain batik. Sedangkan Riau, khususnya 
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daerah Siak memiliki kain tenun dengan motif-motif yang 

indah.  

A. Kain Tenun Siak 

Orang pertama yang memperkenalkan Tenun ini 

adalah seorang pengrajin yang didatangkan dari Kerajaan 

Terengganu Malaysia pada masa Kerajaan Siak diperintah 

oleh Sultan Sayid Ali. Seorang wanita bernama Wan Siti 

Binti Wan Karim dibawa ke Siak Sri Indrapura untuk 

mengajarkan bertenun kain songket. Sejak zaman dahulu 

hubungan kenegerian Kesultanan Siak dengan negeri-

negeri melayu di semenanjung sangat baik. Terutama 

dalam hal seni dan budaya Melayu.  

Tokoh yang berjasa membudayakan songket adalah 

Tengku Maharatu. Beliau merupakan permaisuri Sultan 

Syarif Kasim II yang kedua, setelah permaisuri pertama, 

Tengku Agung meninggal dunia. Dia melanjutkan 

perjuangan kakaknya dalam meningkatkan kedudukan 

kaum perempuan di Siak dan sekitarnya, yaitu dengan 

mengajarkan cara bertenun yang kemudian dikenal 

dengan nama tenun Siak. Tenun Siak yang merupakan 
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hasil karya kaum perempuan telah menjadi pakaian adat 

Melayu Riau yang dipergunakan dalam pakaian adat 

pernikahan dan upacara lainnya. Berkat perjuangan 

permaisuri pertama yang dilanjutkan oleh permaisuri 

kedua, kain tenun siak dapat berkembang hingga saat ini. 

Pada awalnya tenun yang diajarkan yaitu tenun 

tumpu dan kemudian bertukar ganti dengan menggunakan 

alat yang dinamakan dengan "Kik", dan kain yang 

dihasilkan disebut dengan kain Tenun Siak. Penggunaan 

kain tenun songket Siak terbatas bagi kalangan 

bangsawan saja terutama Sultan dan keluarganya, dan 

para pembesar kerajaan di kalangan Istana Siak.  

 

Gambar Kik 
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Kik adalah alat tenun yang cukup sederhana dari 

bahan kayu berukuran sekitar 1 x 2 meter. Sesuai dengan 

ukuran alatnya, maka kain yang dihasilkan tidaklah lebar 

sehingga tidak cukup untuk satu kain sarung, maka 

haruslah di sambung dua yang disebut dengan kain 

"Berkampuh". Untuk mendapatkan sehelai kain, terpaksa 

harus ditenun dua kali dan kemudian hasilnya disambung 

untuk bagian atas dan bagian bawah yang sudah barang 

tentu memakan waktu yang lama.  

Dalam bertenun memerlukan bahan baku benang, 

baik sutera ataupun katun berwarna yang dipadukan 

dengan benang emas sebagai motif atau hiasan. 

Dikarenakan benang sutera susah didapat, maka lama 

kelamaan orang hanya menggunakan benang katun. Pada 

zaman dahulu, benang dipintal oleh pengrajin itu sendiri. 

Buah kapas yang sudah dijemur hingga kering. Biji-biji 

kapas dikeluarkan barulah dipintal menjadi benang. 

Benang-benang tersebut dipilin pula menjadi kain. Proses 

ini memekan waktu cukup lama. Akan tetapi saat ini 
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benang-benang sudah banyak disediakan di toko 

sehingga mudah didapatkan. 

Pewarnaan pada benang bisa menggunakan 

pewarna alami antara lain; warna merah didapatkan 

dengan cara merebus buah kesumba keling dicampur 

dengan kapur; warna jingga diperoleh dari rebusan umbi 

temu kuning dengan kapur; warna biru dari rebusan 

senduduk dengan temu lawak; warna hijau dari rebusan 

daun kayu nodo dengan kapau; dan warna cokelat dari 

rebusan kayu samak. Pewarnan dengan bahan alami ini 

membutuhkan waktu yang lama. Saat ini banyak tersedia 

pewarna buatan yang dijual di toko-toko.   Khusus untuk 

benang berwarna emas dan perak biasanya didatangkan 

dari luar negeri.  

 

B. Motif Tenun Siak 

Kerajinan tenun Siak tidak kalah indahnya dengan 

tenun daerah lainnya. Kegiatan menenun tidak hanya 

sekedar pekerjaan menghasilkan barang dan uang, 

melainkan memiliki makna yang lebih dalam. Bagi sultan 
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dan bangsawan, kain tenun melambangkan keagungan 

dan kewibawaan, sedangkan bagi pengrajin tenun 

bermakna simbol pengabdian kepada sultan dan 

keluarganya. 

Keadaan di alam sekitar menjadi sumber corak dan 

motif pada kain tenun. Adapun motif tenun dan maknanya 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Flora (tumbuhan)  

a. Bunga-bungaan yang indah, wangi dan segar 

melahirkan motif-motif bunga yang 

mengandung nilai dan filsafah keluhuran dan 

kehalusan budi, keakraban dan kedamaian 

seperti corak bunga setaman, bunga berseluk 

daun dan lain-lain.  

b. Motif puncak rebung dikaitkan dengan 

kesuburan,  kesabaran, dan kemampuan 

berpikir maju untuk hidup yang sukses. 

c. Motif tampuk manggis bermakna Hidup saling 

tolong menolong terlihat empat bunga (bulat) 

yang seakan berpegangan tangan.  
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2. Fauna (Hewan) 

a. Motif Siku Keluang kepribadian yang memiliki 

sikap dan tanggung jawab menjadi idaman 

setiap orang Melayu Riau. 

b. Motif burung balam, yang selalu hidup rukun 

dengan pasangannya, melahirkan motif balam 

dua setengger sebagai cermin dari kerukunan 

hidup suami istri dan persahabatan.  

c. Motif Ular naga berjuang bermakna perkasa 

penguasa samudera,  

d. Motif naga berjuang serindit mencerminkan 

sifat kearifan dan kebijakan 

e. Motif itik pulang petang atau itik sekawan, 

menggambarkan tingkah laku itik yang selalu 

berjalan beriringan ketika petang hari pulang 

ke kandang, bermakna berjalan beriringan 

serasi, bersahabat, kompak, dan menjadi 

contoh bagi manusia akan arti kehidupan. 

f. Motif semut beriring bermakna mampu 

memikul beban yang berat. Dengan kata lain 
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motif semut beriring memiliki makna gotong 

royong, tahu diri dan tetap pendirian. 

g. Motif lebah bergantung atau lebah bergayut 

bermakna pribadi yang kuat dan percaya diri.  

3. Alam Sekitar 

a. Motif awan larat dikaitkan dengan kelemah-

lembutan budi, kekreatifan, dan sebagainya.  

b. Bentuk segi empat dikaitkan dengan sahabat 

Nabi Muhammad SAW yang berempat.  

c. Bentuk segi lima dikaitkan dengan rukun islam. 

d. Bentuk segi enam dikaitkan dengan rukun 

iman, 

e. Bentuk wajik dikaitkan dengan sifat Allah yang 

maha pemurah. 

f. Bentuk bulat dikaitkan dengan sifat Allah yang 

maha mengetahui dan penguasa alam 

semesta, dan sekitarnya.  

g. Motif Tabir Bintang bermakna nilai falsafah 

keluhuran dan kehalusan budi, keakraban dan 

kedamaian. 
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A. Gambar Motif Tenun Siak 

Beberapa motif tenun bisa digambar secara 

sederhana. Kamu akan menggambar motif tersebut, 

perhatikan contoh di bawah ini! 

 

1. Pucuk Rebung 

 

 

 

2. Tampuk Manggis 

 

 

3. Semut Beriring 
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4. Lebah Bergayut 

 

 

5. Merpati Sekawan 

 

 

6. Bintang 
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B. Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Tenun Siak 

Sesuai dengan asal pengambilan ide dalam 

motif tenun, menggambarkan bahwa masyarakat 

melayu memahami alam dan bisa memnfaatkannya 

dengan baik. Sikap religius juga selalu menyertai 

setiap sendi kehidupan. Di bawah ini akan 

dipaparkan mengenai beberapa nilai yang 

terkandung di dalam tenun Siak. 

1. Nilai Sakral 

Tenun selalu dipakai dalam acara adat maupun 

keagamaan. Misalnya upacara penobatan sultan, 

temu adat, maupun perkawinan.  

2. Nilai Pengabdian. 

Pada awalnya kain tenun hanaya diperuntukkan 

bagi sultan dan keluarganya, sehingga kain tenun 

Gambarlah salah satu motif tenun! Warnai sesuai dengan 

keinginanmu, sehingga menjadi lebih indah! 
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sering dijadikan sebagai persembahan. Kain 

ditenun dengan penuh kecermatan dan kehati-

hatian, sehingga menghasilkan kain yang indah 

dan bermutu tinggi. Jadi, kain tenun merupakan 

bentuk pengabdian kepada sultan.  

3. Pemahaman terhadap alam. 

Sesuai dengan nama motif yang dihasilkan, 

merujuk pada kepekaan dan kemampuan penenun 

memahami keberagaman makhluk di alam sekitar. 

Alam merupakan sumber pengajaran bagi 

manusia. 

4. Kreativitas dan Ketekunan. 

Kain tenun dengan berbagai motif yang indah 

merupakan bukti betapa tingginya kreativitas dan 

ketekunan dalam menenun kain. Makhluk hidup 

dan benda di sekitarnya dijadikan simbol yang 

sarat akan makna kehidupan. Menenun untaian 

benang menjadi selembar kain membutuhkan 

ketekunan yang tinggi. 
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5. Ekonomi. 

Kain tenun memiliki harga yang cukup tinggi di 

pasaran. Hal tersebut akan membantu 

memperbaiki ekonomi keluarga-penenun.  

Kreativitas sebanding dengan harga yang akan 

diterima.   

 

  

 
Anyaman Motif Tenun 

Alat : Gunting, penggaris, lem, 2 buah kertas manila. 

Cara Membuat:  

1. Ukur kertas pertama dengan jarak 1 cm secara 

horizontal. Gunting sesuai garis dan jangan sampai 

terputus pada setiap sisinya. 

2. Ukur pula kertas yang lainnya dengan jarak 1 cm 

secara horizontal. Gunting sehingga menjadi 

helaian-helaian kertas. 

3. Sisipkan setiap helai kertas ke kertas pertama, 

secara silang. 

4. Perhatikan motif di bawah ini! 
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              Motif Siku Keluang             Motif tampuk Manggis          

 
 

5. Pilihlah salah satu motif. Buatlah anyaman serapi 

mungkin. 

6. Lapisi dengan kertas bening, anyamanmu siap untuk 

dipajang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

140 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rangkuman 

1. Kerajinan tenun kain pertama kali 

diperkenalkan oleh Wan Siti Binti Wan 

karim. Dikembangkan oleh Tengku 

Mahratu. 

2. Alat tenun disebut kik. 

3. Motif tenun siak berasal dari flora 

(tumbuhan), fauna (hewan), dan alam 

sekitar. 

4. Contoh motif tenun siak yaitu pucuk 

rebung, tampuk manggis, semut 

beriring, lebah bergayut, siku keluang, 

dan lain lain. 

5. Nilai yang terkandung dalam tenun 
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Petunjuk: 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat! 

1. Tokoh yang pertama kali memperkenalkan tenun 

yaitu.... 

2. Isteri Sultan yang turut andil dalam perkembangan 

tenun Siak bernama... 

3. Motif kain tenun berasal dari flora,fauna, dan... 

4. Makna dari motif semut beriring yaitu....... 

5. Bentuk segiempat pada tenun siak bermakna.... 

6. Bentuk pada tenun siak wajit berkaitan dengan.... 

7. Kain tenun selalu dipakai pada saat upacara adat 

dan agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa kain 

tenun mengandung nilai... 

8. Jelaskan tentang nilai ekoomi dari kain tenun! 

9. Zaman dahulu, kain tenun merupakan....dari rakyat 

kepada sultan.  

10. Gambarlah motif semut beriring! 
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MEMBACA DAN MENULIS 

TULISAN ARAB MELAYU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kompetensi Dasar 

3.12 Menyebutkan diftong pada tulisan Arab 

Melayu 

3.13 Membaca huruf saksi pada tulisan Arab 

Melayu 

4.12 Membuat kata diftong pada tulisan Arab 

Melayu 

4.13 Menulis huruf saksi pada tulisan Arab 

Melayu 

BAB VIII 
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A. Pengenalan Huruf Diftong dan Huruf Saksi  

Diftong dalam tulisan Arab Melayu adalah vokal 

rangkap pada akhir suku kata, yaitu “ai” dan “au”. 
Penulisan bunyi “a” pada suku kata terakhir diberi 

saksi. 

1. Diftong “ai” pada tulisan Arab Melayu 

 

 

 

 

 

 

Bacalah dengan tepat! 

 

 

 

 

Tulislah dalam tulisan Arab Melayu! 

1. dumai  = ……………………….. 

2. petai  = ……………………….. 

 gulai  =         ݢـΙヱヵ  

 pantai =            ヵゅわڤ 
 pandai =  ヵやキルڤ 
 salai  =  ヵΙゅシ 
 tupai  =  ヵゅڤヱわ 
  

  ヵゅルΑや        ヵゅڤヱわ     ヵやرジ       ヵゅわレジ   

  ヵΙΙ       ヵゅヨヱキ       ヵゅわルڤ        ヵゅヨやキ  
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3. serai  = ……………………….. 

4. gapai  = ……………………….. 

5. tapai  = ……………………….. 

 

2. Diftong “au” pada tulisan Arab Melayu 

 

 

 

 

 

 

 

Bacalah dengan tepat!  

 

 

 

 

 

 

 

 pulau  =  ヱΙヱڤ 
 silau  =  ヱΙΑシ 
 kalau  =     ヱΙゅك 
 bakau =    ヱゅكゅら 
 danau =    ヱゅレやキ 
   

       ヱゅＵレΑＵ      ヱゅＵΑك       ヱやرヱシ      ヱゅكゅら      

    ヱゅィレΑゎ      ヱやرヱジ       ヱゅＵゅك      ヱΙゅワ  
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Tulislah dalam tulisan Arab Melayu! 

1. gurau  = ……………………….. 

2. silau  = ……………………….. 

3. enau  = ……………………….. 

4. kerbau  = ……………………….. 

5. lampau = ……………………….. 

 

B. Membaca Huruf Saksi pada Tulisan Arab Melayu 

1. Membaca wacana singkat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヱΑالヨ  ڤكほラΑ  

    ベكＴ  ヱィゅよ  تヱよジギ ギيザやヲ  ヮلゎ  Αـڠ   ヶكΙ۔ヶكΙ ほラΑڤك     

    . Αڤヨシـڠ    ギڠـラ كゅڤヶـڠـキل   Αـڠ ـڠシヱョ دわ  リやلゅ  ペヱڠـらال     

              ヱゲヱڠك  ヱィゅよ ヵゅكョョ リأヱڤヨゲڤك ڤほラΑ  ギシڠـラك  

                                     . らΙぼロ  ヵゅらك ヱΒالョ ヱイゅら リやキ 
     ヱゅわや  シぼتڠـΒك ほラΒك    キやير   ヨ ヱイゅら リワゅらالわ ヱΑرヱらأت  
                                                 . ゅΒジك   ラヱルゎ كほラΒ  
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2. Latihan 

Tulislah kata-kata dibawah ini dalam tulisan Arab 

Melayu yang mana kata-kata tersebut ada dalam 

wacana diatas! 

1. yang   = ……………………… 

2. dewasa  = ……………………… 

3. memakai = ……………………… 

4. dari  = ……………………… 

5. tenun  = ……………………… 
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Ulangan Umum Semester Dua 

I. Pilihan Ganda 

Petunjuk: Bacalah soal di bawah ini dan pilihlah jawaban yang 

kamu anggap paling tepat! 

1. Pendiri kerajaan Siak adalah sultan.... 

A. Abdul Jalil Rahmad Syah  

B. Abdul Jalil Jalaluddin Syah 

C. Assayaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin  

D. Assayaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin  

2. Istana kerajaan siak diberi julukan istana... oleh bangsa Eropa. 

A. matahari terbit 

B. matahari tenggelam 

C. paris van siak 

D. keabadian 

3. Istana Siak mulai dibangun pada tahun.... 

A. 1889  

B. 1890 

C. 1893 

D. 1900 

4. Gambar di samping adalah peninggalan kerajaan siak berupa alat... 

A. Musik  

B. Gambar   

C. Tenun 

D. Senjata  

5. Komet diperoleh sultan saat kunjungan ke negara.... 

A. Amerika serikat 

B. Arab saudi 

C. Belanda  

D. Jerman  

6. Bangunan berfungsi sebagai sidang pengadilan terhadap 

perkara kejahatan, persengketaan dan berbagai perkara dalam 

masyarakat Kerajaan Siak pada masa dahulu adalah... 
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A. Istana kerajaan  

B. Balai kerapatan tinggi 

C. Masjid Syahabuddin 

D. Masjid sultan siak 

 

7. Pakaian yang dipakai sehari-hari untuk melakukan semua aktivitas 

disebut pakaian.... 

A. adat  

B. kebesaran 

C. harian  

D. dewasa  

8. Pakaian harian laki-laki dewasa yaitu... 

A. Baju cekak musang 

B. kebaya laboh 

C. baju monyet 

D. baju tulang belut 

9. Penutup kepala harian perempuan dewasa disebut.... 

A. jilbab 

B. hijab 

C. tengkuluk 

D. mukena 

10. Pakaian adat warna hitam dipakai dalam menghadiri acara... 

A. pemakaman keluarga bangsawan 

B. pernikahan keluarga kerajaan 

C. pelantikan keluarga kerajaan 

D. penerimaan tamu agung  

11. Pakaian berfungsi untuk menutup aurat yang berarti pakaian meiliki 

fungsi... 

A. estetika 

B. religius 

C. sosial 

D. budaya 
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12. Motif semut beriring pada pakaian melayu bermakna... 

A. persaudaraan dan kehormatan 

B. kerjasama dan gotong-royong 

C. kemakmuran dan kesuburan 

D. gagah berani dan pejuang 

13. Cara berpakaian seperti gambar di samping digunakan oleh...  
A. Anak gadis 

B. Wanita bersuami 

C. Isteri pejabat 

D. Wanita janda 

 

14. Yang tidak termasuk pantang berpakaian dalam budaya melayu 

yaitu... 

A. membuka aurat 

B. mengada-ada 

C. terlalu tipis 

D. Terlalu indah 

15. Tenun siak diajarkan pertama kali oleh... 

A. Wan Siti Binti Wan Karim 

B. Tengku Sultanah latifah 

C. Tengku Agung 

D. Tengku Maharatu  

16. Kehidupan saling tolong dan kerukunan merupakan makna dari 

motif... 

A. pucuk rebung 

B. tampuk manggis 

C. siku keluang 

D. itik sekawan 
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17. Kata gulai dalam tulisan arab melayu yaitu... 

 

A.                         C. 

B.                         D. 

 

18.      Tulisan di samping dibaca.... 

A. kalau  

B. bakau  

C. bangau 

D. surau  

 

ڤكほیΚヨラیو   .19 Tulisan disamping dibaca.... 

A. Melayu pakaian  

B. Pekan melayu 

C. Pakaian melayu 

D. Pekan malayu 

 

20. Di وやورジ  kami mengaji. Tulisan arab melayu dalam kalimat di 

samping yaitu... 

A. serai  

B. sungai 

C. surau 

D. suri 

  
II. Isian Singkat 

Petunjuk: Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Selain di Istana Siak, komet juga terdapat di negara... 

2. Masjid kesultanan siak bernama....  
3. Cermin permaisuri sultan terbuat dari material.... 

Ιヱヵݢـ  

ヵΙゅシ ヵゅわڤ 

ヵやキルڤ 

ヱゅكゅら 
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4. Jenis kain yang biasa digunakan untuk membuat pakaian resmi 

wanita yaitu ... 

5. Butang baju berjumlah lima bermakna ....  

6. Kepala kain perempuan yang merupakan isteri pejabat terletak di 

bagian.... 

7. Alat untuk menenun disebut.... 

 

8. Gambar motif di samping bernama.... 

 

9. Harga kain tenun Siak cukup mahal di pasaran, hal tersebut 

bermakna bahwa kain tenun memiliki nilai... 

 

10. Penulisan kata pantai dalam tulisan arab melayu yaitu 

 

III. Uraian 

Petunjuk: jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan 

tepat! 

1. Mengapa nama Syahbuddin ditetapkan menjadi nama masjid 

Kesultanan Siak? 

2. Jelaskan dua cara untuk menjada kelestarian cagar budaya di Siak!! 

3. Mengapa kain tenun disimbolkan sebagai simbol pengabdian 

kepada sultan? 

4. Tulisan arab melayu untuk kalimat songket kain melayu yaitu.... 

 ...tulisan latin untuk kata-kata di samoing yaitu كΙゅو シیΙو .5
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