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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. 
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Tentunya buku ini masih jauh dari sempurna, untuk itu 

diharapkan kritik dan saran sangat diharapkan dari semua pihak 

guna penyempurnaan selanjutnya. 

 

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. 
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 Saya menyambut baik dengan diterbitkannya Buku Muatan 

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

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. 
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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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makanan khas siak 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensi Dasar: 
 
3. 1 Menjelaskan cara membuat makanan 

khas Siak (asam pedas, sambal belacan, 

anyang, dan tumis belacan) 

 

4.1 Membuat makanan khas Siak (asam 

pedas, sambal belacan, anyang, dan 

tumis belacan) 

 

BAB   I 
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 Kabupaten Siak memiliki beraneka macam masakan dan 

minuman. Aneka masakan yang terdapat di Siak merupakan 

kekayaan budaya yang perlu dipertahankan. 

 Masakan pelengkap untuk makan nasi adalah lauk pauk. 

Berbagai jenis lauk pauk dari jenis ikan, sayuran dan sambal selalu 

ada pada menu masakan yang disediakan baik dirumah maupun 

pada acara-acara tertentu. Jenis-jenis lauk pauk itu antara lain: 

 
A. Asam Pedas 

 

 
 
 

Asam pedas merupakan salah satu kuliner khas 

masyarakat Siak yang masih bertahan sampai sekarang. Asam 

pedas bercita rasa pedas, asam, dan segar. Masakan ini 

tergolong masakan berkuah, seperti gulai sehingga banyak juga 
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yang menyebutnya gulai asam pedas. Perbedaan asam pedas 

dan gulai bagi orang melayu adalah asam pedas tidak 

bersantan, sedangkan gulai dimasak dengan kuah santan.  

Masakan asam pedas ini biasa disajikan pada acara 

adat, acara resmi, dan juga sebagai lauk makan sehari-hari.  

Bahan utama asam pedas adalah ikan. Biasanya ikan 

yang dimasak menjadi asam pedas adalah ikan sungai yang 

memiliki daging tebal, seperti ikan baung, patin, tapah, dan 

selais. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat asam 

pedas: 

1. Cabe merah 1 ons dihaluskan 

2. Ikan tapah  1 kg 

3. Kunyit seruas jari 

4. Jahe seruas jari 

5. Bawang merah 5 siung 

6. Bawang putih 3 siung 

7. Serai 1 batang digeprek 

8. Daun kunyit 1 lembar disimpul 

9. Asam kandis secukupnya 

Cara membuat : 

 Semua bumbu digiling halus, kecuali serai dan daun kunyit. 

Bumbu ditumis sampai harum, masukkan ikan yang sudah 

dibersihkan. Masukkan daun kunyit, serai dan asam kandis. Aduk 

aduk sampai rata bumbunya. Setelah ikan berubah  
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warna masukkan air hingga ikannya terendam. Tunggu sampai 

masak sambil dirasakan garam penyedap rasanya. Setelah 

masak, gulai asam pedas siap disajikan. 

 

B. Sambal Belacan 

 

Apakah kalian pernah mendengar nama masakan 

sambal balacan? Sambal belacan merupakan salah satu lauk 

pauk yang dimakan bersama ikan ataupun ulam. Belacan 

adalah bumbu masakan yang terbuat dari udang atau udang 

kecil-kecil yang ditumbuk halus, digunakan untuk sambal atau 

untuk menyedapkan makanan. 

Untuk membuat sambal belacan, komposisi dan bahan 

yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Cabai merah 75 gram 

2. Cabai rawit 25 gram 
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3. Bawang merah 3 siung 

4. Terasi dibakar 1 keping 

5. Terung asam 2 biji 

6. Gula pasir 1 sendok makan 

7. Garam secukupnya 

8. Cara membuatnya : 

Haluskan semua bumbu, kemudian masukkan terung asam. 

Bila ingin agak cair, tambahkan satu sendok air hangat. 

Sambal belacan siap dihidangkan. 

 

C. Anyang  

 

 

 

Anyang adalah sejenis makanan tradisional Siak. 

Masyarakat Siak biasa membuat anyang ini sebagai sayur 

tambahan untuk melengkapi menu utama.  

Untuk membuat anyang, bahan utama yang diperlukan 

adalah sayuran, kelapa parut dan bumbu. Sebagai contoh, jika  
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kita ingin membuat anyang pakis, maka bahan dan 

langkah pembuatannya adalah sebagai berikut: 

Bahan yang disediakan: 

1. Pakis merah 3 ikat (ambil bagian yang muda saja) 

2. Cabe merah 10 biji 

3. Cabe rawit 5 biji 

4. Bawang merah 5 siung 

5. Terasi dibakar 1 keping 

6. Kelapa parut 1 biji 

7. Jeruk nipis 1 sdm 

8. Gula merah 1sdm 

9. Garam secukupnya 

Cara membuatnya : 

Semua bumbu-bumbu dihaluskan, lalu masukkan air perasan 

jeruk nipis kemudian tambahkan kelapa parut.  Masukkan 

pakis yang sudah direbus dan diaduk-aduk sampai bumbu 

merata dengan daun pakis. Anyang sudah siap untuk 

disajikan 

 

D. Tumis Belacan 
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Tumis belacan adalah sambal khas Siak. Tumis 

belacan selalu disajikan pada acara pesta atau makan 

bersama karena rasanya enak dan mudah membuatnya. 

Bahannya murah dan mudah didapat. Bahan-bahan yang 

dibutuhkan untuk membuat tumis belacan adalah : 

1. Cabe merah 1 ons  

2. Bawang merah 4 buah  

3. Bawang putih 3 buah 

4. Daun salam 3 lembar, daun jeruk 3 lembar  

5. 1 batang serai 

6. 1 ons rimbang 

7. 1 ons petai yang sudah dikupas 

8. 1/2 ons ikan teri  

9. Santan kental 1/4 

10. Garam secukupnya 

11. Gula Secukupnya 

Cara memasak: 

 Bumbu-bumbu dihaluskan lalu ditumis, masukkan daun 

salam, daun jeruk, dan serai. 

 Masukkan santan kental dan ikan teri, beri gula dan garam 

secukupnya. Biarkan hingga meresap 

 Sebelum santan kering, masukkan rimbang dan petai. 

 Setelah santan kering, angkat dan sajikan. 
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Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Apa yang membedakan masakan asam pedas dengan gulai? 

2. Jelaskan cara memasak asam pedas secara berurutan! 

3. Sebutkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat 

sambal belacan? 

4. Sebutkan bahan-bahan pokok yang dapat dibuat anyang! 

5. Jelaskan cara memasak tumis belacan secara berurutan! 

Kerjakan bersama kelompokmu! 

 

 

 

 

 

 

 

1. Buatlah kelompok 4-5 orang! 

2. Buatlah salah satu masakan (asam pedas, sambal 

belacan, anyang, atau tumis belacan)! 

3. Sajikan dengan baik di atas meja makan! 
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SENI drama 

 

Kompetensi Dasar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

3.2  Menjelaskan drama (mithe) Putri 

Mambang Linau 

4.2  Mendemontrasikan drama (mithe) Putri 

Mambang Linau 
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DRAMA MAMBANG LINAU 

 

Tema  : Membalas budi 

Tokoh/sifat :  

 

 

 

 

Prolog:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Adegan I 

Suasana pagi cerah, terdengar kicau burung 

bernyanyi riang di celah-celah pohon, angin bertiup sepoi-

sepoi. Tampak Bujang Enok berjalan dengan santai 

menuju hutan. Langkah kaki tegap dan teratur, raut 

mukanya ceria, pertanda hatinya pun senang saat itu. 

1. Bujang Enok: baik hati, rela berkorban, 

mandiri, rajin, pemberani, dan cerdik. 

2. Putri Mambang Linau: baik hati, 

menepati janji,suka menolong 

3. Raja: Baik hati, bijaksana, dan cermat 

Kisah ini bermula dari seorang pemuda yang 

tampan dan gagah bernama Bujang Enok, hidup di 

salah satu kampung di daerah Bengkalis. Tiada 

berayah dan beribu, hidup hanya sebatang kara 

saja. Pemuda ini sangat rajin, setiap hari dia 

mencari kayu bakar di hutan, lalu menjualnya di 

pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.  
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Tiba-tiba saja ular berbisa yang besar sudah berada di 

hadapan Bujang Enok. 

Bujang 

Enok 

 

: “Hush...pergilah kau ular. Kita sama-sama 

makhluk hidup, ingin hidup lama pula. 

Pergilah. Jangan ganggu jalanku. 

Hush...hush...” (sambil mengibaskan tongkat 

rotan yang dipegangnya ke arah ular) 

 

Ular itu kembali menjulurkan lidahnya ke arah 

Bujang Enok. Bujang Enok menjaga jarak, menjauh dari 

ular. Justru ular tersebut hendak mematuk, sehingga 

Bujang Enok terpaksa melecutnya dengan tongkat rotan 

peninggalan ayahnya.  

Bujang 

Enok 

 

: “Terpaksa aku bunuh ular ini. Hiiiyaahh!” 

(tangan terangkat memegang tongkat, sambil 

melompat ke arah ular, melecut dengan sangat 

kuat). 

 

Seketika ular berbisa mati, Bujang Enok lekas 

menguburkannya di pinggir jalan. Setelah selesai, dia 

melanjutkan perjalanan ke dalam hutan untuk 

mengumpulkan kayu bakar. Ditengah keasyikan Bujang 

Enok mengumpulkan kayu, terdengar sayup-sayup suara 

sedang bercakap-cakap. Asalnya dari lubuk di hulu sungai. 
 



 

 

Suara 1 : ”Syukurlah ular berbisa itu sudah 

mati.”(bunyi percikan air yang 

dimainkan) 

Suara 2 : “kita tidak akan diganggu lagi.(disambut 

tawa bahagia) 

 

 Bujang Enok mendengar semua percakapan itu, 

akan tetapi tidak mempedulikannya. Setelah mengikat 

kayu, tepat tengah hari Bujang Enok pulang ke pondok. 

 

Adegan II 

 Bujang Enok segera masuk ke dalam pondoknya, 

sesampai di dapur dia melihat makanan lezat dan 

beraneka ragam telah terhidang di atas meja. Siapakah 

yang telah mengirimkan makanan sebanyak ini? Ayah 

ibuku telah tiada, saudarapun tak punya, batin Bujang 

Enok. Lalu dia melahap habis makan yang terhidang, 

sambil tidak lepas bersyukur kepada Tuhan.  

Keesokan harinya, Bujang Enok tidak berangkat 

mencari kayu di hutan. Dia menunggu di balik semak-

semak di depan pondoknya, guna mencari tahu siapa yang 

telah mengirimkan makanan untuknya. Waktu terus 

berlalu, Bujang Enok belum melihat tanda-tanda orang 

yang memasuki rumahnya. Hingga tengah hari menjelang, 
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Bujang Enok terpana melihat kedatangan tujuh puteri yang 

sangat cantik molek. Mereka membawa makanan dan 

memasuki rumah Bujang Enok. Setelah itu mereka 

berjalan beriringan menuju lubuk di hulu sungai. Bujang 

Enok berjalan perlahan mengikuti mereka.  

Para puteri tersebut mandi dan bersenda gurau di 

dalam lubuk, tanpa mengetahui ada Bujang Enok yang 

memperhatikan dari balik semak-semak. Pada saat 

mereka asyik mandi, Bujang Enok mengendap-endap 

mendekati kayu tempat pakaian mereka diletakkan. Bujang 

Enok mengambil selendang warna jingga dan kembali ke 

persembunyiannya. 

Setelah mandi, mereka bergegas berganti 

pakaian. Salah satu puteri kehilangan selendangnya. 

 

Puteri 1 : “Selendang saya mana? Tadi saya 

letakkan di sini.” (sambil berusaha 

mencari) 

Puteri 2 : ” Marilah kita bantu mencari selendang 

yang hilang itu! (memanggil puteri yang 

lain mencari selendang) 

 Hingga sore hari, mereka tidak menemukan 

selendang berwarna jingga. Akhirnya keenam puteri 

menari dengan indahnya, perlahan-lahan tubuh mereka 
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terangkat dan terbang ke langit. Bujang Enok terpana dan 

tidak mampu memalingkan matanya dari kejadian ganjil 

yang dilihatnya. Tinggallah seorang puteri di terduduk 

dengan sedih di tepi sungai.  

 Bujang Enok menghampiri puteri tersebut.  

Bujang 

Enok 

: “Apakah yang engkau cari, 

Puteri?”(menatap puteri dengan rasa 

ingin tahu)   

Puteri : ”Tuan, jika tuan melihat selendang 

berwarna jingga mohon dikembalikan.” 
(menangkupkan tangan di atas kepala, 

menyembah ke arah Bujang Enok) 

Bujang 

Enok 

: (menggelengkan kepala) “Saya bersedia 

mengembalikan selendang putri dengan 

satu syarat.”  

Puteri : ”Apa persyaratan tuanku?” 

Bujang 

Enok 

: “Menikahlah dengan saya, maka 

selendang ini akan saya kembalikan.” 

Puteri : ”Saya bersedia menikah dengan tuanku, 

maka dengarkan pula syarat dari saya. 

Jika suatu saat saya harus menari, maka 

kita akan berpisah.” 
Bujang 

Enok 

: ”Saya sanggupi syarat tersebut. Saya 

Bujang Enok” 

Puteri : ”Saya Mambang Linau.” 
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 Bujang Enok membawa Puteri Mambang Linau ke 

kampungnya. Mereka menikah dan hidup tenteram 

bahagia.    

 

Adegan III 

 Selama pernikahan mereka, kehidupan Bujang 

Enok membaik. Hal tersebut tidak menyurutkan kebaikan 

budi mereka. Semua masyarakat mengenal Bujang Enok 

sebagai pribadi yang baik dan dermawan. Hal tersebut 

sampai ke telinga raja dan memanggil Bujang Enok ke 

istana. 

Bujang 

Enok 

: ”Ampun, Baginda. Ada gerangan apa 

Baginda memanggil hamba ke istana?” 

(membungkuk memberi hormat) 

Raja : ”Wahai Bujang Enok, bersediakah engkau 

saya jadikan Batin di Kampung 

Petalangan?” 

Bujang 

Enok 

: ”Ampun, Baginda. Jika itu kehendak 

Baginda dengan senang hati Hamba 

bersedia menjadi batin.” 

 

 Beberapa hari kemudian, Bujang Enok dilantik 

menjadi batin Petalangan. Sejak menjadi batin, Bujang 
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Enok menjadi salah satu orang kepercayaan Raja. Setiap 

ada pesta di Istana, sang raja selalu mengundang Bujang 

Enok.  

 

Adegan IV 

 Suatu hari istana mengadakan pesta, semua batin 

di undang ke istana. Dalam pesta tersebut setiap dayang, 

isteri pembesar, dan isteri para batin wajib 

mempersembahkan sebuah tarian untuk raja. Puteri 

Mambang Linau yang menyaksikan pertunjukan tersebut 

mulai berdebar-debar.  

Puteri  : “Jika saya ikut menari, berarti akan 

bercerai kasih dengan suami saya” 

(berkata di dalam hati) 

Raja : ”Kami persilahkan Puteri Mambang 

Linau.”(sambil mengangkat tangan ke 

arah Puteri. Diikuti tepuk gemuruh dari 

hadirin yang hadir) 

Bujang 

Enok 

 ”Wahai adinda Puteri Mambang Linau, 

kakanda menjunjung tinggi titah raja.” 

(Menoleh ke arah puteri, dengan muka 

yang sedih namun tegar) 

Puteri  ”Demi menjunjung tingi perintah Raja dan 

rasa syukur atas tuah negeri,  saya 
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bersedia menari. (Mengalungkan 

selendang jingga sambil berjalan ke atas 

pentas) 

 

Puteri Mambang Linau memulai gerakan meyembah 

sebagai wujud penghormatan kepada Raja. Mulailah 

Sang Puteri menari layaknya seekor elang. Ia 

melambaikan selendang seraya mengepak-ngepakkan 

secara beraturan perlahan-lahan kaki puteri tidak 

menjejakkan kaki di pentas lagi. Tiba-tiba Mambang 

Linau meliukkan badannya, seketika badannya terbang 

membumbung tinggi. 

 

Epilog:  Sejak saat itu, Puteri Mambang Linau tidak 

pernah kembali ke bumi. Untuk menghargai 

pengorbanan Bujang Enok, setiap tahun diadakan 

acara tari persembahan. Raja mengangkat Bujang 

Enok menjadi Penghulu yang berkuasa di 

kerajaan.        

 

 

 

Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Sebutkan tokoh-tokoh dalam cerita Mambang Linau? 
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2. Benarkah menurut kamu bahwa raja memiliki sifat yang 

baik hati dan bijaksana? jelaskan! 

3. Mengingat perjanjian bahwa jika Mambang Linau menari 

maka perkawinan antara Bujang Enok dengan Mambang 

Linau harus berpisah. Apa yang akan terjadi jika Bujang 

Enok tidak mengijikan istrinya menari seperti yang 

diperintahkan sang raja? 

4. Apa yang terjadi pada Bujang Enok setelah istrinya tidak 

kembali lagi kepada keluarganya? 

5. Sebagai penghargaan raja kepada Bujang Enok atas 

pengorbanannya pada raja, maka raja menganugerahi 

jabatan sebagai apa? dan penghargaan itu berupa apa? 

Bermain Peran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Buatlah kelompok 7 orang, yang akan berperan 

dalam drama dan 1 orang sebagai pembaca prolog 

dan efilog! 

2. Bagilah peran sebagai Raja, Bujang Enok, Putri 

Mambang Linau, Putri 1, Putri 2, dan Putri 3. 

3. Baca dan hafalkan dialog yang ada sesuai peran 

masing-masing. 

4. Mainkan drama Putri Mambang Linau di depan 

Kelas bersama kelompokmu. 
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Permainan Daerah Siak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi Dasar: 
 

3.3 Mengidentifikasi permainan daerah Siak 

(sepak raga, kaki anggau, galah 

panjang) 

 

4.3 Memperagakan permainan daerah Siak 

(sepak raga, kaki anggau, galah 

panjang) 

BAB III 
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Asyiknya bermain sambil belajar apalagi jika 

menggunakan permainan tradisional masyarakat Melayu Siak. 

Jika kamu bermain jangan lupa menjunjung sportifitas, artinya 

jika menang jangan sombong dan jika kalah terimalah hasilnya 

dengan lapang dada. Permainan tradisional yang akan kita 

pelajari  yaitu sepak raga,pecah piring,galah panjang dan patok 

lele. 

 

A. Sepak Raga  

Permainan sepak raga dalam masyarakat 

melayudikenal dengan nama sepak raga, karena bolanya 

terbuat dari rotan yang dijalin seperti membuat keranjang, 

keranjang dalam bahasa melayu di sebut raga (ghago). 

1. Alat permainan  

Pada permainan sepak ragaalat yang digunakan 

adalah bola raga (ghago) yang terbuat dari rotan. Seiring 

perkembangan zaman bola sepak raga ada yang terbuat dari 

fiber atau plastik, juga menggunakan jaring atau net. 
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2. Lapangan permainan  

 Permainan sepak raga tidak memerlukan lapangan 

khusus cukup menggunakan halaman kosong dan rata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bola  
 Terbuat Dari Rotan 

Bola  
Terbuat Dari Plastik/Fiber 

Permainan Sepak Raga 
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3. Jumlah Pemain 

 Pada permainan sepak raga jumlah pemain sekurang-

kurangnya tiga orang pemain dan sebanyak-banyaknya 10 

orang pemain.  

4. Cara Permainan 

 Dalam permainan sepak raga seluruh pemain berdiri 

membentuk lingkaran. Semua pemain menghadap ke tengah.  

Bola ditendang melambung ke arah pemain lainnya, lalu 

ditendang lagi oleh pemain lainya dan seterusnya. 

 Permainan sepak raga mengutamakan keterampilan 

menendang bola agar bola  melambung dengan baik dan 

tidak jatuh ke tanah dalam waktu yang lama. Permainan ini 

berakhir sampai semua pemain merasa puas dan lelah. 

 

5. Nilai yang terkandung 

Permainan sepak raga mengandung nilai-nilai 

kebersamaan,kesabaran, kewaspadaan, kesungguhan,kerja 

keras, kekuatan dan kekompakan. 

 

B. Permainan  Kaki Anggau 

Permainan kaki anggau atau permainan engrang 

adalah permainan yang menggunakan bambu, galah atau 

tongkat yang digunakan seseorang agar bisa berdiri dalam jarak 
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tertentu diatas tanah. Dalam permainan kaki anggau ada juga 

yang memakai tempurung kelapa dan kaleng bekas. 

1. Kaki Anggau yang terbuat dari kayu atau bambu 

Bahan dan Alat: 

a. Tiga batang bambu/ tongkat/ galah ukuran lebih kurang 

150 cm. 

b. Bekas ban dalam. 

c. Paku. 

d. Cat warna. 

Cara Membuat 

Ambil dua batang bambu/ tongkat/ galah. Setiap 

batang dibuat pijakan kaki dengan tinggi 45 cm. Untuk 

kenyamanan pijakan kaki dilapisi dengan ban dalam, lalu 

dicat supaya bagus. 
 

2. Kaki Anggau dari tempurung kelapa 

Bahan dan Alat : 

1. 2 buah tempurung kelapa 

2. Tali atau tambang 

Cara membuat : 

Bersihkan tempurung kelapa dari serabutnya dengan 

menggunakan amplas. Lubangi tempurung kelapa dengan 

menggunakan paku.  Pasangkan tali dari tempurung satu ke 

tempurung yang lainnya. Ikat talinya dibawah kedua 

tempurung.  
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C. Galah Panjang 

Permainan galah panjang adalah salah satu jenis 

permainan tradisional melayu siak yang tidak menggunakan 

alat. Permainan ini sangat di sukai oleh anak-anak dan remaja 

baik laki-laki maupun perempuan. 

1. Lapangan Permainan 

Lapangan yang digunakan untuk permainan galah 

panjang adalah tanah lapang yang luas dan datar. 

Permainan galah panjang biasa dimainkan di halaman 

rumah. Tempat permainan dibuat garis vertikal dan garis 

horizontal yang sejajar. Garis horizontal dibuat sejumlah 

pemain dalam satu kelompok dikurangi satu.  
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2. Jumlah Pemain 

Permainan galah panjang adalah jenis permainan 

beregu atau berinduk. Jumlah pemain setiap regu  3-6 

orang atau lebih. Pemimpin regu atau induk bertugas 

menjaga lunas galah yang boleh bergerak bebas sepanjang 

garis vertikal, mengejar lawannya yang masuk. 

3. Jumlah Pemain 

Permainan galah panjang adalah jenis permainan 

beregu atau berinduk. Jumlah pemain setiap regu  3-6 

orang atau lebih.Pemimpin regu atau induk bertugas 

menjaga lunas galahyang boleh bergerak bebas sepanjang 

garis vertikal, mengejar lawannya yang masuk. 

4. Cara Bermain 

a. Aturan Pemain 

Sebelum permainan dimulai dengan kesepakatan 

tentang cara melakukan tangkapan terhadap lawan. 

(1) Ada dua jenis tangkapan terhadap lawan: 

(a) Tangkap lekat, yaitu menangkap lawan dengan 

merangkul atau menangkap kuat. 

(b) Tangkap tepis, yaitu menangkap lawan dengan 

sekedar menyentuh tubuh atau  anggota badan 

lainya. 
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(c) Jika penjaga  menjatuhkan lawan maka lawan 

atau penyerang     dibebaskan ke galah atas dan 

kembali turun hingga mendapat point satu. 

(d) Jika penyerang melakukan kesalahan seperti 

keluar dari garis permainan maka dilakukan tukar 

bebas yaitu penjaga menjadi penyerang. 

5. Proses Permainan 

a. Setelah menyepakati aturan permainan, untuk 

menentukan regu penyerang dan regu penjaga 

dilakukan dengan sut atau panjang pendek. 

b. Induk bertugas menjadi kepala galah yang menjaga 

garis vertikal yang bebas keatas dan kebawah untuk 

menangkap lawannya,  sedang anak yang lainya 

menjaga garis horizontal untuk menangkap atau 

menyentuh lawan yang akan menerobos garis itu. 

c. Penyerang berusaha menerobos garis vertikal bebas 

dari kiri atau kanan melewati penghadang yang 

menjaga garis horizontal  1 kemudian garis horizontal  2 

dan seterunya. 

d. Setelah penyerang sampai ke galah atas maka 

penyerang berputar turun menuju garis horizontal 

bawah melewati garis horizontal 4,3,2,sampai garis 

horizontal 1. Setelah melewati semua garis maka masuk 

ketempat dengan meneriakkan kata-kata bebas cup. 
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e. Perhitungan kemenangan berdasarkan jumlah pemain 

yang bebas. 

f. Penyerang dianggap batal apabila penyerang 

tertangkap salah satu oleh penjaga sebelum salah satu 

temanya berteriak bebas cup. 

6. Nilai-nilai yang terkandung  

Nilai yang terkandung dalam permainan galah ini 

adalah kekompakan, kerjasama, kerja keras, kejujuran, 

kesesungguhan dan disiplin. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rangkuman 
 
Permainan anak dapat melatih tubuh lebih sehat dan 

kreatif.permainan tradisional dalam budaya melayu 

riau sangat beragam. 

Permainan budaya melayu riau dapat dibagi menjadi 

dua macam yaitu permainan yang tidak menggunakan 

alat dan permainan yang mengunakan alat. 

Permainan tradisional Siak yang dilakukan tidak 

mengunakan alat antara lain adalah, galah panjang,  

tam-tam buku, lu-lu cina buta dan bang 

senebu.permainan tradisional Siak  yang dilakukan 

mengunakan alat antara lain adalah patok lele, kaki 

anggau,  gasing, guli, yeye, layang-layang wau, 

congklak dan sepak raga. 
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SENI drama 

 

Kompetensi Dasar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

3.2  Menjelaskan drama (mithe) Putri 

Mambang Linau 

4.2  Mendemontrasikan drama (mithe) Putri 

Mambang Linau 
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DRAMA MAMBANG LINAU 

 

Tema  : Membalas budi 

Tokoh/sifat :  

 

 

 

 

Prolog:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Adegan I 

Suasana pagi cerah, terdengar kicau burung 

bernyanyi riang di celah-celah pohon, angin bertiup sepoi-

sepoi. Tampak Bujang Enok berjalan dengan santai 

menuju hutan. Langkah kaki tegap dan teratur, raut 

mukanya ceria, pertanda hatinya pun senang saat itu. 

1. Bujang Enok: baik hati, rela berkorban, 

mandiri, rajin, pemberani, dan cerdik. 

2. Putri Mambang Linau: baik hati, 

menepati janji,suka menolong 

3. Raja: Baik hati, bijaksana, dan cermat 

Kisah ini bermula dari seorang pemuda yang 

tampan dan gagah bernama Bujang Enok, hidup di 

salah satu kampung di daerah Bengkalis. Tiada 

berayah dan beribu, hidup hanya sebatang kara 

saja. Pemuda ini sangat rajin, setiap hari dia 

mencari kayu bakar di hutan, lalu menjualnya di 

pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.  
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Tiba-tiba saja ular berbisa yang besar sudah berada di 

hadapan Bujang Enok. 

Bujang 

Enok 

 

: “Hush...pergilah kau ular. Kita sama-sama 

makhluk hidup, ingin hidup lama pula. 

Pergilah. Jangan ganggu jalanku. 

Hush...hush...” (sambil mengibaskan tongkat 

rotan yang dipegangnya ke arah ular) 

 

Ular itu kembali menjulurkan lidahnya ke arah 

Bujang Enok. Bujang Enok menjaga jarak, menjauh dari 

ular. Justru ular tersebut hendak mematuk, sehingga 

Bujang Enok terpaksa melecutnya dengan tongkat rotan 

peninggalan ayahnya.  

Bujang 

Enok 

 

: “Terpaksa aku bunuh ular ini. Hiiiyaahh!” 

(tangan terangkat memegang tongkat, sambil 

melompat ke arah ular, melecut dengan sangat 

kuat). 

 

Seketika ular berbisa mati, Bujang Enok lekas 

menguburkannya di pinggir jalan. Setelah selesai, dia 

melanjutkan perjalanan ke dalam hutan untuk 

mengumpulkan kayu bakar. Ditengah keasyikan Bujang 

Enok mengumpulkan kayu, terdengar sayup-sayup suara 

sedang bercakap-cakap. Asalnya dari lubuk di hulu sungai. 
 



 

 

Suara 1 : ”Syukurlah ular berbisa itu sudah 

mati.”(bunyi percikan air yang 

dimainkan) 

Suara 2 : “kita tidak akan diganggu lagi.(disambut 

tawa bahagia) 

 

 Bujang Enok mendengar semua percakapan itu, 

akan tetapi tidak mempedulikannya. Setelah mengikat 

kayu, tepat tengah hari Bujang Enok pulang ke pondok. 

 

Adegan II 

 Bujang Enok segera masuk ke dalam pondoknya, 

sesampai di dapur dia melihat makanan lezat dan 

beraneka ragam telah terhidang di atas meja. Siapakah 

yang telah mengirimkan makanan sebanyak ini? Ayah 

ibuku telah tiada, saudarapun tak punya, batin Bujang 

Enok. Lalu dia melahap habis makan yang terhidang, 

sambil tidak lepas bersyukur kepada Tuhan.  

Keesokan harinya, Bujang Enok tidak berangkat 

mencari kayu di hutan. Dia menunggu di balik semak-

semak di depan pondoknya, guna mencari tahu siapa yang 

telah mengirimkan makanan untuknya. Waktu terus 

berlalu, Bujang Enok belum melihat tanda-tanda orang 

yang memasuki rumahnya. Hingga tengah hari menjelang, 
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Bujang Enok terpana melihat kedatangan tujuh puteri yang 

sangat cantik molek. Mereka membawa makanan dan 

memasuki rumah Bujang Enok. Setelah itu mereka 

berjalan beriringan menuju lubuk di hulu sungai. Bujang 

Enok berjalan perlahan mengikuti mereka.  

Para puteri tersebut mandi dan bersenda gurau di 

dalam lubuk, tanpa mengetahui ada Bujang Enok yang 

memperhatikan dari balik semak-semak. Pada saat 

mereka asyik mandi, Bujang Enok mengendap-endap 

mendekati kayu tempat pakaian mereka diletakkan. Bujang 

Enok mengambil selendang warna jingga dan kembali ke 

persembunyiannya. 

Setelah mandi, mereka bergegas berganti 

pakaian. Salah satu puteri kehilangan selendangnya. 

 

Puteri 1 : “Selendang saya mana? Tadi saya 

letakkan di sini.” (sambil berusaha 

mencari) 

Puteri 2 : ” Marilah kita bantu mencari selendang 

yang hilang itu! (memanggil puteri yang 

lain mencari selendang) 

 Hingga sore hari, mereka tidak menemukan 

selendang berwarna jingga. Akhirnya keenam puteri 

menari dengan indahnya, perlahan-lahan tubuh mereka 
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terangkat dan terbang ke langit. Bujang Enok terpana dan 

tidak mampu memalingkan matanya dari kejadian ganjil 

yang dilihatnya. Tinggallah seorang puteri di terduduk 

dengan sedih di tepi sungai.  

 Bujang Enok menghampiri puteri tersebut.  

Bujang 

Enok 

: “Apakah yang engkau cari, 

Puteri?”(menatap puteri dengan rasa 

ingin tahu)   

Puteri : ”Tuan, jika tuan melihat selendang 

berwarna jingga mohon dikembalikan.” 
(menangkupkan tangan di atas kepala, 

menyembah ke arah Bujang Enok) 

Bujang 

Enok 

: (menggelengkan kepala) “Saya bersedia 

mengembalikan selendang putri dengan 

satu syarat.”  

Puteri : ”Apa persyaratan tuanku?” 

Bujang 

Enok 

: “Menikahlah dengan saya, maka 

selendang ini akan saya kembalikan.” 

Puteri : ”Saya bersedia menikah dengan tuanku, 

maka dengarkan pula syarat dari saya. 

Jika suatu saat saya harus menari, maka 

kita akan berpisah.” 
Bujang 

Enok 

: ”Saya sanggupi syarat tersebut. Saya 

Bujang Enok” 

Puteri : ”Saya Mambang Linau.” 



 

 

  

 Bujang Enok membawa Puteri Mambang Linau ke 

kampungnya. Mereka menikah dan hidup tenteram 

bahagia.    

 

Adegan III 

 Selama pernikahan mereka, kehidupan Bujang 

Enok membaik. Hal tersebut tidak menyurutkan kebaikan 

budi mereka. Semua masyarakat mengenal Bujang Enok 

sebagai pribadi yang baik dan dermawan. Hal tersebut 

sampai ke telinga raja dan memanggil Bujang Enok ke 

istana. 

Bujang 

Enok 

: ”Ampun, Baginda. Ada gerangan apa 

Baginda memanggil hamba ke istana?” 

(membungkuk memberi hormat) 

Raja : ”Wahai Bujang Enok, bersediakah engkau 

saya jadikan Batin di Kampung 

Petalangan?” 

Bujang 

Enok 

: ”Ampun, Baginda. Jika itu kehendak 

Baginda dengan senang hati Hamba 

bersedia menjadi batin.” 

 

 Beberapa hari kemudian, Bujang Enok dilantik 

menjadi batin Petalangan. Sejak menjadi batin, Bujang 
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Enok menjadi salah satu orang kepercayaan Raja. Setiap 

ada pesta di Istana, sang raja selalu mengundang Bujang 

Enok.  

 

Adegan IV 

 Suatu hari istana mengadakan pesta, semua batin 

di undang ke istana. Dalam pesta tersebut setiap dayang, 

isteri pembesar, dan isteri para batin wajib 

mempersembahkan sebuah tarian untuk raja. Puteri 

Mambang Linau yang menyaksikan pertunjukan tersebut 

mulai berdebar-debar.  

Puteri  : “Jika saya ikut menari, berarti akan 

bercerai kasih dengan suami saya” 

(berkata di dalam hati) 

Raja : ”Kami persilahkan Puteri Mambang 

Linau.”(sambil mengangkat tangan ke 

arah Puteri. Diikuti tepuk gemuruh dari 

hadirin yang hadir) 

Bujang 

Enok 

 ”Wahai adinda Puteri Mambang Linau, 

kakanda menjunjung tinggi titah raja.” 

(Menoleh ke arah puteri, dengan muka 

yang sedih namun tegar) 

Puteri  ”Demi menjunjung tingi perintah Raja dan 

rasa syukur atas tuah negeri,  saya 
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bersedia menari. (Mengalungkan 

selendang jingga sambil berjalan ke atas 

pentas) 

 

Puteri Mambang Linau memulai gerakan meyembah 

sebagai wujud penghormatan kepada Raja. Mulailah 

Sang Puteri menari layaknya seekor elang. Ia 

melambaikan selendang seraya mengepak-ngepakkan 

secara beraturan perlahan-lahan kaki puteri tidak 

menjejakkan kaki di pentas lagi. Tiba-tiba Mambang 

Linau meliukkan badannya, seketika badannya terbang 

membumbung tinggi. 

 

Epilog:  Sejak saat itu, Puteri Mambang Linau tidak 

pernah kembali ke bumi. Untuk menghargai 

pengorbanan Bujang Enok, setiap tahun diadakan 

acara tari persembahan. Raja mengangkat Bujang 

Enok menjadi Penghulu yang berkuasa di 

kerajaan.        

 

 

 

Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Sebutkan tokoh-tokoh dalam cerita Mambang Linau? 
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2. Benarkah menurut kamu bahwa raja memiliki sifat yang 

baik hati dan bijaksana? jelaskan! 

3. Mengingat perjanjian bahwa jika Mambang Linau menari 

maka perkawinan antara Bujang Enok dengan Mambang 

Linau harus berpisah. Apa yang akan terjadi jika Bujang 

Enok tidak mengijikan istrinya menari seperti yang 

diperintahkan sang raja? 

4. Apa yang terjadi pada Bujang Enok setelah istrinya tidak 

kembali lagi kepada keluarganya? 

5. Sebagai penghargaan raja kepada Bujang Enok atas 

pengorbanannya pada raja, maka raja menganugerahi 

jabatan sebagai apa? dan penghargaan itu berupa apa? 

Bermain Peran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Buatlah kelompok 7 orang, yang akan berperan 

dalam drama dan 1 orang sebagai pembaca prolog 

dan efilog! 

2. Bagilah peran sebagai Raja, Bujang Enok, Putri 

Mambang Linau, Putri 1, Putri 2, dan Putri 3. 

3. Baca dan hafalkan dialog yang ada sesuai peran 

masing-masing. 

4. Mainkan drama Putri Mambang Linau di depan 

Kelas bersama kelompokmu. 
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Permainan Daerah Siak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi Dasar: 
 

3.3 Mengidentifikasi permainan daerah Siak 

(sepak raga, kaki anggau, galah 

panjang) 

 

4.3 Memperagakan permainan daerah Siak 

(sepak raga, kaki anggau, galah 

panjang) 

BAB III 
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Asyiknya bermain sambil belajar apalagi jika 

menggunakan permainan tradisional masyarakat Melayu Siak. 

Jika kamu bermain jangan lupa menjunjung sportifitas, artinya 

jika menang jangan sombong dan jika kalah terimalah hasilnya 

dengan lapang dada. Permainan tradisional yang akan kita 

pelajari  yaitu sepak raga,pecah piring,galah panjang dan patok 

lele. 

 

A. Sepak Raga  

Permainan sepak raga dalam masyarakat 

melayudikenal dengan nama sepak raga, karena bolanya 

terbuat dari rotan yang dijalin seperti membuat keranjang, 

keranjang dalam bahasa melayu di sebut raga (ghago). 

1. Alat permainan  

Pada permainan sepak ragaalat yang digunakan 

adalah bola raga (ghago) yang terbuat dari rotan. Seiring 

perkembangan zaman bola sepak raga ada yang terbuat dari 

fiber atau plastik, juga menggunakan jaring atau net. 
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2. Lapangan permainan  

 Permainan sepak raga tidak memerlukan lapangan 

khusus cukup menggunakan halaman kosong dan rata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bola  
 Terbuat Dari Rotan 

Bola  
Terbuat Dari Plastik/Fiber 

Permainan Sepak Raga 
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3. Jumlah Pemain 

 Pada permainan sepak raga jumlah pemain sekurang-

kurangnya tiga orang pemain dan sebanyak-banyaknya 10 

orang pemain.  

4. Cara Permainan 

 Dalam permainan sepak raga seluruh pemain berdiri 

membentuk lingkaran. Semua pemain menghadap ke tengah.  

Bola ditendang melambung ke arah pemain lainnya, lalu 

ditendang lagi oleh pemain lainya dan seterusnya. 

 Permainan sepak raga mengutamakan keterampilan 

menendang bola agar bola  melambung dengan baik dan 

tidak jatuh ke tanah dalam waktu yang lama. Permainan ini 

berakhir sampai semua pemain merasa puas dan lelah. 

 

5. Nilai yang terkandung 

Permainan sepak raga mengandung nilai-nilai 

kebersamaan,kesabaran, kewaspadaan, kesungguhan,kerja 

keras, kekuatan dan kekompakan. 

 

B. Permainan  Kaki Anggau 

Permainan kaki anggau atau permainan engrang 

adalah permainan yang menggunakan bambu, galah atau 

tongkat yang digunakan seseorang agar bisa berdiri dalam jarak 
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tertentu diatas tanah. Dalam permainan kaki anggau ada juga 

yang memakai tempurung kelapa dan kaleng bekas. 

1. Kaki Anggau yang terbuat dari kayu atau bambu 

Bahan dan Alat: 

a. Tiga batang bambu/ tongkat/ galah ukuran lebih kurang 

150 cm. 

b. Bekas ban dalam. 

c. Paku. 

d. Cat warna. 

Cara Membuat 

Ambil dua batang bambu/ tongkat/ galah. Setiap 

batang dibuat pijakan kaki dengan tinggi 45 cm. Untuk 

kenyamanan pijakan kaki dilapisi dengan ban dalam, lalu 

dicat supaya bagus. 
 

2. Kaki Anggau dari tempurung kelapa 

Bahan dan Alat : 

1. 2 buah tempurung kelapa 

2. Tali atau tambang 

Cara membuat : 

Bersihkan tempurung kelapa dari serabutnya dengan 

menggunakan amplas. Lubangi tempurung kelapa dengan 

menggunakan paku.  Pasangkan tali dari tempurung satu ke 

tempurung yang lainnya. Ikat talinya dibawah kedua 

tempurung.  
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C. Galah Panjang 

Permainan galah panjang adalah salah satu jenis 

permainan tradisional melayu siak yang tidak menggunakan 

alat. Permainan ini sangat di sukai oleh anak-anak dan remaja 

baik laki-laki maupun perempuan. 

1. Lapangan Permainan 

Lapangan yang digunakan untuk permainan galah 

panjang adalah tanah lapang yang luas dan datar. 

Permainan galah panjang biasa dimainkan di halaman 

rumah. Tempat permainan dibuat garis vertikal dan garis 

horizontal yang sejajar. Garis horizontal dibuat sejumlah 

pemain dalam satu kelompok dikurangi satu.  

  

  

  

 

24 



 

 

2. Jumlah Pemain 

Permainan galah panjang adalah jenis permainan 

beregu atau berinduk. Jumlah pemain setiap regu  3-6 

orang atau lebih. Pemimpin regu atau induk bertugas 

menjaga lunas galah yang boleh bergerak bebas sepanjang 

garis vertikal, mengejar lawannya yang masuk. 

3. Jumlah Pemain 

Permainan galah panjang adalah jenis permainan 

beregu atau berinduk. Jumlah pemain setiap regu  3-6 

orang atau lebih.Pemimpin regu atau induk bertugas 

menjaga lunas galahyang boleh bergerak bebas sepanjang 

garis vertikal, mengejar lawannya yang masuk. 

4. Cara Bermain 

a. Aturan Pemain 

Sebelum permainan dimulai dengan kesepakatan 

tentang cara melakukan tangkapan terhadap lawan. 

(1) Ada dua jenis tangkapan terhadap lawan: 

(a) Tangkap lekat, yaitu menangkap lawan dengan 

merangkul atau menangkap kuat. 

(b) Tangkap tepis, yaitu menangkap lawan dengan 

sekedar menyentuh tubuh atau  anggota badan 

lainya. 
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(c) Jika penjaga  menjatuhkan lawan maka lawan 

atau penyerang     dibebaskan ke galah atas dan 

kembali turun hingga mendapat point satu. 

(d) Jika penyerang melakukan kesalahan seperti 

keluar dari garis permainan maka dilakukan tukar 

bebas yaitu penjaga menjadi penyerang. 

5. Proses Permainan 

a. Setelah menyepakati aturan permainan, untuk 

menentukan regu penyerang dan regu penjaga 

dilakukan dengan sut atau panjang pendek. 

b. Induk bertugas menjadi kepala galah yang menjaga 

garis vertikal yang bebas keatas dan kebawah untuk 

menangkap lawannya,  sedang anak yang lainya 

menjaga garis horizontal untuk menangkap atau 

menyentuh lawan yang akan menerobos garis itu. 

c. Penyerang berusaha menerobos garis vertikal bebas 

dari kiri atau kanan melewati penghadang yang 

menjaga garis horizontal  1 kemudian garis horizontal  2 

dan seterunya. 

d. Setelah penyerang sampai ke galah atas maka 

penyerang berputar turun menuju garis horizontal 

bawah melewati garis horizontal 4,3,2,sampai garis 

horizontal 1. Setelah melewati semua garis maka masuk 

ketempat dengan meneriakkan kata-kata bebas cup. 
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e. Perhitungan kemenangan berdasarkan jumlah pemain 

yang bebas. 

f. Penyerang dianggap batal apabila penyerang 

tertangkap salah satu oleh penjaga sebelum salah satu 

temanya berteriak bebas cup. 

6. Nilai-nilai yang terkandung  

Nilai yang terkandung dalam permainan galah ini 

adalah kekompakan, kerjasama, kerja keras, kejujuran, 

kesesungguhan dan disiplin. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rangkuman 
 
Permainan anak dapat melatih tubuh lebih sehat dan 

kreatif.permainan tradisional dalam budaya melayu 

riau sangat beragam. 

Permainan budaya melayu riau dapat dibagi menjadi 

dua macam yaitu permainan yang tidak menggunakan 

alat dan permainan yang mengunakan alat. 

Permainan tradisional Siak yang dilakukan tidak 

mengunakan alat antara lain adalah, galah panjang,  

tam-tam buku, lu-lu cina buta dan bang 

senebu.permainan tradisional Siak  yang dilakukan 

mengunakan alat antara lain adalah patok lele, kaki 

anggau,  gasing, guli, yeye, layang-layang wau, 

congklak dan sepak raga. 
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ADAT  ISTIADAT 

PERKAWINAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

Kompetensi Dasar: 
 
 
3.4  Menjelaskan adat perkawinan daerah Siak 
 
4.4  Memperagakan prosesi adat perkawinan daerah 

Siak 
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Pernikahan merupakan 

suatu pacara penyatuan 

dua insan dalam sebuah 

ikatan yang diresmikan 

secara norma 

agama, adat, hukum, dan 

sosial. Pernikahan 

dikatakan sah apabila 

sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Dalam adat 

istiadat melayu ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh 

kedua pengantin yaitu: prosesi sebelum perkawinan, prosesi 

persiapan perkawinan dan prosesi setelah perkawinan. 

 

A. Prosesi Sebelum Perkawinan 

1. Merisik 

Merisik adalah proses mencari tahu tentang diri 

perempuan yang ingin dipinang oleh seorang laki-laki. 

Proses merisik ini dilakukan dengan tidak terang-terangan, 

melainkan secara terselubung, misalnya dengan cara sindir 

dan kias.  

Sebelum zaman kemajuan seperti sekarang ini, 

pergaulan laki-laki dan perempuan tidak terbuka antara satu 
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sama lain, Mereka dibatasi oleh norma dan adat budaya 

Melayu yang berlaku pada zamannya. Sehingga dalam 

mencari jodoh haruslah melalui para orang tua.  

2. Meminang 

 Meminang adalah meminta seseorang perempuan 

untuk dijadikan istri. Ketika keluarga laki-laki telah mufakat 

untuk menjodohkan anak laki-lakinya dengan gadis yang 

telah disepakati, maka dikirimlah utusan ke rumah keluarga 

gadis untuk meminang atau melamar. Perwakilan terdiri dari 

beberapa orang yang dituakan dan seorang juru bicara. 

Supaya pihak gadis tidak merasa dikejutkan atas 

kedatangan keluarga laki-laki.  

Pada pertemuan ini pihak laki-laki menyampaikan 

maksud dan tujuan kedatangannnya, yang dijawab oleh 

pihak wanita.   Pada pelaksanaan peminangan ini ada 

kalanya pihak wanita tidak langsung menjawab atas 

pinangan ini, melainkan meminta waktu beberapa hari untuk 

menjawabnya dan kepada pihak laki-laki diminta datang 

kembali pada hari yang ditentukan, dan sebaliknya ada pula 

jawaban diberikan pada saat peminangan itu. 

Jika jawaban diberikan beberapa hari kemudian, ini 

menandakan bahwa pihak keluarga gadis ingin bermufakat 

dulu dengan pihak keluarga dan juga ingin pula terlebih 

dahulu mengetahui tentang anak lelaki yang akan 
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dijodohkan dengan anak gadisnya. Tentu mereka juga akan 

merisik terlebih dahulu tentang laki-laki tersebut. 

3. Mengantar Tanda (Bertunangan) 

 Setelah pinangan diterima, maka akan dilakukan acara 

mengantar tanda sebagai ikatan tali pertunangan.Setelah 

pihak gadis menyatakan menerima atas pinangan pihak 

laki-laki, maka pihak laki-laki kembali mengirim utusan 

kerumah pihak keluarga gadis untuk menyampaikan tanda 

ikatan kedua anak mereka. 

Di dalam pelaksanaan meminang tersebut pihak laki-

laki selalu membawa serta cincin emas sebagai tanda 

ikatan perjodohan. Lazimnya jawaban langsung diberikan 

oleh pihak keluarga gadis bahwa pinangan diterima atau 

ditolak. Jika ditolak maka perutusan  akan kembali kerumah 

dengan tangan hampa. Sebaliknya jika langsung diterima 

maka akan dilanjutkan dengan penyerahan tanda sebagai 

ikatan perjodohan antara keduanya. 

4. Antar Belanja 

Antar belanja adalah mengantarkan dan menyerahkan 

uang belanja dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. 

Acara mengantar belanja merupakan prosesi 

datangnya utusan keluarga calon pengantin laki-laki 

kerumah calon pengantin perempuan untuk menyerahkan 

uang belanja sebagai bantuan untuk biaya pelaksanaan 
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upacara pernikahan dengan jumlah yang disesuaikan 

dengan kesanggupan calon pengantin laki-laki. Mengantar 

uang belanja ini dilengkapi pula dengan bahan pengiring 

berupa berbagai barang keperluan calon pengantin 

perempuan yang juga disesuaikan dengan kemampuan 

pihak laki-laki.Yang paling utama hantaran belanja adalah 

uang ,uang hantaran sering dibuat kreasi dalam berbagai 

bentuk, seperti misalnya berbentuk kapal layar, rumah-

rumah atau bunga dan lain-lain sesuai kreasi pihak laki-laki. 

Penyerahan uang hantaran beserta barang-barang 

pengiringnya ini diserahkan dalam suatu upacara khusus 

dan lazimnya diserahkan melalui juru bicara dari pihak laki-

laki dan diterima pihak perempuan dalam bentuk pantun 

yang diawali dengan tukar menukar tepak sirih yang berisi 

lengkap (daun sirih, pinang, gambir, kapur sirih, tembakau 

dan daun nipah) sebagai tanda kesucian hati dari kedua 

belah pihak.  

Maksud yang terkandung dari pelaksanaan upacara 

mengantar belanja ini adalah sebagai tanda tanggung jawab 

dan rasa kebersamaan dari pihak laki-laki, terutama sebagai 

dalam iktikat membina rumah tangga bahagia, rukun damai, 

sakinah, mawaddah warahmah. 

Adapun pelaksanaan acara ini adalah penyampaian 

maksud mengantar belanja yang disampaikan oleh juru 
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bicara dan menyebutkan satu persatu apa saja  yang 

diserahkan serta menetapkan hari pernikahan. 

 

B. Prosesi Persiapan Perkawinan 

Setelah pihak perempuan menerima antaran belanja maka 

mulailah mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi hari 

perkawinan seperti membersihkan dan merapikan rumah, 

melengkapi peralatan yang kurang dan mempersiapkan rencana 

kerja pelaksanaan hari perkawinan, sehingga sampailah saat 

pelaksanaan perkawinan, terlebih dahulu dilakukan beberapa 

kegiatan sebagai persiapan yaitu: 

1. Menggantung (hari menggantung) 

Menggantung merupakan suatu pertanda bahwa 

perhelatan pernikahan akan segara dilangsungkan.Mak 

andam menghias rumah dengan memasang gerai pelaminan 

dirumah pengantin perempuan. Pemasangannya dilakukan 

dengan cara menggantungkan hiasan-hiasan pelaminan 

serta tabir yang berwarna merah,kuning dan hijau,oleh 

karena itu disebut hari menggantung.  

Menggantung dimulai dengan memasang pentas 

pelaminan,kemudian diberi tepung tawar dan dilanjutkan 

dengan pemasangan hiasan berupa tabir belang yang di 

gantung pada 4 sisi pelamin dan dilengkapi tabir gulung dan 

tabir jatuh serta tabir perias yang dipasang pada bagian atas 
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tabir belang. Warna tabir belang diatur dimulai dari kuning, 

hijau dan merah sebagai warna kebesaran kerajaan melayu. 

2. Berinai Curi 

Kepada setiap calon pengantin dilakukan upacara 

berinai yang dilaksanakan pada malam hari,perhelatan 

berinai yang telah dipersiapkan dirumah calon pengantin 

wanita secara diam-diam dibawa kerumah calon pengantin 

laki-laki yang akan dipergunakan pula untuk calon pengantin 

laki-laki berinai. 

Pelaksanaan berinai ini dilakukan pada malam hari 

dan sebagian dari inai dirumah pengantin perempuan diambil 

secara diam-diam (dicuri) maka acara ini disebut malam 

berinai curi. Malam berinai ini dilakukan 3 hari menjelang hari 

perkawinan. Maksud dan tujuan dari berinai curi adalah untuk 

menolak bala, melindungi diri dari segala kejahatan serta 

memancar seri dan cahaya serta memberikan kekuatan serta 

wibawa. 

3. Berandam 

Upacara berandam dilakukan sehari sesudah berinai 

dan  pada pagi hari terhadap laki-laki dan perempuan 

sebagai calon pengantin dikediaman masing-masing yang 

dipimpin oleh Mak Andam (Bidan Pengantin).Berandam 

mutlak dilakukan oleh calon pengantin perempuanyang 

dilaksanakan pada pagi hari dengan maksud mengambil seri 
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dari matahari pagi naik atau dikatakan sepenggalan matahari 

pagi dan berakhir menjelang zuhur. 

Berandam hakekatnya mencukur bulu roma di wajah 

sekaligus membersihkan muka, membentuk alis dan anak 

rambut baik dibagian muka maupun dibagian belakang 

tengkuk. Makna yang terkandung dalam upacara berandam 

ini tiada lain adalah untuk memancarkan keindahan lahiriah 

guna perwujudan kecantikan batiniahnya. 

4. Akad Nikah   

Akad nikah adalah upacara keagamaan yang sakral 

untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.Seorang 

ayah akan melepaskan tanggung jawab terhadap anak 

perempuannya kepada seorang laki-laki yang akan menjadi 

suami dihadapan Kadi Nikah dan saksi-saksi sesuai hukum 

syarak dan Alquran.Kata-kata penyerahan dari ayah disebut 

Ijab, sedangkan kata jawaban dari  laki-laki disebut kabul dan 

upacara ini dilakukan dirumah pengantin wanita. 

Setelah Ijab Kabul dilanjutkan dengan pengantin lelaki 

menyembah(bersimpuh meminta restu) kepada kedua orang 

tua pengantin dan orang tua-tua yang patut menurut adat dan 

keluarga. Pada acara penyembahan ini terkandung makna 

untuk memohon keampunan dari kedua orang tua dan 

keikhlasan menerima kehadiran anak menantunya kedalam 

keluarga mereka. 
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5. Berinai Lebai   

Berinai lebai atau yang biasa disebut tepuk tepung 

tawar adalah salah satu rangkaian adat setelah upacara akad 

Nikah. Berinai lebai juga diselingi dengan pembacaan doa 

restu terhadap kedua pengantin agar selamat dan sejahtera 

lahir maupun batin dunia akhirat. 

Pada acara berinai lebai ini dilakukan oleh orang yang 

dituakan dikalangan keluarga,pemangku adat,tokoh ulama 

dengan jumlah bilangannya ganjil seperti 5,7, 9 dan 11.Tetapi 

jumlah 11 orang penepung tawar biasanya hanya dilakukan 

untuk tepuk tepung tawar Sultan atau Raja. 

Pelaksanaan berinai lebai atau tepuk tepung tawar 

tidak dibenarkan oleh adat, bagi orang tua pihak lelaki 

maupun perempuan. Dalam pelaksanaannya tidak dilakukan 

secara serentak antara laki-laki dan perempuan, tetapi 

sebaiknya dilakukan bergiliran. Saat prosesi adat tepuk 

tepung tawar biasanya diiringi dengan musik pemukulan 

gendang dan tetawak, penepuk tawar yang terakhir 

diharuskan memimpin doa. 

Pada acara tepuk tepung tawar dilakukan berinai 

ditelapak tangan yang disaksikan oleh orang yang hadir 

danpara ulama,sehingga acara ini disebut sebagai berinai 

lebai. 
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6. Upacara Khatam Al quran   

Setiap pengantin perempuan yang akan naik 

pelaminan, maka sesudah akad nikah melakukan khatam Al 

quran yang berarti telah mengkhatamkan kitab suci Al quran. 

Hal ini bertujuan agar pengantin perempuan siap mengarungi 

dunia luas guna mencari bekal akhirat kelak karena telah 

dibekali dengan pengetahuan agama untuk hidup berumah 

tangga.Khatam Alquran ini dilakukan sehari setelahakad 

nikah dirumah pengantin perempuan. Berkhatam Alquran 

juga menunjukkan kuatnya keimanan seseorang atau 

keluarga yang mengasuhnya sejak kecil. 

7. Hari Bersanding 

Pada hari bersanding (berlangsung) pengantin laki-laki 

diarak dari rumahnya menuju kerumah pengantin perempuan 

untuk disandingkanmelalui beberapa prosesi ada, 

diantaranya adalah: 

a. Berarak 

Perjalanan dari rumah pengantin laki-laki menuju 

rumah pengantin perempuan disebut sebagai prosesi 

berarak (mengarak pengantin). Umumnya, pengantin laki-

laki akan digendong oleh pak cik atau pamannya sebagai 

harapan bahwa mereka berasal dari keluarga terhormat. 

Pengantin laki-laki berpakaian adat Melayu lengkap. 

Sesampai di rumah pengantin perempuan, pengantin laki-
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laki didudukkan di kursi yang telah disediakan dan 

disambut dengan tabuhan gendang dan seni pencaksilat. 

Pengantin laki-laki kemudian dibawa menuju pintu rumah 

yang sudah ditutup kain setinggi kepala. 

b. Membuka Pintu 

Sesampai di depan pintu, mak andam melantunkan 

pantun yang kemudian dijawab oleh rombongan pengantin 

laki-laki. Setelah itu, pengantin laki-laki menyodorkan 

amplop berisi uang (uang lelawe) kepada mak andam 

sebagai tanda pembuka pintu. Pintu rumah tidak akan 

dibuka sebelum uang lelawe ini diberikan. 

c. Bersanding 

Setelah berbalas pantun, pengantin laki-laki dibimbing 

mak andam menuju ke pelaminan dan didudukkan di 

samping pengantin perempuan. Mak andam mengambil 

sirih lelat dari tangan pengantin laki-laki dan memutar-

mutarkannya di atas kepala kedua pengantin sebanyak 7 

kali. Konon, jika sirih lelat ini dimakan oleh anak gadis atau 

bujang, maka ia akan cepat dapat jodoh. 

d. Makan Bersuap 

Sesaat setelah bersanding, mak andam memberikan 

nasi pulut kuning kepada kedua pengantin agar mereka 

saling bersuap. Saat pengantin laki-laki menyuapi 

pengantin perempuan, pengantin perempuan 
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memalingkan muka tanda malu. Prosesi ini merupakan 

tanda kasih sayang di antara kedua mempelai. 

e. Makan hadap-hadapan 

Mak andam membimbing kedua mempelai turun dari 

pelaminan menuju sebuah ruangan. Di ruangan ini, kedua 

pengantin makan sambil berhadap-hadapan disaksikan 

kerabat dan tamu yang hadir. Prosesi ini sebagai simbol 

kesetiaan, kecintaan, dan pengabdian istri kepada suami. 

f. Sembah  Mertua 

Pada malam harinya, kedua mempelai beserta 

rombongan pergi ke rumah pengantin laki-laki untuk 

melakukan prosesi menyembah mertua. Pengantin 

perempuan dipanggul di atas kursi yang diikat dengan 

kayu. Baik mertua maupun sanak keluarga memberikan 

buah tangan berupa uang, kain, atau baju sebagai hadiah 

sebagai ucapan selamat. Setelah itu, diadakan makan 

bersama. Setelah itu, pengantin dan rombongan pulang ke 

rumah pengantin perempuan. Di sana, biasanya digelar 

acara kesenian. Pada malam berikutnya, orangtua 

pengantin laki-laki bergantian menjemput pengantin 

perempuan ke rumahnya. Setelah acara ini, kedua 

pengantin baru boleh keluar rumah. 
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C. Prosesi Setelah Perkawinan 

Setelah hari bersanding adalah prosesi  perkawinan yang 

mengatur tentang adat menetap sesudah kawin dan hubungan 

kekerabatan antara menantu dengan keluarga istri atau 

suamimelalui beberapa tahap yaitu: 

1. Mandi Damai (Mandi Taman) 

Sehari setelah acara bersanding, kedua pengantin 

dimandikan menggunakan air yang telah dibacakan doa (air 

tolak bala), dicampur dengan bunga-bunga tertentu. Sebelum 

mandi taman, dagu kedua pengantin diusap dengan tepung 

tawar, batu asahan, telur ayam, dan batu cincin. Setelah itu, 

pengantin didudukkan di kursi, lalu mak andam mengelilingi 

mereka sebanyak 7 kali sambil membawa perlengkapan 

mandi. Oleh mak andam, kedua pengantin dibasahi mulai 

dari kepala, muka, lalu badan. Sesudah mandi, kedua 

pengantin berganti pakaian lalu dibimbing menuju bilik seraya 

menginjak padi yang ada dalam dulang. Kedua pengantin 

diselubungi kain panjang sebagai pertanda awal dari 

hubungan kedua suami istri. Sepanjang menuju bilik, kedua 

pengantin ditaburi bunga rampai yang dicampur kepingan 

uang logam yang kemudian diperebutkan oleh anak-anak 

kecil. 
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2. Makan Nasi Damai 

Selepas mandi taman, kedua pengantin didudukkan di 

pelaminan lalu diberikan hidangan nasi pulut putih oleh 

orangtua pengantin laki-laki. Nasi ini disebut dengan nasi 

damai pertanda bahwa pihak keluarga pengantin laki-laki ikut 

bertanggung jawab atas kedamaian keluarga kedua 

mempelai. 

3. Penutup 

Acara ditutup dengan upacara menyembah yang 

dilakukan pada malam keempat selepas bersanding. Kedua 

pengantin akan pergi ke sanak kerabat untuk bersalaman 

dan memohon doa restu. Upacara ini juga bertujuan 

mendekatkan keluarga kedua pengantin. 

 

1. Diskusikanlah bersama teman mu tentang prosesi 

perkawinan yang ada di Siak! 

2. Bacakan hasil diskusi kelompok di depan kelas! 

Latihan! 

1. Tuliskan 3 tahapan dalam prosesi perkawinan Melayu Siak! 

2. Apa yang dimaksud dengan berinai lebai? Jelaskan dengan 

bahasamu sendiri! 

3. Tuliskan tahapan prosesi sebelum pernikahan! 
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4. Tuliskan rangkaian acara pada saat hari berlangsung atau 

hari bersanding! 

 

1. Apa yang telah kamu pelajari dari materi ini? 

2. Apa yang ingin kamu ketahui dari materi ini? 

3. Apa tindakanmu setelah mempelajari materi ini? 

4. Perlukah kita melestarikan budaya perkawinan ini? 

Bagaimana caranya melestarikannya? Jelaskan!                            
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Membaca Tulisan Arab 

Melayu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

Kompetensi Dasar: 
 

3.5 Membaca kata dasar pengecualian, kata 
berimbuhan, kata depan, kata ganti dan partikel 
dalam tulisan Arab Melayu 
 

4.5 Menulis kata dasar pengecualian, kata 

berimbuhan, kata depan, kata ganti dan partikel 

dalam tulisan Arab Melayu 
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MEMBACA DAN MENULIS  

 KATA DASAR PENGECUALIAN DAN BERIMBUHAN 

 

A. Pengenalan Kata Dasar Pengecualian 

1. Kata bersuku kata satu 

a. Kata yang bersuku kata satu tetapi memilki arti, maka bunyi 

a, i, u, e, dan o keras penulisannya diberi saksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh : tang  = ۳ڠۼ  

  ban  = ラ۳۶ 
  bus  = サヱ۶ 
  gir  = ݢـケي   

  tol  = モヱۼ 
  cor  = ケヱڎ 

sel  = モيシ 
  bel  = モ۶ي 
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b. Kata bersuku kata satu yang tidak memiliki arti penulisannya 

tidak diberi saksi. 

 

 

 

 

2. Pengecualian 

Penulisan kata atau kalimat tidak menurut kaedah atau 

ketentuan penulisan Arab Melayu. 

a. Beberapa kata dalam bahasa Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh:  yang  = ـڠي  

  sang  = シـڠ  

Contoh : itu  = ۲يۺ 
  ini  = ラ۲ي 
  pada  = د括 
  ada  = ۲د 
  dari  = ヵゲد 
  kita  = يۺム 
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b. Kata yang berasal dari bahasa Arab, penulisannya tetap 

mengikuti kaedah bahasa Arab. 

 

 

 

 

 

 

c. Kata yang berasal dari bahasa Asing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh : karakteristik = ۼیジゲۼミゲミك  

  linguistik  =           ャۼیـڠـシئヲك  

 apotik  = ۼیکヲ括۲ 
abstrak  = ムゲۼシ۶۲ 

Contoh : sujud  = دヱجジ 

  sholat = ۸Κダ 

  kitab  = ۴۳ۼム 

  jumat  = ۹جمع 
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B. Menulis kata Berimbuhan dalam Tulisan arab Melayu 

1. Awalan dan Akhiran 

 

Contoh: 

Kata Berimbuhan Kata Dasar 

 مم۳۶چ

Ι۳جルم 

ラム۳دم 

 دمیヱルم

ラャ۳جゲ۶ 

ラ۩ミャڎミ 

ルミـݢـラۨケ  

 ۳۶چ

Ι۳ج 

ラム۳م 

 میヱルم

ラャ۳ج 

ミΚڎ 

ルـݢـケ۳  

 

 

 

 

 



 

 

 

Contoh: 

Kata partikel Kata Dasar 

 ۳ジمミھ

 ャヱ括۳ジھ

 مャルム۳ھ

ミヱ۶ھャ  

ラヱ活یャ۳ミジ 

 ۳ジم

ヱ括۳ジ 

ラム۳م 

ミヱ۶ 

ヶャ۳ミジ 
 

Latihan 

Bacalah kalimat di bawah ini dengan benar! 
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                                   ラミヱャゲ括ۺڠـ    د  ۳ジ  ۲یۺヶ۳۽ワヶ۳۽ワゲ۶  
یヱミۼヶـڠـم  ルصیحۼ۾        ヱャΚジ  ザヱゲ۳ワیۺミ 
 مゲ۳یャھ ミی۾ Κ۶جゲ مم۳۶چ                          
ヱ۲ۼ             ڠ ゲؤ۲  ゲヱヰمۼヶـڠـم   ザヱゲ۳ワ ヱ۳مミ   



 

 

 

Tuliskan dalam Tulisan Arab Melayu! 

1. Ibu sedang menyapu di kamar = ……………… 

2. Saya duduk di kursi   = ……………. 

3. Bacalah bukumu   = ……………… 

4. Bagaimanapun kamu harus pergi = ……………… 

5. Makanlah dengan sopan  =…………….....  

  

2. Kata Depan dalam Tulisan Arab Melayu 

 

 

 

 

 

 

3. Menulis Kata Ganti (ku, mu, nya) dalam Tulisan Arab 

Melayu 

 

 

 

 

Contoh : ke pasar  =           ゲジ۳括ミ 
  di samping  =        ي括مジـڠد  
  di bawah  =            ロヲ۳۷د 
  setahun  =        リヲワ۳۽ジ 
   
   

Contoh : kakakmu  =         ヲقمミ۳ミ 
  kepalamu  =          ヲمΚ括ミ 
  rumahku  = ヲミヰمヲゲ 
  kursinya  =          ۾シゲミ 
  bukunya  =         ۾ヲミヲ۷ 
   



 

 

 

Bacalah dengan teliti dan benar! 

 

 

 

 

 

 

 

Tulislah kata-kata berikut dengan tulisan arab Melayu! 

1. Bapakku   : ……………………………… 

2. Sekolahku    : ……………………………… 

3. Makananmu  : ……………………………… 

4. Tuhanmu   : ……………………………… 

5. Kasih sayangnya  : ……………………………… 

6. Kepergiannya  : ……………………………… 

7. Keburukannya  : ……………………………… 

8. Raja yang malang : …………………………….... 

9. Ibuku rajin memasak : ……………………………… 

10. Bukumu aku pinjam : ……………………………… 

 

ルمヲミルシΚ۶シミـڠ  

ミゲシ۳括ゲ括ݢـヲミقミ۳ミヶ  
  ヶャ۳ミシ۽یڏルٶمقヲمャ۷ی  

ヲミヲ۷۾ق۷ヶャ۳ミシ۩ی  
ヲمルルミ۳یۺمミدیシ 
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SOAL ULANGAN  SEMESTER SATU 

A. Pilihlah salah satu jawaban yang benar! 

1.  Makanan pada 

gambar di samping 

adalah.... 

A. asam pedas 

B. sambal tanak 

C. anyang 

D. sambal belacan 

 

NO NAMA MASAKAN 
1 rendang 
2 sambal tanak 
3 asam pedas 
4 pecal 

2. Makanan khas Siak berdasarkan tabel di atas 

terdapat pada nomor... 

A. 1 dan 2 C. 1 dan 4 

B. 3 dan 4  D. 2 dan 3 

 

3. Makanan di samping 

adalah.... 

 

A. rendang C. sambal tanak 

B. sambal belacan D. pajri nenas 



 

 

 

4. Ikan sungai yang biasanya dibuat asam pedas 

adalah.... 

A. patin C. tongkol 

B. lomek D. senangin 

 

5. Tokoh pria pada drama Mambang Linau 

adalah.... 

A. Bujang Lapok C. Bujang Labu 

B. Bujang Enok D. Bujang Enak 

 

6. Di dalam drama Mambang Linau, tokoh pemuda 

dalam drama tersebut membunuh sekor binatang 

yakni.... 

A. harimau C. ular 

B. singa D. buaya 

 

7. Benda yang hilang dari Putri Mambang Linau 

saat ingin pulang ke Kayangan adalah.... 

A. baju C. kain 

B. rok D. selendang 

 

8. Gerakan tarian Putri Mambang Linau menyerupai 

gerakan burung.... 

A. elang C. gagak 

B. enggang D. merak 
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9. Permainan sepak raga sekurang-kurangnya 

dilakukan.... 

A. dua orang C. empat orang 

B. tiga orang D. lima orang 

 

10. Bola pada gambar di samping terbuat 

dari.... 

A. bambu C. pelastik   

B. karet D. rotan 

 

11. Permainan enggrang dalam masyarakat Melayu 

dikenal dengan.... 

A. kaki anggau C. galah panjang 

B. statak D. kaki hantu 

 

12. Contoh permainan Melayu Siak yang tidak 

menggunakan alat adalah.... 

A. galah panjang C. jengket-jengket 

B. enggrang D. pecah piring 

 

13. Proses untuk mencari tahu tentang perempuan 

yang akan dipinang adalah.... 

A. merisik C. antar tando 

B. meminang D. bertunangan 
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14. Upacara keagamaan yang sakral untuk 

menentukan sah tidaknya suatu perkawinan 

adalah.... 

A. meminang C. mengandam 

B. akad nikah D. berinai 

 

15. Pada acara berarak pengantin, biasanya diiringi 

dengan.... 

A. kompang C. gambus 

B. rebana  D. tetawak 

 

16. Acara setelah prosesi perkawinan adalah.... 

A. makan hadap-hadapan 

B. makan damai 

C. sembah mertua 

D. membuka pintu 

 

17. Acara berbalas pantun pada saat pernikahan 

adalah pada saat.... 

A. membuka pindu C. makan bersuap 

B. bersanding D. sembah mertua 

 

18. ケچو Bacaan di samping adalah.... 

A. Bor C. dor 

B. Cor D. tor 
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19. ゆゅكت Bacaan di samping adalah.... 

A. Salat C. sujud 

B. Jumat D. kitab 

 

20. Bacaan Arab Melayu rumahku adalah.... 

A. ヲミヰمヲゲ C.  ヲミヰمヲゲ  

B. سثゲミ                D. ثヲミヲら 
 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar ! 

1. Bahan utama untuk membuat belacan adalah.... 

2. Asam yang biasanya dibuat untuk memasak asam 

pedas adalah.... 

3. Cerita mambang Linau merupakan asal mula tarian.... 

4.  Istri Bujang Enok berasal dari.... 

5. Enggrang terbuat dari.... 

6. Sejenis permainan yang melintasi garis-garisan yang 

di halangi beberapa penjaga adalah.... 

7. Pada acara bertunangan biasanya, pihak pria 

memberikan....sebagai tanda ikatan. 

8. Acara memandikan pengantin dengan air yang 

dibacakan doa adalah.... 

 ....や Bacaan di samping adalahڤヲتيک  .9

 ....Bacaan di samping adalah ممゅよچ .10    
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C. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jawaban 

yang benar ! 

1. Tuliskan 3 makanan khas Daerah Siak ! 
2. Tuliskan 3 tokoh dalam drama Mambang Linau ! 
3. Tuliskan 3 jenis permainan Daerah Siak ! 
4. Tuliskan 3 prosesi kegiatan sebelum perkawinan ! 
5. Tuliskan ke dalam tulisan Arab Melayu ! 

“ Saya duduk di kursi” 
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SEJARAH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensi Dasar: 

 

3.6 Mengidentifikasi tempat-tempat bersejarah di Daerah Siak 

(Tangsi Belanda, Makam Putri Kaca Mayang, Kolam Hijau, 

Makam Raja Kecik, Makam Koto Tinggi, Makam Tengku 

Buang Asmara. 

4.6 Memaparkan informasi penting dari  tempat-tempat 

bersejarah di Kabupaten Siak (Tangsi Belanda, Makam Putri 

Kaca Mayang, Kolam Hijau, Makam Raja Kecik, Makam Koto 

Tinggi, Makam Tengku Buang Asmara) 

 

BAB VI 
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Peninggalan bersejarah di Kabupaten Siak terdapat di 

beberapa tempat. Tidak saja berada di ibukota Kabupaten Siak 

tetapi juga terdapat di seberang kota Siak hal ini dapat kita lihat dari 

peninggalan tempat bersejarah yang masih berdiri kokoh dan 

mengalami renovasi (pemugaran) seperti: Tangsi Belanda 

(Benteng), Kolam Hijau, Makam Koto Tinggi, dan Kuburan Putri 

Kaca Mayang di Koto Gasib). 

Anak-anak akan mempelajari tempat-tempat bersejarah ini 

dan jika perlu mengunjungi tempat tersebut agar dapat menyaksikan 

sendiri bahwa di Kabupaten Siak ini juga memiliki tempat wisata 

yang bersejarah. 

 

A. Tangsi Belanda  

 
Tangsi Belanda 

 

Tangsi Belanda merupakan kompleks bangunan yang 

dahulunya berfungsi sebagai tempat perlindungan dan 

pertahanan bagi para tentara Belanda. Dalam tangsi ini 
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terdapat berbagai macam bangunan yang antara lain berfungsi 

sebagai penjara, asrama, kantor, gudang senjata, dan logistik. 

riwayat pembangunan tangsi ini tidak diketahui dengan pasti, 

tetapi pembangunannnya jelas sezaman dengan masa 

masuknya pengaruh penjajahan Belanda di Kesultanan Siak, 

yaitu pada abad ke-19. 

Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten Siak ke situs 

Tangsi Belanda sekitar 4 km ke arah tenggara. Tangsi Belanda 

termasuk dalam kawasan perkotaan, cuma posisinya berada di 

seberang kompleks Kota Siak dengan Sungai Siak sebagai 

pembatas (pemisah). Letaknya masih dalam kawasan 

perkotaan, akses ke situs cukup mudah, baik melalui jalan 

darat maupun jalan air (Sungai Siak). 

Tangsi Belanda sebelumnya pernah dipugar oleh 

pemerintah Provinsi Riau, namun hanya sebagian atau satu 

gedung dari Tangsi Belanda ini saja. Walau pernah dipugar, 

namun karena masih belum digunakan, kondisi bangunan 

sudah kembali mengalami kerusakan di beberapa bagian. 

masyarakat Siak. Oleh sebab itu, untuk dapat dimanfaatkan 

dan menjadi bermanfaat dibutuhkan penanganan yang 

menyeluruh dan berjangka panjang. 

Bangunan Tangsi Belanda harus secara menyeluruh 

dilakukan pemugaran dikarenakan sangat banyak kerusakan. 

Dengan pemugaran secara keseluruhan tentunya akan 

menimbulkan kenyamanan dalam menggunakan bangunan.  
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Bangunan Tangsi Belanda harus secara menyeluruh 

dilakukan pemugaran dikarenakan sangat banyak kerusakan. 

Dengan pemugaran secara keseluruhan tentunya akan 

menimbulkan kenyamanan dalam menggunakan bangunan. 

Pengecekkan terhadap kekuatan bangunan harus dilakukan 

kembali, terkait musibah runtuhnya dinding bangunan yang 

pernah terjadi.  

 

Gedung Tangsi Kondisi Rusak 
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Selain nilai sejarah dan arsitekturalnya Tangsi Belanda 

ini juga memiliki daya tarik dari segi arsitektural bangunan 

yang bergaya kolonial, selain itu terdapat keunikan bangunan 

yang memiliki lobang-lobang yang berfungsi sebagai sirkulasi 

udara agar pada saat di dalam bangunan tidak terasa panas.  

B.  Makam Putri Kaca Mayang  

Kuburan Putri Kaca Mayang berada di Desa Gasib 

Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, untuk menjumpai 

kuburan ini tidaklah begitu sulit. Panduan yang paling mudah 

untuk menemui kuburan ini adalah Tugu Perbatasan 

Kecamatan Tualang dan Koto Gasib. Berselang 1 km dari tugu 

perbatasan tersebut dapat kita jumpai sebuah Tugu yang 

berbentuk mahkota dan juga rambu petunjuk informasi  

Kuburan Putri Kaca Mayang, dan dari tugu tersebut perjalanan 

kita lanjutkan kearah dalam menuju areal pabrik kelapa sawit 

PT Kimia Tirta Utama, diperkirakan jarak dari Tugu  ke 

Kuburan Putri Kaca Mayang sejauh 10 km. 
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Konon Putri Kaca Mayang merupakan putri yang cantik 

dan merupakan putri dari Raja Gasib. Keberadaan Putri Kaca 

Mayang dianggap sebagai sosok yang misterius bagi warga 

Gasib, menurut warga Gasib dulunya di sekitar Kuburan Putri  

Kaca Mayang ditemukan benteng dan juga bekas puing-puing 

kerajaan, namun kini semuanya telah sirna dan hilang, karena 

minimnya pengetahuan masyarakat sekitar mengenai Sejarah 

dan cagar budaya. 

 

Kuburan Putri Kaca Mayang 

 

C. Kolam HIjau 

Banyak peninggalan sejarah yang bisa kita jumpai di 

Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Diantaranya adalah Istana 

Kerajaan Siak, Makam Sultan Siak, Masjid dan lain 

sebagainya. Semua ini bisa kita jumpai di Kota Siak yang juga 

disebut Kota Istana yang merupakan singkatan dari: Indah, 

Serasi, Tertib, Aman, Nyaman, dan Asri:  
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Kolam Hijau di Desa Buantan 

 

Jika kita terus menelusuri jalan lintas Siak-Bengkalis, 

tepatnya di Desa Buantan Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, 

kita bisa melihat salah satu situs bersejarah dari masa 

kerajaan Siak, yaitu Kolam Hijau yang letaknya di pinggir 

Sungai Siak. 

Kolam Hijau ini dulunya merupakan tempat pemandian 

keris yang digunakan pada masa kerajaan Siak. Selain itu, 

kabarnya Kolam Hijau ini juga menjadi tempat pemandian Raja 

Kecik yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Siak. 

Dinamakan Kolam Hijau, karena air yang menggenangi 

kolam tersebut berwarna hijau. Hingga saat ini jika 

diperhatikan, airnya masih berwarna hijau. 
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Raja Kecik merupakan salah satu keturunan Raja 

Kesultanan Siak Sri Indrapura, dalam perjalanan sejarah dia 

juga salah satu ulama yang mengembangkan Islam di tanah 

Melayu Riau.  

Sedangkan Kolam Hijau adalah tempat sakral pada 

masa Kerajaan Siak Sri Indrapura, dan dijadikan sebagai 

tempat mencuci berbagai benda bersejarah milik kerajaan 

diantaranya tombak, pedang, dan keris milik kerajaan. 

Jika kita terus menelusuri jalan lintas Siak-Bengkalis, 

tepatnya di Desa Buantan Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, 

kita bisa melihat salah satu situs bersejarah dari masa 

kerajaan Siak,  dinamakan Kolam Hijau, karena air yang 

menggenangi kolam tersebut berwarna hijau. Hingga saat ini 

jika diperhatikan, airnya masih berwarna 

 

D. Makam Raja Kecik 

Raja Kecik adalah putra Sultan Mahmud Syah II 

Kerajaan Johor. Raja Kecik merebut kembali tahta kerajaan 

Johor tahun 1723, Bersama isitrinya Tengku Kamariyah dan 

pengikutnya meninggalkan Johor karena terjadi sengketa 

antara keluarga kerajaan Johor. Raja Kecik mengundurkan diri 

dan membangun 
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kerajaan baru yang 

bernama Kerajaan Siak 

yang terletak di tepi 

Sungai Siak dahulunya 

sungai Jantan dengan 

ibukota kerajaan  Kota 

Buantan. Terkenal 

sebagai seorang raja yang gagah berani yang memimpin 

armada lautnya menumpas bajak laut, Belanda, Siam, Cina, 

dan Bugis yang merajalela di Selat Malaka. Tahun 1746 tahta 

Kerajaan Siak diserahkan kepada putranya Tengku Buwang 

Asmara dengan gelar Sultan Abdul Jalil Muzafar Syah. Raja 

Kecik mangkat di Buantan, diberi gelar Marhum Buantan. 

Makam ini terletak di Jalan Raja Kecik, Desa Buantan, 

Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak. Makam ini berada 

dalam bangunan cungkup berarsitektur Melayu. Jirat yang asli 

pada makam ini terbuat dari tanah liat yang dibakar. 

Sedangkan jirat baru yang merupakan tambahan kemudian 

dari bahan tegel putih. Nisannya berbentuk gada dari bahan 

kayu yang diberi hiasan ukiran. 

Raja Kecik membangun sebuah kerajaan besar di 

pantai timur Sumatera. Kerajaan ini bernama Kerajaan Siak Sri 

Indrapura, sebuah kerajaan yang sangat diperhitungkan pada 

abad ke 17 sampai abad ke 19 di pantai Timur Sumatera. Raja 

Kecil, pendiri kerajaan ini bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmad 

Syah I. 
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                             Berziarah di kuburan Raja Kecil 

Sebelum Sultan Mahmud Syah II meninggal dunia, dia 

menitipkan benih kepada Encik Pong, seorang selir di kerajaan 

Johor. Mendengar kabar bahwa Sultan Mahmud II memiliki 

keturunan, Datuk Bendahara memerintahkan untuk membunuh 

perempuan-perempuan yang sedang hamil, tujuannya agar 

keturunan dari Sultan Mahmud II tidak berkuasa lagi di Johor. 

Kabar Datuk Bendahara mengejar dan membunuh 

perempuan yang sedang hamil terdengar ke telinga Encik 

Pong. Dengan bantuan Nakhkoda Malin, Encik Pong 

meninggalkan kerajaan Johor, menyusuri Selat Malaka kearah 

selatan. 

Dia melewati sungai Indragiri, hingga mencapai 

kerajaan Pagaruyung. Di kerajaan inilah, Encik Pong 

melahirkan bayi laki-laki anak Sultan Johor yang diberi nama 
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Raja Keci. Dia besar di Kerajaan Pagaruyung, sampai dewasa. 

Dalam perjalanan hidupnya, Raja Kecil mengembara ke 

Palembang hingga sampai di Kerajaan Johor. Setelah pulang 

dari Johor, dia melewati daerah Musi Rawas,Sumatera 

Selatan. Raja Kecil tertarik dengan anak perempuan dari Dipati 

Kucing Batu. Kedua muda mudi ini pun menikah, hasil 

pernikahan ini melahirkan Sultan Alamuddin Riayat Syah ( 

1761-1766). Beliau merupakan pendiri kota Pekanbaru yang 

lebih dikenal dengan nama Sultan Alam. 

 

Detail nisan dari Raja Kecil 

Sepulangnya Raja Kecil kembali ke Kerajaan 

Pagaruyung. Dia ingin menduduki kembali tahta Kerajaan 

Johor yang dahulu direbut dari ayahnya. Dengan bantuan 

beberapa pembesar kerajaan Pagaruyung seperti Datuk 
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Tanah Datar, Datuk Pesisir, dan Datuk Limapuluh. Mereka 

berangkat menelusuri sungai hingga mencapai pulau 

Bengkalis. Pada tahun 1702, di Pulau Bengkalis, Raja Kecil 

dengan bantuan orang-orang laut, Batin Hitam di Senggoro; 

Batin Puteh di Ketam Putih; Batin Tua di Bantan. Berangkat 

menyerbu Kerajaan Johor.  

Raja Kecil hanya sebentar memerintah di kerajaan 

Johor. Pada tahun 1722, Raja Kecil dipukul mundur oleh bekas 

Bendahara Abdul Jalil. Bendahara meminta Daeng Parani, 

pemimpin orang Bugis, untuk menolongnya mendapatkan 

kembali tahta kerajaan Johor. Akibat dari kekalahan itu, Raja 

Kecil menyingkir ke Johor, Bintan, Bengkalis, hingga akhirnya 

sampai di pedalaman Sungai Siak, tepatnya di daerah 

Buantan. Di Buantan inilah Raja Kecil membangun sebuah 

kerajaan yang bernama kerajaan Siak Sri Indrapura. 

 

Makam dari isteri Raja Kecil 
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E.  Makam Koto Tinggi 

Kompleks pemakaman ini terletak di sebelah timur 

Istana Siak, di dalam kompleks  pemakaman ini terdapat 

makam Raja-raja Siak seperti Sultan Syarif Hasyim dan 

ayahandanya beserta keluarga dan kerabat kerajaan lainnya. 

Dalam kompleks pemakaman ini setiap nisan di makam 

memiliki ukiran dan bentuk yang sangat rumit dan indah yang 

terbuat dari marmer dan kayu. Ukuran dari kompleks  makam 

Koto Tinggi ini berkisar 15 m x 15 m dan di samping makam 

Koto Tinggi terdapat makam pahlawan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makam Koto 
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F. Makam Tengku Buang Asmara 

Pemakaman Ini berada di Kecamatan Mempura 

tepatnya di Desa Sungai Mempura, Kabupaten Siak. Mempura 

merupakan pusat kerajaan Siak ke-2 setelah pusat kerajaan di 

Buantan di pindahkan ke mempura. 

Itulah beberapa makam utama kerajaan siak yang wajib 

di kunjungi jika berada disiak, kita tidak hanya bias berwisata 

sejarah tetapi kita bias berwisata religi dengan berkunjung ke 

makam sultan-sultan siak. 

 

Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Apasaja fungsi tangsi Belanda? 

2. Mengapa bukti-bukti sejarah Putri Kaca Mayang tidak dapat 

diselamatkan? 

3. Mengapa Kolam Hijau merupakan tempat sacral untuk 

kerajaan Siak? 

4. Uraikan sejarah singkat berdirinya kerajaan Siak? 

5. Tuliskan 3 nama raja yang  bersemayam di Pemakaman 

Koto Tinggi? 

 

72 



 

 

 

 

 

TEKNOLOGI DAN 

KETRAMPILAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BAB VII 

3.7 Menjelaskan cara membuat ukiran tembus 

pada kertas ulur-ulur (ulou-ulou) 

 

4.7 Mempraktekkan cara membuat ukiran 

tembus pada kertas ulur-ulur (ulou-ulou) 
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A. Ulur-Ulur 

Dalam bahasa melayu Siak, ulur-ulur (ulou-ulou) 

merupakan bahan penghias tabak yang merupakan ciri khas 

dari tradisi budaya Melayu Siak. Selain di Kabupaten Siak, 

tradisi serupa juga bisa ditemukan di Kabupaten Bengkalis.  

Ulur-ulur terbuat dari kertas mengkilap (kertas manila) 

yang di tebuk. Motif ulur-ulur yang digunakan tidak terlepas dari 

jenis ukiran Melayu pada umumnya. Di kelas lima telah 

dipelajari tentang beberapa jenis ukiran Melayu.  

Motif ulur-ulur yang biasa digunakan adalah Bunga Bungaan 

 

Sumber: Puakmelayu.blogspot 
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Membuat Ulur-Ulur 

Bahan:  

1. Kertas mengkilap (kertas manila) 

2. Pensil 

3. Lem 

4. Lidi 

5. Pisau cutter 

Cara Membuat: 

1. Potong-potonglah kertas manila dengan ukuran 

panjang 30 cm dan lebar 15 cm. 

2. Jiplaklah sebuah motif ulur-ulur di kertas manila. 

3. Lubangi bagian-bagian yang berwarna putih 

menggunakan pisau cutter yang telah disiapkan. 

 

4. Lem salah satu ujung kertas ke batang lidi. 

5. Ulangi langkah-langkah pengerjaan hingga 

seluruh kertasmu habis. 
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Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Hiasan pelengkap nasi kunyit adalah …  

2. Nasi kunyit yang dilengkapi dengan hiasan ulur-ulur biasanya 

disajikan pada acara... 

3. Motif ulur-ulur yang lazim digunakan adalah… 

4. Ulur-ulur terbuat dari kertas… 

 

Rangkuman 

1. Ulur-ulur merupakan hiasan pelengkap pada nasi 

kunyit saat khatam Al quran. 

2. Ulur-ulur terbuat dari kertas mengkilap (kertas 

manila) 

3. Aneka motif yang biasa digunakan adalah motif 

bunga (flora) dan hewan (fauna) 
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KESENIAN 

 

Kompetensi Dasar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB VIII 

 

 

3.8 Mengidentifikasi jenis-jenis syair Siak 

 

4.8 Mempraktekkan syair Siak 
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A. Asal Muasal Syair 

Kata syair berasal dari bahasa Arab, Syu’ur yang artinya 

“perasaan”. Dilihat dari asal katanya, syair dapat diartikan 

sebagai ekspresi perasaan atau pikiran pembuatnya. Syair 

adalah jenis puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas empat larik 

(baris) yang berakhir dengan bunyi yang sama.  

Syair digunakan untuk melukiskan hal-hal yang panjang 

misalnya tentang suatu cerita, nasihat, agama, cinta, dan lain-

lain. Oleh karena itu, bait-bait dalam syair sangat banyak. 

Ditinjau dari struktur fisiknya, syair sangat terikat oleh jumlah 

baris dalam satu bait, jumlah suku kata dalam setiap baris, 

jumlah bait dalam setiap puisi dan aturan dalam hal rima dan 

ritma. Syair adalah salah satu puisi lama.  

Syair berasal dari Persia, dan dibawa masuk ke 

Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. 

Dalam kamus bahasa Indonesia, syair adalah puisi lama yang 

tiap-tiap bait terdiri atas empat larik (baris) yang berakhir 

dengan bunyi yang sama; sajak; puisi. 

Dalam perkembangannya syair tersebut mengalami 

perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu, tidak 

lagi mengacu pada tradisi sastra syair negeri Arab. Penyair 

yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu 
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adalah Hamzah Fansuri dengan karyanya, antara lain: Syair 

Perahu, Syair Burung Pingai, Syair Dagang, dan Syair Sidang 

Fakir (Faklinbrayen, 2014:4). 

Jika dilihat dari strukturnya, syair sangat terikat pada 

aturan-aturan, seperti jumlah baris dalam satu bait, berapa 

banyak jumlah suku kata dalam setiap baris, berapa jumlah bait 

dalam setiap puisi, terikat pada aturan tentang rima dan irama. 

 

B. Ciri-ciri Syair 

 Syair ini terdiri atas empat baris atau larik dalam setiap 

baitnya. 

 Setiap baris terdiri dari 8-14 suku kata. 

 Dalam setiap bait syair, memberi arti sebagai satu kesatuan. 

 Syair bersajak a-a-a-a. 

 Syair ini tidak mempunyai sampiran, layaknya pantun. Jadi di 

dalam syair, semua baris mengandung isi dan makna. 

 Makna dari syair ditentukan oleh bait-bait selanjutnya. 

 Bahasa syair berbentuk kiasan. 

 Syair biasanya berisi tentang dongeng, cerita, petuah dan 

nasihat. 

 Pada syair, irama terjadi pada setiap pertengahan baris 

(antara 4-6 suku kata) 
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C. Jenis-jenis Syair 

1. Syair Agama 

 

Syair agama merupakan jenis syair yang didalamnya 

mengandung tema agama, seperti ilmu tasawuf. Syair 

agama ini merupakan salah satu syair yang penting. 

Syair agama dibagi menjadi empat jenis yaitu syair 

ajaran islam, syair sufi, syair nasihat dan syair riwayat nabi. 

Contoh Syair Agama 

 

 

 

 

2. Syair Kiasan 

Syair kiasan merupakan syair yang didalamnya 

menceritakan tentang hubungan percintaan antara bunga, 

burung, ikan, buah-buahan yang semua itu hanya sebatas 

simbolik yang terkandung di dalamnya. Atau merupakan 

sindiran/kiasan yang ditujukan kepada peristiwa tertentu. 

Saya berbakti kepada orang tua bukan sekedar balas jasa 

Saya berbakti kepada orang tua untuk ke surga 

Saya kembali pulang bukan sekedar nostalgia 

Saya kembali pulang untuk ke surga 

(sumber: haztak21.blogspot.co.id) 
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Contoh Syair Kiasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bismillah itu permulaan kalam 

Dengan nama Alllah khalik al-alam 

Melimpahkan rahmat siang dan malam 

kepada segala mukmin dan islam 

 

mula dikarang ikan terubuk 

lalai memandang ikan di lubuk 

hatidan jantung bagai serbuk 

laksana kayu dimakan bubuk 

 

asal terubuk ikan puaka 

tempatnya konon dilaut melaka 

siang dan malam berhati duka 

sedikit tidak menaruh suka 
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3. Syair Panji 

Syair panji merupakan jenis syair yang didalamnya 

berisi atau bercerita tentang keadaan yang terjadi di dalam 

kerajaan atau istana. 

 

Contoh Syair Panji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adapun akan mangkunegara 

Gundah tiada lagi terkira 

Belas memandang Raja Putra 

Semuanya sudah dalam penjara 

 

Sungguh ia bersuka-suka 

Hatinya gundah tiada berketika 

Sangat pandai menyamarkan duka 

Tiada rupa memandang muka 

 

Jikalau memandang saudaranya 

Di dalam penjara yang ketiganya 

Berlinang-linang air matanya 

Seboleh-bolehnya disamarkannya 
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4. Syair Romantis 

Syair romantis merupakan syair yang didalamnya 

berisi tentang percintaan pelipur lara, cerita rakyat dan 

sebagainya. 

Contoh Syair Romantis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Syair Bidadari Lahir 
 

Dengarlah kisah suatu riwayat 

Raja di desa negeri Kembayat 

Dikarang fakir dijadikan hikayat 

Dibuatkan syair serta berniat 
 

Adalah raja sebuah negeri 

Sultan Agus bijak bestari 

Asalnya baginda raja yang bahari 

Melimpahkan pada dagang biaperi 
 

Kabarnya orang empunya termasa 

Baginda itulah raja perkasa 

Tiadalah ia merasa susah 

Entahlah kepada esok dan lusa. 
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5. Syair Sejarah 

Syair sejarah merupakan syair yang didalamnya 

bercerita tentang peristiwa-peristiwa sejarah penting yang 

pernah terjadi, contohnya seperti peperangan. 

Contoh Syair Sejarah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangkubumi saudagar kaya 

Kerabat raja yang bijaksana 

Berputra seorang elok rupanya 

Empu Jatmika konon namanya 
 

Empu Jatmika terus bertambah usianya 

Hingga dewasa menjadi cendikia 

Dikawinkan dengan Sira Manguntur namanya 

Putri cantik pandai bertutur kata 
 

Empu Mandastana dan Lambung Mangkurat 

Kakak beradik tampan gagah muda belia 

Itulah namanya putra Empu Jatmika 

Sama elok sama tampan sama pandainya 
 

(sumber: hananabdulaziz1907.blogspot.co.id) 
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6. Contoh-Contoh Syair lainnya: 

Contoh Syair Agama 

Rajin-rajinlah beribadah 
Janganlah lupa mengerjakann solat 
Dan perbanyaklah engkau berzakat 

Untuk bekal nanti di akhirat 
 

Ingatlah selalu kepadaa tuhan 
Jernihkanlah hati dan kuatkanlah iman 

Supaya hidup menjadi tentram 
Dan dapat menjadi pedoman 

 
Berpikirlah secara sehat 

Berucap tentang taubat dan solawat 
Berkarya dalam hidup dan manfaat 
Berprasangka yang baik dan tepat 

 
Cobalah tuk berserah diri 

Berdoa di hadapan ilahi 
Ya allah ya tuhan kami 

Semoga manfaat hidup ini 
 

Sering-seringlah kau mengucap takbir 
Serta berdoa dalam berzikir 

Beramalah kepada orang fakir 
Ingatlah selalu akan hari akhir 

 
(sumber: www.zakapedia.com) 
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Contoh Syair Romantis Islami 

Itulah pandangan mata pertama 
Kala engkau datang ke rumah 
Rasa bergetar di dalam dada 
Bertemu lelaki berwatak ramah 
 
Betapa teduh tatap matamu 
Menciptakan gejolak rasa rindu 
Mulut terkunci bibirpunkelu 
Pancaran matamu memikatsungguh  
 
Apakah lamaran itu aku terima? 
Begitulah orang tuaku bertanya 
Aku tersenyum tentu saja 
Akan kuterima segala cinta 
 
Duduk bersandingalangkah bahagia  
Di pelaminan laksana ratu dan raja 
Tiada bandingpujaan bersama 
Tuhan memberi restusemoga  
 
Seiring waktu yang berjalan 
Kasih cinta semakin berkelindan 
Bahagia sejati kian mapan 
Bukan sekedar angan impian 
 
Bila kupandai merangkai syair 
Ingin namamu indah terukir  
Sayang aku tak pandai berpikir 
Dalam menulis syair kan mubazir 
 
Itulah kata yang dapat kurangkai 
Sebentuk syair cinta untuk suami 
Meski memang aku tiada pandai 
Moga engkau dapat memaklumi 
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Terimakasih wahai pujaan hati 
Engkau telah membimbing diri ini 
Hingga aku banyak mengerti 
Bagaimana menjadi seorang istri 
 
Terimakasih telah bersabar 
Dalam membimbing dan mengajar 
Hingga aku paham benar 
Untuk Yang Esa dan Yang Basar 

(Karya: Gina Hayana dengan perbaikan) 
 

Contoh Syair Nasehat 

Wahai anak muda, kenali dirimu 

Ialah jembatan bagi tubuhmu 

Kehebatan untuk dirimu 

Untuk kesuksessan bagimu 

 

Agar kau bisa meraihnya 

Semangatlah yang harus ada 

Kerja keras kamu ada 

Kesungguhan kamu ada 

 

Selepas dari hal itu 

Panggillah nama Tuhanmu 

Memohonlah kepada Tuhanmu 

Tuk dapat manfaat dari usahamu 

(Karya: Ahmad Fauza Aulia) 
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Contoh Syair Pendidikan 
 

Dengarlah wahai anakanda 

Rajinlah belajar sepanjang masa 

Ilmu tiada pernah habis dieja 

sebagai bekal sepanjang usia 
 

Dengan ilmu engkau terjaga 

Dari suramnya waktu dan masa 

Cemerlang akan senantiasa 

Menyinari dirimu di masa dewasa 

(Karya: Gina Hayana) 

Contoh Syair Persahabatan 

Wahai sahabat hendaklah ingat 
Kita bertemu hanya untuk sesaat 
Tapi engkau kan selalu kuingat 
Dihati ini yang dalam sangat 
 

Hai sahabat jika lain waktu bertemu 
Engkau bersama teman baru 
Jangan kau lupakan diriku 
Hendaknya kita mengenang masa lalu 
 

Sahabat engkau sangat berarti bagiku 
Engkau bagaikan bayanganku 
Yang selalu menemaniku 
Dalam suka dukaku 
 

Sahabat sejati sahabat abadi 
Dimana aku harus mencari 
Jika kita tidak bertemu lagi 
Kau tak tau hancurnya hati ini… 

(sumber: lisaandayani.blogspot.co.id) 
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BAHASA DAN SASTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IX 

Kompetensi Dasar 
 

3.9   Membaca dongeng melayu dalam tulisan Arab Melayu 

3.10 Membaca sejarah Kerajaan Siak dalam tulisan Arab Melayu  

 

4.9   Menceritakan kembali isi dongeng melayu 

4.10  Menuliskan secara singkat sejarah Kerajaan Siak dalam tulisan Arab 

Melayu  
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MEMBACA TULISAN ARAB MELAYU 

A. Membaca dongeng 
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ـڠی          ـڠヤ۳括ی  ワی۶ۺ  دリ۲ ڎゲدیک ヤヲミ۲ ラケミھ   ـڠی  ۲٬یヤヲミ۲ ラھ    

                                  ラ״۲ی  リؤワؤ括 د ヲ۳دヨ ラミヲمルヨ ヲヤヲ۶يھ دヤ  
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Isilahtitik-titik di bawahinidenganbenar! 
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        ザ۲ ザヲ۽ヲ活  ق۽ید ヵヲミ۳ـڠـルワ۳ャミミ ヨ۾ ٬ ۽۽۶ャ ヶ活۳ھ    ラヲ活 ۶ھヤ   

                                                         ٠ ۲ヲجゲ۶ڠ   ザヲゲ۽ 

     ٠ リミ۳م ヵゲ۳ڎレم ヵゲ۳مミ リ۳シミ  ۶ゲـڠ۽   活د ۲ヲシ۽ヵゲ۳ワ ヲ ٬  ۶ヤھ  

リミゲڠـمレد            ڠシ ゲ۳シمヱۺ ٬ ۶ヤھ   ـڠ۽۶ゲ  د دミۺ    ミ۽ی۶ヤ  ミھ  

リ۩۶ヨٶャゲ括 ٬ シمヱۺ            リミ۲ゲد مم۶يڎジڠ ٶقم括ٶシ  ャミシمヱۺ    

يミچャي  ٠          ۲ケ۳ڠـد ڎリ Κリミワـڠـم ۶ヤھ   ペヱۼレヱ۲ ۻワ۳ي۩ۻ جレゲ۶ 

      ャゲ括ٶリ۩۶ヨ  ユャ۲ۺ دヱمシ リミヲミャـڠی د  恰۲ ヲワ۳ۼ  リヲ括 ۶ھヤ  ۾ゲ۲خی 

       ヨヨـڠـݢـモی リڠـد    ۲يۺ ٠  ۶ヤھ リヲ括 ممヲ۶ゲ括  ザャ۳۶ۨۼシ ラمヱۺ  

ڠシ  ゲ۳シمヱۺ ٠                  ルヰڎラミゲヱـڠـم    ペヱۼレヱ۲ リヨ۾۔ ۽ルヨ۽  

        ヱΙ۳ミ  ۺヱミ۳۽  ラゲミ  ۶ھヤ  د括ミ  ـپـمロゲ  シمヱۺ ラヱ括  ۲خیゲ۾  

ゲミڠـ۽۶ゲؤ ٠                                                         ワゲی۳۾س  

    ٬  Ιݢـヶ ヶڠـΙヱـڠـم  ヱ۶ゲ括ۨ۽ル۾     ラミ۲  ق۽ید   ヶイルイゲ۶  ۺヱمシ 

ـڠی  ۼャھ  دラミヱミャ  ۲دャھ ャ۳シھ ٠         ヨیゲی۳シ  ミدヱ۶ゲ括  ۲ヱヰ۶ ゲۨ۽ル۾  

         ラミف مم۩   ヱイݢـ ڧم۩ د۶ャ  ラ۲ھ    ۹ルممی  ャـڠـヱシڠ   ラヱ活 ۺヱمシ 

         ヵ۳دイルم  ペヱۼレヱ۲  ヶイルイゲ۶ یャ۳シـڠ  ミیゲیヨ ۾ゲۺ ٠ ۲خیヱمシ 

   (ヶル۳دیルワ ׃ ヵケム )                  ٠ ۳ۼیシ ラ۲ـڠی  ۶۩یق  د  صح۹۶  
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1. Judul dongeng di atas adalah …. 

2. Perlombaan dalam cerita di atas adalah mencari …. 

3. Yang pertama kali melakukan curang dalam perlombaan 

adalah  

4. Akhirnya semut dan lebah berjanji untuk menjadi ……. 

5. Nilai yang terkandung dalam cerita di atas adalah …. 
 

B. Membaca Sejarah Kerajaan Siak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raja Kecik Pendiri Kerajaan Siak 

   ڤルديケي كゲجシ ラほيゅك
  ラ۳طヤゼ ٢ ي۩یۺ ゥ۳ゼ دヱمحم ラ۳طヤゼ  ۲ゲۼヱ括  ھヤ۲د ペڏیム ۲جゲ 

        ヱ活ヨヨ 活ۼ۾ـڠـヱミی  ユ۳ジケ۶ ペڏیム ۲جゲ ٠ ロヱヤヱ活シミ ケؤワؤイ 

 ルݢـヵケ  ヱ۶ケヨۺ  ヶャ۳۶ヨミ  ۼخۼイ ラ۩イゲム ۳ؤワؤケヨヨ  ラ۲ギ ケیルۼھ  

                                           ٠ ラヱワ۳م ٤ ۼΚシ ケؤワؤイ 

ヵケݢـシ ルیマ۳ مルدیゲ ۔   ム ヶャ۳۶ヨミ ペڏیム  ۲جゲ ٣٢٢١ ラヱワ۳د ۼ活   

 ユ۳ルゲ۶  ـڠی  ヱゲ۳۶ ラ۩イゲム  ۳۶ڠـ ممラヱ   ラ۲د ラ۩イゲム ۻシヱ活 ラミی 

    (  マ۳یシ(  ラۼルج  ヱジڠـヵ۳   ヶ括د ۼ  ペۼャゲـڠی ۼ   マ۳یシ ラ۩イゲム 

      ルؤدラミ۶ۼ  ヱ۩یヤ۶ ٠ ラۼルۨヱ۶  ミۺؤ   ラ۩イゲム  ミヱ۶ۺؤ۲ی ラڠـد      

ع۶دャイャ۲یヤゼ モطケ ラ۳حم۹    ケヤݢـ  ラڠـد   マ۳یシ  ۳۶シ۳ݢـヵ ラ۳طヤゼ  

                                                                  ٠ ゥ۳セ 
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        ヶレ۲ケ۶  ھݢـ۳ ݢـ ـڠی   ڠ۳シؤ۲ケ  ケج     ۳۶シ۳ݢـヵ   モレミケۼ ヱ۩یヤ۶ 

     Κیャイゲـڠی م   ممیم括یラ  عケمد  ヱΙۼ۾  مヱルمヱΙ  ペイ۳۷ サ括ۺ 

                                                         ٠ ミΚۺ  مャシ  د  

          ヵケۼシ۲ی  ルݢـヵケ٬  ラی括ممیم  ペڏیム  ۲جゲ  リミヱ۶یシミ ユャ۲دد   

ع۶دャイャ۲یヤゼ モطケ ラ۳ی۩یۺ             ヵケ۽ヱ活 یھケـڠـۼ قمヱミ   ۼケڏیルۼ۳ 

   ラミدمقم ラ۲د ラۼルۨヱ۶ ۺـڠـم دミ  ٣٣٬  ミ ケؤワؤイ ラ۳طヤゼ ٤ ゥ۳セ 

                                      ٠ ラۼルۨヱ۶ ۫ۺミ د ラ۳ۼシ۲ ی括مシـڠد  

    ケی括مワ  ۳イケヱد ユケヱمケ۶ ペڏیム  ۲جゲ  ی۾ケۼシ۲٬ی ミۺـڠـم   シۼャھ 

    ペی ۽یدヰシـڠـݢ  ジۼی۩ヤ۶ ヵケ۳ワ  喝ی۩ヱ مゴルیヶワケ۳ مقユ ۲یシۼケی۾ 

       ヱ۩یャ۶ ٬ マ۳یシ ラ۩イゲム ラی括ممیم ラ۲ـڠـم دザヱゲヱ  Ιݢـヶ  ヱ活ヨヨ 

   ヵゲ۷ڠـد دラ  ラۼルۨヱ۶ ۺـڠـم دミ  مルدゲیۺ  ミ۳シيۺ  دラ۲  ۲خيゲ۾  

ـڠي دڤやゲ  ラぺヱゎゲج  كچيق ٠                                      ケヤݢـ   

٤٤٣٢ ۼخۼシ ラ۩イゲム  ۳یマ۳  د活ミ  ラミワゲシد  活ۼ۲ゲ۾          ラヱワ۳ۼ 

    ゥ۳セ ゲفコヨ モیャイャ۲ع۶د ラ۳طヤゼ ݢـケヤ ラڠـد   ゲ۳مジ۲ ڠ ۨヱ۷ ـڠـۼヱミ  

                             ٠ マ۳یシ ラ۩イゲム  ۲ヱدミ ラ۳طヤゼ  ۳۶シ۳ݢـヵ  



 

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 

1. Siapakah pendiri kerajaan Siak? 

2. Di mana kerajaan Siak pertama kali didirikan? 

3. Dimana makam Raja Kecik? 

4. Siapakah yang menggantikan tahta kerajaan setelah Raja 

Kecik meninggal dunia? 

5. Putra siapakah Raja kecik itu? 
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ULANGAN UMUM SEMESTER II 
 

Pilihlah a, b, c, atau d dengan memberikan tanda silang (X) 

pada jawaban yang kamu anggap paling betul! 

 

1. Berikut ini adalah peninggalan sejarah yang terletak Kabupaten 

Siak, kecuai... 

a. Benteng  b. Makan Koto Tinggi 

c. Jembatan Sultanah Latifah d. Istana Al Hasyimiyah 
 

2. Fungsi Tansi/Benteng berfungsi sebagai ... 

a. Tempat Peristirahatan b. Penginapan 

c. Belajar d. Gudang logistik 
 

3. Kuburan Putri Kaca Mayang terletak di Kecamatan.... 

a. Koto Gasip b. Gasip 

c. Buatan d. Pangkalan Pisang 
 

4. Putri Kaca Mayang adalah putri dari Kerajaan .... 

a. Siak Sri Indrapura b. Gasip 

c. Pelalawan d. Betubara 
 

5. Kolam Hijau adalah sebua kolam yang berada di Kampung ..... 

a. Buatan II b. Langkai 

c. Buantan d. Paluh 
 

6. Kolam hijau pada jaman Kerajaan Siak dipergunakan untuk ... 

a. Mencuci pakaian raja b. Mencuci kendaraan raja 

c. Mencuci senjata kerajaan d. Mandi raja 
 

7. Raja pertama kerajaan Siak Sri Indrapura adalah ... 

a. Sultan Syarif Kasim II b. Sultan Alamuddin Syah 

c. Sultan Syarif Hasyim d. Raja Kecik 
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8. Gelar yang diberikan kepada Raja Kecik setelah mangkat adalah 
... 
a. Marhum Buantan b. Marhum Buatan 

c. Marhum Buantan Besar d. Marhum Buantan Lestari 
 

9. Makam Sultan Syarif Hasyim terdapat di kompleks pemakaman... 

a. Kota Tinggi b. Koto Tinggi 

c. Tebing Tinggi d. Bukit Tinggi 
 

10. Bahan utama untuk membuat ulo-ulo adalah ..... 

a. Kertas Karton b. Kertas minyak 

c. Kertas manila d. Kertas HVS 
 

11. Motif ulo-ulo biasanya menggunakan model ... 

a. flora dan fauna b. fauna dan satwa 

c. flora dan sauna d. fauna dan ular 
 

12. Syair berasal dari bahaa arab “syu’ur” yang artinya adalah ... 
a. rasa b. perasaan 

c. perasa d. perasan 
 

13. Jumlah baris dalam syair terdiri dari .... 

a. 8 baris b. 6 baris 

c. 4 baris d. 2 baris 
 

14. Struktur fisik syair sangat terikt oleh..... kecuali 

a. jumlah baris dalam satu 

bait 

b. jumlah suku kata dalam 

setiap baris 

c. jumlah bait dalam setiap 

puisi  

d. jumlah huruf dalam satu 

baris 
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Saya berbakti kepada orang tua bukan sekedar balas jasa 

Saya berbakti kepada orang tua untuk ke surga 

Saya kembali pulang bukan sekedar nostalgia 

Saya kembali pulang untuk ke surga 

15. Perhatikan syair di atas. Merupakan syair jenis ... 

a. Kiasan b. Sejarah 

c. Panji d. Agama 
 

 .... adalah يケيدنڤ نأجゲك كゅيس    .16
a. Sultan Syarif Kasim II b. Sultan Syarif Hasyim 

c. Raja Kecik d. Sultan Riayat syah 
 

 جゲや قيچك هلدゲや  やتوڤ        .............................. .17
a. Sultan Mahmudsyah II b. Sultan Syarif Hasyim 

c. Sultan Alamuddinsyah d. Sultan Riayat Syah 
 

      ....................................... ろ adalahسو活 نأجゲك  كゅيس .18
a. Gasip b. Siak Sri Indrapura 

c. Buantan d. Mempura 
 

        ......... ろ      berdiri tahunسو活 نأجゲك  كゅيس .19

a. ٣١٢٢ b. ٣٢١٢ 

c. ٣٢٢١ d. ٣١٢٢ 
 

 ....... adalah      ݢケل  جゲや  قيچك   .20

a. Sultan Abdul Jalil 

Rahmadsyah 

b. Sultan Abdul Jalil 

Alamuddinsyah 

c. Sultan Abdul Jalil 

Riayatsyah 

d. Sultan Abdul Jalil  

Hidayatsyah 
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Isilah titik-titik di bawa ini dengan tepat! 

21. Sebagai tempat perlindungan dan pertahanan bagi para 

tentara Belanda merupakan fungsi dari ............... 

22. Kuburan Putri Kaca Mayang terletak di Kecamatan ......... 

23. Di kampung Buantan terdapat tempat wisata yaitu ...... 

24. Encik Pong menyelamatkan diri dibantu oleh ..... 

25. Syair bearasal dari kata .......... 

 
Tulislah dengan tulisan arab melayu!!  
26. “Ibu pergi ke pasar membeli beras” 
27. “Kerajaan Siak berada di tepi sungai Siak” 
28. “Sultan Mahmudsyah ayah dari Raja Kecik” 
29. “Kerajaan Siak berdiri tahun 1723” 
30. “Ibu kota kerajaan Siak adalah Siak Sri Indrapura” 
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