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FUNGSI GAMBUS DALAM MUSIK MELAYU DELI DI SUMATERA UTARA

Zainal Arifin

ABSTRAK
Indonesia merupakan Negara multikultural. Keberagaman budaya
memberikan ciri dan jati diri atau identitas dari setiap budaya yang ada di
Indonesia. Namun budaya-budaya lokal tersebut sering terlupakan dan jarang
yang melestarikannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya rasa peduli dan
sikap kritis masyarakat dalam menghadapi adanya perkembangan modernisasi
zaman, sehingga banyak masyarakat yang terlena di zaman globalisme yang
serba instan sekarang ini. Musik gambus dalam musik Melayu, merupakan
musik yang masih ada ditengah adanya perkembangan musik modern yang
sering diagung-agungkan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Kemurnian
budaya dalam musik gambus Melayu menjadi ketertarikan sendiri bagi penulis
dalam menyelesaikan pembahasan ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
sejauh apa fungsi gambus dalam musik Melayu dan mencari solusi dalam hal
pelestarian dan perkembangnnya. Adapun metode yang digunakan adalah
melalui observasi lapangan dari kelompok musik gambus Melayu di Tembung,
Medan, Sumatera Utara dan mencari referensi dari beberapa buku yang
membahas pembahasan ini. Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam
bentuk karya ilmiah. Dari penelitian tersebut dapat disimpulakan bahwa
gambus dalam musik Melayu memiliki fungsi penting, sebab gambus sudah
melekat dan memiliki histori tersendiri dalam musik dan budaya Melayu yang
erat hubungannya dengan budaya Melayu di Tembung, Medan, Sumatera
Utara.
Kata Kunci : Fungsi, Gambus, Musik Melayu, Deli Serdang, Sumatera Utara.
A. Pendahuluan
Dalam wilayah geografis, Al-quran telah menyata sebagai sumber inspirasi yang
melengkapi setiap momentum estetik dalam peradaban Islam. Transformasi unsur-unsur
estetime Al-Quran yang bersifat audio, visual, perspektif, imajis maupun surealis serta
spiritualisasi gagasan dan keindahannya yang tidak terbatas pada elemen-elemen karya seni,
dari kaligrafi sampai puisi, dari sudut Cordoba sampai Mesjid Demak, dan tari maulawi
sampai seudati dapat ditemukan identitas, citra, karakter dan esensi yang tidak berbeda.
Terlepas dari pengaruh-pengaruh sosiologi, industri elektronik dan teknologi komunikasi
yang setiap hari membuka pintu komersialisasi, sekuralisasi nilai dan mobilitas politik yang
memungkinkan lahirnya pergeseran fungsi dan bentuk penyajian.
Budaya merupakan bagian dari sendi-sendi kehidupan, melalui budaya, kita dapat
mengetahui seberapa luas pengaruh sebuah peradaban, begitu juga dengan Islam. Islam
menyebarkan sebuah peradaban hampir diseluruh permukaan bumi. Pengaruh kebudayaan
Islam menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk beberapa suku atau bangsa tertentu.
Interpretasi yang beragam terutama tentang seni Islam melalui berbagai wacana memberikan
sebab dan alasan yang tak menentu, secara ketat dan verbal sering dikaitkan dengan struktur
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fiqhiyyah. Sehingga apresiasi umat yang berhubungan dengannya, baik dalam konteks
strategi pengembangan maupun dalam pengertian ideologis menjadi terlupakan. Apresiasi
dapat diartikan sebagai jenis kegiatan yang menunjuk pada bentuk penghargaan, pemahaman
dan penilaian terhadap makna karya seni, hakikat dan tujuan-tujuannya, sehingga dengan
kegiatan itu seseorang dapat mengembangkan fitrah kemanusiaannya sebagai makhluk yang
beragama, berakal dan berperasaan, yang secara praktis dapat difungsikan sebagai cara-cara
untuk mendidik moral atau akhlak melalui media seni. Persepsi tentang rendahnya apresiasi
umat Islam terhadap perkembangan seni dan budaya secara kualitatif, baik dalam konteks
ideologi maupun estetis, terasa sulit untuk dimasukkan sebagai dongeng belaka, apalagi jika
yang dimaksud adalah upaya-upaya strategis untuk meletakkan wacana dan media seni dalam
struktur pergerakan umat yang lebih transparan dan terkontrol. Jadi dalam hal apresiasi dan
seni yang dimaksud dalam kebudayaan Islam sesungguhnya memberikan pengaruh dan
gagasan untuk meningkatkan tingkat apresiasi seni terutama seni musik yang terdapat dalam
kebudayaan Islam di Arab sehingga eksistensinya sangat banyak dibutuhkan terhadap
perkembangan seni di seluruh dunia yaitu dengan adanya instrumen berdawai yaitu gambus.
Alat musik dawai disebut juga dengan istilah alat musik senar. Alat musik ini
tergolong jenis alat musik kordofon karena bunyi yang dihasilkannya bersumber dari getaran
dawai. Gambus merupakan jenis alat petik dawai petik yang umum kita jumpai di masyarakat
Melayu Nusantara. Dalam kesehariannya sebutan “gambus” di masyarakat Melayu dapat
memiliki konotasi berbeda yakni: 1) untuk menyebut alat musik dawai yang menyerupai
al’ud(Arab), masyarakat Melayu Sumatera Utara kadangkala menyebutnya dengan istilah
“gitar semangka”, dan 2) gambus biasa. Untuk gambus biasa, umumnya dipakai kata
“gambus” atau “gambusan”. Namun di Kalimantan masyarakat di Kalimantan menyebutnya
dengan “panting”. Kedua jenis alat musik dawai gambus yang kita kenal telah menjadi
bagian dari kebudayaan masyarakat Melayu di Nusantara, seperti Melayu Sumatera Timur,
Riau-Jambi, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera Utara hingga Flores dan Lombok yang
memiliki kesamaan dengan yang terdapat di Timur Tengah. Kesamaan gambus tidak semata
dari bentuk fisik tetapi juga dari cara memainkan alat musik tersebut.
Mengapa hal ini bisa terjadi ? Beberapa sumber tulisan sejarah banyak menuliskan
bahwa gambus memang berasal dari kebudayaan musik Timur Tengah. Alat musik ini mulai
dikenal orang Melayu yang berdiam di wilayah pesisir pantai, bersama dengan masuknya
para pedagang Islam Timur Tengah. Masa perdagangan ini mulai sekitar abad 7 hingga 15an. Disamping berdagang, mereka biasanya berdakwah memperkenalkan ajaran Islam kepada
masyarakat setempat. Disamping berdagang mereka juga membawa peralatan musik,
diantaranya gambus.
Oud (gambus) merupakan instrumen senar berbentuk seperti buah pir umum
digunakan di dalam musik Timur Tengah dan Afrika Utara. Oud dibedakan menjadi dua,
yaitu tanpa frets dan neck yang pendek. Sejarah Oud (gambus) menurut Farabi diciptakan
oleh Lamekh, cucu keenam Adam. Konon bahwa Lamekh sangat sedih karena melihat
anaknya yang mati tergantng di pohon. Oud pertama terinspirasi oleh bentuk kerangka tulang
belakang anaknya tersebut. Catatan bergambar Oud tertua berusia lebih dari 5000 tahun yang
lalu (disimpan di Museum Inggris) berasal dari periode Uruk di Selatan Mesopotamia
(sekarang kota Nasiriyah) menggambarkan seorang perempuan meringkuk dengan
instrumennya pada perahu, bermain dengan tangan kanan.
Dalam hal kebudayaan dan Seni yang terdapat di Sumatera Utara, erat hubungannya
antara budaya Melayu dengan diperkenalkannya gambus kepada masyarakat Sumatera Utara
yang berada di pesisir pantai. Gambus yang terdapat dalam genre musik Melayu merupakan
manifestasi Melayu Islam hasil interaksi pengaruh peradaban Islam yang pada awalnya
membatasi pertunjukan secara eksklusif adalah laki-laki, diiringi instrumen gambus, gendang
kecil dan marwas. Dominasi gambus sebagai instrumen melodi memberikan nuasnsa Timur
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Tengah: Arab dan Islam, dan sebagai faktor utama penerimaan masyarakat Melayu terhadap
materi kultur Arab dan sumber wibawa serta legitimasi dalam kultur Melayu Islam.
Kota Medan menyimpan banyak sejarah terutama dalam tradisi dan budaya Melayu.
Pada zaman dahulu kota Medan ini dikenal dengan nama Tanah Deli dan keadaan tanahnya
berawa-rawa kurang lebih seluas 4000 Ha. Beberapa sungai melintasi kota Medan ini dan
semuanya bermuara ke Selat Malaka. Dalam hal ini Kesultanan Deli memberikan pengaruh
besar terhadap perkembangan budaya Melayu dan musiknya. Jadi dengan ada dan
berkembangnya musik melayu di Indonesia, khususnya di Medan ada hubungannya dengan
musik padang pasir atau musik gambus, karena memiliki banyak kepentingan dan kegunaan
yang sama dalam hal seperti pesta perkawinan, acara adat dan hiburan rakyat.Market gambus
bukan hanya kalangan peranakan Arab, tetapi orang-orang non-Arab banyak yang menyukai
gambus. Mempertimbangkan selera market, menurut Munif, orkes gambus sering
membawakan ekstra lagu Melayu atau ekstra Melayu.Keberadaan gambus dalam musik
Melayu menarik perhatian penulis untuk meneliti sejauh mana fungsi gambus dalam musik
Melayu.
B. Fungsi dan Kegunaan Alat Musik Gambus dalam Musik Melayu
Fungsi Alat Musik Gambus
Adanya fungsi gambus dalam musik Melayu di Tembung Kabupaten Deli Serdang
Sumatera Utara sebagai pengiring musik yang menjadi unsur melodis

Gambar Instrumen Gambus

Alat Musik Mengiringi Penari Melayu
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Kegunaan Gambus Dalam Musik Melayu
Adapun kegunaan gambus dalam musik melayu diantaranya :
- Memberikan nilai kultur yang dominan bernuansa Islami
- Gambus memberikan warna baru terhadap musik Melayu
- Menambah pengetahuan tentang budaya Melayu yang berasimilasi terhadap seni
musik dengan adanya gambus
- Menjadi referensi untuk peneliti-peneliti berikutnya
C. Sekilas Tentang Gambus
Gambus (u’d atau oud) merupakan salah satu instrumen yang terkenal dari seluruh
instrumen musik peradaban Islam. Pendahulnya adalah barbat (Persia), meskipun jenis
gambus yang lebih awal ada yang menggunakan belly dari sejenis kulit. Bila belly terbuat
dari kayu berarti diadopsi dari u’d atau oud (wood=kayu). Gambus awalnya lebih luas
digunakan dalam musik relegius Islam. Instrumen pendukung tambahan dalam ensambel
musik gambus kadang-kadang dengan seperangkat rebana atau marwas, gendang kecil
dengan kedua sisinya tertutup membran (sejenis kulit) yang dipukul dengan tangan (Hand
drum). Nuansa gambus berkaitan secara ekstensif dengan ornamen-ornamaen budaya Timur
Tengah seperti tipe musik qobuz atau kobza.
Satu hipotesis menjelaskan bahwa kedatangan gambus diberikan untuk orang-orang
Arab dengan perkembangan Islamisasi Melaka pada abad 15 (Anis 1993:20). Hipotesis ini
memberikan penjelasan bahwa orang Persia dan orang Arab telah melakukan perdagangan di
kepulauan Melayu pada awal abad ke-9 dan instrumen ini dibawa ke kapal-kapal mereka
untuk hiburan pribadi didalam perjalanan dari barbat, qanbus dan ud yang mirip dengan
gambus. Gambus diperkenalkan oleh para pedagang ketika perdagangan sepanjang Malay
Archipelago.
Beberapa catatan sejarah menyatakan bahwa gambus berasal dari wilayah Hadramaut,
yang sekarang temasuk dalam wilayah negara Republik Yaman di Timur Tengah. Alat musik
seperti ini juga bisa kita temukan tersebar di wilayah Timur Tengah dan sekitarnya dengan
penamaan yang sedikit berbeda .
Dalam genre gambus harus disesuaikan atas ide-ide baru atau yang bersifat
eksperimental, idiom dasarnya tetap dipertahankan , karena elemen-elemen tersebut
menjamin pemeliharaan ciri-ciri genre gambus , seperti berikut ini:
1. Menggunakan instrumen gambus (Arab, u’d)
2. Bentuk musikal terbagi (musical form) dalam tiga sekmen;
a. Introduksi (taksim) melalui permainan improvisasi gambus (ad. Lib)
b. Pola marwas bersahut-sahutan (beraksen) menandai atau akhir bait pantun (quatrain)
c. Syair lagu terdiri dari empat baris (quatrain), umumnya dinyanyikan dalam bentuk
pantun sampiran dan isi.
d. Melodi menggunakan ornamentasi khas Melayu yang disebut grenek.
D. Penyebaran Gambus dalam Rumpun Melayu
Bersamaan dengan kedatangan dan penyebaran Islam dan dikenalkannya instrumen
gambus di semenanjung Malaka dan Nusantara, diduga gambus diperkenalkan kepada
masyarakat melayu. Untuk dapat memahami tentang masyarakat Melayu Nusantara
khususnya di Sumatera utara merupakan suatu keharusan pula untuk setiap pengkaji
mengetahui latar belakang etnografis masyarakat Melayu Sumatera Utara, termasuk dalam
konteks Dunia Melayu. Pada masa sekarang ini, masyarakat Melayu mendiami kawasan Asia
Tenggara yang terdiri dari beberapa negara seperti: Thailand Selatan, Malaysia, Brunei
Darussalam, Singapura, Filipina Selatan, Indonesia dan beberapa negara lain. Secara
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geobudaya mereka disebut dengan Melayu Polinesia atau Austronesia. Pengertian Melayu
Polinesia mencakup ras Melayu yang terdapat di kawasan Oseania yaitu terdiri dari gugusan
kepulauan Mikronesia, Polinesia dan Melanesia, kadang termasuk pula orang-orang ras
Melayu di Madagaskar. Aspek kemelayuan yang universal, termasuk ras dan alur bahasa
yang sama, serta identitas lokal menjadi bahagian identitas kebudayaan kelompok-kelompok
masyarakat dunia Melayu ini.

Gambar Peta Penyebaran Gambus di Asia Tenggara

Dalam hal kebudayaan dan Seni yang terdapat di Sumatera Utara, erat hubungannya
antara budaya Melayu dengan diperkenalkannya gambus kepada masyarakat Sumatera Utara
yang berada di pesisir pantai. Gambus yang terdapat dalam genre musik Melayu merupakan
manifestasi Melayu Islam hasil interaksi pengaruh peradaban Islam yang pada awalnya
membatasi pertunjukan secara eksklusif adalah laki-laki, diiringi instrumen gambus, gendang
kecil dan marwas. Dominasi gambus sebagai instrumen melodi memberikan nuasnsa Timur
Tengah: Arab dan Islam, dan sebagai faktor utama penerimaan masyarakat Melayu terhadap
materi kultur Arab dan sumber wibawa serta legitimasi dalam kultur Melayu Islam.
Masyarakat Melayu di Sumatera Utara memiliki kesenian yang khas berasal dari
kawasan ini sendiri seperti: dondang, nasyid, kasidah, joget atau ronggeng, bangsawan, dan
tak lupa karya-karya sastra baik itu yang bersifat lisan maupun tulisan seperti: seloka,
gurindam, dedeng, nazam, sinandong dan syair. Genre yang terakhir yaitu syair biasanya
disampaikan dengan menyanyikannya. Syair ini khas Sumatera Utara, terutama tema
ceritanya. Kesenian Melayu adalah cerminan dari identitas etnik Melayu, seperti sudah
dikemukakan sebelumnya bahwa di dalam seni Melayu terdapat unsur heterogenitas budaya,
akulturasi, pengungsiannya pada segenap strata sosial (awam dan bangsawan) dan lain-lain.
E. Pembahasan
Dalam genre gambus di Sumatera terdapat genre musik Melayu (zapin) dan gambus
Arab. Gambus Arab biasanya dipertunjukkan dalam perayaan religius seperti Maulid Nabi
Muhammad SAW, Hari Raya Qurban, Khatam Al-Quran, cukur rambut pertama (bayi), dan
sebaginya, nyanyiannya diambil dari hymne religius dari kitab barzanji, menggunakan
bahasa Arab, dimainkan oleh orang-orang Arab atau keturunan Arab Melayu. Di sisi lain,
gambus Melayu yang memiliki suara lebih lembut, menggunakan dekorasi hias dalam
bermain dan itu kurang tergantung pada penggunaan mode Arab di taksimnya. Pemain
gambus Melayu memainkan tematik taksim, terutama dari gagasan tematik lagu Melayu yang
memiliki hubungan sedikit untuk setiap mode bahasa Arab.
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Gambus berperan dalam Musik Zapin (dengan atau tanpa tarian), ini dilakukan pada
berbagai kesempatan, untuk hiburan, disehubungkan dengan ritual, dalam hal yang lebih
contexts. Sebagai contoh, dilakukanselama pernikahan, pada upacara-upacara resmi,
potongan rambut pertama baby.s dan variety show. Hal ini juga berfungsi untukfitur
dalampublik seperti konser festival Zapin (Pesta Zapin), upacara krajaan, penyelesaian
pelajaran dalam membaca Alquran (khatam). Ini merupakan bagian utama dari perayaan
komunitas Muslim, di ruang tari, dan pusat-pusat komunitas dan juga sering bermain di
rumah. Peran Zapin lebih historis terhadap keagamaan. Konteks Zapin dilakukan pada saat
Puasa Ramadhan, Hari Raya (Idul Fitri), Hari Raya Haji (ziarah haji), Maal Hijrah (sebelum
pergi naik haji ke Mekah) dan maulid Nabi Muhammad SAW. Zikir, dan membaca Quran
serta nyanyian keagamaan dari Kitab Berzanji yang digunakan dalam pertunjukan Zapin.
Dapat dikatakan bahwa Zapin itu hanya tradisi tari Melayu diperbolehkan untuk dilakukan di
dalam dan dekat masjid (Anis: 1993: 10).
Genre musik Melayu lain yang menggunakan gambus (u’d) adalah musik ghazal atau
disebut juga dengan gamat(Sumatera Barat). Musik ghazal berasal dari Arab dan menyebar
ke Syiria, Mesir, Persia dan Turki, selanjutnya datang ke India, dan berkembang di
Semenanjung Melayu. Istilah ghazal mengandung makna kumpulan lagu-lagu yang
bernuansa cinta kasih (love song). Mulai diperkenalkan sejak awal abad ke-19 oleh orangorang India Johor. Awalnya lagu-lagu ghazaldiperkenalkan dalam bahasa Urdhu India. Salah
seorang perintis ghazal dalam bahasa Melayu adalah Haji Musa Bin Yusuf, di Johor populer
dipanggil pak Lomak. Genre musik ghazalyang lain adalahsamroh, merupakan musik berasal
dari tradisi musik keturunan Arab-Melayu di Johor.
Instrumen musik ghazalterdiri dari gambus, gitar, harmonium, marakas, tamborin,
tabla, dan biola. Berkenaan dengan musik dan instrumen gambus, belum terdapat informasi
yang pasti tentang kapan musik tersebut menjadi bagian dari seni pertunjukan Melayu.
Dari fenomena yang berkembang dewasa ini di Medan Sumatera Utara, terdapat
beberapa masalah menarik atas dinamika masyarakat Medan. Perkembangan genre musik
gambus Melayu merupakan ansambel musik sederhana (akustik) dengan nyanyian, dan musik
dengan tarian (zapin), lalu berkembang menjadi musik hiburan (etertainment) pada
pertunjukan teater Melayu (bangsawan) danpertunjukan ronggeng. Tidak hanya itu, pemain
musik pun dituntut dapat mengekspresikan berbagai genre musik Melayu seperti ronggeng,
dondang sayang, patam-patam , bahkan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi
elektronik dewasa ini musik Melayu diekspresikan melalui permainan keyboard tunggal
mengiringi penyanyi.
Sejak kapan perhelatan perkawinan dimeriahkan hiburan? Paling sedikit di Batavia
sejak menjelang akhir abad ke-18, begitulah laporan seorang pelancong Jawa bernama
Sastrodarmo yang berkunjung ke Batavia pada zaman itu. Jenis hiburan pun dilaporkannya
antara lain gambus dengan lagu-lagu Arab. Gambus merupakan musik yang di bawa
peranakan Arab dari Hadramaut (Yaman). Perantau Arab. Ini menurut C.C Berg memang
ramai sekali berdatangan ke Hindia Belanda pada abad ke-18 dan menunjukkan eskalasi pada
abad ke-19.
Khusus di Indonesia, musik gambus mengiringi tari zapin yang seluruhnya dibawakan
pria untuk tari pergaulan. Lagu yang dibawakan berirama Timur Tengah dan tema liriknya
adalah keagamaan. Alat musiknya terdiri dari biola, gendang, tabla dan seruling. Sekarang
musik gambus menjadi milik orang Betawi dan banyak di undang dalam pesta sunatan dan
perkawinan. Lirik lagunya berbahasa Arab, isinya bisa doa atau shalawat. Perintis orkes
gambus adalah Syech Albar, bapaknya Ahmad Albar, dan yang terkenal orkes gambus ElSurayya dari kota Medan pimpinan Ahmad Baqi. Ada dua alasan pentingnya gambus dalam
ansambel musik Melayu. Pertama, suara dari gambus dikaitkan dengan Islam dan
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Melayuness. Kedua, penggunaan gambus mengidentifikasi mereka dengan genre musik
Melayu tertentu.
Dewasa ini, perkembangan genre musik Melayu merupakan bagian dari produksi
multi-media. Artinya musik merupakan bagian dari produksi seni pertunjukan yang
tergabung dalam bentuk-bentuk seni lain seperti seni acting dan sejumlah komponenkomponen seni lain seperti, lighting, editing, mixing dan lain-lain, digabung dalam sebuah
produksi kolaborasi di antara film, musik, dan kreasi-kreasi tari, sehingga menjadi formasi
karya nulti-media yang lebih kolektif.
Daya musikalitas yang tinggi memberikan pengaruh terhadap gaya hidup dan
kebiasaan manusia dalam kehidupannya, sehingga musik memiliki peranan yang kuat dalam
hidup untuk dapat melakukan yang terbaik sesuai dengan masuknya pengaruh musik gambus
ke Indonesia khusunya di Medan.
F. ORKES MELAYU
Dengan melihat ke belakang, awal Musik Melayu berakar dari Qasidah yang berasal
sebagai kedatangan dan penyebaran Agama Islam di Nusantara pada tahun 635 - 1600 dari
Arab, Gujarat dan Persia, sifatnya pembacaan syair dan kemudian dinyanyikan. Oleh sebab
itu, awalnya syair yang dipakai adalah semula dari Gurindam yang dinyanyikan, dan secara
berangsur kemudian dipakai juga untuk mengiringi tarian.

Gambar Orkes Melayu

Pada waktu sejak dibuka Terusan Suez terjadi arus migrasi orang Arab dan Mesir
masuk Hindia Belanda tahun 1870 hingga setelah 1888, mereka membawa alat musik dan
bermain musik Gambus. Pengaruh ini juga bercampur dengan musik tradisional dengan syair
Gurindam dan alat musik tradisional lokal seperti gong, serunai, dan lain sebagainya.
Kemudian sekitar tahun 1940 lahir Musik Melayu Deli, tentu saja gaya permainan musik ini
sudah jauh berbeda dengan asalnya sebagai Qasidah, karena perkembangan masa ini tidak
hanya menyanyikan syair Gurindam, tetapi sudah jauh berkembang sebagai musik hiburan
nyanyian dan pengiring tarian khas Orang Melayu pesisir timur Sumatera dan Semenanjung
Malaysia. Dengan perkembangan teknologi elektronik sekitar setelah tahun 1950, maka mulai
diperkenalkan pengeras suara, gitar elektri, bahkan perkembangan keyboard. Dan tak kalah
penting adalah perkembangan industri rekaman sejak tahun 1950.
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Dalam orkes melayu, ada tiga jenis rentak Musik Melayu, yaitu:
Pertama, rentak senandung, yaitu dengan metrik 4/4, dalam satu siklus terdapat delapan
ketukan, biasanya dengan irama lambat dan lagu bersifat sedih. Contoh lagu adalah Kuala
Deli, Laila Manja.
Kedua, rentak mang inang, yaitu dengan metrik 2/4, tempo lagu sedang, biasanya lagu
bertemakan kasih sayang atau persahabatan. Contoh lagu adalah Mak Inang Pulau Kampa,
Mak Inang Stanggi, Pautan Hati.
Ketiga, rentak lagu dua, yaitu dengan metrik 6/8, sifatnya riang dan gembira, bersifat joget,
tempo agak cepat, sangat digemari orang Melayu. Contoh lagu Tanjung Katung, Hitam
Manis, Selayang Pandang.
G. KESIMPULAN
Populasi orang muslim Melayu dari daerah pesisir Sabah, Sarawak, Brunei dan
Kalimantan (Borneo) mengidentifikasi dalam Islam gambus sebagai instrumen penting dari
budaya mereka. Informasi tentang keberadaan pemukiman Muslim awal di Kalimantan telah
banyakdidokumentasikan dalam catatan Cina. Praktik-praktik Islam dan pertunjukan gambus
telah menjadi ketertarikan dengan beberapa aspek dari musik Melayu. Makna keagamaan
dapat menjelaskan popularitas dan kinerja gambus di wilayah Melayu. Oleh karena itu, hari
ini gambus dikaitkan dengan populasi muslim di seluruh alam Melayu.
Tidak ada yang tahu pasti persis bagaimana gambus tiba di alam Melayu. Pendapat
penulis menunjuk ke fakta bahwa gambus sudah sangat berkembang ketika diperkenalkan ke
dalam Melayu Nusantara. Gambus menjadi adat untuk alam Melayu. Bukti menunjuk ke arah
kontribusi dari Muslim dari Persia dan Arab dalam transmisi gambus untuk Kepulauan
Melayu dengan substansial dan konklusif. Gambus mungkin telah dikembangkan selama
berabad-abad di alam Melayu, namun kemiripan yang mencolok dengan qanbus atau barbat,
mendukung teori bahwa gambus memiliki khas tersendiri dalam jenis dan genre musiknya,
hal ini digunakan untuk merujuk dan menunjukkangaya bernyanyi yangmelismatik dan sering
digunakan dalam banyak genre musik Melayu.
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