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Abstract 

The purpose of this study was to examine more deeply about the meaning of art Damar Muncar Lembor in the 

village for the local community . Introduce Damar Muncar art Village Lembor to other regions , because this 

art is only in the area . According to Geertz culture is seen as a pattern of meaning (pattern of meaning ) 
historically determined and stored in symbols by which humans then communicate , behave and view life . This 

research is a qualitative descriptive study . The focus is thoroughly describe the symbolic meaning of the art 

Damar Muncar . In determining the informant , the authors define the informant by people who have status as 

actors ( community leaders ) who have long lived with the local community. Poems that exist in the art resin 

comprising Damar Muncar rowi - rowi meaningful Arab and Javanese poem about the necessity to enliven 

Violating Muslims or mosques as a place of worship to defend the teachings of Islam. Art for the people of the 

village of Damar Muncar Lembor considered as an art . Damar Muncar meaning that as parents prior art that 

must be preserved in order not to be lost , and as a form of homage to the Prophet Muhammad in order to get the 

reward and salvation . Damar Muncar art still survive and Lembor held in the village because it is still the 

willingness of people to carry out the arts in events held by the public . Damar Muncar art as a guide for 

Lembor villagers to carry out their daily lives in accordance with religious teachings contained in Damar 
Muncar art . 
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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui makna simbolik kesenian Damar Muncar yang ada di Desa 

Lembor bagi masyarakat setempat. Baik makna syairnya dan makna keseluruhan dari kesenian Damar Muncar. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Fokusnya adalah menggambarkan makna simbolik 
secara menyeluruh tentang kesenian Damar Muncar. Dalam menentukan informan, penulis menentukan 

informan berdasarkan orang yang  memiliki status sebagai pelaku (tokoh masyarakat) yang sudah lama hidup 

bersama masyarakat setempat. Syair-syair yang ada dalam kesenian Damar Muncar yang terdiri dari rowi-rowi 

Arab dan syair Jawa bermakna tentang keharusan umat Islam untuk meramaikan Langgar atau masjid sebagai 

tempat ibadah untuk mempertahankan ajaran-ajaran agama Islam. Kesenian Damar Muncar bagi masyarakat 

Desa Lembor dianggap sebagai suatu kesenian. Memiliki makna bahwa Damar Muncar sebagai kesenian dari 

orang tua terdahulu yang harus dilestarikan agar tidak hilang, dan sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi 

Muhamad agar mendapatkan pahala dan keselamatan. Kesenian Damar Muncar masih bertahan dan 

dilaksanakan di Desa Lembor karena masih adanya kemauan dari masyarakat untuk melaksanakan kesenian 

dalam acara-acara yang diadakan oleh masyarakat.  Kesenian Damar Muncar sebagai pedoman bagi masyarakat 

Desa Lembor untuk melaksanakan kehidupan mereka sehari-hari sesuai dengan ajaran agama yang terkandung 
dalam kesenian Damar Muncar. 

Kata Kunci: Damar Muncar, kesenian, makna simbolik, Jawa Timur. 
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esenian merupakan salah satu unsur budaya. Kesenian tidak lepas dari kehidupan 

manusia, karena manusia memiliki kelebihan berupa akal yang dapat berkembang 

untuk memenuhi kebutuhan kehidupan. Salah satu kebuTuhan manusia adalah 

kebuTuhan rohani yaitu berupa hiburan. Kesenian adalah salah satu sarana untuk 

memenuhi kebuTuhan hiburan tersebut. 

Kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang 

digunakan untuk mengekspresikan keindahan dari dalam jiwa manusia. Selain untuk 

mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusaia, kesenian juga mempunyai fungsi 

lain. Misalnya, mitos berfungsi menentukan norma untuk perilaku yang teratur serta 

meneruskan adat dan nilai-nilai kebudayaan.  

Kesenian Damar Muncar adalah kesenian dari Desa Lembor, kecamatan Brondong, 

kabupaten Lamongan. Kesenian ini hanya ada di Desa Lembor dan tidak ada kesenian Damar 

Muncar di desa-desa lain ataupun daerah lain. Masyarakat Desa Lembor yang seluruhnya 

memeluk ajaran agama Islam membuat kesenian hadrah mudah untuk diterima dan 

berkembang dalam masyarakat, meskipun tidak semua masyarakat sepenuhnya menerimanya, 

ada juga golongan yang tidak menerima kesenian Damar Muncar yang merupakan hasil dari 

pengembangan kesenian hadrah. Kesenian Damar Muncar merupakan hasil dari kebudayaan 

masyarakat yang dipengaruhi oleh masuknya seni hadrah dari Arab. melalui ajaran agama 

Islam yang menjadi nuansa yang melekat dalam masyarakat Desa Lembor. Semua 

masyarakat Desa Lembor memeluk agama Islam. Nuansa Islam menjadi dasar dari kesenian 

ini dengan perpaduan budaya Jawa yang menjadi budaya nenek moyang masyarakat 

setempat. 

Syair-syair Arab yang ada dalam kesenian Damar Muncar adalah bentuk pengaruh 

dari kebudayaan Islam yang masuk ke dalam masyarakat Desa Lembor. Sedangkan syair-

syair Jawa yang ada pada kesenian Damar Muncar merupakan pengaruh dari kebudayaan 

orang Jawa karena suku bangsa asli penduduk Desa Lembor adalah suku bangsa Jawa. 

Seperti kesenian hadrah pada umumnya, kesenian Damar Muncar menggunakan syair-syair 

Arab dan Jawa yang berisikan sejarah dan pujian-pujian kepada Nabi Muhamad SAW. 

Kesenian ini kental dengan nuansa keislamannya. Seperti kostum yang digunakan dalam 

kesenian Damar Muncar mengenakan busana yang juga digunakan dalam melakukan ibadah 

sholat umat Islam. 

K 
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Dalam mendekati kesenian sebagai gejala kebudayaan, para Antropolog menyebutkan 

banyak bentuk kesenian, karena manusia bersifat dinamis yang selalu berkembang sesuai 

dengan apa yang manusia alami dalam proses interaksi dalam kebudayaan. Diantara kesenian 

yang banyak muncul dari kebudayaan manusia yang banyak menjadi perhatian para 

antropolog adalah seni verbal, seni musik, dan seni patung (Haviland, 1985). Kesenian 

Damar Muncar merupakan kesenian yang tergolong dalam seni verbal dan seni musik. Seni 

verbal merupakan syair-syair yang turun temurun diwariskan menjadi isi dari kesenian 

tersebut, sedangkan seni musiknya berdasarkan syair-syair yang dilagukan dan berirama 

sehingga menjadi kesatuan kesenian. 

Penelitian ini membahas tentang bagaimana makna syair kesenian Damar Muncar 

dan makna simbolik kesenian Damar Muncar bagi masyarakat Desa Lembor Kecamatan 

Brondong Kabupaten Lamongan. Kesenian Damar Muncar ini adalah kesenian yang 

diwariskan secara turun-temurun masyarakat Desa Lembor yang masih mempertahankan 

eksistensinya sampai saat ini. 

Teori 

Teori Hermeneutik Clifford Geertz seperti yang dikutip oleh Saifuddin (2005) 

mengemukakan suatu definisi kebudayaan sebagai: (1) suatu sistem keteraturan dari makna 

dan simbol-simbol, yang dengan makna dan simbol tersebut individu-individu 

mendefinisikan dunia mereka, mengekspresikan perasaan mereka, dan membuat penilaian 

mereka; (2) suatu pola makna-makna yang ditransmisikan secara historis yang terkandung 

dalam bentuk-bentuk simbolik, yang melalui bentuk-bentuk simbolik tersebut manusia 

berkomunikasi, memantapkan, dan mengembangkan pengetahuan mereka mengenai dan 

bersikap terhadap kehidupan; (3) suatu peralatan simbolik bagi mengontrol perilaku, sumber-

sumber ekstrasomatik dari informasi; dan (4) oleh karena kebudayaan adalah suatu sistem 

simbol, maka proses kebudayaan harus dipahami, diterjemahkan, dan diinterpretasi. Selain itu 

bahasa simbolik dari kebudayaan adalah publik, dan oleh sebab itu peneliti tidak boleh 

berpura-pura memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai sudut-sudut gelap dalam 

pikiran individu. 

Menurut Geertz (1981) kebudayaan dipandang sebagai pola makna (pattern of 

meaning) yang diwariskan secara historis dan tersimpan dalam simbol-simbol yang dengan 

itu manusia kemudian berkomunikasi, berperilaku dan memandang kehidupan. Pada kesenian 
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hadrah Damar Muncar ini terdapat syair-syair yang merupakan bahasa asli penduduk Desa 

Lembor. Syair-syair tersebut mencerminkan bagaimana keadaan masyarakan Desa Lembor 

yang telah disepakati oleh para pelaku kesenian ini. 

Klasifikasi simbolik menunjukan pada sekelompok kategori-kategori, dimana masing-

masing kategori menggunakan sebuah kata dalam bahasa pribumi, yang dengannya orang-

orang pribumi mengklasifikasikan sifat-sifat perilaku atau pikiran, dan juga kelompok-

kelompok sosial, benda-benda alam, daerah-daerah geografis, atau unsur-unsur lain yang bisa 

menjadi simbol dan sifat-sifat perilaku atau pikiran (Peacock, 2005). Bahwa kesenian Damar 

Muncar adalah sebuah seni yang merupakan gambaran dari sifat-sifat dan perilaku 

masyarakat Desa Lembor dengan menggunakan bahasa asli pribumi. 

Metode 

Tempat penelitian dilakukan di Desa Lembor. Desa Lembor merupakan salah satu 

desa yang ada di dalam wilayah kabupaten Lamongan dan termasuk wilayah kecamatan 

Brondong yang ada di daerah utara kabupaten Lamongan. Peneliti melakukan penelitian di 

Desa Lembor karena kesenian Damar Muncar hanya ada di dalam masyarakat Desa Lembor. 

Kesenian Damar Muncar hasil dari kreatifitas warga Lembor waktu silam dengan 

memodifikasi kesenian hadrah yang berasal dari kesenian Islam.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena data yang dihasilkan 

berupa data tulisan, ungkapan, pernyataan atau deskriptif sesuai dengan yang diungkapkan 

oleh Bogdan dan Taylor (1975), bahwa metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari 

orang-orang (subjek) itu sendiri. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu 

tersebut secara holistik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Fokusnya 

adalah menggambarkan makna simbolik secara menyeluruh tentang kesenian Damar 

Muncar.  

Dalam penelitian ini penulis dalam melakukan pengumpulan data dengan melakukan 

wawancara dan observasi terhadap objek penelitian. Wawancara adalah teknik yang dapat 

digunakan untuk memperoleh keterangan tentang kejadian yang oleh ahli Antropologi tidak 

dapat diamati sendiri secara langsung, baik karena terjadi dimasa lampau ataupun karena dia 

tidak diperbolehkan untuk hadir di tempat kejadian itu. (Ihromi, 2006). Wawancara yang 
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dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam yaitu wawancara yang tetap 

menggunakan pedoman wawancara, namun penggunaannya tidak seketat wawancara 

terstruktur (Stewart dan Cash, 2012). 

Penentuan informan berdasarkan orang yang  memiliki status sebagai pelaku (tokoh 

masyarakat) yang sudah lama hidup bersama masyarakat setempat. Dengan alasan orang-

orang tersebut adalah yang mengerti dan bisa tentang kesenian Damar Muncar. Penulis 

mencari informan pangkal untuk mengetahui lebih dalam tentang kesenian Damar Muncar 

sehingga dari informan pangkal tersebut bisa menggali lebih banyak dan mengetahui 

informan-informan lainnya yang bersangkutan dengan kesenian Damar Muncar. 

Informan pertama yang ditemui peneliti adalah bapak Muslihin, 45 tahun. Beliau 

adalah salah satu orang yang sering melantunkan kesenian Damar Muncar dalam suatu acara. 

Beliau sehari-harinya berprofesi sebagai guru dan petani di Desa Lembor. Dari wawancara 

dengan bapak Muslihin ini banyak mendapatkan informasi tentang makna-makna dari sayair-

syair kesenian Damar Muncar dan semua yang berhubungan dengan kesenian Damar 

Muncar. Informan kedua adalah mbah Kaslan, 85 tahun. Beliau adalah merupakan pemain 

tertua kesenian Damar Muncar. Dari beliau peneliti mendapatkan informasi tentang sejarah 

Damar Muncar. Karena bisa dibilang mbah Kasrum ini adalah orang terakhir yang 

mengetahui sejarah munculnya kesenian Damar Muncar ini. Informan selanjutnya yang 

peneliti temui adalah beberapa warga Desa Lembor yang sering ikut dalam kesenian Damar 

Muncar untuk melengkapi data penelitian agar mendapatkan hasil data yang sesuai dengan 

fokus permasalahan penelitian. Mereka adalah Amin Fatah sebagai tokoh agama di Desa 

Lembor, Kholid dan Hadi sebagai gurudi Desa Lembor. 

Langkah pertama peneliti melakukan observasi terhadap tempat penelitian, bagaimana 

keadaan masyarakat setempat. Observasi dilakukan kurang lebih satu tahun dengan 

mendatangi beberapa acara seni Damar Muncar dan ikut dalam acara tersebut juga. Dalam 

waktu satu tahun melakukan penelitian ini mendatangi tempat penelitian kalau ada acara yang 

menampilkan kesenian Damar Muncar. Selain waktu-waktu pergelaran kesenian tersebut, 

peneliti mendatangi tempat penelitian pada liburan lebih sering dan lama berada di tempat 

penelitian dibanding pada waktu masuk kuliah yang hanya empat hari sebulan dan pada 

waktu ada acara yang menampilkan kesenian Damar Muncar peneliti datang ke tempat 

penelitian. 
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Teknik pengamatan (observasi) yaitu cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk 

memperoleh gambaran mengenai pola budaya yang tidak diutarakan dengan kata-kata. 

Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan 

secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau 

kelompok secara langsung (Ihromi, 2006).  Tujuan dari observasi yang dilakukan penulis 

adalah untuk memperdalam dan merasakan langsung medalam acara Damar Muncar. 

Observasi juga menggunakan media kamera untuk mendapatkan gambaran langsung dari 

tempat penelitian dan mempermudah untuk pengumpulan data. 

Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu observasi partisipasi dan non-

partisipan. Observasi partisipasi dilakukan apabila peneliti ikut terlibat secara langsung, 

sehingga menjadi bagian dari kelompok yang diteliti. Sedangkan observasi non partisipan 

adalah  observasi yang dilakukan dimana peneliti tidak menyatu dengan yang diteliti, peneliti 

hanya sekedar sebagai pengamat (Ihromi, 2006). Dalam penelitian ini menggunakan 

observasi partisipan, peneliti langsung tinggal bersama masyarakat Desa Lembor dan 

mengikuti acara yang ada kesenian Damar Muncar. 

Analisa data dilakukan peneliti sejak proses pengumpulan data untuk menghindari 

keterlewatan data hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, sehingga hasil dari 

penelitian maksimal dan sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Peneliti melakukan analisis 

tidak hanya waktu sudah selesai pengumpulan data, tetapi sudah melakukan analisis pada 

waktu proses pengumpulan data. Analisis dilakukan lebih awal karena mencakup banyak 

aspek di dalam data yang di dapat, baik mengenai informan dan kesenian Damar Muncar. 

Peneliti memilah-milah data mana yang sesuai dengan penelitian dan mana yang tidak 

dibutuhkan dalam penelitian yang masuk dalam fokus permasalahan. 

Analisa dalam penelitian Damar Muncar menggunakan analisis kualitatif, dengan 

mendeskripsikan dan menceritakan data hasil penelitian mengenai makna simbolik dari 

kesenian Damar Muncar. Menjelaskan makna dari syair-syair yang terdapat dalam prosesi 

keseniannya.  Dalam proses pengumpulan data setelah wawncara dengan informan, peneliti 

membuat transkrip wawancara untuk mendapatkan data yang sesuai dengan keadaan yang 

sesungguhnya di lapangan. Setelah di transkrip data dianalisis dan dikategorikan hasil 

wawancara sehingga menemukan bagian-bagian yang dibutuhkan sebagai data penelitian 

yang mendukung fokus penulisan. Setelah proses pengumpulan data selesai peneliti 
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menganalisis lagi semua hasil data yang didapat termasuk transkrip wawancara yang 

sebelumnya juga sudah dianalisis dalam proses pengumpulan data. Analisis tersebut 

dilakukan untuk mendapatkan hasil analisis data yasng maksimal sehingga memudahkan 

dalam penyusunan hasil penelitian. 

Hasil dan Pembahasan 

Kesenian Damar Muncar adalah kesenian yang tergolong ke dalam seni hadrah. Di 

dalamnya terkandung syair-syair Arab dari kitab Al-Birzanji dan syair-syair Jawa. Seni 

Damar Muncar merupakan rangkaian pembacaan isi kitab Al-Birzanji dan penambahan syair 

Damar Muncar. Syair Damar Muncar merupakan syair Jawa yang merupakan ciri khas dari 

kesenian ini, syair Damar Muncar terdiri dari dua bait dan dibaca bersamaan dengan bacaan 

Makhalul Qiam. 

James L. Peacock (2005) mengenai klasifikasi simbolik menunjukan pada 

sekelompok kategori-kategori, dimana masing-masing kategori menggunakan sebuah kata 

dalam bahasa pribumi, yang dengannya orang-orang pribumi mengklasifikasikan sifat-sifat 

perilaku atau pikiran, dan juga kelompok-kelompok sosial, benda-benda alam, daerah-daerah 

geografis, atau unsur-unsur lain yang bisa menjadi simbol dan sifat-sifat perilaku atau 

pikiran. Maka pada kesenian hadrah Damar Muncar ini terdapat syair-syair yang merupakan 

bahasa asli penduduk Desa Lembor. Syair-syair tersebut mencerminkan bagaimana keadaan 

masyarakan Desa Lembor yang telah disepakati oleh para pelaku kesenian ini yang terdapat 

dalam syair-syair Jawa pada kesenian Damar Muncar di Desa Lembor. 

Rowi pertama yang dibaca menjelaskan tentang pembukaan pujian kepada Allah 

sebagai Tuhan pencipta alam. Rowi kedua menerangkan tentang silsilah Nabi Muhamad. 

Rowi ketiga menjelaskan tentang hakikat Nabi Muhamad bahwa keluar dari rahim Siti 

Aminah. Rowi keempat menerangkan tentang kehamilan dan kelahiran Nabi Muhamad dan 

penghormatan terhadap hari kelahiran rasulullah. Rowi kelima menjelaskan tentang proses 

kelahiran Nabi muhamad. Bahwa rasulullah terlahir sudah dalam keadaan terkhitan dan 

bersih berseri-seri. Rowi keenam menjelaskan tentang keanehan-keanehan pada waktu 

kelahiran Nabi Muhamad. Rowi ketujuh menerangkan tentang siapa yang menyusui 

rasulullah semasa kecil. Rowi kedelapan menjelaskan tentang perkembangan Nabi Muhamad 

ketika masih bayi dan sudah mendapatkan cap kenabian sejak bayi. Rowi kesembilan 

menerangkan masa kecil Nabi yang diajak pergi ke Madinah oleh ibunya dan wafatnya Siti 



8 

 

Aminah ibu Nabi Muhamad. Rowi kesepuluh menerangkan kisah Nabi Muhamad menjadi 

pembantu Siti Khadijah dan memulai menjadi seorang pedagang. Rowi kesebelas 

menerangkan tentang rasulullah pada usia 35 tahun mendapatkan gelar Al-Amin. Rowi 

keduabelas menjelaskan tentang kisah diangkatnya Nabi Muhamad menjadi Rasulullah. Rowi 

ketigabelas menerangkan bahwa awal-awal dakwah Nabi Muhamad dilakukan dengan 

sembunyi-sembunyi dan orang-orang pertama kali yang memeluk Islam. Rowi keempatbelas 

menerangkan tentang perjalanan Isra’ Mi’raj Nabi Muhamad SAW. Rowi kelimabelas, yang 

menerangkan kisah perjuangan berdakwah Nabi Muhamad dan pengikutnya yang masih 

sedikit dikejar-kejar kaum Qurqisyi dan bersembunyi di gua dengan dilindungi burung dan 

laba-laba. Rowi keenambelas menerangkan tentang hijrahnya Nabi Muhamad dan 

pengikutnya dari makah ke Madinah Rowi ketujuhbelas menceritakan tentang Nabi 

Muhamad sebagai makhuk yang paling sempurna, baik secara fisik dan sifat/akhlak. Rowi 

kedelapanbelas menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi Muhamad. 

Menurut Geertz (1981) dalam teori hermeneutik, kebudayaan dipandang sebagai pola 

makna (pattern of meaning) yang diwariskan secara historis dan tersimpan dalam simbol-

simbol yang dengan itu manusia kemudian berkomunikasi, berperilaku dan memandang 

kehidupan. Sesuai dengan apa yang terjadi di Desa Lembor, kesenian Damar Muncar sebagai 

kebudayaan yang diwariskan secara historis atau turun temurun dan kesenian Damar Muncar 

juga sebagai pedoman untuk melaksanakan kehidupan beragama yang baik dan kehidupan 

sehari-hari mereka yang sesuai dengan aturan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhamad. 

Kesenian Damar Muncar merupakan kesenian asli masyarakat Desa Lembor, 

kesenian ini merupakan perpaduan antara kebudayaan Jawa dan kebudayaan Islam. 

Masyarakat Desa Lembor semuanya suku Jawa yang saat ini masyarakatnya memeluk agama 

Islam. Kesenian Damar Muncar  dilakukan sebagai tanda kecintaan terhadap Nabi Muhamad. 

Terlihat dalam isi syair-syairnya yang menceritakan tentang kehidupan rasulullah dan berisi 

pujian-pujian. Selain itu kesenian Damar Muncar bermakna sebagai seruan untuk 

mengamalkan ajaran agama Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhamad. 

Masyarakat Desa Lembor melaksanakan kesenian Damar Muncar sebagai upaya 

untuk memperoleh barokah dari rasulullah SAW. Kesenian Damar Muncar dilaksanakan 

sebagai suatu seni dan sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhamad agar 

mendapatkan pahala dan keselamatan. 
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Tidak ada waktu khusus dalam pelaksanaan kesenian Damar Muncar. Kesenian 

Damar Muncar dilaksanakan dalam acara-acara yang dilakukan oleh warga seperti acara 

aqiqoh, acara pindahan rumah dan acara-acara selametan yang lain sesuai dengan keinginan 

yang mempunyai acara untuk mengadakan kesenian Damar Muncar. 

Pada pelaksanaan Aqiqoh di Desa Lembor biasanya menyertakan kesenian Damar 

Muncar pada prosesi pelaksanaan aqiqoh. Prosesi pelaksanaan aqiqoh diawali dengan 

pembukaan dari tuan rumah yang mempunyai acara aqiqoh dan menyebutkan tujuan tuan 

rumah mengundang para undangn dalam acara tersebut. 

Kemudian acara langsung dimulai dengan penampilan kesenian Damar Muncar. 

Pembacaan rowi pertama sampai rowi kedelapanbelas dilakukan dengan duduk seperti 

prosesi kesenian Damar Muncar pada biasanya. Setelah selesai pembacaan rowi dilanjutkan 

dengan pembacaan makhalul qiam dan syair Damar Muncar dengan berdiri, kemudian 

ditengah-tengah pembacaan makhalul qiam dan syair Damar Muncar sang bayi diarak 

keliling pada semua undangan dengan memotong rambut pada bayi dan pemakaian minyak 

wangi. 

Makna penyembelihan kambing yang dilakukan pada aqiqoh adalah sebagai simbol 

penebusan dan pembersihan anak yang telah diberikan oleh Allah. Pelaksanaan aqiqoh juga 

bermakna sebagai bentuk syukur kepada Allah atas diberikannya titipan seorang anak yang 

telah terlahir di dunia. 

Makna dari pelaksanaan kesenian Damar Muncar pada acara aqiqoh adalah sebagai 

bentuk tanda syukur kepada Allah. Pelaksanaan kesenian Damar Muncar bertujuan untuk 

mendoakan keselamatan bagi bayi dan keluarga yang melakukan acara aqiqoh. Karena 

dengan mendoakan dan mengucapkan sholawat dapat memberikan keselamatan bagi siapa 

yang mengamalkannya, karena Nabi Muhamad adalah makhuk yang paling mulia dan 

kekasih Allah. Dengan mendoakan rasulullah maka akan membawa keselamatan dan 

kebaikan bagi yang membacanya dan melaksanakan kesenian Damar Muncar. 
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 Acara pindahan rumah adalah ritual yang dilakukan untuk menandakan seseorang 

atau keluarga yang akan menempati rumah baru. Menempati rumah baru dengan ditandai 

dengan mengadakan acara yang menampilkan kesenian Damar Muncar. 

 Prosesi acara yang dilaksanakan dalam acara pindahan rumah diawali dengan 

pembukaan oleh yang mempunyai acara. Kemudian dilanjutkan dengan kesenian Damar 

Muncar. Pembacaan 18 rowi dilanjutkan dengan makhalul qiam dan pembacaan syair Damar 

Muncar.  

Tujuan melakukan ritual pindahan rumah dengan melaksanakan kesenian Damar 

Muncar adalah sebagai tanda awal penginjakan pertama kali terhadap rumah baru yang akan 

ditempati.  Dilakukannya acara yang menampilkan kesenian Damar Muncar bermakna 

sebagai tanda syukur atas kenikmatan yang didapat dan mendoakan keselamatan bagi orang 

yang mengadakan acara supaya dalam kepindahan menempati rumah baru diberikan 

kelancaran dan tidak ada halangan untuk menempati rumah baru. 

 Dengan melakukan kesenian Damar Muncar dalam awal kepindahan ke rumah baru 

menggambarkan bahwa awal penempatan rumah dijadikan suatu acara yang baik, supaya 

diharapkan dalam kelanjutan menempati rumah baru ini tidak ada sesuatu yang 

tidakdiinginkan dan semua berjalan dengan baik. Sesuatu yang diawali dengan kebaikan 

maka akan mendatangkan kebaikan pada kelanjutannya dalam menempati rumah yang baru 

ditempati. 

Kesenian Damar Muncar bagi masyarakat Desa Lembor dianggap sebagai suatu 

kesenian. Memiliki makna bahwa Damar Muncar sebagai kesenian dari orang tua terdahulu 

yang harus dilestarikan agar tidak hilang dan terus turun kepada generasi-generasi 

selanjutnya. Kesenian Damar Muncar Juga melambangkan keselamatan dan ketaatan kepada 

Tuhan dalam melaksanakan ajaran agama Islam yang menjadi agama bagi masyarakat Desa 

Lembor. Dengan mendoakan dan melakukan pujian-pujian kepada Nabi Muhamad dapat 

mendatangkan keberkahan dan keselamatan. 

Kesimpulan 

Makna dari pelaksanaan kesenian Damar Muncar pada acara aqiqoh adalah sebagai 

bentuk tanda syukur kepada Allah. Pelaksanaan kesenian Damar Muncar bertujuan untuk 
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mendoakan keselamatan bagi bayi dan keluarga yang melakukan acara aqiqoh. Karena 

dengan mendoakan dan mengucapkan sholawat dapat memberikan keselamatan bagi siapa 

yang mengamalkannya, karena Nabi Muhamad adalah makhuk yang paling mulia dan 

kekasih Allah. Dengan mendoakan rasulullah maka akan membawa keselamatan dan 

kebaikan bagi yang membacanya dan melaksanakan kesenian Damar Muncar. 

Faktor yang membuat kesenian Damar Muncar tetap bertahan di Desa Lembor adalah 

karena masyarakat Desa Lembor menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang 

ditinggalkan oleh para orang tua mereka dengan menampilkan kesenian Damar Muncar 

dalam acara-acara yang diadakan oleh masyarakat seperti acara aqiqoh dan acara pindahan 

rumah. 

Dalam acara pindahan rumah juga dilaksanakan kesenian Damar Muncar dalam 

masyarakat Desa Lembor. Dilakukannya acara yang menampilkan kesenian Damar Muncar 

bermakna sebagai tanda syukur atas kenikmatan yang didapat dan mendoakan keselamatan 

bagi orang yang mengadakan acara supaya dalam kepindahan menempati rumah baru 

diberikan kelancaran dan tidak ada halangan untuk menempati rumah baru. 

 Dengan melakukan kesenian Damar Muncar dalam awal kepindahan ke rumah baru 

menggambarkan bahwa awal penempatan rumah dijadikan suatu acara yang baik, supaya 

diharapkan dalam kelanjutan menempati rumah baru ini tidak ada sesuatu yang 

tidakdiinginkan dan semua berjalan dengan baik. Sesuatu yang diawali dengan kebaikan 

maka akan mendatangkan kebaikan pada kelanjutannya dalam menempati rumah yang baru 

ditempati. 

Syair Damar Muncar bermakna tentang keharusan umat Islam untuk meramaikan 

langgar atau masjid sebagai tempat ibadah untuk mempertahankan ajaran-ajaran agama 

Islam. Untuk menaati semua ajaran agam Islam. Berguru pada kiai dan tidak berhenti untuk 

mencari ilmu. 

Kesenian Damar Muncar bagi masyarakat Desa Lembor dianggap sebagai suatu 

kesenian. Memiliki makna bahwa Damar Muncar sebagai kesenian dari orang tua terdahulu 

yang harus dilestarikan agar tidak hilang, dan sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi 

Muhamad agar mendapatkan pahala dan keselamatan. 
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Kesenian Damar Muncar bermakna sebagai seruan untuk mengamalkan ajaran agama 

Islam dan meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Masyarakat Desa 

Lembor melaksanakan kesenian Damar Muncar sebagai upaya untuk memperoleh barokah 

dari rasulullah SAW. Kesenian Damar Muncar dilaksanakan sebagai suatu seni dan sebagai 

bentuk penghormatan kepada Nabi Muhamad agar mendapatkan pahala dan keselamatan. 
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