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Jenis instrumen musik keluarga chardophone yang berkembang di Minangkabau
adalah Rabab (rebab). Pertunjukannya sendiri disebut barabab yang berarti bercerita atau
berkaba dengan iringan lagu dan bunyi rebab yang digesek oleh pencerita (Syamsudin,
1993:6). Pertunjukan rebab biasanya dilakukan disebuah ruangan tempat orang banyak dapat
duduk berkumpul menyaksikan pertunjukan. Sering juga dilakukan di ruang tamu rumah
orang yang mengadakan pesta keramaian. Ada tiga bentuk/jenis rebab yang berkembang di
Minangkabau, yaitu:
Rebab Darek
Jenis instrumen musik berdawai (pakai snar) yang tumbuh dan berkembang terutama
di daerah daratan Minangkabau (luhak nan tigo). Pemberian nama darek pada intrumen ini
untuk membedakan dengan jenis musik berdawai lainnya yang juga berkembang di
Minangkabau. Jika ditinjau dari sudut fisik serta bahannya, intrumen rebab darek terdiri atas
tiga bagian. Pertama bagian badan yang berfungsi sebagai ronga resonansi yang terbuat dari
kayu nangka yang dibentuk sedemikian rupa dan dilapisi dengan kulit kambing atau kulit
sapi. Kedua, bagian leher yang terbuat dari bambu atau talang. Biasanya dipilih talang yang
sudah tua agar tidak mudah pecah. Ketiga, bagian kepala berupa kayu yang diukir. Di
samping kiri dan kanan kepala rebab dipasang alat pemitar tali rebab yang berjumlah 2 (dua)
buah. Sebagai penimbul bunyi, dipasang dua buah tali yang terbuat dari benang. Penggesek
rebab terbuat dari kayu dan bubat (ekor kuda) atau nilon.
Fungsi dari instrumen rebab darek ini adalah sebagai alat untuk mengiringi dendang,
khususnya dendang-dendang yang berkembang di daerah darek Minangkabau. Pertunjukan
rebab darek herat kaitanya dengan upacara adat seperti: pengangkatan penghulu, mantenan,
dan acara-acara yang bersifat sosial kemasyarakatan.
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Rebab darek
(Dokumentasi: Wardizal)

Rebab Pariaman
Jenis insrumen musik berdawai yang tumbuh dan berkembang khususnya di daerah
Pesisir Barat Minangkabau, tepatnya di daera Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman,
Sumatera Barat. Instrumen rabab Pariaman hampir sama bentuknya dengan rabab darek,
hanya bahan pembuatannya yang berbeda. Badan rabab Pariaman terbuat dari tempurung
kelapa; tangkai rabab terbuat dari bambu; mempunyai 3 (tiga) buah senar terbuat dari benang,
serta penggesek rebab terbuat dari rotan dan sebagai talinya dipakai bulu ekor kuda (bubat).
Fungsi rebab Pariaman adalah sebagai alat untuk mengiringi dendang, terutama jenis
dendang kaba yang berkembang di daerah Pariaman sekitarnya. Pertunjukan rebab Pariaman

dilaksanakan dalam berbagai bentuk upacara dan keramaian anak nagari, seperti upacara
pengangkatan penghulu, helat kawin, malam dana, sunatan dan lain sebagainya.
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Rebab Pariaman
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Rebab Pesisir
Bentuk lain dari intrumen berdawai yang berkembang di Minangkabau, khususnya di
daerah Pesisir Selatan (Painan). Pada awalnya bentuk rabab pasisia ini sama dengan jenis
rabab yang berkembang di Pariaman. Keterbukaan masyarakat Pesisir menerima
pembaharuan tampak pada perubahan bentuk instrumen rebab. Dalam keadaannya sekarang
bentuk instrumen rebab adalah seperti biola. Badan biola terbuat dari kayu nangka;
mempunyai 4 (empat) buah snar (tali) (2 helai terbuat dari benang dan 2 helai dipakai dawai
atau snar biola). Ada juga yang memakai 1 helai dari benang dan 3 snar biola.
Seperti halnya rebab darek dan rebab pariaman, fungsi rebab pesisir adalah sebagai
alat untuk mengiringi dendang, khususnya jenis dendang kaba yang berkembang di daerah
Pesisir Selatan. Dalam pertunjukan rebab pesisir, biasanya diiringi dengan sebuah instrumen
musik yang dinamakan indang; fungsinya adalah untuk mengiringi dendang yang sifatnya
gembira dan untuk menghilangkan rasa jenuh dalam mendengarkan kaba. Pertunjukan rebab
pesisir herat kaitanya dengan upacara adat seperti: pengangkatan penghulu, mantenan, dan
acara-acara yang bersifat sosial kemasyarakatan.
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