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Abstract—Meulanggeh is the Acehnese vocabulary that 

is used to express something that is not in accordance with 

tradition or customs. This study discusses the change in the 

presentation of hikayat by Teungku Adnan PMTOH. 

Storytelling is an oral tradition that lives and develops in 

the coastal communities of Aceh. The presentation uses 

cha'e (rhythm) that is displayed in traditional events, 

marriages, cultural events or just fill in spare time at the 

meunasah (surau) or at the coffee shop. 

Changes in the presentation of the hikayat that were 

originally presented only relied on the power of cha'e, by 

Teungku Adnan was changed into a speech theater 

performance that made the stories and characters in the 

saga more lively. This change brought renewal in Aceh's 

performing arts. 

Keywords—meulanggeh, hikayat, storytelling, oral 

theater. 

I. PENDAHULUAN 

Perubahan penyajian hikayat menjadi sebuah 
pertunjukan teater oleh Teungku Adnan PMTOH. Kata 
meulanggeh berasal dari kata langgeh merupakan 
kosakata bahasa Aceh yang berarti; melanggar (Bakar, 
2001, p. 499). Afifuddin (2016a, p. 25) berpendapat 
bahwa meulanggeh adalah sebuah proses individu atau 
kelompok untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda dari 
yang sebelumnya atau sedang berlaku. Proses perubahan 
yang dilakukan Teungku Adnan meulanggehdari 
kebiasaan yang dilakukan oleh Mak Lapee dalam 
menyajikan hikayat. “Teungku Adnan PMTOH awalnya 
menyajikan pertunjukan seni tuturnya seperti apa yang 
diajarkan oleh Mak Lapee, menggunakan properti bantal 
dan pedang pelepah kelapa seperti yang dilakukan oleh 
murid terakhir Mak Lapee; Muda Balia”(Afifuddin, 
2016a, p. 27). 

Teungku Adnan melakukan perubahan penyajian 
hikayat dari bentuk penyajian tradisi lisan menggunakan 
cha’e (irama) menjadi pertunjukan teater seorang diri atau 
dikenal dengan sebutan monolog1. Perubahan penyajian 
hikayat dalam pertunjukan Teungku Adnan tampak dari 
penggunaan properti mainan anak- anak dan kostum 
dalam penokohan. Pertunjukan hikayat yang dimainkan 
oleh Teungku Adnan disebut juga dengan teater tutur. 

Properti dan kostum tidak digunakan oleh Mak Lapee 
dalam penyajian hikayat. Mak Lapee hanya menggunakan 
cha’e dan perubahan karakter vokal untuk tokoh yang 
dimainkan. Hal yang sama juga diteruskan oleh anaknya 
Muda Balia  yang tidak menggunakan kostum dan 
properti dalam menyajikan hikayat. 

Teungku Adnan adalah seorang penjual obat keliling 
yang memiliki kemampuan menyajikan hikayat hasil 
berguru pada Mak Lapee. Masyarakat memberikan 
julukan untuk beliau dengan sebutan Teungku Adnan 
PMTOH, berasal dari nama sebuah oto bus yang melayani 
trayek di Aceh. . “Tahun 1957 pertama sekali Teungku 
Adnan bermain seni tutur di depan khalayak ramai di 
Bakongan, sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Barat 
Daya” (Afifuddin, 2016a, p. 34). Pertunjukan tersebut 
dilakukan sebagai cara untuk menarik pengunjung ke 
lapak penjual obatnya.Teungku Adnan mampu 
menjadikan teater tutur dengan konsepsinya terkenal dan 
populer di Aceh. Teater tutur yang dimainkan oleh 
Teungku Adnan menjadi salah satu acara di stasiun 
Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Banda Aceh 
para era 90an. 

Teater tutur Aceh yang berasal dari prosesmeulanggeh 
penyajian hikayat oleh Teungku Adnan menarik untuk 
dikaji, karena proses perubahannya dilakukan oleh pelaku 
tradisi itu sendiri. Keberanian Teungku Adnan untuk 
meulanggeh sehingga melahirkan bentuk baru penyajian 
hikayat dan populer di Aceh. Penelitian ini bertujuan 
mengkaji bentuk meulanggeh dalam pertunjukan Teungku 
Adnan PTMTOH. 

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data 
kualitatif dengan teknik wawancara dan pengumpulan 
dokumen dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan 
terhadap narasumber yang berasal dari pakar teater Aceh, 
pengguna dan pengamat teater. Hasil wawancara tersebut 
kemudian menjadi data untuk mengungkap faktor- 
faktormeulanggeh yang dilakukan Teungku Adnan 
PMTOH. 

Peneliti mengumpulkan dokumen video rekaman 
Video dokumen pertunjukan Teungku Adnan PMTOH di 
TVRI dengan judul “Si Dang Deuria” sebanyak empat 
episode. Dokumentasi TVRI Staisun Banda Aceh 
produksi 1999. Dokumen video ini didapat pada tahun 
2014 yang disalin dari koleksi anak Teungku Adnan 
bernama Husaini. 

Video ini adalah dokumentasi pertunjukan Teungku 
Adnan dalam program Televisi yang bernama 
“HIKAYAT ACEH” bercerita tentang kisah Seorang Raja 
yang bernama Raja Tua. Video ini terdiri dari empat 
episode yaitu; 1) Cut Putroe Ti Melahirkan Cut Raja 
Beusah, 2) Raja Tua Meminang Putri Cantik Baiduri, 3) 
Raja Tua Mempersunting Putri Baiduri, dan 4) Raja Tua 
memukul Istri Pertama. Teungku Adnan menyajikan 
Pertunjukan dengan menggunakan properti mainan anak-
anak dan pergantian kostum sesuai tokoh yang di 
perankan. 
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Dokumen selanjutnya video Pertunjukan Muda Balia 
anak Mak Lapee dengan judul “Boh Lam On” di Taman 
Budaya Aceh 16 April 2016 yang peneliti rekam tanggal 
16 April 2016. Video ini berisi pertunjukan dari Muda 
Balia Anak Mak Lapee yang merupakan guru dari 
Teungku Adnan . Muda Balia dalam video ini, 
menyajiakan hikayat masih dengan konsepsi Mak Lapee 
yaitu menggunakan properti bantal dan pedang pelepah 
kelapa. Muda Belia berhikayat tentang siapa dirinya 
dengan judul “Boh Lam On” dalam bahasa Aceh yang 
berarti; Buah dalam Balutan Daun. 

Data video tersebut kemudian dianalisis secara 
instraestetik untuk melihat secara sungguh-sungguh, dan 
mempertimbangkannya secara sistematis, segala sesuatu 
yang ada dan tampak dalam karya seni(Rohidi, 2011, p. 
242). Analisis dilakukan untuk melihat perbedaan dan 
perubahan bentuk penyajian hikayat antara Muda Balia 
yang masih mewarisi bentuk penyajian Mak Lapee 
dengan Teungku Adnan yang telah melakukan 
meulanggeh terhadap bentuk penyajian tersebut. seluruh 
data hasil analisis disajikan dalam bentuk deskriptif 
analisis. 

Perubahan terhadap kesenian tradisi menurut 
Murgianto (2015) terjadi seiring dengan perjalanan waktu 
yang memiliki dampak negatif ataupun positif (Martono, 
2014; Murgiyanto, 2015). Perlu adanya kearifan dan 
pehaman yang mendalam untuk merespon perubahan, 
terutama mengenai nilai, arah, program dan strategi yang 
sesuai dengan sifat dasar perubahan itu sendiri (Martono, 
2014, p. 26). 

Hikayat merupakan karya sastra Aceh hasil reproduksi 
pengetahuan individu dan peradaban yang langsung 
berhubungan dengan kehidupan masyarakat Aceh baik 
sebagai hiburan yang berhubungan dengan kepercayaan 
dan adat istiadat serta tradisi (Bustamam, 2017; Juned, 
2011). 

Bentuk teater tutur Teungku Adnan PMTOH 
menyerupai pertunjukan monolog, hanya saja Teungku 
Adnan tidak melakukan pergerakan berpindah tempat, 
permainannya dilakukan sambil duduk (Afifuddin, 
2016b). 

II. PEMBAHASAN 

Proses meulanggeh oleh Teungku Adnan PMTOH 

terhadap seni tutur hikayat yang dipelajarinya dari Mak 

Lapee menjadikan sebuah pertunjukan baru yang 

berbentuk teater tutur. Meulanggeh yang dilakukan oleh 

Teungku Adnan merupakan bentuk berpikir modern 

seoran seniman. Keberanian beliau dalam menggunakan 

boneka sebagai properti pertunjukan dalam budaya Aceh 

yang kental dengan Islam adalah sebuah kebaruan seni 

pertunjukan. “Teungku Adnan seakan ingin 

menyampaikan bahwa masyarakat Aceh harus berpikir 

modern, dapat memilah mana boneka untuk pertunjukan, 

mana sebagai berhala” (Dharminta, Wawancara 9 mei 

2019).Teungku Adnan merubah tekstur penyajian hikayat 

dengan menambah unsur- unsur teater seperti spektakel, 

musik, dan dialog.  

 

A. Spektakel 

Perubahan yang sangat besar terjadi pada 

penambahan properti pertunjukan. Awalnya, penyajian 

hikayat oleh Mak Lapee hanya mengandalkan properti 

pedang yang terbuat dari pelepah kelapa. Teungku Adnan 

kemudian menambahkan mainan anak-anak berupa 

senjata dan boneka, juga helm prajurit tentara. 

 

Properti tambahan tersebut digunakan oleh Teungku 

Adnan sebagai pendukung tokoh dan cerita. Senjata 

mainan, digunakan oleh Teungku Adnan untuk properti 

tokoh Panglima. Selain senjata mainan, Teungku Adnan 

juga menggunakan helm prajurit untuk menambah kesan 

tokoh panglima, sehingga penonton dapat menangkap 

tokoh yang sedang ia perankan. 

 

 
Gambar1. Teungku Adnan 

memerankantokohPanglimadalamhikayat "Si Dang 

Deuria" dok. TVRI Stasiun Banda Aceh. 

 
Teungku Adnan juga menambah kostum dalam 

pertunjukannya. Kostum tersebut digunakan untuk 
menciptakan tokoh pada tubuhnya. Setiap tokoh yang 
dihadirkan diatas pentas memiliki kostum yang berbeda, 
seperti tokoh panglima yang menggunakan kostum 
tentara. 

Properti dan kostum tidak hanya digunakan untuk 
menciptakan tokoh pada dirinya. Teungku Adnan juga 
menggunakan properti dan kostum untuk menciptakan 
tokoh yang ada dalam hikayat yang dimainkan. Boneka 
oleh Teungku Adnan bisa dijadikan tuan putri ataupun 
seorang putri raja dan anak bayi. Kostum untuk tokoh 
yang diciptakan melalui boneka juga disesuaikan dengan 
karakter tokoh. 

Tokoh yang diciptakan melalui kostum dan properti 
tadi dikuatkan dengan akting. Teungku Adnan 
memerankan setiap tokoh yang ada dalam hikayat yang 
dimainkan. Tokoh Raja, Panglima, Ahli Nuzum, Bahkan 
Teungku Adnan juga memerankan tokoh Tuan Putri, 
Teungku Adnan merubah penampilannya menyerupai 
Tuan Putri dengan memakai kostum perempuan dan 
rambut palsu. Kemampuan menyerupai perempuan ini 
menjadikan sesuatu kelebihan Teungku Adnan dalam 
berakting. Hal tersebut tidak dilakukan oleh Mak Lapee, 
dan murid-muridnya yang lain seperti Muda Balia, anak 
kandung sekaligus murid. 
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Gambar2 Teungku Adnan memerankantokoh Tuan 
Putridananaknya dalam hikayat "Si Dang Deuria" dok. 

TVRI Stasiun Banda Aceh. 

Teungku Adnan bermain sambil duduk dan tidak 

berpindah tempat, ini sama seperti Mak Lapee. Semua 

tokoh dimainkan hanya menggunakan setengah tubuh, 

dari kepala sampai pinggang saja. Pergantian kostum 

juga dilakukan sambil duduk diatas pentas saat 

pertunjukan sedang berlangsung. 

 

B. Dialog 

Bahasa yang digunakan oleh Teungku Adnan sama 

seperti gurunya, yaitu; bahasa Aceh. Teungku Adnan 

juga menggunakan cha’e (irama) dan tueto (percakapan) 

dalam ber-hikayat. Teungku Adnan merubah karakter 

vokal antar tokoh yang dimainkan. Tokoh raja tidak sama 

dengan tokoh panglima, begitu juga dengan tokoh putri, 

Teungku Adnan merubah vokalnya menjadi karakter 

suara perempuan saat memerankan tokoh putri. 

Masih terdapat bahasa kiasan dan hiperbola dalam 

bait-bait hikayat yang dibawakan. Terutama saat 

menggambarkan tokoh atau tempat. Ini merupakan ciri 

daripada hikayat yang tidak dirubah oleh Teungku 

Adnan, sehingga pertunjukan yang dimainkan masih 

terasa unsur penyajian hikayat. 

 

C. Musik/Suasana 

Alat musik yang digunakan oleh Teungku Adnan 

lebih banyak dan beragam. Teungku Adnan 

menggunakan suling rapa’i2, kastanyet, dan tubuh seperti 

ketip jari dan tepukan tangan dengan ritme yang beragam 

sesuai cha’e yang didendangkan. Teungku Adnan juga 

mampu membangun suasana dalam pertunjukannya. 

Suasana pertempuran digambarkan dengan kolaborasi 

suara senjata mainan dan vokalnya, sehingga penonton 

dapat menangkap dan merasakan situasi peperangan yang 

dikisahkan. 

 

III. PENUTUP 

Bentuk penyajian teater tutur Teungku Adnan yang 

menambahkan properti dan kostum adalah hasil 

meulanggeh dari bentuk penyajian hikayat oleh Mak 

Lapee. Perubahan yang dilakukan oleh Teungku Adnan 

PMTOH merupakan bentuk Teater Modern, karena sudah 

melampaui dari tradisi dalam penyajian hikayat pada 

masyarakat Aceh. Meulanggeh yang dilakukan adalah 

untuk menarik penonton agar betah menyaksikan 

pertunjukan beliau. 

 

Meulanggeh yang dilakukan oleh Teungku Adnan 

menimbulkan dampak baik positif atau negatif. Hal ini 

menarik untuk menjadi kajian berikutnya. Selain dampak, 

meulanggeh yang dilakukan Teungku Adnan juga 

menjadi cara komunikasi yang efektif bagi 

menyampaikan cerita kepada anak-anak. Model 

komunikasi ini juga menarik untuk dikaji selanjutnya. 
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