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RINGKASAN 

 

Istana Basa Pagaruyung adalah  salah satu obyek  wisata budaya di 

kabupaten Tanah Datar  dengan tingkat kunjungan wisatawan tertinggi dan  

memiliki hampir  semua  unsur daya tarik  wisata budaya, kecuali pertunjukan seni 

yang belum dimanfaatkan secara optimal. Banyak Sanggar seni pertunjukan yang 

potensial di sekitar Istana Basa Pagaruyung  dan  dapat memberikan daya tarik  

yang sama dengan wisata budaya yang lain.  Hasil penelitian tahap I menunjukan 

bahwa di Tanah Datar terdapat 245 sanggar seni tradisional, 79 sanggar seni teater 

atau randai, 167 sanggar seni tari dan musik tradisional  Diantaranya  ada sekitar 12 

sanggar seni yang aktif melakukan pertunjukan seni dilokasi wisata Istana Basa 

Pagaruyung.  Jadwalnya pertunjukan  ditentukan oleh Disbudparpora kabupaten 

Tanah Datar antara 7 sampai 12 kali  setiap tahunnya.  Durasi pertunjukan sekitar 

satu jam, menampilkan dua jenis seni pertunjukan pada tempat pertunjukan yang 

tidak permanen, yaitu didepan  Istana Basa Pagaruyung  ruang terbuka hijau  yang 

merupakan gerbang masuk ke lokasi wisata  Istana Basa Basa Pagaruyung. 

Berdasarkan hasil penelitian tahap I ini akan dirancang kemasan seni pertunjukan 

sebagai daya tarik wisata di Istana Basa Pagaruyung dengan memanfatkan 

pertunjukan seni dan budaya tradisional  yang sudah ada. Metode yang dilakukan 

pada tahap II adalah metode Peneltian Pengembangan yang bersifat analisis 

kebutuhan agar kemasan seni pertunjukan yang dirancang dapat menjadi lebih baik 

dari segi kwalitas maupun kwantitas sebagai daya tarik wisata yang berkunjung ke 

obyek wisata Istana Basa Pagaruyung. Penelitian Tahap II ini dilakukan dengan 

menetapkan dan mendokumentasikan secara rinci jenis-jenis seni pertunjukan yang 

akan dikemas sebagai daya tarik wisata. Pengemasan paket produk pertunjukan 

seni dilakukan di studio tari, studio music tradsional ISI Padang Padangpanjang 

dan kemudian akan disesuaikan dengan kondisi kawasan obyek wisata Istana Basa 

Pagaruyung. Tujuan khusus penelitian terapan ini adalah untuk membuat kemasan 

pertunjukan seni tradisional dalam rangka pengembangan wisata budaya di Istana 

Basa Pagaruyung. Membuat produk pertunjukan seni Tradisional Minangkabau 

sebagai daya tarik wisata budaya merupakan hal yang penting dan urgen dilakukan 

karena dalam konteks industry pariwisata bahwa seni pertunjukan telah menjadi 

atraksi atau daya tarik yang  sangat penting dan menarik. Kemasan seni 

pertunjukan merupakan modifikasi produk seni yang sudah ada yaitu kombinasi 

pertunjukan seni antara musik, tari dan teater tradisional Minangkabau yang akan 

ditampilkan setiap minggu yaitu: pada hari saptu dan minggu. Kemasan produk 

karya seni pertunjukan pada penelitian tahap II  akan dimuat pada jurnal nasional, 

dijadikan bahan ajar serta akan diajukan hak ciptanya. 
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PRAKATA 

 

 Puji dan syukur diucapkan kehadirat Allah SWT yang mana berkat 

rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Akhir penelitian yang berjudul 

“Kemasan Seni Pertunjukan Tradisional Minangkabau sebagai Daya Tarik 

Wisata Di Istana Pagaruyung“ dapat selesai sesuai dengan jadwal yang telah di 

tetapkan. 

 Laporan Akhir penelitian ini dapat di selesaikan berkat kerja sama seluruh 

tim dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada pihak pemberi Dana penelitian Terapan  Tahun 2017, kepada 

para  informan yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan 

beragam informasi yang berkaitan dengan  Seni Pertunjukan tradisional di Istana 

Basa Pagaruyuang, dan tidak lupa pula peneliti mengucapkan terima kasih yang 

tak terhingga kepada Bapak Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS selaku Rektor ISI 

Padang Panjang yang telah menfasilitasi dan memberi motivasi kepada peneliti 

dalam melakukan penelitian ini, di samping itu tidak lupa pula diucapkan terima 

kasih kepada Bapak Dr. Febri Yulika , S.Ag., M.Hum selaku ketua LPPMPP ISI 

Padang Panjang yang telah menfasilitasi berbagai kebutuhan administarsi dalam 

rangka pelaksanaan penelitian ini.  

Laporan penelitian ini merupakan Laporan Akhir yang hasilnya  mencapai 

100 % yaitu  tentang pengambilan dan pembahasan data kontekstual Seni 

pertunjukan Tradisional Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar  dan di lokasi 

Pariwisata Istana Basa Pagaruyuang. 

Demikianlah Laporan Akhir penelitian ini dibuat sebagaimana mestinya dan 

ucapan terimakasih kepada seluruh tim peneliti beserta kreuwnya yang telah 

menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam menyelesaikan laporan kemajauan 

penelitian ini. 

    Padangpanjang, 28 Oktober 2017 

    Ketua Peneliti, 

 

     Misda Elina, S.Kar., M.Hum 

     NIP. 195709081983032002 
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RINGKASAN 
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sebagai daya tarik wisata di Istana Basa Pagaruyung dengan memanfatkan 

pertunjukan seni dan budaya tradisional  yang sudah ada. Metode yang dilakukan 

pada tahap II adalah metode Peneltian Pengembangan yang bersifat analisis 

kebutuhan agar kemasan seni pertunjukan yang dirancang dapat menjadi lebih baik 
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akan dikemas sebagai daya tarik wisata. Pengemasan paket produk pertunjukan 

seni dilakukan di studio tari, studio music tradsional ISI Padang Padangpanjang 

dan kemudian akan disesuaikan dengan kondisi kawasan obyek wisata Istana Basa 

Pagaruyung. Tujuan khusus penelitian terapan ini adalah untuk membuat kemasan 

pertunjukan seni tradisional dalam rangka pengembangan wisata budaya di Istana 

Basa Pagaruyung. Membuat produk pertunjukan seni Tradisional Minangkabau 

sebagai daya tarik wisata budaya merupakan hal yang penting dan urgen dilakukan 

karena dalam konteks industry pariwisata bahwa seni pertunjukan telah menjadi 

atraksi atau daya tarik yang  sangat penting dan menarik. Kemasan seni 

pertunjukan merupakan modifikasi produk seni yang sudah ada yaitu kombinasi 

pertunjukan seni antara musik, tari dan teater tradisional Minangkabau yang akan 

ditampilkan setiap minggu yaitu: pada hari saptu dan minggu. Kemasan produk 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Balakang Masalah 

 Nagari Pagaruyung kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar 

Propinsi Sumatra Barat memiliki  banyak  bangunan tradisional Minangkabau, 

salah satunya   adalah obyek wisata Istana Basa Pagaruyung.  Obyek Wisata 

Istana Basa Pagaruyung merupakan   open space museum dengan  tema wisata 

budaya dan sejarah.  Peraturan yang dibuat daerah Kabupaten Tanah Datar nomor 

2 tahun 2012 tentang Rencana Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten Tanah Datar  

menjelaskan  bahwa Kawasan Istana Pagaruyung  merupakan salah satu obyek 

wisata budaya dan sejarah.   Kekhasan yang dimiliki bangunan ini ttergambar dari 

bentuk fisik bangunan yang dilengkapi ukiran falsafah dan budaya Minangkabau 

sebagai wisata budaya dan sejarah, meskipun hanya berupa replika karena 

bencana kebakaran yang sebelumnya terjadi di Istana Basa  Pagaruyung. (Dewi, 

2012:20) 

 Daya Tarik wisata lain yang berada di dalam lokasi bangunan Istana Basa 

Pagaruyung adalah  lokasi ekowisata sebagai wisata alam, dilengkapi dengan 

adanya taman bermain dan  kawasan kuliner tradisional Minangkabau. Sebagian 

besar wisatawan yang berkunjung ke  obyek wisata Istana Pagaruyung, yaitu; 

wisatawan domestic,  mereka berasal dari luar propinsi Sumatra Barat.  Obyek 

wisata Istana Basa Pagaruyung merupakan  kunjungan tertinggi dari pada obyek 

wisata lainnya yang berada di Kabupaten Tanah Datar.  

 Data Disbudparpora Kabupaten Tanah Datar 2014 menunjukan bahwa obyek 

wisata  Istana Basa Pagaruyung  adalah  yang paling diminati oleh  wisatawan di 

kabupaten Tanah Datar.  Data lain yang sejalan dengan data tersebut adalah   hasil 

survey BPS (santosa, 2004;22), data ini menunjukan bahwa minat kunjungan 

wisatawan pada obyek wisata budaya Istana Basa Pagaruyung  meningkat dari 

angka 37,6% pada tahun 1994 menjadi 60,9%pada tahun 1999.  Hasil survey 

tersebut menjelaskan, bahwa semakin besar minat wisatawan nasional dan 

internasional terhadap hasil budaya Minangkabau. 
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Wisata budaya terdiri dari pertunjukan seni  (teater, tari. dan musik), seni 

visual dan kerajinan, festival, museum dan pusat budaya, dan situs bersejarah dan 

pusat. Menurut Canadian Tourism Mission dalam Bruce, Terry, et al., (2012;11)   

”Culture and heritage tourism occurs  wheen participation in acultural or heritage 

activity is a significant factor for traveling Cultural tourism includes performing 

arts ( theatre, dance, music) visual arst and crafts, festivals, museums and cultural 

centres, and historic sites and interpretive centres”. Gaya tarik wisata  yang 

dijelaskan oleh Canadian yang mencakup (teater, tari. dan musik), merupakan 

salah satu komponen yang ada pada obyek wisata Istana Basa Pagaruyung. 

  Bermacam-macam  jenis daya tarik obyek  wisata Istana Basa Pagaruyung 

seperti tenun antik, kerajinan bordir, ukiran kayu,  pakaian  adat Minangkabau  

dan beraneka ragam makanan tradisional. Disamping itu juga ada budaya  lomba 

burung berkicau, lomba menangkap itik dalam kolam yang  diadakan setahun 

sekali. Istana Basa Pagaruyung memiliki museum yang didalamnya berisi koleksi 

benda peninggalan kerajaan Pagaruyung yang merupakan situs bersejarah dan 

pusat kebudayaan  Suku Minangkabau. Kondisi  tersebut secara langsung 

memberikan informasi bahwa Istana Basa Pagaruyung telah mempunyai unsur  

wisata budaya yang menjadi daya tarik wisata.  Namun, demikian terdapat salah  

satu unsur wisata budaya yang saat ini belum dimanfaatkan secara optimal di 

Istana basa Pagaruyung yaitu pertunjukan seni, seperti teater, musik dan  tari 

tradisional Minangkabau. Menurut Bahar (2012;2) bahwa belum tersedianya 

fasilitas pertunjukan seni secara professional sejalan dengan kesiapan materi 

pertunjukan yang dikemas sebagai suguhan untuk wisata.  Walaupun ada 

pertunjukan  seni hanya diadakan sekitar 7 dan sampai 12 kali dalam satu tahun, 

lagi pula pertunjukan seni tersebut tidak memilki jadwal yang ditetapkan seta 

pentas pertunjukan yang belum permanen 

Berdasarkan fenomena tersebut, maka diperlukan adanya pengembangan 

pertunjukan seni di Istana Basa Pagaruyung  untuk memanfaatkan peluang dan 

menciptakan pengalaman wisata budaya yang tinggi. Santosa (2004;20) 

mengatakan bahwa seni pertunjukan memiliki peran  yang sangat menonjol dalam 



3 
 

konteks kegiatan kepariwisataan, bahkan sebenarnya telah menunjukan posisinya 

sekaligus sebagai komponen daya tarik wisata budaya.  

Untuk mengatasi masalah pertunjukan seni tradisional sebagai daya tarik 

wisata budaya yang belum dimanfaatkan secara optimal di Istana Basa 

Pagaruyung, maka perlu dilakukan penelitian terapan dengan cara merancang 

kemasan paket pertunjukan seni dengan cara memodifikasi  produk seni tari, 

musik dan teater  tradisional Minangkabau yang sudah ada. Dengan demikian 

maka  penelitian terapan yang  dilakukan diberi judul “Kemasan Seni Pertunjukan 

Tradisional Minangkabau Sebagai Daya Tarik Wisata di Istana Basa 

Pagaruyung.” 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. State of  the Art dalam Bidang yang Diteliti. 

Sehubungan dengan penelitian Kemasan Seni pertunjukan di Istana Basa 

Pagaruyung, maka ada beberapa pustaka yang diacu yang relevan denagn 

penelitian yang dilakukan, antara lain yaitu;  

M. Budi Mulya (2016)  pada proyek Akhir yang berjudul ; Pertunjukan 

seni dan Budaya Tradisional Minangkabau sebagai daya tarik wisata Budaya di 

Istana Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat.  Menjelaskan bahwa 

sumber daya manusia di setiap sanggar seni yang berada di Kecamatan Tanjung 

Emas mencukupi kebutuhan dalam pengadaan pertunjukan seni di Istana 

Pagaruyung,  Jenis kesenian dan kebudayaan Minangkabau yang tersedia sangat 

beraneka ragam dan banyak tersebar di nagari-nagari yang ada di Kecamatan 

Tanjung Emas, namun potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam 

pengadaan pertunjukan seni dan budaya. 

Selanjutnya penelitian yang telah dilakukan oleh Gusriani mengatakan 

bahwa pengadaan event-event tertentu di lokasi wisata Istana Basa Pagaruyung 

masih sangat kurang, Hasil penelitian ini menunjukan 96,5% wisatawan yang 

tealah mengunjungi Istana Basa Pagaruyung mengatakan bahwa pengadaan event-

event tertentu di lokasi wisata masih sangat kurang. (Gusriani,2014:7) 

Penelitian yang telah dilakukan terhadap  obyek wisata Istana Basa 

Pagaruyung oleh Dewi bahwa sistem adat dari suku Minangkabau telah 

melahirkan banyak sumber daya budaya yang memperkaya industri Pariwisata di 

Indonesia diantaranya yaitu bangunan adat, kesenian tradisional Tari dan alat 

Musik), cerita rakyat dan kuliner. Kabupaten Tanah Datar merupakan pusat 

kebudayaan suku Minangkabau., karena kabupaten ini merupakan tempat lahirnya 

kebudayaan Suku Minangkabau dari Kerajaan Pagaruyung. Dengan demikian 

segala bentuk nyata peninggalan  Kerajaan Pagaruyung itu masih dapat dilihat 
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keberadaannya di Kecamatan  Tanjung Emas, meskipun hanya berupa replika 

karena bencana kebakaran yang sebelumnya terjadi di  Kerajaan Pagaruyng. 

(Dewi, 2012:2) 

 Hasil Penelitian Bahar (2011;12) mengenai unsur pertunjukan seni di 

Istana Basa Pagaruyung bahwa belum tersedianya fasilitas pertunjukan seni secara 

profesional sejalan dengan kesiapan materi pertunjukan seni yang dikemas secara 

profesional sebagai suguhan untuk wisatawan. Oleh karena itu, wisatawan yang 

datang ke obyek wisata ini, hanya semata-mata bisa melihat bangunan fisik 

produk budaya saja. Tidak ada produk wisata yang lain dapat mereka saksikan , 

kecuali beberapa sovenir. (Bahar, 2011:2) 

Dalam sebuah pertunjukan pada teater  seorang pencerita berarti 

menciptakan kembali sebuah cerita. Pencerita akan memilih repertoar yang telah 

dipunyai atau mengkombinasikan dengan cerita atau peristiwa yang baru. 

Sebelum menampilkan pertunjukan, pencerita telah mempunyai plot yang akan 

berkembang, karakter yang akan diambil, cara bereaksi, bergerak, dan berbicara. 

Semuanya hadir dalam skemata seorang pencerita. Skema akan membantu 

pencerita dalam menciptakan plot dan merakit karakter. Demikian juga halnya 

dalam membangun adegan, pencerita bersandar pada skemata sehingga dalam 

memilih kata-kata mengikuti pola yang sudah ada (Sweeney, 1980:40. 

 Pencerita melakukan pertunjukan tidak dalam satu pertunjukan sekaligus, 

tetapi dibagi dalam beberapa adegan yang akan ditampilkan dalam satu atau 

beberapa kali pertunjukan. Adegan adalah bagian dari drama yang berkelanjutan. 

Membedakan satu adegan dengan adegan lain ditandai dengan munculnya satu 

karakter. Satu adegan tidak harus terjadi dalam satu lokasi, tetapi bisa terjadi pada 

beberapa lokasi. Adegan bisa terdiri atas urutan peristiwa yang panjang dengan 

beberapa peristiwa dan berbagai lokasi. Suatu adegan terdiri atas sub-adegan. 

Sub-adegan adalah bagian drama yang terjadi dalam satu lokasi. Perubahan suatu 

adegan ditandai dengan perubahan lokasi. Sub-adegan terdiri atas satu atau 

beberapa dialog, gerakan, dan narasi (Sweeney, 1980:52.   
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 Tulisan Leni Efendi dan Hasnah Sy dalam prosiding Seminar nasional 

menjelaskan tentang seni teater tradisional  masyarakat Kerinci “Tupai Janjang” 

sampai saat ini masih diapresiasi oleh masyarakat Kerinci sebagai sebuah 

kesenian. Kesenian ini dapat digolongkan ke dalam genre teater tutur yang 

menyampaikan cerita melalui dendang – narasi yang dinyanyikan (2015). 

Alfalah  (2013),  menulis tentang  perkembangan musik tradisional  

Minangkabau “Talempong”   Tulisan ini menjelaskan tentang  produk karya 

music  yang dimodifikasi dari bermacam – macam music tradisi Minangkabau 

maupun music tradisional diluar budaya Minangkabau,  produk musik ini diberi 

nama “Talempong Goyang Alfa Musik”. Produk music talempong goyang   ini  

digemari oleh masyarakat saat ini, Dan  bersumber dari  produk musik tradisional 

ini  bermunculan lah kelompok- kelompok  talempong goyang yang lain  di 

daerah Sumatra Barat dan sekitarnya.   

 Beberapa tulisan diatas dapat digunakan untuk membahas permasalahan 

yang ada dalam penelitian ini tentang kemasan seni pertunjukan tradisional di 

Istana Basa Pagaruyung, sehingga dapat dijadikan gaya tarik wisata baik dari 

dalam maupun luar Negeri.  Untuk Pelestarian Seni budaya tradisional dinas 

pariwisata menyediakan iven-iven pertunjukan termasuk kesenian randai di 

wilayah Kabupaten Tanah Datar, seperti mengadakan dan mengikuti  acara-acara 

festival seni tradisional baik tingkat daerah, nasional dan internasional yang 

diikuti oleh grup-grup kesenian yang ada di Sumatra Barat.  

 

2. Study Pendahuluan yang telah dilaksanakan  

Studi pendahuluan yang  telah dilakukan oleh ketua peneliti adalah :  

1.           Penelitian  Fundamental : Inventarisasi Dan Identifikasi Bentuk 

Fisik Musik Tradisional Dalam Upaya Pelestarian Dan Pengembangan 

seni budaya Minanangkabau, tahun 2010. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa di Minangkabau terdapat empat klafikasi musik tradisional 

Minangkabu, yaitu  ; Musik pukul, seperti talempong, canang,  Gandang 
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tambua., Musik tiup,seperti ; saluang, bansi, sarunai, sampelong., Musik 

gesek., seperti ; rabab dan  Musik petik, seperti ; kecapi dan genggong 

2. Penelitian  Arransemen Talempong Sebagai Pengembangan Musik 

Tradisional  Minangkabau, tahun 2008.  Hasil  Penelitian menunjukkan, 

bahwa musik teradisional talempong dapat dikembangkan menjadi sebuah 

bentuk arransemen musik yang menambahkan alat –alat music 

konvensional seperti; gitar, drum dan alat music lain yg bukan alat music 

tradisional  Minangkabau, Disamping itu selain menambah alat music juga 

mengembangkankan materi kesenian  “Gandang Aguang” dalam bentuk 

mengarrasemen lagu-lagu yang terdapat dalam kesenian tradisional 

Gandang Aguang , sehingga menjadi music instrumental yang utuh dalam  

sajian sebuah music. 

3. Selain itu, ketua peneliti   juga ada  melakukan pengembagan seni music 

melayu Minangkabau  dalam bentuk  musik iringan tari dengan judul  

“Ombak Bagoluk” . Pertunjukan Tari dilkukan di  dalam Daerah 

Pangkalan Kerinci Riau dalam Rangka festival Bono pada tahun 2013.   

Dengan beberapa penelitian yang telah dicapai diatas, diharapkan 

penelitian yang berjudul “Kemasan Seni Pertunjukan Tradisional 

Minangkabau Sebagai Daya Tarik Wisata Di Istana Basa Pagaruyung” 

dapat memberikan kontribusi terhadap perbendaharaan  seni pertunjukan 

tradisional Di Minangkabau sebagai daya tarik wisata di istana Basa 

Pagaruyung serta   menjadi literature untuk penelitian selanjutnya. 

Disamping itu hasil penelitian terapan ini dapat dilanjutkan menjadi 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat di daerah Minangkabau. 
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

A. Tujuan Khusus Penelitian 

Penelitian terapan  ini secara khusus bertujuan untuk membuat  kemasan    

pertunjukan seni tradisional  dalam rangka pengembangan wisata budaya di 

Istana Basa Pagaruyung 

Secara Lengkap penelitian ini bertujuan  

1. Mendata  kesenian tradisional yang ada pada sanggar seni tradisional ( seni 

tari, seni musik dan seni teater) di  kabupaten Tanah Datar untuk 

mengetahui dan memepelajari sehubungan dengan pertunjukan seni di 

Istana Basa Pagaruyung.  

2. Mendata pelaku seni di Istana Basa Pagaruyung  untuk menemukenali 

pelaku seni tersebut dalam membentuk daya tarik wisata di Istana Basa 

pagaruyung 

3. Mendata komponen lokasi pertunjukan  

4. Menentukan kesenian  yang dapat  menjadi indentitas daerah Tanah Datar 

khususnya dan daerah  Sumatra Barat suku Minangkabau umumnya 

5. Merancang  kemasan pertunjukan seni yang terdiri dari seni musik tari dan 

teater tradisional 

6. Mengadakan pertunjukan seni 

B. Urgensi (Keutamaan) Penelitian 

Merancang pertunjukan seni Tradisional Minangkabau sebagai daya 

tarik wisata budaya merupakan hal yang penting dan urgen dilakukan 

karena dalam konteks industry pariwisata bahwa seni pertunjukan telah 

menjadi atraksi atau daya tarik yang sangat penting dan menarik. Hughes 
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(2000;13) mengatakan bahwa pertunjukan seni merupakan salah satu dari 

beberapa unsure yang terdapat pada aspek seni dan entertainment. Sejalan 

dengan itu peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 6 tahun 2014 

Tentang Penguatan Lembaga adat dan Pelestarian Nilai budaya 

Minangkabau Dalam peraturan Daerah (Perda)  No. 6 tahun 2014 

menjelaskan bahwa Pemerintah, Lembaga Adat dan  Myasarakat harus 

ikut serta dalam pelestarian nilai budaya Minangkabau. Pelestarian nilai 

budaya Minangkabau dilakukan dalam rangka melindungi, 

mempertahankan dan mengembangkan indentitas budaya daerah. Hal ini 

di perkuat lagi oleh  Program Pembangunan Kebudayaan Nasional dalam  Garis 

Besar Haluan Negara (GBHN). Program Pembangunan Kebudayaan Nasional ini 

menekankan perlunya kesenian daerah digali, dipelihara dan dikembangkan 

untuk melestarikan serta memperkaya keanekaragaman Budaya Bangsa. Dengan 

demikian temuan yang ditargetkan dalam penelitian ini adalah kemasan 

pertunjukan , yaitu    produk karya seni pertunjukan yang merupakan 

modifikasi produk seni yang sudah ada yaitu kombinasi pertunjukan seni 

antara musik, tari dan teater tradisional Minangkabau. Kemasan 

pertunjukan seni ini   dapat dijadikan sebagai peningkatan daya tarik 

wisata budaya tradisional di Istana Basa Pagaruyung Kabupaten Tanah 

Datar Sumatera Barat. Kemasan produk karya seni pertunjukan ini akan 

dimuat pada jurnal nasional, dijadikan bahan ajar serta akan diajukan hak 

ciptanya. 

C. Manfaat Penelitian 

        Manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Dapat dijadikan salah satu dokumentasi seni pertunjukan   tradisional 

Minangkabau sebagai identitas masyarakat Minangkabau.     

2. Dapat meningkatkan kunjungan wisata ke daerah wisata Sumatra barat 

umumnya dan Istana Basa Pagaruyung khususnya.  

3. Dapat dijadikan  betuk seni pertunjukan baru yang sesuai dengan kekinian 

dalam melestarikan asset budaya Minangkabau, sekaligus untuk 
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pengayaan bahan pembelajaran begi mahasiswa dalam bidang musik 

nusantara. 

4. Dengan adanya  produk kemasan seni pertunjukan trasidional 

Minangkabau ini masyarakat lebih mencintai budayanya sendiri dari pada 

budaya yang datang dari luar.   
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian  ini  merupakan penelitian deskriptif yang ditunjang dengan 

metode kualitatif. Penelitian deskriptif ini dilakukan dengan mengumpulkan data 

secara kontekstual di Kabupaten Tanah Datar pada sanggar-sanggar dan 

masyarakat pemerhati seni pertunjukan tradisional. Hingga pada akhirnya  

memberikan gambaran  tentang pertunjukan seni yang meliputi pelaku seni  di  

Kabupaten Tanah Datar dan pertunjukan seni  di lokasi wisata Istana Basa 

Pagaruyung.  Pada tahap ini, peneliti dibantu oleh tenaga lapangan untuk 

mengumpulkan data. Data yang  akan dikumpulkan melalui wawancara yang 

tidak terarah (informan hanya diminta bercerita) tentang  pertunjukan seni 

tradisional.  Kebenaran data akan ditanyakan kembali kepada pelaku  kesenian 

tradisonal Minangkabau. Setelah data terkumpul dilakukan pemeriksaan 

kelengkapan  data  kontekstual. 

Penelitian  tahun pertama ini dilakukan dilapangan  dengan cara mendata  

secara kontekstual dan tekstual kesenian tradisional Minangkabau  dan sekaligus 

mendokumentasikan   jenis-jenis kesenian  tradisi pada sanggar-sanggar seni 

yang ada di lokasi penelitian,  yaitu daerah yang dekat dengan Istana Basa  

Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar.    

  Langkah Penelitian.  

1. Penelitian  ini  merupakan penelitian deskriptif yang ditunjang dengan 

metode kualitatif. Penelitian deskriptif ini dilakukan dengan 

mengumpulkan data secara kontekstual di Kabupaten Tanah Datar pada 

sanggar-sanggar dan masyarakat pemerhati seni pertunjukan tradisional. 

Hingga pada akhirnya  memberikan gambaran secara cermat tentang 

pertunjukan seni yang meliputi pelaku seni dan seni pertunjukan 

tardisional di daerah Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar.    

Pada tahap ini, peneliti dibantu oleh tenaga lapangan untuk 

mengumpulkan data. Data akan dikumpulkan melalui wawancara yang 
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tidak terarah (informan hanya diminta bercerita) tentang  pertunjukan seni 

tradisional.  Kebenaran data akan ditanyakan kembali kepada pelaku  aktif 

kesenian tradisonal Minangkabau.  

2. Pemeriksaan kelengkapan  data, yaitu proses mengatur urutan data, 

mengorganikannya kedalam suatu pola, katagori, dan satuan uraian dasar, 

yaitu tahapan analisis data menurut Patton [1980} dalam Moleong 

{1988:103} 

3. Pada tahapan selanjutnya dilakukan  transkripsi data;  pada tahap ini akan 

dilakukan  penyusunan dan penulisan  data kontekstual  secara rinci. 

Sedangkan data tekstual seperti musik akan dilakukan   pemindahan data  

dari hand came dan MP3 ke dalam bentuk  CD flayer. Pemindahan data 

seni pertunjukan secara tekstual ke dalam bentu CD flayer dilakukan  agar  

hasil rekaman dapat di lihat kembali. Pekerjaan  analisis data dalam hal ini 

ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokan, memberikan kode dan 

mengategorikannya. (Moleong: 1988) 

4. Selanjutnya dilakukan tahapan pembuatan laporan; pada tahap ini akan 

dilakukan pengeditan, kemudian, dilanjutkan dengan pembuatan laporan 

dan publikasi. Penyusunan lapaoran dilakukan di ruang administrasi 

penelitian.  

Dengan demikian dibawah ini adalah tahapan kerja penelitian : 

1. Pengambilan data secara kontekstual 

2. Studi Pustaka 

3. Observasi ke Lapangan 

4. Pengambilan data seni pertunjukan ke sanggar-sanggar seni di kabupaten 

Tanah Datar 

5. Pengambilan data seni pertunjukan dalam masyarakat (pemuka 

masyarakat, pendukung seni, pemerhati seni) 

6. Pengklasifikasian data seni pertunjukan lapangan 

7. Analisis data seni pertunjukan 

8. Penyusunan laporan penelitian 

9. Penyusunan draff jurnal 
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BAB V 

HASIL YANG DICAPAI 

 

1. Seni Pertunjukan Tradisional  Minangkabau 

Istilah Minangkabau  menunjukan salah satu jenis budaya di Indonesia 

yang berpusata di Propinsi Sumatra Barat, tetapi teritorial daerah budaya 

Minangkabau  meliputi daerah Sumatra Barat, sebagian Riau Daratan, Lubuk 

Jambi, Bengkulu Utara, kecuali kepulauan Nias dan Mentawai.  Keragaman 

seni pertunjukan di wilayah Budaya Minangkabau  tersebar di nagari-nagari 

dimana masyarakat  Budaya Minangkabau itu berada. Setiap masyarakat 

memiliki kesenian dengan bentuk dan ciri yang berbeda dengan nagari lain 

sebagai indetitas masing masing nagarinya, seperti, Sijobang di Payakumbuh, 

Gandang Sarunai Di Pariaman, Gandang Tambua di Maninjau dan lain 

sebagainya. Masing-masing nagari saling membanggakan kesenian yang 

mereka miliki.   

Seni pertunjukan yang ada dalam masyarakat Minangkabau disamping  

digunakan untuk memeriahkan suatu acara  seperti, pengangkatan penghulu, 

kenduri, turun mandi anak dan lain sebagainya, juga difungsikan sebagai salah 

satu alat pemersatu oleh masyarakatnya. Genre seni pertunjukan  yang 

dimiliki masyarakat Minangkabau tersebut adalah berupa musik, tari dan 

teater. Gender musik tradisional Minangkabau dijelaskan Misda Elina pada 

hasil penelitian fundamental  yang berjudul Iventarisasi dan Identifikasi Musik 

Tradisional Minangkabau,   bahwa musik tradisional Minangkabau terdiri dari 

musik pukul, musik tiup, musik petik dan musik gesek. [Misda:2009]  

Gender Musik tradisional Minangkabau adalah :: 

Jenis Musik  pukul adalah  talempong, gandang, canang 
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Gambar I: Pertunjukan Talempong Kreasi [talempong, canang dan gandang] 

                                      Foto : AFDILAnggara 2017 

  

Jenis musik tiup  digunakan untuk mengiringi lagu tradisional 

Minangkabu, yang disebut „dendang‟. Pertunjukan saluag dilakukan 2  

sampai 4 orang, yang terdiri dari pendendang dan peniup saluang, 

 

Jenis musik gesek adalah rabab, penampilan terdiri dari pendendang, dan 

penggesek rabab. Cara penampilan  sama dengan kesenian saluang dendang 

dengan jumlah pemain 2- 4 orang. 

Adapum  jenis musik petik adalah kecapi dan genggong, Jenis musik ini 

terdapat di daerah Kabupaten 50 Kota, namun perkembangan 

pertunjukannya sampai ke daerah Kabupaten Tanah Datar. Penampilan 

kesenian kecapi sangat popoler didaerah payakumbuh dengan sebutan 

kesenian Sjobang. Kesenian Sijobang adalah salah satu bentuk kesenian  

bercerita yang didendangkan dan diiringi oleh petikan melodi kecapi. 
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penampilan kesenian ini dilakukan  oleh  seorang pemetik kecapi yang 

langsung berperan sebagai pendendang 

Gender Seni Tari, seperti:  tari priang, tari pasambahan, tari gelombang, tari 

payuang, tari  rantak, tari indang dan lain-lain. Grup grup tari ini pada 

umumnya ada pada setiap sanggar seni yang ada di Kabupaten Tanah Datar. 

Garapan tari yang dimaksud adalah tari yang telah diolah oleh sanggar –

sanggar kesenian yang merupakan modifikasi kesenian tari sebelumnya 

dengan tidak meninggalkan ciri khas kesenian tersebut sebagai kesenian 

tradisional.  

Gender seni teater Minangkabau  adalah salah satu bentuk seni 

pertunjukan yang berbentuk cerita, dalam penyajian nya terdapat unsur-

unsur seni seperti tari, nyanyi, dan seni peran [acting-dialog], sehngga 

dalam menyajikan cerita terdapat pelaku/pemeran utama. Dengan demikian 

randai sebagai teater rakyat dalam komponennya berikut subtansinya adalah 

menyampaikan pesan melalui cerita yang disajikan [Irwadi; 2002]. Pemain 

randai terdiri dari 20 orang atau lebih, dengan cerita yang disampikan 

adalah cerita rakyat Minangkabau, seperti cerita cindua mato, siti baheram, 

anggun nan tungga, rambun pamena, puti galang banyak, santan batapi dan 

lain-lain. 

Perkembangan seni pertunjukan tersebut  sejalan dengan pola kehidupan 

masyarakat budaya Minangkabau yang konsepnya berdasarkan  pola 

kehidupan masyarakat agararis. Tata cara pertunjukan seni nya tidak ada 

tindak- tindakan yang melanggar norma- norma  kehidupan masyarakat 

Minangkabau.  

Masyarakat  Minangkabau menyebut seni pertunjukan tradisional dengan 

istilah pamainan rakyaik (permainan rakyat). Dengan kata lain, pamainan 

rakyaik adalah konsep masyarakat Minangkabau untuk menyebut berbagai 

macam bentuk seni pertunjukan tradisional, diantaranya dendang (musik 

vokal), pancak (pencak: seni tari), randai (seni teater arena), saluang 

dendang dan rabab dendang (music vokal-instrumental), kaba (kabar atau 
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cerita: seni sastra dan musik), dan tabuik (tabut: seni musik dalam upacara 

ritual di daerah Pariaman). 

a. Seni Tari 

1) Tari Pasambahan 

Tari Pasambahan adalah salah satu seni Pertunjukan tari tradisional 

Minangkabau yang berkembang di berbagai daerah yang ada di 

Kabupaten Tanah Datar khususnya dan Minangkabau umumnya. Tari 

Pasambahan ditampilkan  sebagai ungkapan penghormatan dan  ucapan 

selamat datang  kepada para tamu yang mengunjungi suatu tempat. 

Bahkan pada saat ini Tari Pasambahan ditampilkan tidak hanya dalam 

acara penyambutan tamu, tetapi juga  dalam seni pementasan dan 

pertunjukan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat. Tari pasambahan 

ditampilkan saat tamu yang  datang dari daerah yang jauh atau saat 

kedatangan pengantin pria ke rumah pengantin wanita. Tamu yang 

datang  kemudian dipayungi dengan payung kebesaran sebagai 

penghormatan. Setelah tari pasambahan ditampilkan, kemudian acara 

dilanjutkan dengan suguhan daun sirih dalam carano kepada para tamu 

tersebut.  

 

Gambar 2 : Pertunjukan tari Pasambahan didepan Istana Basa 

Pagaruyung 

Foto :Afdil Anggara 2017 
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2) Tari Piriang  

Tari Piring dalam bahasa Minangkabau disebut dengan Tari Piriang,  tari  

merupakan seni tari tradisional di Minangkabau, tari ini hidup dan 

berkembang di berbagai daerah di Minangkabau. Dinamakan Tari 

Piriang karena para penari menggunakan piring sebagai properti, 

masing-masing penari memegang dua buah piring. Piring-piring tersebut 

dipegang  dikedua tangan  masing – masing satu buah piring. Ketika 

menari piring itu d diayun  sambil dijentik dengan jari yang memakai 

cincin, sehingga mengeluarkan dentingan bunyi yang ajeg. Ada 

kalanyan ayunan  piring itu dilakukan dengan gerakan cepat dan 

berputar putar tanpa terlepas dari genggaman.. Pada akhir tarian,  penari 

secara bergantian .menari diatas tumpukan pecahan kaca piring dengan 

gerakan melompat-lompat. Pesan yang disampaikan kepada para 

penonton bahwa penari tangguh tidak uka karena pecahan piring. Tari 

Piring diiringi oleh alat Musik Talempong, gandang dan Saluang  atau 

bansi.  

 

   Gambar 3: Tari Piring diatas kaca di depan Istana Basa Pagaruyung 

                             Foto Afdil Aggara 2017 
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Menurut wawancara yang dilakukan dengan masyarakat kenagarian 

Tanjung Kabupaten Tanah Datar bahwa pada zaman dahulu masyarakat  

Tanjung melakukan  ritual ucapan rasa syukur dengan menarikan tari 

piring tersebut.  Namun  saat sekarang  tari piring tidak lagi digunakan 

untuk ritual tersebut, hal ini disebabkan oleh masuknya agama Islam ke 

Minangkabau.  Saat ini  tari piring ditampilkan pada acara-acara  

keramaian yang digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat 

banyak.  

3) Tari Galombang 

Kesenian Tari Galombang yang ditampilkan berupa kisah-kisah zaman 

dahulu diantaranya mengenai pendidikan, cinta, tragedi dan 

perampokan. Kesenian Tari Galombang biasanya di mainkan selama 

tiga hari bahkan satu minggu untuk menyelesaikan jalan ceritanya. 

Bentuk kesenian yang ditampilkan berupa gerakan tari serta diiringi 

irama musik seperti saluang, dendang, gerakan tari dan talempong. Tari 

Galombang memiliki gerak yang diambil dari cerita Minangkabau. 

Kesenian tari Galombang digunakan untuk mengiringi cerita dalam 

randai yang berjudul Rambun Pamenan. Rambun Pamenan adalah anak 

seorang perempuan tanpa suami yang menuntut keadilan dari sebuah 

dusun di daerah Sumatera Barat.  Pemain dari Tari Pasambahan minimal 

empat orang menggunakan pakaian adat dan   sebuah tutup kepala yang 

diseragamkan dengan warna pakaian. 

4) Tari Rantak 

Tari rantak adalah tarian khas Minangkabau yang terinspirasi dari 

pencak silat. Tarian rantak ini biasanya dimainkan oleh beberapa orang 

pria dan wanita yang menggunakan pakaian berwarna merah dan emas. 

Gerakan tari rantak ini bertujuan untuk melestarikan seni pencak (aspek 

seni dari silat) sekaligus menunjukan filosofi-filosofi dari gerakan-

gerakan seni pencak dan tari rantak itu sendiri. 

5) Tari Indang 
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Tari Indang merupakan tarian yang menggabungkan aspek budaya 

Minangkabau dengan agama Islam. Tari ini bertujuan untuk 

memperkenalkan aspek dakwah Islam dengan cara yang lebih mudah 

diterima oleh masyarakat lokal yaitu dengan kesenian.  Tarian ini 

memiliki isi tentang kisah kedatangan awal agama Islam di Minangkaba. 

6) Tari Payuang 

Tari payuang adalah  tari yang menggunakan  payung sebagai 

atribut/properti  tariannya. Tari payung biasanya dimainkan oleh tiga 

sampai empat pasang penari laki-laki dan perempuan. Payung yang 

dijadikan atribut pada tarian ini di bawa oleh penari laki-laki, sedangkan 

atribut yang digunakan penari perempuan adalah salendang. Tari payung 

biasanya diiringi alat musik melayu, seperti ; gendang, rebana,  dan 

akordion.  Lagu yang dimainkan untuk mengiringi tarian ini berjudul “ 

bendi-bendi”.  

 

b. Seni Musik 

1) Talempong 

Talempong merupakan sebuah alat musik pukul khas Suku 

Minangkabau. Bentuknya hampir sama dengan instrumen bonang dalam 

perangkat gamelan, talempong terbuat dari capuran tembaga dan   

kuningan, berbentuk bundar pada bagian bawahnya berlobang dan pada 

bagian atas terdapat bundaran yang menonjol berdiameter 5 cm sebagai 

tempat untuk memukul. Talempong biasanya dimainkan   untuk 

instrument lagu- lagu minang dan pengiring tarian khas Minangkabau. 

2) Saluang 

Saluang merupakan alat musik tiup khas suku Minangkabau yang 

berbentuk suling yang  terbuat dari bambu.  Biasanya saluang digunakan 

untuk mengiringi dendang, pertunjukannya dilakukan oleh satu atau dua 

orang pendendang dan satu orang peniup saluang.  Pertunjukan Saluang 

juga digunakan untuk mengiringi tari-tarian budaya Minangkabau 

seperti tari gelombang, tari Piriang, dan tari pasambahan. 
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Saluang memiliki perbedaan  dengan alat musik suling lainnya, yaitu  

kedua belah ujung saluang  berlubang, tidak adak lidah peniup seperti 

suling biasanya.  Lubang nada musik saluang berjumlah empat buah 

yang terdapat disalah satu ujung saluang, sedangkan ujung yang lain 

adalah tempat meniup saluang. 

 

                 Gambar 4 :  Pertunjukan Saluang Dendang 

                          Foto :  Syahri Anton ( juli 2017) 

 

3) Bansi 

Bansi merupakan alat musik tiup khas Minangkabau yang terbuat dari 

bambu menyerupai suling. Ukuran bansi lebih kecil dari ukuran saluang, 

yang memiliki panjang sekitar 20 cm yang mempunyai  tujuh buah 

lubang nada.  Bansi biasanya digunakan untuk mengirimgi tari-tarian 

dan teater khas Minangkabau. Bansi juga digunakan untuk instrumen 

lagu-lagu Minangkabau.  

4) Rabab 

Rabab merupakan alat musik gesek khas Minangkabau yang menyerupai 

biola.  Rabab biasanya digunakan untuk mengiringi  dendang Minang 
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dan juga digunakan untuk mengiringi   berbagai cerita yang dikenal 

dengan istilah kaba. Biasanya  pertunjukan kaba dilakukan oleh satu 

orang pencerita dan  dua orang pemain musik yang  terdiri dari pemain 

gandang dan pemain rabab. 

5) Gandang 

Gandang merupakan alat musik pukul yang selalu hadir  dalam setiap   

pertunjukan  musik khas Minangkabau, baik untuk  mengiringi tari dan 

teater khas Minangkabau. Gandang. Pertunjukan gandang terdiri dri 

berbagai jenis, diantaranya jenis  gandang tasa, gandang tabuik,  

gandang aguang, gandang katindik, gandang  tambua.

 

                   Gambar 5 : Pertunjukan Gandang Tambua 

                          Foto : Syahri Anton (Juli 2017) 

 

c. Seni Teater 

 Seni teater tradisional Minangkabau adalah  salah satu bentuk seni 

pertujukan yg ditampilkan dengan cara bercerita. Pertunjukan randai  

menggabungkan tiga bentuk kesenian musik,  tari.  ( gerak) dan dendang 

dengan cerita disampaikan merupakan cerita bersifat kerakyatan. Dialog 
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dalam kesenian randai disusun berbentuk sair yang   diucapkan dengan 

cara berpantun.    

dengan celana galembong, sedangkan untuk perempuan adalah  baju 

kurung, sunting, tikuluak dan lain-lain. 

 

                                  Gambar 6 : Pertunjukan Randai 

                                   Foto Syahri Anton ( Juli 2017) 

 

 

2. Sanggar Seni di Kabupaten Tanah Datar 

Berdasarkan data yang didapat di lapangan dan data dari Disbudparpora 

Kabupaten Tanah Datar bahwa   terdapat sekitar 245 sanggar seni yang  

masing-masing  terdiri dari grup Randai, Saluang Dendang, Salawaik Dulang 

dan seni tradisi/kreasi dan atraksi lainnya. Berikut ini merupakan daftar sanggar 

seni yang berada di Kabupaten Tanah Datar dan di Kecamatan Tanjung Emas 

pada khususnya: 

1. Sanggar Seni  Randai 
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  Sanggar seni randai yang ada di Kecamatan Tanjung Emaspada umumnya 

mempelajari dan menhghafal   semua cerita rakyat Minangkabau yang biasa 

di mainkan dalam kesenian randai. 

Berikut adalah sanggar seni yang memiliki kesenian randai di Kecamatan 

Tanjung Emas, diantaranya adalah : 

a). Cindua Mato 

Sanggar seni Cindua Mato terletak di Nagari Sungai Ameh yang 

memiliki anggota sebanyak 25 orang. Sanggar seni ini menampilkan 

randai dengan cerita “Cindua Mato”, sehingga grup ini dinamakan grup 

randai cindua mato. 

          b). Siti Baheram 

Sanggar seni Siti Baheram terletak di Nagari Saruaso Timur yang 

memiliki anggota sebanyak 25 orang. Cerita yg ditampilkan pada grup 

Sanggar seni ini  adalah cerita Siti Baheram,. Grup ini 

mengkolaborasikan  randai dengan seni musik modern. 

        c). Marak Mudo 

Sanggar seni Marak Mudo terletak di Nagari Pd. Datar Pagaruyung yang 

memiliki anggota sebanyak 25 orang. Memiliki kesenian randai yang 

menggabungkan tradisi musik local dengan seni bela diri. 

d). Silinduang Bulan 

Sanggar seni Silinduang Bulan terletak di Nagari Balai Janggo yang 

memiliki anggota sebanyak 25 orang. Pemain kesenian randai pada 

sanggar seni ini memberdayakan anak-anak usia dibawah 12 tahun. 

 

e). Gadih Ranti 

Sanggar seni Gadih Ranti terletak di Nagari Koto Tangah yang memiliki 

anggota sebanyak 30 orang. Sanggar seni ini sering menceritakan drama 

modern pada kesenian randai. 

   2). Sanggar Seni tari 
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Sanggar seni tari yang berada di Kecamatan Tanjung Emas sama hal nya 

dengan sanggar seni randai, masing-masing sanggar seni tari berlatih dan 

mempelajari semua jenis tari budaya Minangkabau. 

Sanggar seni tari yang ada di Kecamatan Tanjung Emas, yaitu: 

        a). Sanggar seni tari “Gando Nilai” 

Sanggar seni Gando Nilai terletak di Nagari Sungai Salak yang 

memiliki anggota sebanyak 25 orang. Sanggar seni ini masih 

menerapkan nilai keaslian tari khas Minangkabau. 

b). Sanggar seni tari  “Dikia Mundam” 

Sanggar seni Dikia Mundam terletak di Nagari Sungai Ameh yang 

memiliki anggota sebanyak 20 orang. Sanggar seni ini terdiri dari  

kelompok music tradisi dan  kelompok  tari tradisional Minangkabau. 

            c). Sanggar Tari Satampang Baniah 

Sanggar seni Satampang Baniah terletak di Nagari Tanjung Barulak 

yang memiliki anggota sebanyak 30 orang. Anggotan Sanggar seni ini  

terdiri dari  anak-anak usia dibawah 12 tahun sebagai penarinya. 

3). Sanggar Seni Musik tradisional Minangkabau 

Sanggar seni musik yang ada di Kecamatan Tanjung Emas, yaitu: 

1) Sanggar Musik Cindua Mato 

Sanggar seni Cindua Mato terletak di Nagari Sungai Ameh yang 

memiliki anggota sebanyak 6 orang. Jenis seni musik yang dimiliki 

sanggar seni adalah saluang dendang. 

2) Sanggar Musik Siti Baheram 

Sanggar seni Siti Baheram terletak di Nagari Saruaso Timur yang 

memiliki anggota sebnyak 6 orang. Jenis seni musik yang dimiliki oleh 

sanggar ini adalah saluang dendang. 

3) Sanggar Musik Marak Mudo 
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Sanggar seni Marak Mudo terletak di Nagari Padang Datar Pagaruyung 

yang memiliki anggota sebanyak 6 orang. Jenis seni musik yang 

dimiliki oleh sanggar ini adalah saluang dendang dan rabab. 

4) Sanggar Musik Gando Nilai 

Sanggar seni Gando Nilai terletak di Nagari Sungai Salak yang memilki 

anggota sebanyak 25 orang. Jenis seni musik yang dimiliki oleh 

sanggar ini adalah talempong, rabab dan musik kreatif atau kreasi. 

5) Sanggar Musik Alang Babega 

Sanggar seni Alang Babega terletak di Nagari Saruaso Barat yang 

memiliki anggota sebanyak 5 orang. Jenis seni musik yang dimiliki 

sanggar ini adalah salawaik dulang. Sanggar seni ini masih menerapkan 

nilai keaslian musik tradisional Minangkabau. 

 

 

                                                    Gambar 7 

                                   Seni PertunjukanSalawat Dulang  

                                          foto Firdaus ( Juli 2016) 
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6) Sanggar Musik DC 8 

Sanggar seni DC 8 terletak di Nagari Saruaso Barat yang memiliki 

anggota sebanyak 5 orang. Jenis seni musik yang dimiliki sanggar ini 

adalah salawaik dulang. Sanggar ini sering memainkan musik 

instrument dari lagu-lagu daerah khas Minangkabau. 

7) Sanggar Musik Apollo II 

Sanggar seni Apollo II terletak di Nagari Sungai Ameh yang memilki 

anggota sebanyak 5 orang. Jenis musik yang dimilki oleh sanggar ini 

adalah salawaik dulang. Sanggar seni ini sering memainkan musik 

sakral tradisional Minangkabau. 

8) Sanggar musik Cahaya Agung 

Sanggar seni Cahaya Agung terletak di Nagari Saruaso Utara yang 

memiliki anggota sebanyak 5 orang. Jenis musik yang dimiliki oleh 

sanggar seni ini adalah salawaik dulang. Sanggar seni ini 

menggunakan  alat musik asli khas Minangkabau dengan 

memainkan musik genre modern.                                                               

Pertunjukan seni yang dilaksanakan oleh sanggar-sanggar seni di 

Kawasan Istana    Basa Pagaruyung dilakukan  dengan 2 cara :  

1.  Jika  anggaran disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Kabupaten Tanah Datar.  Pertunjukan  Seni  dilakukan  kurang lebih 

sekitar 7 sampai  12  yang dibiayai oleh uang Negara.  Berdasarkan  

wawancara dengan salah seorang ketua Sanggar  Sari Bunian di Nagari 

Andaleh, bawa  ada 3  buah Sanggar yang dipercaya  untuk melakukan 

pertunjukan seni di Istana Basa Pagaruyung. Masing masing  sanggar  

mendapat giliran  untuk tampil di Kawasan wisata Istana Basa Pagaruyung 

sebanyak 2 atau 3 kali dalam satu  tahun. Pertunjukan ini dilakukan di hari 

hari tertentu, yaitu saat lebaran, liburan dan tahun baru. Pertunjukan   pada 

hari lebaran dilakukan   4 sampai 6 hari berturut- turut,  dengan  materi 

pertunjukan saling  berbeda oleh masing-masing sanggar. Pertunjukan 
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dilaksanakan mulai pkl 10.00 pagi sampai pkl 12.00, kemudian dilanjutkan 

lagi dari pkl 14.00 smpai dengan pkl 16.00  

2. Pertunjukan seni yang dilakukan oleh sanggar-sanggar seni atas pesanan 

biro perjalanan dan  mendapat izin dari dinas kebudayaan  pariwisata dan 

olah raga  (DISBUDPARPORA). Pertunjukan seni dilaksakan untuk 

disuguhkan kepada wisata yang berkunjung ke obyek wisata Istana Basa 

Pagaruyung  Penampilan dilakukan selama 1 jam dengan menampilkan 2 

jenis kesenian, seperti tari dengan musik, tari dengan randai, musik dengan 

randai, musik dengan tari. 

 

 

        Gambar 8 : Tari Kreasi    (Foto : Angga Anggara Juni 2017) 

 

Kondisi Kepariwisataan Kabupaten Tanah Datar 

Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah tujuan wisata di Provinsi 

Sumatera Barat  memiliki potensi objek dan daya tarik wisata yang 

beraneka ragam, yaitu  memiliki wisata alam, wisata sejarah, wisata 

bahari, wisata budaya, atraksi seni tradisional dan daya tarik wisata 

lainnya yang jumlahnya sekitar 150 objek wisata yang tersebar di setiap 

kecamatan. 
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Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Budaya, Pariwisata, 

Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Tanah Datar bahwa 

terjadi peningkatan kunjungan wisatawan dalam kurun waktu tiga tahun 

terakhir (2012 – 2014). Jumlah total kunjungan wisatawan Kabupaten 

Tanah Datar seperti  pada Tabel I. 

                                                

                                                   TABEL I 

JUMLAH WISATAWAN 

KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2010 – 2014 

Tahun Wisman Wisnus Total 

2010 22.078 335.429 357.507 

2011 17.896 176.110 194.006 

2012 20.763 189.527 210.290 

2013 29.503 246.432 275.935 

2014 70.496 64.5110 715.579 

Sumber: Disbudparpora Kabupaten Tanah Datar, 2015 

Kabupaten Tanah Datar dalam Angka Tahun 2014 menyebutkan bahwa 

fasilitas akomodasi (penginapan/hotel) di Kabupaten Tanah Datar terjadi 

peningkatan, pada tahun 2012 terdapat 201 jumlah kamar, 369 jumlah tempat 

tidur, dan 41 jumlah tenaga kerja meningkat pada tahun 2013 menjadi 207 

jumlah kamar, 410 jumlah tempat tidur, dan 50 jumlah tenaga kerja.  

Peningkatan juga terjadi pada banyaknya tempat makan/minum di 

Kabupaten Tanah Datar. Pada tahun 2012 terdapat 103 Rumah Makan dan 39 

Warung Makan bertambah menjadi 117 Rumah Makan dan 66 Warung Makan 

pada tahun 2013, sedangkan untuk jumlah restoran dan kafe tidak mengalami 

perubahan. 

Namun Gusriani menjelaskan  bahwa pengadaan event-event tertentu di 

lokasi wisata Istana Basa Pagaruyung masih sangat kurang, 96,5% wisatawan 

yang telah mengunjungi Istana Basa Pagaruyung mengatakan bahwa 

pengadaan event-event tertentu di lokasi wisata masih sangat kurang. 

(Gusriani,2014:7) Selanjutnya   
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Pengunjung wisata di Istana Basa Pagaruyung meningkat dari tahun 

ketahun, dengan demikian memberi peluang untuk mengembangkan dan 

merancang kemasan seni tradisional sebagai daya tarik pariwisata di Istana 

basa Pagaruyung, karena seni pertunjukan adalah salah satu faktor budaya yang 

memiliki peran yang sangat dominan dalam ..membentuk aktifitas pariwisata.  

Tempat Pertunjukan  

Kawasan wisata Istana Basa Pagaruyung belum  memiliki tempat  yang 

permanen  untuk pertujukan seni dilaksanakan. Tempat yang disediakan untuk 

pelaksanaan pertunjukan seni  di lokasi wisata Istana Basa Pagaruyung adalah 

ruang terbuka hijau (RTH)  didepan bagunan Istana Basa Pagaruyung. 

 Berdasarkan informasi yang diterima dari ketua Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) lokasi Wisata Istana Basa Pagaruyung, bahwa akan dibangun tempat 

pertunjukan (laga- laga) yang permanen disisi Timur Laut Bangunan Istana 

Basa Pagaruyung. Tempat pertunjukan seni tersebut akan dibangun seluas 40 

x40 meter. Rancangan ini telah di tulis pada Rencana Induk Pengembangan 

Pariwisata Kabupaten Tanah Datar tahun 2015 – 2030. 

Lokasi pertunjukan seni yang di rencanakan  oleh Disbudparpora  

Kabupaten Tanah Datar tersebut bedekatan dengan lahan pertanian masyarakat 

dan kolam ikan milik Istana Basa Pagaruyung. Pada saat ini kolam ikan milik 

Istana Basa Pagaruyung tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di 

sekitar lokasi Istana Basa Pagaruyung untuk berternak ikan. Kolam ikan 

tersebut juga menjadi daya tarik wisata yang berkunjung ke lokasi Istana Basa 

Pagaruyung, yaitu berupa atraksi budaya  lomba menangkap bebek. 
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Gambar 9 

Arena Pertunjukan seni Istana Basa Pagaruyung 

Foto : M. Budi Mulya, 2016 

 

Berdasarkan data yang telah didapat dilapangan bahwa jumlah 

sanggar seni tradsional dan jumlah anggota sanggar yang telah mencukupi 

. Sanggar- sanggar tersebut memiliki jenis jenis kesenian tradisional 

Minangkabau. Sumber daya Manausia yang dimiliki oleh sanggar-sanggar 

seni tersebut memiliki keterampilan yang memadai sesuai dengan 

keterampilan seni yang dimiliki oleh anggota sanggar.   Sanggar sanggar 

seni tradisional  ini tersebar di nagari-nagari yang ada di kabupaten Tanah 

Datar dengan jarak sekitar 2 sampai 14 km dari lokasi wisata Istana Basa 

Pagaruyung. Untuk menghemat biaya tranportasi anggota sanggar 

seyogyanya pengelola seni pertunjukan memanfaatkan sanggar -sanggar 

seni pertunjukan yang jaraknya dekat dari lokasi wisata Istana Basa 

Pagaruyung. Keuntungan lain yang didapat dari sanggar seni tersebut 

adalah; lebih banyak memiliki jenis- jenis tari dan musik  tradisonal 

lainnya. Tari  yang sering di tampilkan di Istana Basa Pagaruyung adalah 

tari piring, tari pasambahan dan tari payung,  sedangkan musik hanya 

talempong kreasi , salawat talam dan saluang dendang   
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Masing-masing sanggar yang menampilkan seni pertunjukannya 

ditentukan dan dialokasikan waktunya oleh Disbudparpora, yaitu pada hari 

lebaran dan hari libur. Sanggar yang dipercaya untuk mengadakan 

pertunjukan kesenian  ada sekitar 6 atau 7 buah   yang masing-masingnya 

mendapatkan kesempatan 2 atau 3 kali pertunjukan dalam satu tahun.  

Masing-masing sanggar mendapat kesempatan selama  satu jam 

pertunjukan dengan menampilkan 2 jenis kesenian tradsional.   

Jadwal yang  ditetapkan hanya ketika hari lebaran dan hari libur 

dikhawatirkan akan mengecewakan pengunjung obyek  wisata Istana Basa 

Pagaruyung yang tidak berkunjung pada hari lebaran atau hari libur 

tersebut. Dijelaskan bahwa  dalam ruang lingkup yang lebih luas beberapa 

wisatawan memiliki tujuan mencari pengalaman dengan merasakan 

budaya yang berbeda dari suatu destinasi yag dikunjungi. (Hughes: 

2000:52).  

Selanjutnya  durasi yang ditetapkan untuk melakukan  pertunjukan  seni 

selama 1 jam  dikhawatirkan tidak akan memberikan pengalaman yang 

mengesakan bagi pengunjung   obyek wisata Istana Basa Pagaruyng. 

Menurut  Irish Museum and Moderen of art dalam Budi Mulia 

menjelaskan bahwa waktu atau durasi  merupakan elemen yang kritis 

karena pertunjukan seni berdasarkan peraktek yang berdasarkan waktu. 

Segala sesuatu yang dikerjakan lebih dari 3 jam adalah untaian tertentu 

dari sebuah praktek dan pasti akan melibatkat elemen daya tahan. Dengan 

demikian  agar pengunjung atau penonton dapat bertahan dan tidak 

merasakan kejenuhan selama pertunjukan  berlansung, maka  dalam durasi 

yang dialokasikan tersebut  dapat menampilkan berbagai macam kesenian, 

seperti seni musik , seni tari, dan teater tradisional randai.  

Selanjutnya lokasi pertunjukan yang ditetapkan sementara oleh 

Disbudparpora di Lokasi wisata Istana Basa Pagaruyung adalah lokasi 

pertunjukan yang tidak permanen, yaitu hanya memanfaatkan lahan 

kosong Ruang Terbuka Hijau (RT H), yaitu halaman bangunan Istana 

Basa Pagaruyung yang merupakan gerbang utama untuk masuk ke lokasi 
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wisata Istana Basa Pagaruyung.  Disamping itu lokasi pertunjukan seni 

dilakukan ditaman bangunan lokasi Wisata Istana Basa Pagaruyung.  

Penempatan dua lokasi pertunjukan seni yang ditetapkan ini dikhawatirkan 

akan membawa ketidak nyamanan para pengunjung lokasi wisata Istana 

Basa Pagaruyung. Karena dapat mengganggu tujuan wisata yang akan 

langsung menuju Istana Basa Pagaruyung. 

Selanjutnya pada rencana induk pengembangan pembangunan 

lokasi wisata Istana Basa Pagaruyung akan dibangun tempat yang 

permanen untuk pertunjukan seni yang berdekatan dengan area pertanian 

dan kolam ikan milik Istana Basa Pagaruyung. Hal ini akan dapat 

dimanfaatkan sebagai daya tarik yang sangat bermanfaat untuk merancang 

kemasan seni pertunjukan yang akan dilaksanakan pada penelitian tahap 

II, yaitu kemasan seni pertunjukan yang akan memanfaatkan kegiatan 

bertani dan kegiatan memancing ikan. Konsep pengembangan kemasan 

seni pertunjukan adalah konsep Hughes (2000:189), yaitu modifikasi 

sebuah produk seni yang sudah ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10: Istana Basa Pagaruyung, (Foto : M. Budi Mulia 2016)  
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BAB VI 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

. 

 

Rencana tahapan  berikutnya pada tahun II   diarahkan pada 

pengolahan data seni pertunjukan yang telah didokumentasikan, yaitu 

randai (teater), musik dan tari.  

Seni pertunjukan teater (randai), musik dan tari yang telah 

didokumentasikan     akan ditranskripsikan ke dalam bentuk tulisan. 

Selanjutnya akan dlakukan penyusunan kerangka  kemasan seni 

pertunjukan, pelatihan, dan aplikasi produk kemasan seni pertunjukan  

dilokasi pertunjukan  wisata di Istana Basa Pagaruyung. 

   

          Tahapan kerja selanjutnya pada tahun II sebagai berikut ini :  

 

 

 

 

Rencana Penelitian Tahun  II sebagai berikut ini : 

2. Pengambilan data secara tekstual  

3. Pendokumentasian seni pertunjukan  

4. Pengolahan Dokumentasi seni pertunjukan secara audio visual 

TAHAPAN

• Mengalih tuliskan(transkripsi) seni 
pertunjukan ke bentuk tulisan

TAHUN

• Menyusun kerangka kemasan seni 
pertunjukan dan aplikasi di lokasi pertunjukan

• Istana Basa Pagaruyung

II

• Menyusun laporan dan draff jurnal
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5. Mengalih tuliskan (transkripsi) seni pertunjukan ke bentuk tulisan. 

6. Menyusun kerangka kemasan seni pertunjukan 

7. Pelatihan dan Aplikasi   Kemasan produk seni pertunjukan : 

- Pemilihan pendukung  pertunjukan seni 

- Penentuan pendukung pertunjukan seni 

- Penyiapan alat musik 

- Proses latihan  

- Penyesuaian degan lokasi Pertunjukan 

- Penyiapan kostum dan property 

- Uji coba pertunjukan seni di Istana Basa Pagaruyuang 

- Penyusunan laporan  

- Publikasi Ilmiah 

- Pengusulan hak cipta 
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BAB VII  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

KESIMPULAN 

Sanggar seni tradisional yang  terdapat  di Kabupaten Tanah Datar 

berjumlah 245 yang terdiri dari sanggar seni tari, sanggar seni musik, 

sanggar randai dan sanggar seni tradisi/kreasi serta atraksi budaya lainnya.  

Sanggar sanggar seni tradisional  tersebut dapat menambah daya tarik 

wisata, namun belum diberdayakan   secara optimal. Pertunjukan seni 

Tradisional hanya dilaksanakan 7-12 kali pertunjukan dalam satu tahun 

yang dilakukan pada hari lebaran, hari libur dan hari hari besar lainnya dan 

belum mempunyai jadwal yang tetap 

Daya Tarik wisata lain yang berada di dalam kawasan Istana Basa 

Pagaruyung kabupaten Tanah Datar yaitu kawasan ekowisata sebagai 

wisata alam, dilengkapi dengan taman bermain dan  kawasan kuliner 

tradisional Miangkabau. Istana Basa Pagaruyung memiliki kunjungan 

tertinggi dari pada obyek wisata lainnya yang ada di Kabupaten Tanah 

Datar. Sebagian besar wisatawan yang berkunjung ke Istana Pagaruyung 

adalah wisatawan domestik yang berasal dari luar propinsi Sumatra Barat.  

Istana Basa Pagaruyung memiliki museum yang didalamnya berisi koleksi 

benda peninggalan kerajaan Pagaruyung yang merupakan situs bersejarah 

dan pusat kebudayaan dari Suku Minangkabau. Kunjungan wisatawan 

akan  lebih meningkat apa bila seni pertunjukan telah dioptimalkan 

penampilannya sesuai potensi yang ada dengan bentuk kemasan yang 

merupakan modifikasi dari bentuk yang sudah ada. Bentuk kemasan akan 

dirancang melalui penelitian lanjutan pada tahap II dengan luaran pruduk 

seni pertunjukan yang dikemas sebagai daya  tarik wisata 
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Saran 

1. Kepada instansi terkait diharapkan bisa memberikan perhatian dan 

motivasi baik secara moril maupun materil, agar budaya warisan nenek 

moyang masyarakat Minangkabu ini dapat berkembang seiring dengan 

perkembangan pola pikir masyarakat pendukungnya untuk menunjang 

program pemerintah dalam bidang pariwisata di kabupaten Tanah Datar 

2. Kepada masyarakat pendukung budaya Minangkabau  diharapkan agar 

tetap mempertahankan dan mewariskan budaya Minangkabau untuk 

menunjang pembangunagan pariwisata didaerah tujuan wisata Kabupaten 

Tanah datar umumnya dan obyek wisata Istana Basa Pagaruyung khususnya.  
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