
 

 

Kode: 671/Seni Tari 

 

 

 

LAPORAN  AKHIR TAHUN I 

PRODUK TERAPAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERANCANGAN BAHAN AJAR  

TARI TRADISIONAL MINANGKABAU 

 DI PRODI TARI INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG 

 

Tahun ke 1 rencana 2 tahun 

 

 

 Oleh Tim Peneliti; 

Ketua  

Wahida Wahyuni. S.St., M.Sn 

NIDN. 0022106205 

Anggota 

Dra. Yusfil., M.Hum 

NIDN. 0026065707 

Suharti, S.Kar., M.Si 

NIDN. 0012056007 

 

 

Dibiayai oleh: 

Direktur riset dan Pengabdian Masyarakat 

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Sesuai dengan Kontrak Penelitian 

Nomor: 232/IT7.4/LT/2017 

 

INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG 

Oktober 2017 



Judul

PeneHtilPelaksana
Nama Lengkap
Perguruan Tinggr
NIDN
Jabatan Fungsional
Program Studi
Nomorf{P
Alamat surel (e-mail)
Anggota (1)
NamaLengkap
NIDN
Perguruan Tinggt
Institusi Mitra (iika ada)
Nama Institusi Mita
Alamat
Penanggung Jawab
Tahun Pelaksanaan
Biaya Tahun Berjalan
Bnya Keseluruhan

Mengetahui,

HALAMAN PENGESAHAN

Perancangan Bahan Ajar Tari Tradisional Minangkabau di
Prodi Tari Institut Seni Indonesia Padangpanjang

WAHIDA WA}MJNI, S.ST, M.SN
Institut Seni Indonesia Padang Panjang
0022rc620s
Lektor
Seni Tari
082381926122
wahida-wahyuni@yahoo.com

Dra YUSFIL M.Hum
0026065707
Institut Seni Indonesia Padang Panjang

i** ke 1 dari rencana 2 tahun
Rp 64,000,000
Rp 64,000,000

Kota Padang Panjang, 23 - l0 - 2017
Seni Pertunjukan

., M.Sn)
98s032007

( WAHTDAW , S.ST, M.SN)
NIPAIIK 19 0221987A3200)

ISI Padangpanjang

S.Ag., M.Hum)
I 1003

6ryfr

*,f;fr#$l-'.
Meayetujui,

SSAW+ +:v5r/
EEI



iii 

 

PRAKATA 

 

 Penelitian tari Mulo Pado   yang dilakukan di daerah Padang Magek 

sebagai wilayah Darek dan tari Benten  di daerah Laban sebagai wilayah Rantau 

Pesisir Selatan, merupakan perpanjangan dari penelitian sebelumnya yang 

diterima dari warisan budaya masyarakat bersangkutan. Dalam hal penelitian yang 

dilakukan dapat berkembang dan ditingkatkan mutunya sebagai bahan 

pembelajaran untuk diterapkan kepada mahasiswa Program Studi Seni Tari di 

Institut Seni Indonesia Padangpanjang.  

 Untuk itu diucapkan terima kasih kepada Kemenristek DIKTI  yang 

telah mendanai penelitian ini, dan kepada Rektor Institut Seni Indonesia 

Padangpanjang Prof. Dr. Novesar Jamarun. S.I yang telah mensahkan penelitian 

ini, begitu juga ucapan terima kasih kepada Ketua LPPMPP Institut Seni 

Indonesia Padangpanjang Dr. Febri Yulika. M.Ag beserta staf yang telah 

memberikan kemudahan untuk melaksanakan penelitian, dan ucapan terima kasih 

disampaikan kepada teman sejawat yang telah berbagi ilmu selama penelitian 

dilaksanakan. Terima kasih juga disampaikan kepada Wali Nagari Padang Magek 

bapak Syafwardi A, .dan Wali Nagari Salido Bapak Edi  yang telah memberikan 

kemudahan selama berada di lapangan.  

Teristimewa diucapkan terima kasih kepada semua nara sumber yang tidak 

disebutkan satu persatu namanya, atas informasi dan latihan- latihan yang 

diadakan untuk mengenal dan memahami tari Mulo Pado dan tari Benten dapat 

memberi wadah yang sangat berarti untuk pemahaman warisan budaya 

Minangkabau. Demikian juga kepada tenaga administrasi Thegar dan mahasisiwa  

terlibat yang tidak disebutkan namanya selama latihan dilakukan. 

Untuk kesempurnaan hasil penelitian mohon kritikan dan saran dari 

pembaca agar segala sesuatu berjalan dengan sempurna. Terima kasih. 

 

Padangpanjang, 25 Oktober 2017 

Tim Peneliti 
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RINGKASAN 

 

 Berdasarkan hasil dokumentasi Perpustakaan STSI Padangpanjang 

tahun 1992tentang tari tari tradisi Minangkabau diantaranya tari Mulo Pado  dan 

tari Benten dapat dikatakan tidak lagi memenuhi syarat untuk dipedomani sebagai 

bahan pembelajaran tari tradisi, karena hasil rekaman ketika diputar bermasalah 

dan kabur, sehingga gerak-gerak yang dilakukan seniman dalam menyajikannya 

tidak lagi jelas. Hasil penelitian Daryusti dan Hartati memberi peluang untuk 

meningkatkan mutu pembejaran tentang tari Mulo Pado dan tari Benten secara 

teks dan konteks.  

 Permasalahan di lapangan, seniman-seniman pengampu yang ahli 

dibidang tari Mulo Pado dan tari Benten sudah tiada, akan tetapi masih ada 

pewarisnya namun agak kesulitan untuk memperoleh informasi tentang keaslian 

bentuk tari serta makna yang terkandung dalam tari bersangkutan. Jika tim 

peneliti tidak arif untuk beradaptasi dengan masyarakat tempat penelitian 

dilakukan, maka informasi tidak akan diperoleh secara akurat  sebagai bahan 

penganalisaan.  

 Oleh karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh secara rinci 

tentang gerak-gerak tari Mulo Pado  dan tari  Benten serta makna yang terkandung 

di dalamnya, maka terlebih dahulu dilakukan tinjauan pustaka, dan dilanjutkan  

dengan penelitian lapangan. Hasil yang diperoleh dalam anggaran tahun I ini 

adalah sebagai berikut; 

1. Tari Mulo Pado dari Padang Magek dan tari Benten dari Painan adalah tari 

tradisional yang tidak  diketahui kapan terciptanya, tetapi masing-masing tarian 

memiliki sejarah tentang kehadirannya sesuai dengan apa yang diterima 

seniman sebagai pewaris dari pewaris sebelumnya. Kedua tari ini memiliki 

karkakater dengan pola-pola gerak bersumber dari gerak pencak silat.  

Tari Mulo Pado dari Padang Magek mengisahkan tentang peerjalanan nenek 

moyang nan batigo yaitu; datuk Maharaja Nan Banego-nego, Datuk 

Katumanggungan, dan Datuk Perpatih nan Sabatang, sehingga  gerak-gerak 

yang dilahirkan melambangkan perjalanan datuk tersebut sesuai dengan 

pemberian nama geraknya.  Dahulu tari ini tidak diiringi oleh musik dan 
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penarinya dua orang laki-laki. Dalam pertumbuhannya tari ini diiringi oleh alat 

musik Gandang katindik, talempong pacik dan saluang, begitu juga dengan 

penarinya yang saat sekarang sudah dapat ditarikan oleh perempuan. Di sisi 

lain tari  Benten  dari Painan mengisahkan tentang suatu keluarga yaitu; 

seorang ibu yang bijaksana bernama Benten dan ayah bernama Adau Adau 

yang memiliki dua orang anak bernama Buai Buai dan Rantak Kudo. Tari ini 

diiringi oleh adok dan dendang. Penarinya adalah dua orang laki laki dan 

sekarang sudah ditarikan oleh perempuan.  

2. Pendeskripsian gerak-gerak kedua tari akan memberikan harapan untuk 

mengisi kebutuhan pembelajaran tari dan pendokumentasian memberi harapan 

untuk kesempurnaan pembelajaran  sebagai bahan perancangan tari tradisional 

di Program Studi Seni Tari Institut Seni Indonesia Padangpanjang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tari-tari tradisional pada masyarakat Minangkabau memiliki 

keunikan yang membedakannya dengan tari-tari Jawa atau Bali yang berakar 

dari tradisi tari klasik (classical dance).Tari-tari tradisi di Minangkabau 

dikenal sebagai permainan rakyat (pamenan anak nagari) yang bersifat 

terbuka, kolektif, dan dimainkan sebagai media untuk menghayati falsafah 

hidup masyarakatnya (Navis, 1981).Secara umum, tari dan kesenian lainnya 

dimainkan oleh laki-laki sebagai aktivitas perintang waktu atau hiburan di 

berbagai perhelatan di nagari. 

Setiap nagari di Minangkabau, tari  memiliki karakteristik atau 

gayanya  sendiri. Walaupun demikian, ragam tari yang berkembang di nagari 

memiliki karakteristik yang sama, yaitu gerak yang berbasis pencak silat, 

sebagaimana dikutip dari Sal Murgiyanto (1991), bahwa: 

In Minangkabau, many luhaks have a dance with the same name 

[such as the Tari Piring and Tari Galombang], but its form varies 

from one village to another. What is common among these dances is 

that they all based on pencak-silat. 

 

Pencak silat, dengan demikian menjadi kekhasan tari tradisi di 

Minangkabau.Istilah tari sendiri sebetulnya tidak dikenal pada masyarakat 

Minangkabau, sebaliknya mereka menyebut gejala yang mirip dengan tari 

sebagai pencak, yang disebut Edy Sedyawati (1981), sebagai sumber dan 

saudara kandung tari di Minangkabau. 

Namun secara geografis, kesenian pada masyarakat Minangkabau 

yang matrilineal, memiliki corak yang berbeda antara darek (daratan) dan 

pasisia  (pesisir). Darek adalah pusat Alam Minangkabau yang disebut juga 

dengan luhak, sedangkan pasisia adalah perluasan dari luhak yang termasuk 

ke dalam kawasan rantau pesisir di pantai barat Sumatera (Naim, 1984).Letak 

luhak yang jauh di pedalaman, membuat kawasan ini seolah-olah tertutup dari 
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dunia luar.Sebaliknya kawasan rantau, khususnya rantau pesisir yang terletak 

di pesisir pantai barat Sumatera justru sangat terbuka terhadap pengaruh luar. 

Akibatnya muncul dua corak kesenian yang berbeda di dua kawasan 

ini. Tari-tari di kawasan darek antara lain dipengaruhi oleh pola kehidupan 

masyarakatnya yang agraris dan adat-istiadat yang masih kuat mengakar, 

sebaliknya tari-tari di daerah pesisir yang terletak di sepanjang pantai Barat 

Sumatera, memiilki kekhasan masyarakat yang tinggal di daerah pantai, dan 

mendapat pengaruh dari kebudayaan luar, seperti pengaruh Melayu dan 

pengaruh warisan kolonial Eropa. 

Tari tradisional Minang, dengan segala kekhasan dan keunikannya, 

menjadi basis pengembangan Pendidikan Tari di Institut Seni Indonesia 

Padangpanjang.Dalam kurikulum di Prodi Seni Tari Institut Seni Indonesia 

Padangpanjang, pengetahuan mengenai tari-tari tradisi Minangkabau termasuk 

ke dalam kompetensi utama yang dituangkan ke dalam beberapa mata kuliah 

teori maupun praktek.Pengetahuan mengenai tari tradisi Minangkabau, dengan 

demikian menjadi bahan ajar utama yang diberikan kepada mahasiswa seni 

tari agar mereka memahami konteks tradisi Minangkabau sebagai keunggulan 

dan kekhasan dari kurikulum di Prodi Tari di Institut Seni Indonesia 

Padangpanjang. 

Namun yang menjadi persoalan adalah belum semua bahan ajar terkait 

dengan tari-tari tradisi Minangkabau yang dituangkan dalam bentuk buku dan 

 dokumentasi dalam bentuk audio-video. Akibatnya pengajaran mata kuliah 

yang terkait dengan tari-tari tradisi Minangkabau belum dapat berjalan dengan 

maksimal karena tidak didukung oleh bahan ajar yang memadai.Berdasarkan 

kondisi tersebut, maka perancangan sebuah bahan ajar tentang tari-tari tradisi 

Minangkabau menjadi mendesak dilakukan, dengan mempertimbangkan 

perbedaan konteks tari yang ada di kawasan Darek dan Pesisir.Dalam hal ini, 

dua tari yang menjadi objek kajian, yaitu tari Mulo Pado dari kawasan darek, 

dan tari Benten dari kawasan pesisir. 
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B. Permasalahan 

Pada kurikulum di Prodi tari Institut Seni Indonesia Padangpanjang, tari 

tradisi Minang menjadi salah satu kompetensi utama yang dijabarkan di 

beberapa mata kuliah praktik dan teori, yang harus dikuasai dengan baik  oleh 

mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana tari. Namun  bahan ajar yang 

tersedia masih minim terkait dengan tari tradisi Minangkabau, sehingga 

perkuliahan yang berhubungan dengan tari tradisi Minangkabau, hanya 

mengandalkan kemampuan dan pengetahuan dosen atau mahasiswa secara 

personal. Penelitian ini ditujukan untuk menghasilkan bahan ajar tentang tari 

tradisi Minang yang nantinya dapat dipakai sebagai rujukan dalam kegiatan 

perkuliahan.Bahan ajar yang dihasilkan adalah dalam bentuk buku ajar dan 

dokumentasi video. Untuk itu, dipilih dua jenis tari tradisi, yaitu Tari Mulo 

Pado di Batusangkar, dan tari Benten di Salido yang mewakili karakteristik tari 

tradisi di daerah Darek dan Pesisir 

Terkait dengan perancangan  bahan ajar mengenai tari-tari tradisi 

Minangkabau di Prodi Tari Institut Seni Indonesia Padangpanjang,  maka 

perlu dirumuskan sebuah bahan ajar dalam bentuk buku dan dokumentasi 

yang membahas mengenai tari-tari tradisi diDarek dan Pesisir dari aspek teks 

dan konteks. Adapun permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

 Untuk tahun anggaran  ini, akan membahas mengenai tari-tari tradisi di 

daerah Darek dan Pesisir ditinjau dari aspek teks dan konteks, terutama untuk 

tari Mulo Pado yang masih eksis di Padang Pagek, Kabupaten Tanah Datar, 

dan tari Benten di Salido Kabupaten Pesisir selatan. 
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BAB II.  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Perancangan Bahan Ajar 

Penelitian dalam bentuk perancangan bahan ajar mengenai tari-tari 

tradisi Minangkabau, nantinya akan mengeluarkan produk terapan berupa buku 

ajar dan dokumentasi tari dalam bentuk audio-video. Penelitian dalam bentuk 

perancangan bahan ajar dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teks dan 

konteks kultural yang melandasi kehidupan tari-tari tradisi di tengah 

masyarakat Minangkabau. Perancangan bahan ajar tari tradisi Minang, 

merupakan bentuk lain dari pengembangan, sebagaimana dikutip dari Edy 

Sedyawati (1984), mengungkapkan bahwa ada dua pengertian berkaitan 

dengan pengembangan, yakni (1) pengembangan dalam arti pengolahan 

berdasarkan unsur-unsur tradisi yang diberi nafas baru sesuai dengan tingkat 

perkembangan masa, tanpa mengurangi/menghilangkan nilai-nilai tradisi, dan 

(2) pengembangan dalam arti penyebarluasan, untuk dapat dinikmati dan 

diresapi oleh lingkungan masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks penelitian 

yang dilakukan, pengembangan dalam hal ini memiliki kesamaan arti dengan 

penyebarluasan tari tradisi untuk dapat diajarkan kembali di lingkungan 

akademik. Dalam hubungan ini, ada beberapa tulisan yang telah meneliti tari-

tari yang terdapat di daerah Pesisir Selatan dan di Kabupaten Tanah Datar yang 

akan dijelaskan di bawah ini. 

 

B. Tari Tradisi Minangkabau 

Dalam konteks masyarakat  Minang tradisional,  kesenian rakyat dalam 

bentuk seni pertunjukan, termasuk ke dalam permainan. Adapun konsep 

permainan diartikan sebagai bentuk kesenian yang lebih menekankan aspek 

permainannya seperti kelincahan dan ketangkasan pada gerak, seperti yang 

terdapat pada randai dan pencak. (Muhammad Takari, dkk, 2008).  Sebagai 

permainan, salah satu sifatnya adalah terbuka sebagai milik umum, sehingga 

mudah berubah akibat persentuhannya dengan kebudayaan luar.(Navis, 1986: 
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263).Dalam hal ini pemahaman mengenai teks dan konteks tari sama 

pentingnya karena ciri-ciri kesenian tradisional, mengutip Umar Kayam 

(1981),antara lain memiliki jangkauan terbatas atau ada dalam kultur tertentu, 

merupakan cermin suatu kultur, merupakan bagian suatu kosmos kehidupan 

yang bulat, dan merupakan hasil kreativitas kolektif atau bersifat anonim. 

Penelitian mengenai perancangan bahan ajar tentang tari tradisi Minang 

masih terbatas  dilakukan, namun sejumlah penelitian terkait dengan tari 

tradisional Minangkabau dapat dijadikan sebagai rujukan untuk studi 

pendahuluan  Sebagai langkah awal untuk mengetahui tari-tari tradisional di 

Minangkabau  dengan merujuk pada beberapa hasil penelitian  terdahulu yaitu; 

1. Wahida Wahyuni,Risnawati. 2003“Metode Pembelajaran Gaya tari B 1 

Gerak Dasar Tari”Buku Ajar Sekolah Tinggi Seni Indonesia 

Padangpanjang. Buku Ini Menjelaskan Perbedaan Gaya Tari Darek dan 

Pesisir Diantaranya Tari Alang Suntiang Pangulu dari Darek dan Rantak 

Kudo dari Pesisir. 

2. Bahar Mahdi, Roza Muliati, Yusfil, 2012. “Metode dan Teknik Gerak Tari 

Minangkabau sebagai Dasar Pengembangan Tari Kreasi”, Laporan 

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi ISI Padangpanjang. 

3. Yusfil, 2011. “Kesenian Anak Nagari Sanggar Aie Tajun Sati Dalam 

Perspektif Perilaku Sosial Masyarakat Lubuk Nyiru kabupaten Pesisir 

Selatan Sumatera Barat”. Penelian ini dibiayai oleh dana rutin Puslit tahun 

Anggaran 2010, yang  membahas tentang arti nilai dan seni dalam 

masyarakat Lubuk Nyiur dengan perilaku-perilaku sosialnya. 

4. Herawati. 2006, sebuah buku Ajar dengan judul “Teknik Permainan Musik 

Tari Tradisi (Musik Tari Benten)”. Buku ini menjelaskan tentang eksistensi 

musik tari benten dan teknik permainan musik tari benten. 

5. Yusfil, 2003. “Analisis Koreografis Pada Tari Kaie Di Laban Kabupaten 

Pesisir Selatan”. Penelitian ini  mengupas tentang desain-desain koreografis 

pada tari kaie sebagai manifestasi budaya nelayan, dan sekilas 

membicarakan seniman tradisi sekaligus pencipta tari kaie yaitu Gusman di 

Pesisir Selatan. 
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6. Nerosti, 1990. “Tari Rantak Kudo di Salido Timur Kabupaten Pesisir 

Selatan”( skripsi S-1 ISI Yogyakarta. Skripsi ini juga menginformasikan 

tentang tari rantak Kudo dari aspek penyajiannya serta gerak-gerak yang 

terdapat pada tari Rantak Kudo tersebut, termasuk elemen-elemen 

pendukung lainnya yang dilengkapi dengan Notasi Laban sebagai 

dokumentasi tertulis.  

7. Hartati, 1994.  “Tari Benten di desa Laban Kecamatan IV Jurai Kabupaten 

Pesisir Sealatan” (Laporan penelitian ASKI Padangpanjang) dengan 

bahasannya secara tekstual yaitu tari hanya dipandang sebagai produk. 

8. Daryusti, dkk. 1992. ”Tari Mulo Pado di Kenagarian Padang Magek 

Kecamatan Rambatan” (Laporan Penelitian ASKI Padangpanjang). 

penelitian ini membahas tentang tari Mulo Pado tentang estetika dan 

karakterisitik tari. 

Tinjauan pustaka terhadap beberapa penelitian pendahuluan, menjadi 

referensi untuk menjelaskan karakteristik tari tradisional Minangkabau yang 

berkembang di daerahDarek dan Pesisir Selatan, khususnya kedua jenis tari 

yang diteliti, yakni tari Mulo Pado dan tari Benten. 
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BAB. III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini 

secara khusus bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan, menganalisis dan menjelaskan, tari Mulo Pado dan tari 

Benten  dari aspek teks dan konteks.    

2. Menyusun bahan ajar dalam bentuk  dokumentasi video tari Mulo Pado dan 

tari Benten. 

 

B. Manfaat Penelitian 

Dalam penyelenggaraan pembelajaran di Perguruan Tinggi, banyak 

aspek yang saling terkait demi terciptanya kualitas pembelajaran, salah 

satunya adalah ketersedian bahan ajar sebagai referensi dalam pelaksanaan 

perkuliahan. Rancangan bahan ajar tari Mulo Pado dan tari Benten dalam 

bentuk  dokumentasi video menjadi kebutuhan yang mendesak di prodi tari 

Institut Seni Indonesia Padangpanjang. 

Bahan ajar tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi 

sejumlah mata kuliah yang terkait dengan tari-tari tradisi Minangkabau baik 

dalam bentuk praktik maupun teori sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan meningkatkan kompetensi lulusan Sarjana Tari yang 

memiliki kemampuan mempraktekkan dan menjelaskan pengetahuan 

mengenai tari di tengah masyarakat, khususnya tari Mulo Pado dan tari 

Benten.  
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BAB IV. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian terapan berupa penelitian dan 

pengembangan atau yang lebih dikenal dengan metode R&D (Research and 

Devlopment), yang ditujukan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 

keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2008: 297). Dalam hal ini, penelitian 

R&D juga didukung dengan pendekatan etnokoreologi untuk menjelaskan tari 

yang berkembang dalam kelompok etnis tertentu, sebagaimana dikemukakan oleh 

Soedarsono dalam R.M Pramutomo (2007), bahwa ethnochoreology adalah 

pendekatan yang dipakai untuk penelitian tentang tari etnis yang menggunakan 

metode etnografi sebagai metode pengumpulan data.   Oleh sebab itu, proses 

penyusunan bahan ajar terdiri dari studi lapangan berupa pengumpulan data dan 

kerja  labor untuk merumuskan kemasan bahan ajar. Berikut metode yang akan 

digunakan dalam penelitian.   

Tahapan Tahun I  

A.Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan untuk menelusuri informasi awal mengenai tari 

Mulo Pado dan tari Benten.Penelusuran  meliputi laporan penelitian, buku, artikel 

jurnal, dan jenis publikasi lainnya. 

 

Gambar. 1 

Studi pustaka tim peneliti, di Perpustakaan ISI Padangpanja dan  ruang baca Prodi Tari 
(Februari 2017) 
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Berdasarksan studi kepustakaan yang dilakukan, diperoleh informasi tentang 

objek penelitian yaitu tari Mulo Pado  dan tari  Benten, baik berupa hasil 

penelitian, maupun berupa CD. Hal ini dapat dipedomani dan dianalisis sebagai 

pengembangan ilmu pengetahuan di Prodi Tari. 

 

B. Studi Lapangan  

Studi lapangan dilakukan dalam bentuk observasi dan wawancara.Observasi 

dilakukan terhadap kedua tari yang diteliti, yaitu tari Mulo Pado di Batusangkar 

dan tari Benten di Salido Pesisir Selatan.Observasi  dilakukan terhadap teks dan 

konteks kedua tari  di tengah masyarakat pendukungnya. Untuk memperoleh 

pemahaman  lebih mendalam mengenai kedua jenis tari, serta aspek lain yang 

terkait dengannya,  maka  dilakukan pengumpulan data melalui teknik 

 wawancara. Wawancara dilakukan melalui pendekatan personal terhadap pelaku 

tari, tokoh adat, serta masyarakat setempat yang menghidupi tari tersebut dalam 

bentuk wawancara terstruktur, mendalam dan  terbuka. Ketika wawancara 

dilakukan  tim peneliti  mengalami kendala , terutama tentang struktur  dan bentuk 

 tari. Hal ini disebabkan  karena seniman tari Mulo Pado telah banyak yang telah 

meninggal dunia dan yang masih hidup juga telah renta. Melihat kondisi yang 

demikian tim peneliti melakukan  pengumpulan data melalui perpustakaan untuk 

menelusuri penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. 

Dari data data yang terkumpul kemudian tim peneliti mencoba untuk 

membangkitkan memori seniman tradisi terhadap struktur dan bentuk tari Mulo 

Pado sehingga tim peneliti memperoleh data yang akurat secara teks dan konteks. 

 Pengumpulan data  lapangan tentang tari Mulo Pado dan tari Benten dilengkapi 

dengan  dokumentasi foto dan video untuk memperoleh gambaran utuh mengenai 

kedua tari yang diteliti. Pendokumentasian dilakukan dengan mempertimbangkan 

berbagai aspek pendukung, sehingga hasil yang diperoleh dapat memberi 

gambaran yang utuh mengenai kedua tari.Adapun alat-alat untuk merekam data 

adalah camera video, camera foto, dan tape recorder/alat rekam suara. 
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Gambar. 2. 

Temu ramah dengan Kasi Kebudayaan di ruangan GOR Painan, Pesisir Selatan  

untuk menjelaskan  tujuan penelitian tari tradisi agardapat direkomendasi  

dalam rangka memudahkan kegiatanpenelitian 

(Dokumentasi: Tim Peneliti 2017) 

 

 
 

Gambar. 3.  

Berkunjung ke rumah masyarakat di Padang Magek, Batu Sangkar  

untuk memperoleh informasi tentang tari Mulo Pado 

(Dokumentasi: Tim Peneliti 2017) 

 

 
Gambar. 4.  

Wawancara dengan seniman tari Mulo Pado dan wali nagari Padang Magek, di Batu Sangkar  

untuk memperoleh informasi tentang tari Mulo Pado 

(Dokumentasi: Tim Peneliti 2017) 
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C. Pengolahan Data Lapangan  

Pengolahan data lapangan, meliputi seleksi data, pengklasifikasian data dan 

analisis data tentang Tari Mulopado dan tari Benten, baik dari aspek teks maupun 

konteks yang kemudian direkam dengan melibatkan beberapa orang mahasiswa 

sebagai dokumentasi yang akan dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian 

untuk menhasilkan buku ajar di Prodi tari. 

 

 

Gambar. 5.  

Pengolahan data lapangan untuk merumuskan gaya tari  Darekdan Pasisia 

(Dokumentasi: Tim Peneliti 2017) 

 

D. Studi Laboratorium 

Studi laboratorium ditujukan untuk merancang bahan ajar tari Mulo Pado dan 

tari Benten dalam bentuk dokumentasi audio-video. Pembuatan dokumentasi 

video tari dilakukan untuk kepentingan  bahan ajar yang telah direkonstruksi dari 

bentuk asli yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang  dilakukan. 

Dokumentasi video nantinya akan melibatkan dosen dan mahasiswa ISI 

Padangpanjang baik sebagai penari, pemusik, tenaga artistik, dan teknisi sehingga 

dihasilkan dokumentasi yang layak sebagai bahan ajar. Proses dokumentasi 

dilakukan melalui tahapan seleksi, pelatihan, dan pengambilan video. 
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Gambar. 6.  

Latihan bersama seniman tari Mulo Pado dengan melibatkan mahasisiwa Prodi Tar 

(Dokumentasi: Tim Peneliti , September 2017) 

 

 

E. Penyusunan Laporan 

Laporan disesuaikan dengan perolehan data lapangan  dengan capaian yang 

diharapkan pada tahap pertama dalam bentuk laporan tertulis dan video tari Mulo 

pado dan tari Benten untuk menghasilkan gaya tari berupa buku untuk tahap II. 
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BAB V 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

A. Gambaran Umum Kerja Penelitian  

Penelitian yang ditujukan untuk mendokumentasikan dua jenis tari 

tradisional Minangkabau, tari Mulo Pado dan tari Benten ke dalam bentuk bahan 

ajar, telah melalui beberapa tahapan langkah kerja yang masih berlanjut.Dalam 

pengumpulan data di lapangan terdapat sejumlah kendala yang 

dijumpai.Pertama,di lapangan ditemukan bahwa penari yang menarikan tari 

tradisi Mulo Pado dan tari Benten adalah anak-anak perempuan tingkat Sekolah 

Dasar,  Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat 

Atas.Sementara tim peneliti berharap yang menampilkannya adalah seniman 

tradisi bersangkutan. Kedua, ketika tim peneliti bertanya tentang nama-nama 

kedua gerak tari yang dimaksud berbeda dengan apa yang dijelaskan senimannya. 

Hal ini jelas berdampak terhadap  keaslian bentuk tari dan hilangnya nilai serta 

makna yang terkandung dalam tari tersebut sebagai ilmu pengetahuan seni budaya 

masyarakat. Ketiga , seniman yang  ada saat ini sebagai pewaris tari  Mulo Pado  

sudah tidak aktif lagi dibidangnya  sehingga secara bentuk ataupun dari segi 

penamaan gerak gerak  pokok, banyak yang tidak diingat lagi.   

Oleh karena itu  tim peneliti mencari sumber lain yang terkait dengan 

penelitian mulo pado dengan cara menelusuri penelitian dan dokumentasi 

terdahulu melalui perpustakaan  untuk menghasilkan data yang akurat sebagai 

bahan pembelajaran tari di Program Studi Seni Tari ISI Padangpanjang. Metode 

lain yang dilakukan adalah dengan peneliti memperagakan langsung bentuk 

bentuk  gerak pokok tari Mulo Padoyang dipelajari dari sumber lain untuk 

memancing memori dari seniman  yang sudah tua tersebut, serta untuk 

mengingatkan tentang penamaan dari  masing-masing gerak pokok.  Melalui 

peragaan ini  ternyata dijumpai temuan baru bahwa terdapat dua gerak pokok 

lainnya yang dipakai dalam tari Mulo Pado yang belum pernah diungkap dalam 

penelitian terdahulu, yakni gerak kain dan gerak padangyang ditampilkan di akhir 

tarian. Dalam kontek ini akan dihasilkan gaya tari Minangkabau Darek dan 

Pasisia yang akan dijelaskan berikut ini. 
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B. Tari Darek dan Pasisia 

Tari Minangkabau berdasarkan tempat  pertumbuhannya terdiri atas tarian 

Darek dan Pesisir. Dareksecara georafis terletak didataran tinggi bukit barisan 

lembah gunung Merapi dan gunung Singgalang. Secara adat diistilahkan pula 

dengan Sebutan luhak, sehingga daerah-daerah yang terdapat di daerah Darek ini 

disebut dengan Luhak tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak Lima puluh Kota. 

Sedangkan Pesisir menurut sejarahnya merupakan perluasan  dari Luhak,sehingga  

dibagi pula atas tiga bahagianyaitui Pesisir Timur,Pesisir Selatandan Pesisir Barat. 

Secara tradisi budayaDarek dan Pesisir dianggap berbeda oleh 

masyarakatnya, sehingga masing masing seni pertunjukan yang hidup dikedua 

wilayah ini juga berbeda. Demikian pula dengan tariannya. Berdasarkan hal 

tersebut,ada sebahagian seniman akademias di Sumatera Barat mencoba untuk 

mengklasifikasikan dan mengklaim bahwa tari di Minangkabau terdiri atas  tarian 

yang bergaya darek dan tarian yang bergaya Pesisir. Namun demikian apabila 

merujuk pada pengertian gaya tari  seperti yang dikemukan Allan lomax bahwa 

gaya tari  itu dapat dilihat dari wilayah pertubuhan tari, jenis tari dan bentuk tari. 

Kemudian gaya ini juga dilihat dari faktor yang membangun nya baik secara 

internal maupun eksternal. Sejalan dengan itu  Edi sedyawati mengemukakan 

bahwa  gaya tari adalah sifat atau pembawaan tari menyangkut cara cara bergerak 

tertentu yang merupakan ciri pengenal gaya tari bersangkutan(1981:4) Kedua tari 

ini yaitu Mulo Pado yang berasal dari Luhak Tanah Datar dan Tari Benten yang 

berasal dari PesisirSelatan, memiliki gayanya sendiri- sendiri. Hal ini tentu akan 

teramati melalui aspek teknisnya melalui tubuh  sebagai sebuah sistem.  

C. Gaya  Tari 

 
Masalah gaya tari sampai saat ini masih butuh pemahaman bagi mahasiswa, karena 

menari bukan hanya sekedar menghafal gerak.Pengertian gaya menurut kamus bahasa 

Indonesia adalah kekuatan atau kesanggupan untuk berbuat (KBBI: 1995, 297). 

Sementara pengertian gaya tari menurut Alan Lomax (1978),  adalah semua tingkah laku 

manusia dalam kehidupannya dikomunikasikan melalui bahasa tubuh. Bentuk-bentuk 

gerak yang dilahirkan sesuai dengan kebudayaannya.  Dengan demikian gaya tari 

merupakan kompleksitas perwujudan dari pelaku budaya, sehingga faktor internal dan 
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eksternal yang membangun gaya tari tersebut sangat menentukan kekahsan budayanya. 

Faktor eksternal terhadap kehadiran gaya dalam tari terungkap apabila dilakukan kajian 

kontekstual, sedangkan faktor intrnal terungkap apabila kajiannya dilakukan secara 

tekstual. Dari aspek tekstual ini gaya tari muncul dari masalah-masalah teknis yang 

berhubungan dengan bentuk perwujudan teknik bergerak dan klasifikasi bagian tari. Dari 

aspek kontekstual gaya tari terkait dengan simbol kehidupan, karena tari merupakan 

bagian integral sosiocultural masyarakatnya, artinya gaya tari akan berbeda tergantung 

pada pola kebudayaan pemilik tari bersangkutan. 

1. Faktor Internal Yang Membangun Gaya Tari 

Tari merupakan sebuah produk yang dipahami sebagai bentuk atau struktur 

gerak dari penari. Tubuh bagi seorang penari/penata tari lebih dipahami sebagai 

“instrumen ekspresif”, sementara gerak adalah medium ekspresi. Dengan 

demikian gerak tubuh penari akan menghasilkan bentuk tari, sedangkan tubuh 

penari akan menghasilkan gerak tari. 

Pada tingkat yang paling dasar gerak muncul dalam pengertiannya sebagai 

“unsur” yaitu gerak –gerak yang berdiri sendiri seperti; gerak kepala, gerak 

lengan,tangan, gerak kaki dan sebagainya. Akan tetapi gerak-gerak tersebut belum 

memiliki makna/motivasi yang jelas sebagai gerak tari. Dalam gradasi ini, unsur 

gerak muncul sebagai aktifitas masing-masing bagian tubuh secara terpisah. 

Berdasarkan hal ini, maka tubuh adalah  sebagai sistem yang memiliki  sub-sub 

sistem seperti uraian di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUBUH 

(SEBAGAI SISTEM) 

 

SUB SISTEM 

KEPALA 

SUB SISTEM 

BADAN 

SUB SISTEM 

TANGAN 

SUB SISTEM 

KAKI 
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Sub-sub sistem tubuh  di atas memiliki unsur sikap dan unsur gerak dalam sebuah 

tari. Hubungan/korelasi unsur-unsur gerak antar susb-sub sistem pada tingkat yang paling 

sederhana akan memberikan stimulasi terhadap lahirnya motif gerak. Dengan demikian 

untuk memahami faktor internal maka perlu diketahui hal-hal sebagi berikut; 

a.  Sikap dasar dan dimensi tubuh. Hal ini berhubungan dengan sikap 

tubuh dan garis arah tubuh. 

b. Peralihan dasar keseimbangan tubuh (misalnya; pitunggua tangah 

menjadi pitunggua belakang). 

c. Sumber gerak dari tubuh atau bagian bagiannya. 

d. Bentuk kaki dan pola usaha penggunaan energi dan kualitas gerak 

yaitu; ketepatan gerak, lembut, kasar. Ini berhubungan dengan pola 

usaha. 

e. Langkah dan pola gerak. 

 

2. Faktor Eksternal yang Membangun Gaya tari 

Jika faktor internal yang membangun gaya tari terkait dengan gerak, maka 

faktor ekternalnya adalah; 

a. Musik iringan. 

b. Rias dan busana 

c. Latar belakang tari. 

1) Fungsi dan maksud. 

2) Arti dan/atau cerita tari. 

Berlandaskan  kepada dua faktor di atas, maka untuk mahami gaya tari dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut; 

1. Nama dan Tipe tari 

2. Latar belakang tari 

3. Latar belakang pelaku/peserta 

4. Struktur dan bentuk tari serta  iringannya.  

Terkait dengan faktor yang dua di atas tidak lepas dari apa yang dijelaskan Lomax 

bahwa gaya tari meliputi; 1) sikap tubuh, 2) tipe transisi gerak, 3) dimensi gerak, 4) 

bagian tubuh yang aktif bergerak, dan 5) aksi dan usaha (Alan Lomax, 1978: 262-
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273).Sejalan dengan ini, Edi Sedyawati juga mengemukakan, bahwa gaya tari adalah sifat 

pembawaan tari, menyangkut cara-cara bergerak tertentu yang merupakan ciri pengenal 

dari gaya tari bersangkutan (Edi Sedyawati, 1981: 4). Untuk memahami gaya tari yang 

diuraikan Lomax dapat dijelaskan bahwa, 1) sikap tubuh yang terdiri dari; kepala, badan, 

tangan, dan kaki. menunjukkan sikap dasar berdiri dimana segala aktifitas dan langkah 

dikembangkan. 2) Tipe transisi terjadi apabila gerak berubah arah, sifat dasar transisi 

adalah menyambung gerak awal dan lanjutan. 3)\Sedangkan dimensi gerak dalam tari ada 

tiga yaitu; a)  bentuk gerak yang sederhana, hanya dapat dilihat dari satu arah atau dari 

depan saja, b)  variasi gerak, tubuh  penari dapat dilihat dari dua arah, depan dan samping 

badan, c) gerak yang mengolah ruang secara variatif, misalnya berputar dan lain 

sebagainya dapat dilihat dari berbagai arah, 4) bagian tubuh yang aktif merupakan banyak 

atau sedikitnya jumlah bagian anggota tubuh yang bergerak sebagai instrumen ekspresi,  

5) aksi dan usaha, aksi adalah wujud gerak yang dilakukan penari dengan ruang 

sekitarnya, sedangkan usaha cara berpindah untuk menghasilkan kualitas gerak yang 

kemudianmemberi makna pada tari. 

Berdasarkan pemahaman tentang gaya tari di atas dapat diacu untuk menganalisa gaya 

tari Darek dan Pasisieyang dijelaskan selanjutnya. 

 

D. Ihwal Tari Mulo Pado (Darek) 

Tari Mulo Pado merupakan satu satunya tari tradisional yang masih hidup di 

daerah Padang Magek, Kabupaten Tanah Datar. Tari ini telah meregenerasi, 

namun secara teks sudah mengalami perubahan. Perubahan ini  terjadi karena 

berbagai faktor baik secara internal maupun eksternal. Salah satu contoh dari sisi 

internal dapat dilihat dari pewarisan tari yang dilakukan oleh salah seorang 

senimannya yaitu Syamsir, seorang pemusik tari Mulo Pado. Syamsir hanya 

melatihkan gerak tarisebatas  yang tersimpan dalam  ingatannya baik secara 

bentuk maupun struktur.  Sementara itu, setiap seniman ini juga mempunyai 

standar gerak nya sendiri-sendiri sehingga secara bentuk memiliki berbagai gaya 

dan variasi tentang masalah batasan dan proses gerak.Hal ini menyulitkan peneliti 

untuk menelusuri bentuk asli tari Mulo Padosecara utuh, termasuk nilai dan 

makna filosofisnya. Jika  tidak digali kembali maka tari Mulo pado akan punah.  
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Tahun 1992 tari ini sebenarnya sudah pernah divideokan oleh Prodi Tari  ISI 

Padangpanjang  dalam bentuk  dokumentasi kaset Betamax kemudian ditransfer 

kedalam bentuk VCD tahun 2005, namun dengan kualitas gambar yang buruk dan 

tidak memadai. Sampai saat ini di perpustakaan ISI Padang Panjang hasil dari 

transfer tersebut masih digunakan walaupun tidak seperti yang diharapkan. 

Setelah diputar, ternyata tidak dapat diamati secara utuh, bahkan videonya terlihat 

kabur dan terputus-putus. Hal ini berdampak terhadap pembelajaran tari tradisi 

Minangkabau sebagai bahan ajar di Prodi Tari. Oleh karena itu perlu 

didokumentasikan kembali agar  struktur tarian  dapat diamati secara utuh.  

Tari Mulo Pado yang berkembang saat ini dahulunya bernama tari Lamo yaitu 

tari yang pertama kali hadir di tengah masyarakat. Tari lamo ini merupakan awal 

pembuka dari sandiwara Cindua Mato (wawancara  dengan Syafwardi,Mei 

2017).Tarmizi sebagai pembina utama dalam komunitas seni tradisional di Padang 

Magek pada era 80 an, sangat antusias dalam memperjuangkan kehidupan seni 

tradisi agar tetap hidup ditengah masyarakatnya. Tarmizi mensiasatinya dengan 

menjadikan tari Lamo berdiri sendiri . Hal ini dilakukan berdasarkan kebutuhan 

acara agar tidak terlalu memakan waktu dalam latihan  dan juga secara personil 

lebih mudah mengumpulkan penari ketika latihan.Dengan rentangan waktu 

pembinaan yang panjang selama kepemimpinannya,ternyata regenerasi tari ini 

tidak berjalan dengan baik. Namun hal tersebut tidak menyurutkan langkah 

anaknya bernama Arifin Dt Rangkayo Mulie beserta pembina lainnya untuk 

memberikan ilmu tentang tari Mulo Pado kepada tim peneliti yang didukung oleh 

Wali Nagari Padang Magek  Bapak Syafwardi A. Bahkan dengan kedatangan Tim 

Peneliti, Wali Nagari antusias memotifasi Arifin untuk membangun kembali 

sanggar seni Mulo Padoyangdiharapkan dapat bekerjasama dengan Institut Seni 

Indonesia Padangpanjang untuk membinanya sesuai dengan perkembangan seni 

pertunjukan saat ini. 

Selama penelitian dilakukan; Arifin, Jusan, Anwar, dan Syamsir yang pernah 

tergabung dalam komunitas seni tradisional khususnya untuk mengembangkan 

tari Mulo Pado memberikan penjelasan tentang kehadiran tari tersebut. Dijelaskan 

bahwa, tari Mulo pado  dahulunya bernama tari Lamo yaitu tari yang mula-mula 
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hadir di tengah masyarakat yang diciptakan oleh seniman terdahulu dan tidak 

diketahui kapan terciptanya. Di sisi lain dijelaskan pula bahwa tari Lamo ini 

merupakan awal pembuka sandiwara Cindua Mato. (Syafwardi. A, wawancara, 26 

Mei, 2017 di Kantor Wali nagari padangMagek).  Dari penelusuran pustaka 

diketahui bahwa Chairul Harun (alm), seorang budayawan Minangkabau yang 

juga ketua badan Koordinasi Nasional Indonesia (BKKNI) Tingkat I Sumatera 

Barat, merubah nama tari Lamo  menjadi tari Mulo Pado karena kebutuhan Pekan 

Tari Rakyat yang diadakan di Batusangkar Sumatera Barat tanggal 14-17 Oktober 

1979 (Daryusti, 1992: 11). Hal ini diterima masyarakat setempat dan  sampai saat 

ini tari Lamodikenal sebagai tari Mulo Pado. 

Sejarah dan latar belakang kehadiran tari oleh senimannya meriwayatkan 

tentang tiga tokoh adat yang dikenal dengan niiak mamak nan batigo yaitu; Datuk 

Maharaja Nan Banego-nego, Datuk Katumanggungan, dan Datuk Perpatih nan 

Sabatang. Ketiga Datuk ini merintis wilayah tempat pemukimannya dari puncak 

gunung merapi melalui tiga daerah yaitu; daerah Kumango, Lintau dan Pariangan. 

Pemukiman yang diperoleh menjadikan tempat tinggal masyarakat yang diberi 

nama Padang magek (Anwar, wawancara, 3 Agustus 2017 di Padang magek). 

Dimungkinkan peristiwa inilah yang menghasikan tari Lamo yang sekarang 

bernama tari Mulo Pado (asal muasal)terjadinya pemukiman wilayah.  

 

Gambar. 7 

Anwar (82 tahun), pewaris dan penari tari Mulo Pado 

 (Dokumentasi, tim peneliti, Mei 2017) 
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Berdasarkan latar belakang peristiwa di atas, secara teks tari Mulo Pado 

menghasilkan bentuk  atau struktur gerakan  yang secara konteks memiliki 

makna  disimbolkan melalui pemberian nama  gerak tari  bersangkutan seperti; 

1)  bukak, 2) sambah, 3) cabiak, 4) parampek bumi, 5) rabah-rabah tabang 

duo, 6) adau-adau, 7) rantak limo, dan 8) siamang tagagau. Kemudian 

ditambah dengan dua bentuk gerak pokok yang tidak terdata oleh peneliti 

sebelumnya yaitu  ragam  gerak kain dan pedang . Tari ini ditarikan oleh dua 

orang laki-laki, dengan kostum seperti pakaian silat berwarna hitam, dilengkapi 

dengan destar di kepala dan samping pada pinggang. Gerakan didominasi oleh 

gerak langkah bervolume besar, karena gerak bersumber dari gerakan silat. 

Hanya saja makna gerak digambarkan oleh perwujudan dari bentuk gerak 

lengan atau tangan. Dalam hal ini tari Mulo Pado merupakan abstraksi yang 

didalamnya terkandung makna dari sifat perwatakan yang divisualisasikan dari 

cerita sebagai isian tari. Pemberian nama gerak merupakan penggambaran dari 

perjalanan nenek moyang yaitu tiga tokoh adat di atas yang gigih mencari 

pemukiman, turun dari puncak gunung melalui tiga wilayah dan kemudian 

diklaim sebagai tema “kesungguhan”.Fungsi tari ini dalam masyrakat adalah 

sebagai bahagian upacara adat dan acara alek nagari . Pada saat ini  telah 

terjadi pergeseran fungsi dalam penampilan tari Mulo Pado karena sudah 

ditampilkan dalam berbagai acara atau event event tari tradisi.  

1. Struktur dan Bentuk tari Mulo Pado 

Struktur tari Mulo Pado  dapat dibagi menjadi tiga bahagian  yaitu 

bahagian awal , bagian tengah dan bagian akhir.  Pada  gerak pokok Sambah 

dan Cabiak merupakan awal atau pembuka dari tari Mulo  Pado. Kemudian 

pada gerak pokok parampek  bumi, barabah tabang duo,  adau-adau, rantak 

limo dan siamamng tagagau adalah bahagian tengah dari tari yang  

menggambarkan  tentang isian dan makna dari setiap gerak. Bagian akhir 

sebagai penutup dari tari Mulo Pado adalah gerak Kain dan Padang. Setiap 

peralihan dari gerak pokok selalu diselingi oleh gerak pasisik yang menjadi 

gerak transisi pada tari Mulo Pado. 
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Sebagai tari tradisional, tari Mulo Padoadalah sebuah  bentukteks yang 

memiliki gaya atau pembawaan tari bersangkutan. Dalam kaitan ini Sumandiyo 

Hadi menjelaskan bahwa, bentuk adalah wujud yang diartikan sebagai hasil 

dari berbagai elemen tari yaitu; gerak, penari, rias, kostum, musik, properti, 

pola lantai dan tempat pertunjukan. Apabila tanpa kesatuan itu tidak dapat 

disebut tari. Keseluruhan lebih berarti dari jumlah bagian-bagiannya, dari 

proses pernyataan tersebut kemudian didapatkan bentuk dan dapat disebut 

suatu komposisi tari atau koreografi (Y. Sumandiyo Hadi, 2007: 24). 

Berdasarkan hal di atas tari Mulo Pado merupakan bentuk atau wujud  

distrukturkan oleh senimannya yang   dapat dianalisis secara  koreografis  tidak 

terlepas dari elemen-elemen koreografi. Hal ini secara bentuk  tertuang  dalam 

elemen-elemen seperti; penari, gerak, musik iringan, pola lantai dan tempat 

pertunjukan merupakan struktur bentuk pada tariMulo Pado. 

a. Penari  

Penari adalah sarana ungkap untuk melahirkan gerak tari, karena tari 

merupakan rangkain gerak dari anggota tubuh  manusia yang diekpresikan 

oleh penari bersangkutan. Dalam hal ini  penari  tari Mulo Pado dahulunya 

terdiri dari dua orang pria, dan  dalam perkembangannya ditarikan oleh 

perempuan berjumlah genap ditarikan secara berpasangan.  

 

b. Gerak  

Medium tari adalah gerak, dan instrumen dari gerak adalah tubuh 

manusia (Y. Sumadiyo Hadi, 2007: 29). Selanjutnya  gerak dalam tari 

adalah dasar ekspresi dari semua pengalaman emosional yang 

diekspresikan lewat medium yang tidak rasional yakni gerakan tubuh atau 

gerakan seluruh anggota tubuh (Y. Sumandiyo Hadi, 2007: 25). Berkaitan 

dengan itu, sebuah tarian ditentukan oleh wujud yang terbentuk dari 

susunan gerak. Adapun susunan gerak tari Mulo Pado merupakan 

penggambaran dari peristiwa perjalanan ninik nan batigountuk mencari 

lahan sebagai tempat tinggal.   



22 

 

1). Gerak Sambah 

Gerak Sambah diawali dengan membuka kedua tangan kearah 

samping  kanan badan lalu digerakkan  kedepan badan. Seiring dengan itu 

kedua kaki dibuka dengan posisi pitunggue belakang. Kemudian kaki 

kanan diseret bersamaan dengan kedua peregelangan tangan galatiak 

didepan badan digerakkan kearah paha kiri.  Lalu badan diputar  setengah  

lingkaran (pilin) kemudian melangkah kearah pasangan  seiring dengan 

kedua tangan melalui kedua sisi badan  digerakkan dari bawah keatas 

kemudian  kedua ujung  jari tangan menyentuh lantai  tanda memberi 

penghormatan kepada bumi dan langit sebagai ciptaan Allah. Gerak ini 

dimaknai sebagai rasa syukur kepada pencipta bumi dan langit  yang 

melambangkan  perjalanan ninik mamak nan batigo dalam merintis jalan. 

 

Gambar. 8 

 Gerak Bukak untuk mengawali gerak Sambah 

(Dokumentasi, tim peneliti Mei 2017) 
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Gambar. 9 

 Gerak Sambah  

 (dokumentasi: tim peneliti Mei 2017) 

 

2). Gerak Cabiek 

Gerak Cabiek dimaknai sebagai merintis jalan ketika merambah   

hutan agar perjalanan untuk mencari pemukiman lancar.Gerak ini 

dilakukan dengan menggerakkan tangan kanan didepan badan seiring 

dengan membeti aksentuasi pada pergelangan tangan kanan,posisi kaki 

pitunggue tengah.Tangan kiri di tempelkan pada pinggang.gerak ini 

dilakukan berbalasan sesuai dengan posisi arah hadap penari. 

 

Gambar. 10 

Gerak Cabiek 

(Dokumentasi: Tim peneliti September 2017) 
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3). Gerak Parampek Bumi 

Gerak Parampek Bumi diartikan untuk mencari  sumber kehidupan   

dalam  perjalanan Ninik MamakNan Batigo di setiap daratan yang 

dilaluinya. Gerak parampek bumi diawali dengan melangkahkan kaki 

kanan dan kaki kiri secara bergantian kearah pasangan. Seiring dengan itu 

kedua telapak tangan dipertemukan  didepan badan dengan posisi telapak 

tangan kiri dibawah, ketika kaki  kanan dilangkahkan bergantian dengan 

kaki kiri maka kedua posisi telapak tangan  dipertemukan berlawanan 

dengan posisi kaki yang jadi penutup dari gerak. Gerak ini selalu 

dilakukan berbalasan antara kiri dengan kanan.  

 

Gambar. 11 

Gerak Parampek Bumi 

(Dokumentasi, tim peneliti Mei 2017) 

 

 4). Gerak Barabah Tabang Duo 

Makna dari gerak Barabah tabang duo adalah tentang kegembiraan   

Ninik MamakNan Batigo ketika mendapatkan pemukiman.Gerak 

Barabah Tabang Duo dimulai dengan melangkahkan  kaki kanan dan 

kaki kiri bergantian kearah pasangan,kemudian  kedua penari dengan 

posisi pitunggue kanan atau kuda kuda kanan depan membuka kedua 

tangan samping kiri dan kanan dengan posisi ujng jari keatas. 

Selanjutnya dilakukan bergantian dengan cara melakukan balasan dari 

gerakan sebelumnya. 
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Gambar. 12 

Gerak Barabah  Tabang Duo 

(Dokumentasi, tim peneliti September 2017) 

 

5). Gerak Adau Adau 

Gerak adau-adau dimaknai sebagai rintangan atau halangan selama 

melakukan perjalanan. Diawali dengan merentakkan kaki kanan 

masing masing pasangan kemudian dilangkan kaki kanan tersebut 

menyilang kaki kiri dengan posisi jongkok. Kedua tangan dibawa lurus 

kedepan badan dengan posisi kedua ujung jari keatas.  

 

Gambar. 13 

Gerak Adau Adau 

(Dokumentasi, tim peneliti Mei 2017) 
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6). Gerak Rantak Limo 

Rantak limo artinya gerakan  rentak yang dilakukan lima kali. 

Pemaknaan dari gerak rantak limo  ini adalah tentang perselisihan 

Ninik MamakNan Batigo.Gerak rantak limo diawali dengan 

merentakan kaki kanan  kearah depan (pasangan) kemudian 

dilanjutkan ke depan,samping kiri,kanan,dan belakang (empat arah). 

Seiring dengan itu  tangan kiri melakukan gerak pancuang kiri dengan 

memberikan aksentuasi pada pergelangan tangan.  Begitu juga 

sebaliknya gerakan ini dilakukan berbalasan antara kiri dan kanan. 

 

Gambar. 14 

Gerak Rantak Limo 

(Dokumentasi, tim peneliti Mei 2017) 

 

7). Gerak Siamang Tagagau 

Dimaknai sebagai keterkejutan Ninik MamakNan Batigo  ketika 

melihat seekor binatang yang menghalangi perjalanan mereka di hutan 

belantara.Dalam bentuk geraknya  kaki kanan direntakkan arah serong 

kanan kemudian menyilang dengan kaki kiri dengan posisi jongkok 

kearah yang sama.Kedua tangan dibuka lurus membuat sudut 65
0
 

dengan posisi ujung jari keatas. Kemudian dengan bentuk gerak yang 

sama dilakukan kebalikannya yaitu serong kanan belakang. 
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Gambar. 15 

Gerak Siamang Tagagau 

(Dokumentasi, tim peneliti Mei 2017) 

 

8). Gerak kain 

Pada bahagian ini penari memakai properti berupa kain sarung atau 

kain panjang yang dibawa menari.Pemaknaan gerak kain ini adalah 

tentang kehati-hatian Ninik MamakNan Batigo ketika merambah lahan. 

Diawali dengan melangkah kan kaki kanan dan kiri kearah pasangan 

seiring dengan memutar badan (pilin) kearah yang sama. Seiring 

dengan itu, kedua tangan mendorong lurus  kearah pasangan dengan 

posisi kedua tangan memegang kain.Kedua penari melakukan gerakan 

berlawanan antara kiri dan kanan sesuai dengan langkah dari penari  

yang menjadi patokan untuk perpindahan tempat. 

 

Gambar. 16 
Gerak Kain 

(Dokumentasi, tim peneliti Mei 2017) 
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9) Gerak Padang 

Gerak padang adalah gerakan yang memakai properti pedang yang 

distrukturkan  sebagai ending atau penutup dari tari Mulo Pado.Gerakan 

padang ini lebih banyak berupa gerak pencak  silat yang dimaknai 

sebagai ketangkasan,kewaspadaan dan  kebijakan  dari Datuk Nan 

Batigoatas keberhasilannya mendapakan lahan sesuai dengan apa 

yangdiharapkan.Langkahtigo,langkah 

limo,pancuang,tusuak,balabeh,timpo dan sepai  mendominasi bagian 

ini.Garak dan garik dari  penari yang mengawali gerakan merupakan 

patokan dari pasangannya  karena  gerakan padang inilebih bersifat 

spontanitas. 

 

Gambar. 17 

Gerak Padang 

(Dokumentasi, tim peneliti Mei 2017) 

 

c.  Musik Pengiring 

Musik dan tari tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya, baik secara 

eksternal maupun secara internal. Secara eksternal tari diiringi oleh alat-alat 

musik sebagai pengatur tempo, dan secara internal musik sebagai iringan 

berada dalam wilayah tubuh penari sendiri untuk mengatur tempo gerakan. 

Dalam hubungan ini, tari Mulo Pado pada awalnya tidak diiringi oleh alat 

musik apapun baik secara internal maupun eksternal, penari hanya 

melakukan gerak- gerak sesuai dengan nama gerakan seperti  dijelaskan di 

atas. Namun dalam perkembangannya  karena kebutuhan pertunjukan  
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seperti pada Pekan Budaya  Sumatera Barat maka tari Mulo Pado  pada 

awal nya diiringi dengan musik Saluang.  Sesuai dengan perkembangan  

zaman maka musik iringan  tari Mulo Padodiperkaya dengan beberapa 

instrumen  pengiring lainnya, yaitu  gandang katindikdan talempong pacik. 

Dalam konteks tulisan ini musik iringan tari Mulo Pado  adalah saluang 

dengan judul dendangnya;  singkarak lamo.  

 

 

Gambar. 18 

Alat musik saluang yang dipegang oelh Syamsir sebagai pemainnya,  

duduk bersama dengan wali nagari Padang Magek. 

(dokumentasi: tim peneliti Mei 2017) 
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Notasi Musik Tari Mulo Pado 

 

 
 

 

d. Pola lantai 

 Pola lantai   adalah garis garis yang dilalui oleh penari  diatas  lantai ketika  

menari.  Pola lantai  ini terdiri dari garis lurus dan garis lengkung seperti 

diagonal dan lingkaran. Pada tari  Mulo Pado pola lantai  hanya berupa garis 

lurus  walaupun dilakukan berpindah tempat tetapi tetap kembali dengan 

posisi yang sama seperti gambar di bawah ini. 

 

 

 

Keterangan : 

 = Penari 

 = Arah hadap penari 
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e.  Kostum dan Rias 

Kostum dan Rias  dalam tari Mulo Pado disesuaikan dengan syariat Islam 

dan kostum adat Minangkabau. Kostum ini selain menutup aurat juga tidak 

terlepas dari warna-warna  marawa dari tiga luhak  yaitu; merah hitam dan 

kuning. Untuk lebih jelasnya berikut ini dapat dilihat dari bentuk kostum 

yang dipakai. 

1). Kostum dan Rias untuk Pria     

Kostum untuk pria adalah kostum yang biasa dipakai untuk  penari 

penari tradisi berupa pakain silat  terdiri dari baju gadang, sarsawa 

galembong dan destar,  sementara rias tidak diutamakan untuk pria 

seperti terlihat pada gambar gerak-gerak di atas. 

2) Kostum dan Rias untuk Wanita 

 Kostum untuk wanita disesuaikan dengan kostum adat masyarakat 

Padang Magek, sementara riasnya  pada zaman dahulu hanya berupa 

bedak dan memakan  sirih untuk menghasilkan pemerah bibir.Setelah 

masuknya campur tangan seniman dan pemerintah maka kostum dan rias 

mengalami perubahan  walaupun dari segi bentuk  atau modelnya sama 

akan tetapi  dari  bahan atau  benang misia yang dipakai lebih berfariasi. 

Untuk rias yang dipakai  adalah rias cantik seperti gambar di bawah ini. 

 

Gambar. 19 

Kostum  tari Mulo Pado  saat sekarang 

(Dokumentasi: tim peneliti Mei 2017) 



32 

 

f. Tempat Pertunjukan 

Tempat pertunjukan tari ini biasanya dilakukan di depan rumah gadang 

ketika acara adat atau acara alek NagariSesuai dengan namanya  dahulu 

yaitu tari Lamo yang  berfungsi untuk membuka acara. Oleh karena 

sekarang bernama tari Mulo Pado ia dapat tampil dimana saja sesuai 

dengan kebutuhan pertunjukan. 

 

2. Gaya/Karakteristik Tari Mulo Pado 

Alan Lomax, mengungkapkan bahwa semua tingkah laku manusia 

dalam kehidupannya dikomunikasikan melalui bahasa tubuh. Bentuk-

bentuk gerak yang dilahirkan sesuai dengan kebudayaannya. Lomax 

mendeskripsikan tari Tadjik, bagaimana kaum pria membentuk lingkaran 

dengan gerakan jungkir balik bergerak sangat cepat dan keras, sementara di 

tengah lingkaran terdapat dua penari wanita yang hanya menggoyang-

goyangkan pinggul dengan lengan menekuk ke atas. Kemudian penari 

wanita seperti menampi biji-bijian, sementara penari pria berjalan 

melenggok dengan tumit diinjit seperti berjalan di pematang sawah. Dari 

analisis Lomax ditemukan sikap tubuh pria selalu condong ke depan, dan 

menanam biji-bijian merupakan cerminan masyarakat petani seperti di 

Amerika dan New Guines (Alan Lomax, et.al, 1978: 227-228). Penelitian 

Lomax ini menghasilkan gaya tari meliputi; 1) sikap tubuh, 2) tipe transisi 

gerak, 3) dimensi gerak, 4) bagian tubuh yang aktif bergerak, dan 5) aksi 

dan usaha (Ibid: 262-273).Sejalan dengan analisis Lomax, Edi Sedyawati 

juga mengemukakan, bahwa gaya adalah sifat pembawaan tari, menyangkut 

cara-cara bergerak tertentu yang merupakan ciri pengenal dari gaya tari 

bersangkutan (Edi Sedyawati, 1981: 4). 

Untuk memahami gaya tari yang diuraikan Lomax dapat dijelaskan 

bahwa, 1) sikap tubuh yang terdiri dari; kepala, badan, tangan, dan kaki. 

menunjukkan sikap dasar berdiri dimana segala aktifitas dan langkah 

dikembangkan. 2) Tipe transisi terjadi apabila gerak berubah arah, sifat 

dasar transisi adalah menyambung gerak awal dan lanjutan. 3)\Sedangkan 
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dimensi gerak dalam tari ada tiga yaitu; a)  bentuk gerak yang sederhana, 

hanya dapat dilihat dari satu arah atau dari depan saja, b)  variasi gerak, 

tubuh  penari dapat dilihat dari dua arah, depan dan samping badan, c) 

gerak yang mengolah ruang secara variatif, misalnya berputar dan lain 

sebagainya dapat dilihat dari berbagai arah, 4) bagian tubuh yang aktif 

merupakan banyak atau sedikitnya jumlah bagian anggota tubuh yang 

bergerak sebagai instrumen ekspresi,  5) aksi dan usaha, aksi adalah wujud 

gerak yang dilakukan penari dengan ruang sekitarnya, sedangkan usaha 

cara berpindah untuk menghasilkan kualitas gerak yang kemudianmemberi 

makna pada tari. Berdasarkan pemahaman tentang gaya tari di atas dapat 

diacu untuk menganalisa tari Mulo Pada dan tari  Benten. 

Adapun gaya tari Mulo Pado  akan diuraikan sesuai dengan apa 

yang dijelaskan Lomax di atas yaitu; 1) sikap tubuh, 2) tipe transisi gerak, 

3) dimensi gerak, 4) bagian tubuh yang aktif bergerak, dan 5) aksi dan 

usaha. Berdasarkan hasil analisis gaya tari pada tari Mulo Pado adalah, 

volume gerak sedang dengan menggunakan level rendah dan sedang. 

Bagian tubuh yang aktif terdapat pada lengan. Gerakan tari yang dihasilkan 

diberi nama sesuai dengan peristiwa sejarah tentang Datuk Nan Batigo 

seperti telah dijelaskansebelumnya yang dikonsepkan oleh seniman pelakau 

sebagai interaksi simbolik. Gerak-gerak tersebut dilakukan  berdiri dengan 

gerakan kaki selalu terbuka seperti langkah silat, gerakan lengan  lembut 

dan  mengalir   terkadang memiliki aksentuasi pada bahu. Untuk mengawali 

tarian dilakukan gerak bukak. 

a. Sikap Tubuh 

Secara keseluruhan sikap tubuh pada tari Mulo Pado erat kaitannya 

dengan latarbelakang kehidupan masyarakat Padang Magek yang 

umumnya bertani. Oleh karena itu  tubuh sebagai sistem dibagi atas sub –

sub sistem memiliki unsur sikap dan unsur gerak. Hubungan kolerasi antar 

sub-sub sistem diatas pada tingkat yang paling sederhana memberikan 

stimulasi terhadap lahirnya motif gerak tari Mulo Pado. Untuk itu didalam 
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tari Mulo Pado perlu dipahami tarian nya secara utuh agar dapat dijelaskan 

unsur unsur sikap seperti; kepala,  badan, tangan, dan kaki. 

Unsur sikap; 

Kepala Badan Tangan Kaki 

Tagak  Tagak Tagak Jari ampek Pitunggua 
 

Unsur gerak pada sub-sub sistem 

Kepala Badan Tangan Kaki 

Mengikuti 

gerak lengan 

Pilin suok 

Pilin kida 

Galatiak Rantak  

Tagak itiak  

 

 

Gambar. 20. 

Unsur Sikap dan unsur gerak 

 

 b.  Tipe Transisi gerak 

Tipe transisi sebagaimana dijelaskan Lomax terjadi apabila gerak berubah 

arah, sifat dasar transisi adalah menyambung gerak awal dan lanjutan. 

Pada tari Mulo Pado tipe transisi mempunyai motif sendiri  yang dinamai 

dengan pasisik. Pasisik ini selalu diawali dengan sikap  lengan dalam 

bentuk timpo dan kaki dengan posisi silang kearah lawan  untuk merubah 

arah hadap ke depan ke belakangan dan untuk melanjutkan gerak 

berikutnya, begitu seterusnya, tanpa ada motif tertentu sebagai tipe 
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transisinya. Oleh karena itu tipe transisi pada tari Mulo Pado tidak begitu 

rumit, karena variasi gerak juga tidak banyak.  

 

Gambar. 21 

Pasisik  sebagai transisi gerak tari Mulo Pado 

(Dokumentasi; tim peneliti Mei 2017) 

 

c. Dimensi Gerak 

Dimensi adalah salah satu aspek keruangn ketika  seorang penari bergerak 

baik itu dari sisi ketingian jangkauan gerak, melebar  kesamping (kanan 

dan kiri) dan dari sisi kedalaman  gerak kedepan dan kebelakang. Dimensi 

gerak dalam tari  Mulo Pado ini ada tiga yaitu; 1)  gerak dalam bentuk 

yang sederhana, hanya dapat dilihat dari satu arah atau dari depan saja, 2) 

gerak yang mulai bervariasi, tubuh penari dapat dilihat dari dua arah, 

depan dan samping badan, 3) gerak yang mengolah ruang secara variatif, 

misalnya berputar dan lain sebagainya. Bila dilihat dari dimensi gerak 

secara keruangan, walaupun  tari ini terlihat dari satu arah tetapi  

menunjukkan bahwa  bidang bidang  yang ada menjadi hidup karena 

bentuk dan variasi gerak. . Gerakan lebih didominasi oleh kedua lengan, 

karena makna setiap gerakan terdapat pada gerakan lengan seperti gambar 

di bawah ini. 
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Gambar. 22 

Dimensi gerak 

(Dokumentasi tim peneliti, 13 September 2017) 

 

e. Bagian Tubuh yang Aktif Bergerak 

              Bagian tubuh yang aktif  dalam tari Mulo Pado  terutama pada 

tangan dan kaki.  Pada bahagian ini,  dari unsur tenaga terkait dengan 

intensitas dan aksentuasi  dalam  penyaluran energi  dari  gerak pokok 

sehingga   akan menghasilkan kualitas gerak  yang maksimal sebagai 

instrumen ekspresi.Kemudian kekuatan instrumen tubuh yang aktif  ini  

akan melahirkan gerakan  yang menyiratkan  makna dan penamaan  dari 

gerak pokoknya. 

 

Gambar. 23 

Tubuh yang aktif bergerak 

(Dokumentasi tim peneliti, 13 September 2017) 
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f. Aksi dan Usaha 

   Aksi, adalah wujud gerak yang dilakukan penari dengan ruang 

sekitarnya,  sedangkan usaha  adalah cara berpindah untuk menghasilkan 

kualitas gerak yang kemudianmemberi makna pada tari.Gaya tari Mulo 

Pado sebagaimana dijelaskan di atas masing-masing gerak yang 

distrukturkan pencipta memiliki makna  ditandai oleh bentuk gerak 

bersangkutan sebagai objek yang terlihat. Kemudian dari segi ruang gerak   

yang terkait dengan unsur yang meliputinya terutama  pada gerak pokok  

memiliki volume gerak  besar  dan    secara kualitas  setiap   energi  yang 

disalurkan  dalam gerak membuat tarian ini  menjadi hidup. 

E.  Ihwal Tari Benten (Pasisia) 

Penciptaan Tari Benten  tidak dapat diketahui  asal usulnya,  akan 

tetapi tarian ini  telah merupakan milik masyarakat  Nagari Laban Kecamatan 

IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagaimana halnya tari Mulo Pado, tari 

Benten juga memiliki latar belakang kehadirannya. Namun demikian ada dua 

versi yang menjelaskan tentang kehadiran tersebut; pertama, tari Benten  

mengisahkan tentang kehidupan suatu keluarga yaitu; seorang ibu yang 

bijaksana  bernama Benten, dan ayah bernama Adau Adau. Keluarga ini 

memiliki dua orang anak bernama Buai Buai dan Rantak Kudo.  (Herawati, 

2006: 1);kedua,tari Benten merupakan penggambaran dari alam yaitu burung 

elang. Gerak-gerak tari benten  melambangkan suasana seekor burung elang 

yang sedang terbang di udara siang hari (Hartati, 1992: 25).Sedangkan jika 

ditanya kembali kepada pewaris tari benten saat ini tidak diperoleh informasi 

tentang pengertian tari Benten, kecuali nama-nama gerak yang masih diingat.   

Namun demikian, tari Benten  saat ini masih hidup di tengah 

masyarakat Pesisir Selatan sebagai wilayah rantau khususnya di daerah 

Laban. Tari ini tetap ditumbuh kembangkan oleh senimannya sebatas 

melatihkan gerak-gerak tarian kepada generasi  dan secara teks juga 

mengalami perubahan sebagaimana halnya tari Mulo pado. Hal ini juga  

berdampak hilangnya karakteristik tari Benten secara utuh, termasuk nilai dan 
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makna filosofisnya. Jika  tidak digali kembali maka tari Benten  akan punah 

secara konteks. Tahun 1990, ASKI Padang panjang pernah mengadakan 

survei  ke daerah Pesisir Selatan untuk mendata tari-tari yang ada di daerah 

Pesisir Selatan dintaranya; tari Rantak Kudo, Tari Benten, Tari Piring 

Lumpo,Tari SapuTangan dan  Tari Tak Oyai.  Setelah pendataan tersebut  

kemudian seniman tradisi sebagai pelaku tari  didatangkan ke kampus ASKI 

Padangpanjang selama satu minggu,  kemudian beberapa dosen pengajar tari 

tradisi melakukan magang tari tersebut langsung dengan seniman tari tradisi. 

Kegiatan magang inilah yang  didokumentasikan kedalam bentuk audio 

visual sebagai bahan ajar tari tradisi. Namun pada saat ini audio visual terebut 

tidak dapat dipergunakan dan dipedomani lagi sesuai dengan fungsinya 

karena  terlihat kabur dan terputus-putus.  Sebagai pedoman  untuk bahan ajar  

dokumentasi ini sudah tidak memadai  baik bagi Dosen sendiri maupun 

mahasiswa. Untuk itu perlu diteliti kembali agar tari ini tetap hidup dan  eksis  

ditengah masyarakat  sebagai pemilik tari Benten. Tari benten  adalah tarian 

yang  distrukturkan sesuai dengan dendang yang dibawakan oleh pemusik  

berupa syair  yang didendangkan  yaitu;padendangan, kasang, dendang 

panjang, dendang adau adau, dendang sibadindin dan dendang rantak kudo. 

 

1. Struktur dan Bentuk Tari Benten 

Sebagaimana halnya  tariMulo Pado, Tari Benten memiliki gaya 

tersendiri yang secara koreografis juga dapat dianalisis terkait dengan elemen-

elemen yang distrukturkan oleh seniman penciptanya. Bila dilihat dari 

informasi nara sumber tentang pendapat yang pertama, mengatakan bahwa tari 

ini menceritakan tentang kehidupan keluarga,maka struktur tarian pada 

bahagian awal  di mulai dengan gerak pokok padendangan yang berisikan 

tentang syair menidurkan anak. Kemudian dari gerak kasang, panjang,  

sibadindin, adau-adau dan rantak kudo menceritakan tentang aktifitas sehari-

hari dalam keluarga, yang diperkuat oleh syair  dendang  pemusik. Sementara 

itu untuk informasi  kedua mengatakan bahwa tari Benten merupakan peniruan 

dari pada gerak burung elang yang sedang terbang  berputar-putar (bentan 
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bentan) di siang hari. Pendapat yang kedua ini bila dikaitkan dengan struktur 

dan bentuk gerak  tari dari  awal,tengah dan akhir secara keseluruhan  tidak 

menggambarkan aktifitas ataupun pemaknaan tentang keperkasaan burung ini. 

Dengan demikian  pada tari Benten,dari pola-pola gerak  dasar  dalam tarian 

sangat erat kaitannya dengan informasi pertama . Hal ini juga diperkuat dengan 

syair yang   didendangkan oleh pemusik yang  menceritakan tentang kehidupan 

dalam suatu keluarga. 

a. Penari  

Dalam koreografi yang bersifat kelompok biasanya ada penari yang 

menjadi pedoman atau panutan dari penari lainnya agar kelihatan serasi 

atau serempak. Tak terkecuali dengan penari  tari Benten  dari dua orang 

penari  pria ada yang menjadi pembawa gerak yang  diikuti pasangannya.   

Dalam perkembangannya saat ini sudah dapat ditarikan oleh perempuan 

berjumlah genap ditarikan secara berpasangan.  

b. Gerak  

Gerak tari benten, bagian-bagiannya disesuaikan dengan dendang yang 

dibawakan sebagai pengiringnya seperti dijelaskan berikut. 

1). Gerak Padendangan 

 Gerak padendangan mengekspresikan gerak tari berkarakter tenang, 

tempo musiknya sedang menggambarkan kelemahlembutan dan kesabaran 

seorang ibu. Sikap awal penari tegak lurus, kemudian kaki kanan 

dilangkahkan lebar ke belakang  membuat pitunggua suok (kanan), sejalan 

dengan itu kedua tangan diayunkan lurus ke depan dada. Kemudian kedua 

jari jari tangan  (jari tengah dan ibu jari)  digerakan 4 hitungan  dan ditutup 

dengan menyeret kaki kanan kearah kaki kiri seiring dengan posisi tangan 

kanan menyiku didepan dada dan tangan kiri lurus sejajar badan dengan 

posisi ujung jari tangan kebawah. Gerak ini dimaknai kesiap siagaan untuk 

melindungi diri. 
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Gambar. 24 

 Gerak Padendangban 

(Dokumentasi; tim peneliti 13 September 2017) 

 

 

2). Gerak Kasang 

Gerak kasang mengekspresikan gerak yang agung sebagai 

penggambaran untuk meninggikan atau menghormati seorang ibu. 

Gerak ini dilakukan;kaki  kanan  dilangkah kan kesamping kanan 

dengan posisi pitunggue kanan, kaki kiri ditekuk,  kedua tangan 

digerakkan dari samping kiri kearah kanan dengan posisi akhir kedua  

tangan lengkung didepan badan dengan ujung jarikiri ke bawah dan 

ujung jari kanan keatas. Kemudian langkahkan kaki kanan kearah 

pasangan  dua  hitungan diikuti oleh kaki kiri lalu  mundur dua hitungan 

keposisi semula. Seiring dengan  itu kedua tangan melakukan gerak 

lenggang.   Gerak ini dimaknai sebagai sikap siaga untruk menyerang 

atau menagkis. Hal ini merupakan makna tersirat bahwa bila ada 

bahaya, rintangan dapat diatasi atau diselesaikan. 
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Gambar. 25 

Gerak Kasang 

(Dokumentasi; tim peneliti 13 September  2017) 

 

3). Gerak Panjang 

  Gerak ini menggambarkan lika-liku kehidupan berumah tangga dan 

mampu menyelesaikan persoalan-persoalan secara bijaksana. Temp[o 

musik lambat dengan ritme bebas yang diselingi dengan dinamik yang 

keras. Gerak dilakukan, kaki kanan  atau kaki kiri  dari masing masing 

penari diangkat lalu dilangkahkan serong kanan dengan posisi  kaki 

pitunggue, kaki kiri  lurus  dibelakang.  Kedua tangan suduang daun di 

atas kepala.Gerak ini dilakukan delapan hitungan kiri dan kanan 

dilakukan secara bergantian. Gerak panjang dimaknai  sebagai 

ketabahan dan keuletan. 

 
 

Gambar. 26 

 Gerak Panjang 

(Dokumentasi; tim peneliti 13 September 2017) 
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4) Gerak Adau Adau 

 Gerak ini menggambarkan kelemahlembutan seorang ibu dalam 

menghadapi persoalan-persoalan kehidupan dengan gerakan; kaki 

kanan  dilangkahkan ke arah lawan kemudian menyilang dengan  kaki 

kiri sehingga membentuk posisi  pitunggue, tangan kiri  dan kanan 

diayun dari bawah keatas dengan posisi kedua siku ditekuk. Pada 

hitungan 4 badan rendah  kaki silang. Kemudian kedua penari berpoutar 

yang disebut babaleh.  Lalu buka kaki kanan satu langkah (langkah 

satu) diartikan sebagai langkah ”usali” oleh senimannya yang 

merupakan langkah alif yang dimaknai manusia mengharapkan 

keredhaan-Nya. 

 
Gambar. 27 

Gerak Adau Adau 

(Dokumentasi; tim peneliti 13 September 2017) 

 

5). Gerak Sibadindin 

Gerak Sibadindin  menggambarkan suasana gembira artinya segala 

persoalan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik dengan gerakan; 

kaki kanan diangkat lalu diturunkan dan membuat sudut 180
0
  sementara  

itu kaki kiri menapak dan ujung jari samping kiri.  Kemudian tumit dan 

ujung jari digerakkan secara bergantian sebanyak empat hitungan . Lengan 

kiri menyiku  dan membuat sudut 90
0
 di depan dada Ujung jari tangan 

tegak lurus, tangan kanan lurus disamping badan dengan telapak tangan 

arah atas,  serta posisi badan arah  kesamping. Gerak ini dimaknai manusia 
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hidup di dunia ingin senang. Untuk mencari kesenangan itu di antara 

manusia ada yang tidak mengenal lawan atau kawan. 

 
 

Gambar. 28 

Gerak Sibadindin 

(Dokumentasi; tim peneliti 13 September 2017) 

 

6) Gerak Rantak Kudo 

Gerak ini adalah bagian akhir sebagai ending dari tarian yang 

mengekspresikan gerak lioncah dan gembira dengan makna akhir 

sebuah perjalanan hidup sebagai puncak kebahagiaan. Gerak rantak 

kudo di awali dengan membuka kaki kanan atau kaki kiri sesuai dengan 

posisi penari, kemudian kaki yang dibelakang ditekuk, ujung jari kaki 

yang berada didepan diangkat, tumit berada di lantai. Kemudian ujung 

jari kaki digerakan kearah lantai (lapak kaki) sebanyak empat hitungan. 

Kedua tangan secara bergantian melakukan gerak ayun didepan badan 

seseiring dengan kepala diangukkan kebawah dan keatas. Posisi kedua 

tangan menyiku dan membentuk sudut 65 derajat. Kemudian kaki kiri 

dan kanan dilangkahkan bergantian kearah pasangan seiring dengan   

mengayun kedua tangan. Lalu kaki  kanan diputar 360 derajat sehingga 

kembali keposisi semula berhadapan tetapi berpindah ke tempat 

pasangan.       
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Gambar. 29 

Gerak Rantak Kudo 

(Dokumentasi; tim peneliti 13 September 2017) 

 

c. Musik Pengiring Tari Benten 

Penyajian tari Bentendari dahulu sampai sekarang selalu diiringi 

vokal (dendang) dan intrumental Adok  (gendang). Musik vokal berperan 

sebagai pembawa melodi dengan ungkapan-ungkapan teks yang berisi 

pantun. Pantun yang didendangkan tidak utuh sebagai sebuah pantun, 

melainkan pantun yang dipenggal-penggal oleh kata-kata tambahan 

sebagai pembawaan melodi. Sedangkan alat musik Adok berperan sebagai 

pembawa ritme yang variatif dalam sebuah komposisi musik tari Benten. 

Jumlah pemain musik untuk mengiring tari Benten minimal dua 

orang, yang satu memainkan Adok untuk menghasilkan ritme sekaligus 

sebagai pendendang,  yang satu lagi khusus sebagai pendendang untuk  

menyuarakan teks-teks pantun dengan kata-kata tambahan.Adok adalah 

alat perkusi bermuka satu tempat menghasilkan bunyi yang dimainkan 

secara duduk bersila dengan cara Adok diletakkan di atas kaki,  permukaan 

menghadap ke depan yang dipegang oleh kedua tangan. Bagian belakang 

Adok terbuka yang fungsinya hanya sebagai rongga resonansi. 

Permukaannya ditabuh dengan telapak dan jari tangan 

Keutuhan musik tari Benten teridiri dari enam bagian, dan nama-

nama bagian tersebut sama dengan nama-nama pada  bagian tari benten 

tersebut yaitu;  
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1. Dendang Padendangan; tempo musik sedang yang terdiri dari satu bait 

pantun kemudian diberi kata-kata tambahan intro serta penutup. Satu 

bait pantun dengan intro dan penutup akan menjadi sepuluh baris. 

Menurut baris pantun, satu bait hanya terdiri dari empat baris. Jika 

ditambah dengan kata-kata tambahan, menjadilah ia delapan baris. 

Baris kata-0kata inilah yang didendangkan menjadi sebuah melodi. 

Melodi ini didikat oleh bunyi Adok sebagai pengatur ritme melodi. 

2. DendangKasang; tempo musik sama dengan di atas, teks lagu juga 

berupa pantun. Satu pantun didendangkan menjadi 16 baris. Melodi 

terdiri dari ritme bebas dan ritme terikat. Bunyi Adok selalu bersamaan 

dengan melodi dendang. 

3. Dendang Panjang; musik diawali dengan tempo agak cepat dengan 

dinamik yang keras. Jumlah teks terdiri dari 10 baris dinyanyikan 

dengan ritme bebas dan terikat. Bunyi Adok selalu pada melodi ritme 

terikat. 

4. Dendang Adau-Adau; tempo musik sedang, teks lagu enam baris, 

melodi keseluruhan menggunakan ritme terikat  dan bunyi Adok dari 

awal sampai akhir sama. 

5. Dendang Sibadindin; tempo musik agak cepat dari sebelumnya. Teks 

lagu satu bait pantun terdiri dari empat baris, ditambah intro dan 

npenutup jumlahnya menjadi enam baris.  

6. Dendang Rantak Kudo; tempo musik cepat. Jumlah pantun tidak terikat 

karena ditentukan oleh kehendak gerakan tari yang sifatnya gembira.  
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Gambar. 30 

Alat musik Adok 

(Dokumentasi; tim peneliti Juni 2017) 

 

Struktur musik tari Benten dapat dikatakan sudah baku yang mengandung 

cerita sesuai pula dengan struktur dan bentuk tariannya yang terdiri dari; 1) 

padendangan  tempo musik sedang dengan gerak tari berkarakter tenang 

menggambarkan kelemah lembutan dan kesabaran seorang ibu, 2)  Kasang, 

tempo lambat mengekspresikan gerak untuk mengaagungkan dan 

menghormati seorang ibu, 3) Panjang, mengekspresikan gerak tegas 

mencerminkan liku liku kehidupan berumah tangga, 4)Adau Adau, 

mengekspresikan gerak kelemahlembutan hati seorang ibu, 5)  Sibadindin  

mengekspresikan gerak dalam suasana gembira, dan 6)  Rantak Kudo 

sebagai akhir dan puncak musik dengan mengekspresikan gerak lincah dan 

gembira yang memberi makna akhir perjalanan hidup. Adapun notasi 

musiknya dapat dilihat seperti di bawah ini. 
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d. Pola lantai 

Pola lantai  adalah    lintasan yang  ditempati oleh gerak-gerak para penari 

di atas lantai. Pola lantai ini tidak hanya dibuat-buat akan tetapi disadari 

terus menerus mobilitasnya selama penari bergerak.  Pada tari Benten pola 

lantai yang digunakan hanya berbentuk sejajar antara kiri dan kanan. 

Penentu utama untuk perpindahan pola lantai biasanya dari penari inti 

sebagai pembawa gerak. Pola lantai tari Benten ini sama halnya dengan 

pola lantai tari Mulo Pado.   

e. Rias dan kostum 

Pemakaian   rias dan kostum pada  penari tradisi  Benten  tidak rumit dan 

sangat  sederhana karena tari Bentenditarikan oleh laki-laki, maka kostum 

yang dipakai berupa celana galembong,baju  gadang taluak 

balango,samping dan destar   tanpa menggunakan rias khusus.  

g. Tempat Pertunjukan 

Seperti  hal nya tari Mulo Pado yang telah dijelaskan sebelumnya,  maka 

pada tari Bentenjuga dipertunjukandi sasaran atau arena pertunjukan 

terbuka ketika ada acara alek nagari yang berfungsi  sebagai hiburan 

2. Gaya/Karakteristik Tari Benten 

a. Sikap Tubuh 

Munculnya sikap tubuh dalam tari disebabkan beberapa faktor, seperti  

pengaruh kondisi dari wilayah tempat pertumbuhan tari tersebut. Faktor ini 

sangat berpengaruh terhadap bentuk gerak yang dilahirkannya dan akan 

menjadi ciri spesifik  sebagai pembeda dengan tari lainnya.  Apabila 

dilihat dari wilayah tempat tumbuhnya tari Benten ini berada diwilayah 

pesisir dengan latar belakang kehidupan masyarakatnya adalah nelayan. 

Dari sikap badan yaitu dari pinggang keatas agak condong kedepan seolah 

olah seperti orang menarik pukat.  Gerakan kaki lebih mendominasi tari  

dengan posisi basitinjek,pijak baro atau  rantak.  Kedua tangan membuka 

(direntangkan) dan kepala mengikuti gerakan tangan. 
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Unsur sikap; 

 

Kepala Badan Tangan Kaki 

Tagak atau Takua Condong ka muko Bukak  Pitunggua 

 

Unsur gerak pada sub-sub sistem 

Kepala Badan Tangan Kaki 

angguak galeong Pauah 

dilayang dan 

garitiak 

Lapiak ujung 

jari 

 

 

Gambar. 31 

Sikap tubuh 

(Dokumentasi; tim peneliti 13 September  2017) 

 

b. Tipe Transisi gerak 

Didalam sebuah rangkaian atau transisi gerak yang harus dipertimbangkan   

adalah efektifitas keutuhan atau kesatuan dari frase frase gerak, sehingga 

tidak terputus putus dan menyambung secara  keseluruhan.Akan tetapi 

didalam tari  Benten sudah mempunyai pola nya sendiri, pada  setiap 

perpindahan gerak penari akan  mengikuti pola ritme dari iringan nya. 

Transisi selalu diawali dengan sikap berdiri biasa dan buka, kemudian 

penari merubah arah hadap ke depan ke belakangan untuk melanjutkan 
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gerak berikutnya, begitu seterusnya, tanpa ada motif tertentu sebagai tipe 

transisinya. Oleh karena itu tipe transisi pada tari Benten  tidak begitu 

rumit, karena variasi gerak juga tidak banyak.  

 

Gambar. 32 

Tipe transisi 

(Dokumentasi; tim peneliti 13 September  2017) 

 

c. Dimensi Gerak 

Dimensi gerak pada tari Benten apabila dilihat dari jangkauan  tubuh 

penari  ketika bergerak baik dari sisi jangkauan  ke atas, melebar 

kesamping kiri dan kanan  serta dari kedalaman gerak  muka dan belakang   

dari struktur keruangan  memiliki tiga dimensi ; 1) bentuk , dapat dilihat 

dari satu arah atau dari depan saja, 2) gerak bervariasi,ketika gerak tubuh 

penari dapat dilihat dari dua arah, depan dan samping 3) gerak yang 

mengolah  kedalaman ruang secara variatif, misalnya berputar,kemudian 

melakukan variasi kesamping kiri dan kanan dan lain sebagainya. Dimensi 

gerak hanya terlihat pada satu arah yaitu dari depan saja, karena tari ini 

tidak menunjukkan perubahan arah hadap. Gerakan lebih didominasi oleh 

kaki dan lengan hanya mengikuti gerak,  makna setiap gerakan terdapat 

pada penamaan gerak. 

 



61 

 

d. Bagian Tubuh yang Aktif Bergerak 

Tubuh yang aktif bergerak terletak pada kedua kaki  karena  gerakan tari 

Benten di dominasi oleh gerakan kaki  ketika bergerak, sementara gerakan 

tangan tidak terlalu bervariasi . 

e. Aksi dan Usaha 

Gaya tari Benten sebagaimana dijelaskan di atas masing-masing gerak 

yang distrukturkan pencipta memiliki makna yang ditandai oleh bentuk 

gerak bersangkutan sebagai objek yang terlihat. 

 Berdasarkan uraian tentang kedua tari di atas yaitu; tari Mulo pado dan tari 

Benten dapat dikatakan tari yang memiliki ciri, baik dari cerita yang disampaikan 

maupun bentuk dan struktur tarian. Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar 

untuk pembelajaran tari tradisi Minangkabau dengan harapan tari tersebut tidak 

kehilangan identitas sebagai milik masyarakat bersangkutan. Kemudian dibuat 

buku ajar untuk diterbitkann sebagai bahan pembelajaran di Prodi Tari Institut 

Seni Indonesia Padangpanjang. 

 

F. Luaran yang dicapai 

1. Rencana Target Capaian Tahunan 

 

No  

Jenis Luaran 

Indikator Capaian 

TS TS+1 

1 Publikasi Ilmiah Internasional  

Accepted 
 

Nasional Terkreditasi   

2 Pemakalah Dalam  

Pertemuan Ilmiah 

Internaonal  

Ada 

 

Nasional  

3 Keynote Speaker dalam 

pertemuan ilmiah 

Internasional Tidak 

ada 

 

Nasional  

4 Visiting Lecturer Internasional Tidak 

ada 

 

 

5 

Hak Atas Kekayaan 

Intelektual (HKI) 

Paten  

 

 

 

Tidak 

ada 

 

Paten Sederhana  

Hak cipta  

Merek Dagang  

Rahasia dagang  

Desain produk industri Hak 
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Cipta 

Buku 

Indikasi Geografis  

Perlindungan Varietaw 

Tanaman 

 

Perlindungan Properti 

Sirkuit Terpadu 

 

6 Teknologi tepat guna Tidak 

ada 

 

7 Model/Purwarupa/Desain/Karya Seni/Rekayasa 

Sosial 

Tidak 

ada 

 

8 Buku Ajar (ISBN) Tidak 

ada 

 

 

Penelitian dalam bentuk perancangan bahan ajar mengenai tari-tari tradisi 

Minangkabau, nantinya akan mengeluarkan produk terapan berupa buku ajar 

dan dokumentasi tari dalam bentuk audio-video. Penelitian dalam bentuk 

perancangan bahan ajar dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teks dan 

konteks kultural yang melandasi kehidupan tari-tari tradisi di tengah 

masyarakat Minangkabau yang telah dilaksanakan pada Tahap I. Perancangan 

bahan ajar tari tradisi Minang, merupakan bentuk lain dari pengembangan, 

sebagaimana dikutip dari Edy Sedyawati (1984), mengungkapkan bahwa ada 

dua pengertian berkaitan dengan pengembangan, yakni (1) pengembangan 

dalam arti pengolahan berdasarkan unsur-unsur tradisi yang diberi nafas baru 

sesuai dengan tingkat perkembangan masa, tanpa mengurangi/menghilangkan 

nilai-nilai tradisi, dan (2) pengembangan dalam arti penyebarluasan, untuk 

dapat dinikmati dan diresapi oleh lingkungan masyarakat yang lebih 

luas.Dalam konteks penelitian yang dilakukan, pengembangan dalam hal ini 

memiliki kesamaan arti dengan penyebarluasan tari tradisi untuk dapat 

diajarkan kembali di lingkungan akademik. 
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BAB. VI 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA. 

A. Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 

 

TKT DEFENISI DESKRIPSI KESIAPAN 

3 Konsep dan 

karakteristik penting 

dari satu teknologi 

telah dibuktikan 

secara analitis dan 

eksperimental. 

1. Telah dilakukan studi analitik mendukung 

prediksi kinerja elemen-elemen teknologi. 

2. Telah diidentifikasi dan diprediksi 

karakteri/sifat dan kapasitas unjuk kerja 

sistem dasar. 

3. Telah dilakukan percobaan laboratorium 

untuk menguji kelayakan penerapan 

teknologi tersebut. 

4. Telah dilakukan peneletian  untuk 

memprediksi kinerja tiap elemen teknologi. 

5. Secara teoritis, empiris dan eksperimen 

telah diketahui komponen-komponen 

sistem teknologi tersebut dapat bekerja 

dengan baik. 

 

 

 

4 

 

 

 

Komponen teknologi 

telah divalidasi dalam 

lingkungan 

laboratorium. 

 

1. Hasil percobaan laboratorium terhadap 

setiap komponen menunjukkan bahwa 

setiap komponen dapat beroperasi. 

2. Telah dilakukan percobaan fungsi utama 

teknologi dalam lingkungan yang relevan. 

3. Purwarupa teknologi skala laboratorium 

telah dibuat. 

 

B. Tahapan Tahun II   

1. Penyusunan Draft Buku Ajar 

Ujicoba produk dilakukan dengan melakukan eksperimen langsung di 

lapangan pada sampel yang terbatas. Ujicoba ini ditujukan untuk 

membandingkan bagaimana pemahaman mahasiswa tentang tari gaya 

darek dan gaya pesisir  sebelum dan sesudah diperkenalkan model 

pembelajaran tari tradisional  lewat kerja labor. 
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2. Validasi Bahan Ajar 

Validitas data dilakukan untuk menguji dan memastikan kebenaran data. 

Dalam penelitian ini, validitas data dilakukan dengan cara Focus Group 

Discussion (FGD), dengan mengundang sejumlah pihak dari kalangan 

praktisi, akademisi, serta budayawan yang dapat memberi masukan dan 

mengkoreksi hasil penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan.   

3. Workshop 

Workshop dilakukan secara terbatas dengan mengujikan bahan ajar kepada 

dosen dan mahasiswa untuk menguji penerapan temuan di lingkungan 

prodi Tari Institut Seni Indonesia Padangpanjang.  

4. Publikasi 

Publikasi dalam bentuk artikel ilmiah ke jurnal dan seminar.  

5. Pengemasan Bahan Ajar dalam Bentuk Buku dan Dokumentasi Video 

Tahap akhir dari penelitian adalah pngemasan bahan ajar dalam bentuk 

buku ajar dan dokumentasi video dengan melibatkan editor dari pihak 

percetakan.  

6. Penyusunan Laporan Penelitian 

Penyusunan laporan penelitian tahun ke-dua dilengkapi dengan 

pembahasan penelitian secara keseluruhan yang dimulai semenjak tahun 

pertama. 
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 C. Diagram Alir penelitian 

Skema 1 : Desain Penelitian 
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Tari Mulo Pado 
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Tari Benten 
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Teks dan konteks 
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Publikasi Artikel Ilmiah 
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Penyusunan Draft 

Validasi dalam bentuk Focus Group Discussion 

(FGD) 

Publikasi Artikel Ilmiah 

Uji coba dalam bentuk Workshop 

Konsepsi Tari Minangkabau Darek dan Pasisia dan Buku Ajar 

dan Buku Ajar 

Pengemasan Bahan Ajar dalam bentuk Buku Ajar dan  

Dokumentasi Video 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Tari Mulo Pado  yang berasal dari Padang Magek dan tari Benten  yang 

bersal dari Laban Salido Pesisir Selatan adalah  tari tradisional yang saat sekarang 

telah mengalami perubahan baik secara teks maupun konteks. Apalagi seniman 

yang memahami tentang tari tersebut telah tutup usia, dan generasi penerus tidak 

peka terhadap identitas budaya yang dimiliki. Hal ini tentu berdampak terhadap 

hilangnya nilai-nilai budaya yang melekat pada suatu daerah. Dalam hal ini 

dibutuhkan kembali pemahamannya sebagai bahan pembelajaran seni dan budaya. 

Seniman-seniman tari Mulo Pado banyak yang merantau baik penari maupun 

pemusiknya. Tetapi tari ini sudah menjadi milik masyarakat dan telah diajarkan 

kepada anak anak sekolah sehingga ia tetap hidup di tengah masyarakat. Namun 

demikian hanya sekedar menghafal gerak, bahkan pola pola gerak tidak sama 

dengan pola pola gerak tari Mulo pado semula, karena kebutuhan sebuah 

pertunjukan. Untuk kebutuhan penelitian dalam menggali kembali potensi tari 

Mulo Pado sebagai bahan pembelajaran, maka melalui wali nagari Padang Magek 

seniman-seniman yang berusia 82 tahun hadir untuk memperoleh informasi 

tentang kehadiran tari Mulo pado. Begitu juga dengan anak tarmizi sebagai  

seniman pertama tari ini  yang sudah tutp usia juga hadir, begitu juga dengan 

pemusiknya.  Anak Tarmizi atas motivasi dari Wali nagari Padang Magek 

antusias untuk menghidupkan kembali sanggar Mulo Pado. 

Begitu juga dengan seniman-seniman tari Benten yang sudah tutup usia, tetapi 

masih ada alih generasi yaitu anaknya bernama Gusman yang ekspresif untuk 

menarikan tari benten, tetapi ketika ditanyakan tentang arti dari benten ia merasa 

kebingungan dan mencari tahu tentang hal itu kepada yang mengerti, sehingga 

diperoleh informasi apa arti benten sesungguhnya. 

Dari perolehan dan analisis data diperoleh beberapa kesimpulan dana saran 

sebagai berikut. 
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A. Kesimpulan 

1. Tari MuloPado dan tari Benten memiliki kesamaan, yakni keduanya 

merupakan tari yang bercerita atau disebut juga tari Kaba sebagaimana 

dijelaskan oleh A.A. Navis dalam bukunya Alam Terkembang Jadi Guru 

(1986), bahwa karakteristik tari kaba adalah dimana cerita menjadi unsur 

utama yang kemudian ditarikan melalui dendang yang dinyanyikan oleh 

pemusik yang menggunakan alat music yang disebut adok. 

2. Kesamaan juga muncul dari pembabakan dalam tarian dan penamaan 

gerak. Meski demikian, terdapat perbedaan pada karakteristik gerak yang 

dikembangkan. Pada tari Mulo Pado klarakte3ristik gerak badan 

tagak,dominasi gerak lebih banyak pada geraqkan tangan.sedangkan pada 

tari Benten  sikap badan condong,dominasi gerak  lebih banyak pada 

kakiyang lebih variatif Kalau bisa ditambahkan apa bedanya  

3. Gerak tari bersifat mimetif dan improvisatif  yang bersumber darigerak 

pencak silat.  

4. Ragam-ragam gerak tari mulo pado melambangkan perjalanan Ninik 

Mamak nan Batigodalam mencari pemukiman untuk ditempati. Hal ini 

diungkapkan melalui nama-nama gerak yang dihasilkan. Begitu juga 

dengan tari benten yang melambangkan kisah kehidupan dalam berumah 

tangga. 

5. Karakteristik tari Mulo Pado sikap tubuh lebih membumi atau kekuatan 

gerak terlertak pada kaki yang selalu menumpu ke tanah dan gerak tari 

didominasi oleh gerak tangan. 

6. Karakteristik pada  tari Benten sikap tubuh agak condong ke depan sesuai 

dengan wilayah pertumbuhannya yang masyarakatnya hidup sebagai 

nelayan. Gerak kaki lebih dinamis dan variatif yang diikuti oleh gerakan 

tangan yang selalu mengayun, sehinggan nama nama gerak cendceraung 

terletak pada kaki seperti; bawsitinjek, pijak baro, rantak cupu, dan rantak 

kudo 
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B.  Saran 

 

1. Diharapkan hasil laporan ini dapat dimanfaatkan oleh Program Studi Seni 

Tari, Institut Seni Indonesia Padangpanjang sebagai pedoman pembelajaran 

tari tradisi Minangkabau, terutama tari Mulo Pada  dan tari Benten. 

2. Tari Mulo Pada  dan tari  Benten memiliki karakteristik dan nilai nilai 

filosofis yang dapat dipahami secara teks maupun konteks. Oleh karena itu 

diharapkan setiap mahasiswa mampu memahaminya terutama tenaga 

pengajar. 

3. Diharapan  kedua tari tersebut tetap eksis dengan cara melakukan 

pembinaan terhadap generasi muda secara berkelanjutan di bawah 

lindungan pemerintahan nagari bersangkutan agar tari ini tidak kehilangan 

identitasnya sebagai milik masyarakat. 

4. Diharapkan Dinas Pariwisata tetap melestarikan tari tari tradisional sesuai 

dengan struktur dan bentuk aslinya sebagai dokumentasi budaya daerah. 
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