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TARI BUAI―BUAI PADA MASYARAKAT D工  DESA PAUH8

SUATU TIN」AUAN HISTORIS DAN STRUKTURAL
FuJl Astuti, dkk.

ABSTRAK

Tari Buai-buai, sebagai salah satu bentuk kesenian
masyarakat Pauh, dapat dipahami sebagai tanda yang mencer-
minkan cara hidup dan cara berada masyarakat dalam kisaran
sejarah sosial mereka. Bagaimana kisaran sejarah sosial itu
berdampak bagi pembentukan t ipologi struktural tari Buai-
buai merupakan fokus dalam penelitian i.ni- Upaya yang
di lakukan sesuai dengan maksud itu ialah (a) melacak asal
usul tari buai-buai, (b) melihat bentuk struktur tari buai-
buai yang berkembang di desa Pauh dengan keterkaitannya pada
pola kehidupan masyarakat dimana tari itu tumbuh' Hal itu
didekati secara struktral pada level gugus, kalimat, frase'
dan motif .

Hasil penelitian menuniukkan bahwa pada awalnya tari
buai-buai berasal dari Kerajaan Indrapura. Pertumbuhan tari
di kerajan Indrapura sangat terkait dengan aktivitas-
akt ivi tasa sikambang sebagai Pekerja dan pengasuh putra-
putri raja di Ker&jaan Indrapura. Adapun gerak int i yang
terdapat ali Kerajaan Indrapur& adalah gerak buai-buai 

'
nandi-nandi, rantak kudo, dan tikam jajak dan seterusnya
keempat gerak inti (pokok) ini menyebar ke Desa Pauh'

Setelah tari buai-buai sampai di pauh empat gerak inti
yang berasal dari Kerajaan Indrapura mengalami perkembangan
dengan variasi gerak hingga mencapai 12, 14, 17 ragam gerak'
Sementara bentuk dan ide pengembangan geraknya sangat ter-
kait dengan pola kehidupan masyarakat pauh dalam tataran
petani hingga bentuk ragam gerak dan pemberian nama gerak
memiliki kecenderungan pada pola kehidupan petani ' Setelah
di lakukan analisis terhadap tari buai-buai yang berkembang
di Desa Pauh terdapat 4 gugus gerak yang berperan sebagai
gerak inti (pokok) yang terurai dalam 13 kalimst gerak, 24

irase gerak' dan 36 motif gerak sebagai pengembangan dari
gerak int i (pokok) .

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah
bahrva tari merupakan salah satu ungkapan simbol ik yang

dipelihara oleh masyarakat setempat. Adapun simbol-simbol
yang tertuang dalam bentuk gerak tari tersebut sangat ter-
kait dengan pola kehidupan masyarakat dimana tari itu tum-
buh.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Be l akang

Ada dugaan bahwa secara historis pertumbuhan awal tari
Buai-bua'i yang terdapat di daerah pauh, Kotamadya padang,

merupakan persebaran tari sikanbang dai-.i daerah pesisir
Selatan. Dalam keadaan sekarang, tari Buai-buai Iebih dike-
nal di kal angan masyarakat terbatas, khususnya di daerah

Pauh Kotamadya Padang, Oi lain pihak, dapat dikatakan bahwa

pertumbuhan tari ini t idak berkembang sepesat tari Rantak

Kudo, Dalam keadaan demikianlah, banyak kalangan yang memp-

ertanyakan dari mana asal tari Buai-buai ini. Apabila dili-
hat dari sisi struktur fidikal tarinya, tari buai-buai
tampak memperlihatkan karakteristik gerak yang sama dengan

tari Rantak Kudo yang terdapat di daerah Bayang pesisir
Selatan. Dalam pengertian demikian, tari Buai-buai sering
dianggap orang merupakan bagian dari tari rantak kudo. Akan

tetapi di sisi 1ain, dalam pandangan sepintas, terdapat
perbedaan yang esensial antara kedua tar.i tersebut, baik
dilihat dari segi alur gerak dan i rama musikalnya.

Perbedaan dan persamaan sepintas seperti dimaksud di

atas, pada dasarnya, menimbulkan permasal ahan yang pantas

ditelusuri secara akademis, Misalnya, bagaimanakah yang

sebenarnya keberadaan tari buai-buai yang berada di daerah

Pauh IX, dan bagaimana sejarahnya, apakah tari buai-buai di

daerah Pauh berasal dari pesisir Selatan di satu sisi atau

tari tersebut bertumbuh secara khas sesuai dengan karakter-
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'i st'i k sosiologis masYarakat

Kot amaya Padang saat ini '

pendukungnYa d i daerah Pauh,

Berdasarkan pengamatan' tari buai-buai di daerah Pauh

ini mempunyai ci ri-ci ri gerak yang khas. Kekhasan 'i tu perta-

ma kalinya didalami oleh peneliti ketika peneliti mengambi I

objek itu sebagai bagian dari penyelesaian tugas mata kul'i ah

Praktek Tarj mandi ri, salah satu tugas sebagai prasyarat

untuk mengambi'l sarjana Tari di IKIP Yogyakarta' Peneliti

mengangkat tar'i buai-buai ini yang artinya tari ini ditam-

pilkan di IKIP Yogyakarta, Iengkap dengan deskripsi gerak-

hydr namun tidak dianalisis menurut historis struktur dan

karakter tarinya. Setelah peneliti meraih sarjana tari'

tari buai-buai ini pernah ditampilkan di Jurusan Sendratasik

IKIP Padang, disini lah tampi 1 pertanyaan dari penonton yang

djsimpulkan banyak orang tidak mengenal gaya tari buai-buai

di daerah Pauh ini, tetapi orang hanya kenal lari buai-buai

yang merupakan bagian dari tari rantak kudo yang berasal

dari daerah Pesisi r Selatan.

Ha'l ini belum pernah ditel iti orang, bajk dali segi

historis, maupun strukturnya, untuk itu pula peneliti menco-

tJauntukmenelitinyasertamembahasnyayangditinjaudari

segi historis dan strukturnya. Adapun historis tari yang

dimaksud adalah dari mana asal tari buai-buai yang berdua di

daerah Pauh ini, bagaimana seiarah lahir atau terciptanya

tari buai-buai ini dan kapan saja tari ini ditampi lkan'

sedangkan kajian struktur yang dimaksudkan adalah keseluru-

han bentuk, yaitu bentuk yang mempunyai sistem dan subsis-
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tem, art inya bagaimana keterkaitan antara bagian-bagian
gerak-gerak yang sal i ng terkait satu sama I ai nnya. Sepe rt i
kebiasaan ditemukan pada tari tradisi bahwa wujud-

wujud gerak biasanya memi I iki makna, tetapi tidak lagi
berfungsi sebagai variasi saja, tetapi bermakna dalam kon-

teks gerak itu sendi ri, yang ditampi lkan oleh elemen dinami-

kanya.

Di dalam tari buai-buaf hal semacam ini, ditemukan baik
gerak variasi maupun gerak yang sepertinya memiliki makna,

setiap bagian gerak yang sudah mem.i liki makna maupun tidak
dapat diteliti dengan motif gerak atau yang bertumpu dalam

gugus gerakan tari. Kebiasaan pada tari tradisi untuk penya-

maan gerak-gerak diperoleh dari keadaan alam sekitar dalam

pola kehidupan masyarakat setempat, yang kemudian dari
norma-norma tersebut disimbolkan sebagai makna yang secara

filosofis sulit untuk dimengerti.

Sehubungan dengan pandangan di atas, maka dalam peneli-
tian ini akan diacu gagasan pendekatan struktural Levi-
St rauss ( 1 963 ) yang umum di gunakan dal am kaj i an-kaj i an

antropologis terhadap sistem tradisional. Melalui pendekatan

struktural, Levi -St rauss berupaya meni ngkat kan harkat
penjelasan mengenai sistem simbol ik seperti mitos, ritual
termasuk tari di dalamnya. Menurutnya, makna suatu mitos dan

ritual , dan tari merupakan sesuatu yang seharusnya dipahami

berdasarkan fungsi asasi mitos dan ritual , yaitu sebagai

penyediaan sistim kode kultural yang bekerja dalam alam

pemi ki ran luar sadar ( unconcious) masyarakat , ket i ka Levi-
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Strauss (1972) mengungkapkan tanggapanya terhadap perkem-

bangan tradisi pengakaiian mitos dan ritual , ia mengatakan

bahwa fungsi mitos dan ritual, bukanlah terutama pada aspek-

aspek psikologis, sosiologisnya melainkan pada struturnya'

Dalam hal ini yang dimaksud dengan struktur adalah pola-pola

perbedaan, oposisi yang membentuk struktur suatu mitos dan

ritual. Dalam pengertian yang Iuas pengertian struktur

tersebut adalah suatu otori tas yang berbeda diluar kesadaran

manusi a yang dengannya manus'i a membentuk dan berhadapan

dengan dunia sosialnya' Pandangan Geertz (1973) dan Levi-

Strauss (1963) seperti diungkapkan di atas berkaitan erat

dengan konsep teori interpretasi Paul Ricoeur (1982)' Perbe-

daanya adalah Lev'i -Strauss lebih menekankan anal isis struk-

tur permukaan ' Geertz menekankan anal isis kontekstual,

sedangkan Ricoeur mengajukan alternatif penggunaan keduanya

dalam menjelaskan suatu peristiwa sosial. Kl eden-P robonego ro

( 1987 ) merupakan seorang penel i t i Indonesi a yang pernah

mencoba menggunakan gagasan Ri coeur sebagai penunt un di

dalam memahami pertunjukan sosial , yakni Topeng Betaw'r '

MeIalui kajian ini di kemukakan bahwa siklus hermeneuti k atau

terbentuknya teks pada dasarnya tidak berjalan secara lini-

er, berasal dari Ricoeur melainkan menyerupai lingkaran'

Siklus itu pada mulanya berawal dari peristiwa sejarah'

kemudi an terbentuk narasi, dan pada gilirannya dijelmakan

menjadi pertunjukan sebagai hasi I interpretasi '

Pendekatan yang digunakan pada tari buai-buai ini

dituntun oleh gagasan teori struktural Levi-Strauss (1963)
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dan interpretasi yang berasal dari Paul Ricoeur (1982) '

Untuk memperoleh kedalamam pemahaman akan impl ikasinya di

sana-sini akan diacu ulasan kritis yang berasal dari Thomp-

son (1982), Bleicher (1982). Gagasan teori struktural ber-

kaitan dengan pemberian makna terhadap kaitan antara elemen-

elemen yang membangun suatu konstruksi ' Dalam kaitan ini Ben

Suharto (1985:20-33) menielaskan bahwa pemberian nama-nama

gerak tari seperti yang ditemukan di atas dapat dikategori-

kan sebagai rancangan "yaitu had'i rnya gerak-gerak tari dapat

timbul oleh rang sangan- ran sangan yang terbagi dalam bentuk

ransangan visual, kinestetik, rotasi dan respon gagasan" '

Rangsangan-rangsangan tersebut dianggap sangat berpengaruh

terhadap bentuk atau wujud tari dan pertumbuhan tari dalam

masyarakat,

Di l i hat dari segi pertumbuhan tari t radi si , pada saat

terciptanya tari, para seniman tradisi pada dasarnya bertum-

pr.. pada rangsangan visual. Hal ini ter'l ihat bahwa pada

setiap penemuan gerak pada tari buai-buai bersumber pada

gerak-gerak yaitu dalam lingkup pariwisata didaerah setempat

tari itu tumbuh, sepert i Buai-buai , nandi-nandi , rantak

kudo, tikam iajak, urang batanam. Semua nama gerak ini

adalah akt ivitas yang terjadi di daerah setempat ' yang

kemudi an disimbulkan atau diwujudkan dalam gerak tari buai-

buai. Hal inilah yang diteliti dan ransungan visual ' Untuk

pembahasan struktur tari buai-buai ini akan dicoba dengan

pendekatan berlapis ganda yang telah pernah dilakukan oleh

Ben Suharto' Dalam penelitian tari "Gombyong" yaitu dengan
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menemukan motif-motif gerak, frase-frase kalimat dan gugus

tarian, di samping itu setiap gerakan djnotasikan dengan

menggambar pola notasi laban (labanotation), kemudian di-

deskripsikan secara verbai. Dari pembahasan in'i akan dicoba

apakah struktur tari buai-buai dapat terlihat dengan jelas.

Peneliti menyadari bahwa penulisan tari ini tentu tidak

akan mampu menyerap semua apa yang tersirat dalam didalam

tari buai-buai in'i , namun set i dak-t i daknya penul i san ini

mampu memberi kan informasi, historis terciptanya serta

struktur tari buai-buai secara internal , . dan sekal igus

gambaran tentang kerangka yang dapat di kembangkan melalui

pendekatan berbagai metodologi tari lebih Ianiut pada kesem-

patan lain, baik bagi peneliti sendiri maupun bagi peneliti
'I ai nnya.

Kerangka kerja yang akan digunakan dalam tulisan ini

adal ah mengacu pada Ri coeur, yang di kut i p pada tu l i san Ben

Suharto, dalam menganal isa tari "Gambyong" dan hal-hal yang

sama juga sudah pernah didahulukan oleh Yusfil pada tari

saputangan. Adapun konsep yang dikutip oleh Ben Suharto'

mencakup 4 sifat yang memiliki bahasa sebagai komuni kasi

meliputi pengacuan pada waktu, subiek, aiam, penghayat, dan

keterkaitan antara komponen- kompon ennya . Hal ini pada gi I i-

rannya berkaitan dengan dua sifat yang berkaitan dengan

pengertian teks, sebagai keutuhan keseluruhan yang dapat

diterapkan untuk mengupas tari. Teks awal lainnya untuk

dapat dibandingkan dengan materi yang dipilih. Untuk tulisan

ini butir-butir terakhir dijadikan sebagai pokok pembicaraan
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yang akan digarap dalam penel it ian ini

B. Rumusan MasaI ah

Masalah penelitian ini menyangkut dua hal pokok'

mel i put i aspek hj stori s pertumbuhan dan aspek st ruktural

tari Buai-buai, Secara historis yang dipermasalahan adalah

bagajmanakah latar belakang historis pertumbuhan tari Buai-

buai di kalangan masyarakat Pauh' Kajian terhadap masal ah

ini pada dasarnya melihat keterkaitan pertumbuhan tari dalam

kaitannya dengan pertumbuhan masyarakat Pauh.

Berkenaan dengan aspek historis terdapat hubungan yang

di Iematis bagi keberadaan unsur-unsur. tradisi lama dengan

aspek historis kehadiran Islam di berbagai negeri persamai an

agama IsIam. Kaitan keduanya dapat dipahami melalui anal isis

Brandom (1089:66) yang mengatakan bahwa di negara-negara

yang masyarakatnya memegang teguh dokrin Islam dalam bentuk-

nya yang paling murni maka kreativitas-kreativitas memper-

sonifikasikan manusia dengan lakon-lakon tari, figur-figur

manusia dari benda-benda merupakan Iarangan yang tetap

dipertahankan. Akan tetapi menurutnya bahwa di Malaysia dan

Indonesia larangan-larangan tersebut tidak sempat mengaki-

batkan punahnya seni-seni yang diilhami oleh Hindu' Secara

empirik kenyatan di atas sejalan dengan p€ngamatan Nasr

(1993:20) di negara-negara Timur Tengah. Misalnya, kebera-

daan pertunjukan rakyat semisal pertunjukan tabut tidak

dapat berkembang menjadi suatu pert un j ukan mitologis

dinegeri-negeri pusat kebudayaan Islam, seperti pertunjukan
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mitologis yang ditemukan di

pada abad pertengahan.

Yunani kuno, India dan eropah

Agaknya temuan Brandon (19s9) seperti di atas dapat

dipahami dalam kenyataan pertumbuhan seni-seni |i tual di

Indonesia. Perbauran atau keberdampingan unsur yang bersum-

ber dari agama tradisional dan agama dunia merupakan, kenya-

taan sinkritisme yang dapat ditelusuri di indonesia' MeIaIui

uraian Geertz (1959) melalui bukunya The Religion of Java

terlihat dengan jelas bahwa keberadaan sen'i ritual tersebut

secara berbeda terl ihat dari sikap kultural ketiga substruk-

tur sosial pri yai, santri, dan abangdn. DaIam konteks masya-

rakat Minangkabau, di Sumatera Barat, dengan manifestasi

yang berbeda dapat ditelusuri kenyataan ini ' Tradisi-tradisi

seni ritual yang berbeda berasal dari kebudayaan klas'i k

hidup membaur atau berdampingan dengan tradisi seni ritual

yang bersumber dari kebudayaan Islam dan kebudayaan lain'

Aspek kedua adalah bagaimana secara struktural bentuk

tari Buai-buai ' Permasalahan struktural ini mengacu pada

pemahaman terhadap unsur-unsur yang membangun tali buai-buai

secara kinetis, Dalam pandangan ini, gerakan-gerakan tari

dipandang sebagai refleksi dari pengetahuan dan pandangan

dan kepercayaan masyarakat. Jika demikian halnya' maka

persoalan yang hendak di jawab pada akhirnya adalah bagaima-

nakah tari Buai-buai dapat dianggap sebagai kreasi simbolik

dari komuni t as pendukungnya.

Untuk menelusuri perkembangan historis segi struktur

dan struktur tari Buai-buai itu sendiri maka yang dijadikan
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fokus perhatian mel iputi sejarah pertumbuhan tari Buai-buai,
perkembangan kontemporer tari Buai-buai, perjstiwa-peristiwa

sosial pemunculan tari Buai-buai, kalangan pendukungnya. Dj

samping itu, yang dijadikan fokus perhatian adalah unsur-

unsur kinetis, meliputi, aspek motif, frase, kalimat, dan

gugus. Hal yang disebut terakhir ini ditelusuri dan d.i paharni

menurut konsep notasi 1aban, sebagaimana umum dikenal dalam

kajian-kajian tar'i tradisi dan modern.

C. Tujuan Penelitian

Peneljtian ini pada dasarnya merupakan kajian awal

terhadap sebuah tari tradisi. Dalam keadaan demik.i an, pene-

lit'i an ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menelusuri aspek

pertumbuhan tari dalam kaitannya dengan perubahan sosial

masyarakat pendukung tari Buai-buai. penelusuran terahadap

masalah 'i ni pada gi ) i rannya dimaksudkan sebagai upaya menje-

laskan bagaimana masyarakat mengungkapkan kreasi simboliknya

da lam bentuk kreasi seni.

Di sisi Iain, penelitian ini juga bermaksud menelusuri

aspek truktural secara internal tari Buai-buai. Penelusuran

demikian dimaksudkan untuk menemukan penjelasan terhadap

bagaimana masyarakat mewujudkan kreasi -kreasi simbol i knya

dalam bentuk kreasi seni. Pada gi I i rannya, jawaban terhadap

permsalahan demikian dimaksudkan untuk memahami pengetahuan,

padangan dan kepercayaan masyarakat melalui cara bagaimana

mereka merefleksikan diri secara estetik.
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BAB II
KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Kepust akaan

Referensi mengenai kajian seni tari tradisi sampai saat

sekarang masih sangat terbatas. Hal ini ditandai dengan,

misalnya, terbatasanya penul isan buku-buku tentang tari
tradisi Minangkabau, apalagi buku-buku yang terkait Iangsung

dengan penul isan tari buai-buai ini tidak ditemukan. Untuk

penel itjan ini penel it i hanya menggunakan dengan mempedomani

hasil penelitian yang telah pernah di lakukan oleh peneliti

lainnya, di antaranya Yusfi l (1992) yang menganalisis tari
saputangan dari daerah Pesisir Selatan dan buku-buku penge-

tahuan tentang tari secara umum. Namun buku-buku yang diha-

rapkan yang sangat membantu dalam penelitian tari Buai-buai

ini antara lain adalah Pengamatan Ben Suharto (1987) dalam

tari gambyong yang dikaji melalui pendekatan berlapis ganda.

Sebelum dibahas cara Ben Suharto memahami tari secara

struktural, perlu dibahas akar berkembangnya pendekatan

struktural dalam berbagai penelitian. L€vi-strauss (1963)

menempat i kedudukan tersendi ri dal am kaj i an st rukturai

mengenai mitos, ritual datr seni dalam .masyarakat. Melalui

pendekatan struktural, Levi-Strauss berupaya meningkatkan

harkat penjelasan mengenai mitos, ritual . Menurutnya, makna

suatu mitos dan ritual merupakan sesuatu yang seharusnya

dipahami berdasarkan fungsi azazi mitos dan ritual , yaitu

sebagai penyediaan sistim kode kultural yang bekerja dalam

alam pemikiran luar sadar (unconcious) masyarakat, ketika
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Levi-Strauss (.l972) mengungkapkan tanggapanya terhadap per_
kembangan tradisi pengakaj ian mitos dan ritual , .ia mengata_
kan bahwa fungsi mitos dan ritual, bukanlah terutama pada
aspek-aspek psikologis, sosiorogisnya merainkan pada stru_
turnya. Daram hal ini yang dimaksud dengan struktur adalah
pola-pola perbedaan, oposisi yang memlr3ntuk struktur suatu
mitos dan ritual . Dalam pengertian yang Iuas pengertian
struktur tersebut adalah suatu otoritas yang berbeda diluar
kesadaran manusi a yang dengannya manusi a membentuk dan
berhadapan dengan dunia sosialnya. pandangan ceertz (.l973)
dan Levi-strauss (1963) seperti diungkapkan diatas berkaitan
erat dengan konsep tiori int€rpretasi paul Ricoeur (f9g2).
Perbedaanya adal ah Levi -St rauss I ebi h menekankan anal i si s
formal . ceertz menekankan analisis kontekstual, sedangkan
ricoeur mengajukan alternatif penggunaan keduanya dalam
menjelaskan suatu peristiwa sosial. Berdasarkan kajian
kepustakaan Kl eden-p robon ego ro (1987) sebagai seorang
peneliti Indonesia yang pernah mencoba menggunakan gagasan

Ricoeur mengatakan bahwa siklus hermenutik atau terbentuknya
teks pada dasarnya tidak berjalan secara linear, berasal
dari Ricoeur melainkan menyerupai l ingkaran. Siklus itu pada

mulanya berawal dari peristiwa sejarah, kemudian terbentuk
narasi , dan pada gi I i rannya di jelmakan menjadi p6rtunjukan
sebagai hasi I interpretasi. Lebih khusus pendekatan yang

digunakan pada tari Buai-buai in.i mengacu pada gagasan teori
interpretasi yang berasal dari Ricoeur (19g2). Untuk mempe_

roleh kedal amam pemahaman akan impl ikasinya disana_sini akan
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diacu ulasan kritis yang berasal dari Thompson (1982),

Bl ei cher (1982). Bagan teori interpretasi Ricoeur berawal

dari konsep peristiwa (event) dan berakhir pada konsep teks

(text). Dalam mengelaborasi pengertian teks, Ricoeur

(1982:131-2) mengetengahkan lima tema pokok, yakni realisasi

bahasa sebagai wacana , rea l i sasi uracana sebagai karya

terstruktur, hubungan percakapan dengan tulisan dalam wacana

dan karya wacana, karya ivacana sebgai proyeksi suatu dunia,

dan wacana dan karya wacana sebagai perantara pemahaman diri
(sel f-understanding), Prinsip yang mendasari kel ima tema ini

menjadi acuan kriteria tekstual itas, dan menjadi dasar

perluasan implikasinya terhadap bidang kajian yang lebih

luas, khusunya bidang ilmu sosial dan budaya.

Realisasi bahasa sebgai wacana berarti terujudnya suatu

peristiwa sebagaimana seorang berbicara pada saat menyampai-

kan suatu pesan. Untuk mendudukkan maksud pernyatan i ni

Ricouer (1982:133) mengacu pada konsep dikotomis da|i Ferdi-

nan de Sausure dalam analisis bagas, yaitu bagas (languik)

sebagi sistem kode dan tuturan (parole) sebagai realisasi

sistim kode bahasa. Dengan katalain, pandangan Ricoeur

berangkat dari dimensi v{acana (discource), yakni penggunaan

bahasa yang menjadikan kalimat sebagai satuan minimalnya.

Dimensi peristiwa dan makna bersifat dialektis dalam

suatu $,acana. Oalam memperl ihatkan dialektika internal

antara peristiwa dan makna, Ricouer (1982:134) berkata bahwa

bi I amana semua wacana d i real i sasi kan sebagai peri srt iwa'

maka wacana dapat dipahami sebagai makna. Subtansi yang
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hendak dipahami dari sebuhah wacana bukanlah peristiwa yang

berlalu sekejab (fleeting event) melainkan makna dari apa

yang dikatakan.Tetapi persoalanya adalah bagaimana memahami

peristiwa yang sifatnya efimeral. Dengan kata lain, seperti

kata Kelden-Pobonegoro (1987:14), makna subjektif (noesis)

yang berarti intensi pembicara, dan makna objektif (noema)

yang berarti makna proposisional ujaran, muncul secara

tumpang tindih (overlap) pada peristiwa yang sifatnya
efemeral. Dalam kaitan ini solusinya ter'l etak pada soal

metodologis dalam menangani peristiwa, Seperti ditegaskan

Tompson (1982:11), meskipun suatu ujaran atau peristiv{a

sosial bersifat efimeral akan tetapi makna peristiwa itu

sendiri dapat diidentifikasi dan direidentifikasi dengan

menggunakan satuan makna yang dapat menggambarkan realitas.

Dalam hal ini hanya dengan atau melalui kalimat (sentence)

sebuah tuturan menggacu pada dunia luar, karena kal imat

merupakan satuan minimal dalam memahami sebuah wacana.

Perubahan referensi wacana sebagai peristiwa dan refer-

ensi wacana sebagai teks menjadikan teks memi l iki sifat

fundamental sebagai wacana yang dialamatkan kepada setiap

orang (ricouer) (1982:143). Berbeda dengan peristivra dialo-

gis dalam wacana lisan yang mempunyai alamat tertentu'

sedangkan alam teks terbuka bagai pembaca secara universal '

Pada bagian lain. Ricouer (1982:184-l85) menjelaskan bahwa

pemahaman terhadap teks berkaitan dsengan objektivikasi dan

aprotriasi makna. Objektifikasi bearti teks mendapatkan

status sebagai mediasi makna untuk sementar.a yang berperan

t4



menghubungkan makna dengan pembaca. Sedangkan aproufiasi
beart i teks mengalami proses pengalamatan kepada siapa saja
yang membaca atau memahami sebuah tek. Dalam hal ini, jika
t ek d i anggap mempunyai pengarang yang mempunyai i nt ens i
tertentu, maka dalam proses apropriasi, yang dipahami oleh
pembaca t idak Iagi makna sabjekt i f sebagai intensi penga-

rang, melaikan suatu yang dipahami oleh pembaca, sesuai

dengan cakrawala teks, Keadaan ini terjadi karena suatu teks
memi I i ki k€cenrungan untuk, dipahami secara terbuka dan

makna berarti bukan suatu konsep yang tersembunyi, berada

dibelakang teks, melainkan sesuatu yang berada di depanya,

di bukakan, di ungkapkan.

Dengan uraian di atas, maka dalam memahami makna sebuah

teks, seseorang dihadapkan pada dua kecendrungan. pertama,

dilihat dari sudut dunia internalnya yakni struktur semantik

teks implikasi dari pengertian ini adalah bahwa makna teks

itu sendi ri dapat didekati melalui unsur konstituensi yang

membentuk struktur teks itu sendiri. Hal ini sesuai dengan

esensinya bahwa pada dasarnya t€ks terbentuk dari sebuntalan

unsur-unsur kontituen yang satu sama lain berhubungan secara

terpola dalam hubungan yang tidak terbatas. pengert ian ini
sej al an dengan pandangan Levi -St rauss ( .l963, .l972 ) yang

mengatakan bahwa teks, misalnya mitos, adalah kreasi dan

refleksi pemikiran. Oleh karena iru sebuah teks mengandung

struktur absrak yang dapat di pandang sebagai pola-poIa

bermakna yang tidak disadari suatu masyarakat.

Sejalan dengan uraian di atas, Ben Suharto tampaknya
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berupaya mehamai tari dengan pendekatan st ruktural . Ia

mempelajari tari dengan menggunakan padanan I ingguistik,
yang mana struktur bahasa tersebut dapat di bedakan atas

fonem dan morfem, yang kalau pada tari diberi dengan istilah
kinem yaitu untuk satuan-satuan gerak yang terkeci I dan

morphokim untuk koordinasi dari satuan-satuan g6rak terkeciI
atau penggambungan dari kinem. Sedangkan untuk tahap selan-
jutnya Keappler (Ben Suharto, 1987) menggunakan istilah
mot i f yaitu yang merupakan rangkaian dari morphokim dan

gugus untuk pembabakan atau bagian-bagian yang terdapat dari

rangkai tari secara menyeluruh, Jadi penjelasan ini dapat

digunakan sebagai pendekatan yang di rangkum dalam metodologi

digunakan untuk menemukan penetapan yaitu terminologi gerak

tari dan aturan gramatikal gerak taeri. Metode dapat diter-
apkan sebagai untuk pendekatan segal a bentuk tari dari

berbagai lingkup budaya, yang salah satunya termasuk tari
buai-buai, Seperti telah dijelaskan sebelumnya tentang

pengertian struktur yang dimaksudkan adalah unjud keseluru-

han bentuk yang mempunyai sistem dan subsistem, dalam arti
adanya keterkaitan saling keterkaitan gerak yang satu dengan

yang lainnya. Maka untuk mel ihat keterkaitan sistenr ini
digunakan dengan memakai metoda interpretatif dan dicoba

menerapkannya pada tari buai-buaf dengan menetapkan urutran

gerak maupun durasinya. Secara 'l ebih rinci akan terlihat
dalam berbagai bentuk motif, frase, kalimat, dan gugus tari
buai-bua i, Teori ini dapat memberikan analogi di dalam tari
buai -buai .
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Menurut Keapler (B€n Suharto, 1987:7) sebuah teks tarj
dapat dimengerti sebagai bentuk budaya di mana makna yang

terkandung di dalamnya tidak saja hanya terbatas pada materi

tekstualnya, tetapi Iebih dari itu juga mencakup seluruh

kontekstualnya. Interpretasi s€buah teks tari tidak hanya

mel ibatkan penetapan unit yang lebih kecil pada tinggakat

dasar, tetapi menganal isis dalam keterkaitan keseluruhan

tari itu, bahkan termasuk juga konteks masa lampau dan

sekarang.

Selanjutnya Komarohadi (.l985:135) menjelakan struktur

adal ah susunan yang merupakan proyoksi kekuat an-kekuat an

dalam, keluar bentuk Iuar ungkapan mereka. Ini merupakan

gabungan elemen-el emen motorit (penggerak) kedalam suatu

arti penuh, yaitu pola yang dapat dilihat. teori ini akan

sangat relevan dalam pembahasan struktur Lari buai-buai yang

akan diteliti. Hal yang bersamaan di lengkapi oleh Ben Suhar-

to (1985:20-35) secara menyeluruh menjelaskan tentang metode

konstruksi, dan dalam buku ini juga menjelaskan tentang

rangsangan tari yaitu yang didefinisikan ransangan adalah

suatu yang membangkitkan pikiran atau semangat yang mendo-

rong suatu kegiatan. Adapun bentuk rancangan tersebut adalah

berupa rangsangan audi t i f, vi sual , ki nestet i k rabaan, dan

ideasional . Salah satu rangsangan tersebut dimi I i ki oleh

tari Buai-bua, selanjutnya buku ini juga menjelaskan tentang

pengertian motif tari. Motif adalah pola gerak sederhan'

tetapi didalamnya terdapat sesauatu yang memi I i ki kapabi I i-

tas untuk dikembangkan". Di dalam tari buai-buai pola gerak
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yang sederhana dapat ditentukan dengan meljhat bentuk-bentuk

gerak yang dilakukan oleh peneri.

B. Kerangka Konsept ual

Tinjauan historis diperlukan guna mengetahui asal usul

munculnya tari bua i-buai, Dengan mambahas agal usul tercip-
tanya tari buai-buai ini akan dapat memberi kan informasi

bagaimana proses terciptanya, dan falsafah apa yang terkan-
dung dalam tari itu dan bagaimana pertumbuhanya. Dengan

mengetahui komponen- kompon en ini akan mambantu bagi pertum-

buhan pengembangan tari ini untuk selanjutnya, Hal ini akan

lebih jelas Iagi apabi Ia telah menggtahui b6ntuk strukturnya

dengan deskri psi geraknya berdasarkan st ruktur tersebut.

Hal inj akan mempermudah untuk memahami apa yang sesungguh-

nya kandungan yang termuat dalam tari buai-buai ini secara

i nternal .

Seperti yang di kemukakan oleh Doris Humphrey (1959:250)

bahwa cara yang paling penting untuk memahami tyari adalah

dengan cara melihat bentuk dan isi secara kontinuitas. Untuk

itu bentuk dan isi merupakan suatu kesatuan yang secara

konstruktif terujud pada pembabakan dari rangkaian tari itu.
Berdasarkan sekilas pengamatan peneliti secara visual pada

tari buai-buai ini t€rdapat pembabakan, baik dari segi gerak

tarinya maupun dalam bentuk i rama musiknya. Hal ini sesuai

dengan konteks tradisi yang pada umumnya struktur tradisi
terdi ri dari : (1) awal tarian, (2) pokok atau isi, (3)

batang tubuh, (4) tarian penutup, dan (5) akhir tarian
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( Yusf i I 1992:

Sebagai

kan ke rang ka

dal am penel i t

14) .

acuan pemikiran,

konseptual yang

ian ini.

pada bagi an berikut digambar-

menjadi penuntun pemahaman

KebudayaanMasyarakat く

TARI BUAI― BUAI .___l

Aspek
Hi stori s

Aspek
St rukt u ra I

Tabel l Model Rekontruksi Aspek Historis dan Struktura]
Tari Buai -buai

Pembagian seperti yang diuraikan juga pernah dilakukan

oleh Ben Suharto pada pengamatan tari ganbyong dan Yusfii
pada tari sapu tangan yang secara rinci telah menemukan

struktur tarian tersebut dalam bentuk motif, frase, kalimat,

dan gugus. Pada kesempatan ini peneliti mencoba apakah hal

yang sama juga ditemukan pada tari buai-buai. Sesuai dengan

kerangka berpikir di atas, maka dalam penelitian tari buai-

buai akan dilihat dari dua sisi, yakni, aspek historis dan

aspek struktural . Aspek historis akan ditelusuri pada anggo-

ta masyarakat yang di pandang sebagai pewaris tari, Aspek

struktural, kecual i ditelusuri memalui pemahaman dan penge-
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tahuan masyarakat terhadapnya, tetapi juga akan dipahami
dengan merujuk pada sistem kebudayaan tradisional yang
di dukung ol eh masyarakat .

Aspek historis dalam hal ini di artikan sebagai rang_
kaian sejarah yang menggambarkan asal-usul terciptanya
bentuk st ruktural tari dalam masyarakat. Sedangkan aspek
struktural mengacu pada pemahaman unsur_unsur yang membentuk

vvacana tari. oengan kata lain, dalam kaitan ini struktur
dipandang sebagai suatu yang mengalami perubahan sosuai
dengan perubahan pandangan hi dup masyarakat , sebar i knya
dapat dikatakan bahwa p€rubahan struktural tari merupakan

refIeksi perubahan struktural dan kultural masyarakat,
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Dalam pengumpu)an data akan digunakan metode survai dan

etnografi. Survai akan di Iaksanakan mendahului metode etnc-
grafi yang bertujuan meng i dent i f i kas i bagaimana bentuk tari
yang dipahami masyarakat pada umumnya. Lebih lanjut, metode

etnografi digunakan untuk menjelajahi lebih jauh pola-pola

pengenal an dan pemahaman komunitas terhadap tari Buai-buai.

Kedua metode ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana penge-

tahuan dan pandangan komunitas terhadap tari Buai-buai. Pada

gilirannya, pengetahuan dan pendangan masyarakat pendukung-

nya digunakan untuk menetapkan struktur tari Buai-buai.

B. Objek, Sampel dan informan

Objek penelitian ini di laksanakan di Desa Kasang,

Kecamatan Kuranji Puah IX Kotamadya Padang. Hasil pengamatan

sebelumnya menunjukkan bahwa tari Buai-buai t idak lagi

muncul dalam kegiatan-kegiatan komunal da'l am masyarakat

Pauh. Oleh karena itu, survai akan di lakukan terhadap seke-

lompok warga masyarakat desa yang bertujuan untuk mengiden-

tifikasi pengenalan masyarakat terhadap tari Buai-buai.

Hasil ini pada gilirannya dijadikan dasar untuk menelusuri

informan-informan kunci dalam menelusuri bentuk tari Buai-

buai . Informan kunci ( key informant) akan di ambi I dari

berbagai kalangan sepert i pimpinan tradisional (penghulu,

ninik-mamak), kalangan ibu-ibu yang dipandang mempunyai
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pengetahuan yang luas tentang sejarah dan bentuk tari Buai-
buai. Dengan kata Iain, anggota masyarakat yang dipandang
memi I iki pengetahuan yang luas mengenai seluk-beluk tari
Buai-buai akan juga dijadikan sebagai informan kunci,

C. Tekni k Pengumpulan Data

Kuesigner semi-terbuka digunakan dalam tahap survai
untuk mengi dent i fi kasi gambaran mengenai keadaan umum

masyarakat . Kuosioner tersebut akan mel iput i dua fokus
perhat ian. P€rtama, sejarah pertumbuhan dan perkembangan

desa dalam kaitannya dengan kehadi ran tari Buai-buai dalam

masyarakat. Kedua, pengetahuan masyarakat terhadap tari
Buai -buai , mel i put i bagaimana mot i f gerak, kal imat-kaI imat
gerak, alur gerak, dan makna-makna yang direpresentasikan
oleh setiap gerak tari yang d.imaksud.

Untuk kelancaran pelaksanaan survai dengan sendirinya
bantuan kalangan terkait, misalnya aparat desa. SeIain
mengidentifikasi sejarah pertumbuhan desa, kuesioner ini
juga mengumpul kan data mengenai: (t ) komposi si keluarga,
jumlah anggota keluarga rumah tangga, (2) karakteristik
sosioekonomi , mel i put i juml ah tahun pendi di kan formal dan

pekerjaan dalam kaitannya dengan pandangan mereka terhadap
tari Buai-buai.

Wawancara berencana dilakukan selepas pengumpulan data

dengan kuesioner. Wawancara Iebih dulu akan dilakukan terha-
dap informan kunci dengan muatan pertanyaan antara lain:
(1) pengetahuan dan pandangan mereka terhadap sejarah per-
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tumbuhan desa, (2) pengetahuan mereka terhadap tari Buai-

buai, meliputi, kapan, di mana dan bagaimana bentuk-bentuk

gerak tari Buai-buai menurut ingatan mereka, serta (3)

pandangan mereka terhadap makna yang digambarkan oleh gerak-

gerak tari Buai-buai, misalnya, apa dan baga,imana motif
gerak dan apa makna yang dimaksudkan motif tersebut.

Pengamatan terbatas skan di Iakukan tsrhadap peristiwa

sosial bi Iamana peristiwa tersebut dipandang berkaitan

dengan tari Buai-buai. Misalnya, peristiwa pesta perkawi nan

atau alek nagari yang di dalamnya d.itampi Ikan aktivitas-
aktivitas keseni an nagari. Dengan kata Iain, situasi sosial
yang diamati adalah situasi dimana informan menurut penjela-

sannya mendapat p€ngetahuan-perngetahuan dan pandangan yang

berkaitan dengan tari Buai-buai. Mungkin sekal i situasi
sosial yang nanti diamati adalah upacara-upacara d.i sepanjang

lingkaran hidup, khususnya dalam perkawinan dan kelahiran,

saat konsultasi mengenai masal ah-masalah yang terjadi dalam

dan antarkelurga,

D. Anal isis Dat a

Catatan-catatan hasil kuosioner, rvawancara, dan penga-

matan akan diolah dengan model-model tabulasi untuk kemudi an

di jadikan sebagai acuan-acuan untuk mendeskripsikan masalah.

Analisis data oleh karena itu akan mengikuti prosedur seba-

gai berikut: (a) pada saat data diperoleh, secara terus-
menerus akan dilakukan pengecekan silang (cross-check) dari

satu sumber ke sumber Iain, (b) temuan-temuan, betapapun
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sederhananya, di jadikan tumpuan penjelasan untuk menggambar_

kan pan dangan-pan d angan orang daram (native) daram bentuk
deskripsi mendal am (thick description), dan (c) terhadap
deskri psi -deskri psi mendalam di beri kan interpret asi unt uk
menggambarkan bagaimana makna simbol ik tari buai-buai.
secara operasional, proses anal isis data akan dipedomani
prinsip-pronsip etnografis yang digunakan oreh ceertz (r973)
dan Stroike-Savi I Ie (1999).

Anal isis data pada hakikatnya di Iakukan untuk menelu_

suri "struktur dan isi,.. Doris Humphrey mengatakan bahwa

masal ah yang pent i ng berkenaan dengan st ruktur dan i si
adalah kontinuitas pada tarian (1959:2S). Dengan demikian
yang bmenjadi sasaran analisis sehubungan dengan struktur
tari adalah bagaimana rangkaian-rangkaian gerak dipadukan
sehingga membentuk sebuah total itas tari yang dipandang
berart i oleh komunitas tari.

Untuk itu akan dilihat apakah pada tari buai_buai
terdapat pembabakan seperti yang dimaksudkan oreh Doris
humphrey, karena secara sepintas pener iti mer ihat adanya
pembabakan tari tersebut baik ditinjau dari segi bentuk
geraknya maupun dari segi musiknya, namun yang sering muncul
yaitu ada satu gerak dilakukan secara berulang-ulang yang

di jadikan sebagai gerak penghubung. Jadi diharapkan dengan

tampaknya pembabakan dan pengul angan gerak ini akan memper_

mudah untuk melihat struktur tari buai-buai ini dan akan

memudahkan untu menganalisis struktur dan isi. pada umumnya

sebuah struktur tarain terdiri dari (t ) awal tarian, (Z)
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pokok atau isi, (g) batang tubuh, (4) tarian penutup dan (5)
akhjr tarian. Hal ters6but akan meliputi komplek gerak yang

terdiri dari unsur-unsur motif, frase, kalimat, dan gugus.

Pada tari buai-buai juga akan dilihat hal seperti ini. Jadi
di harapkan dengan mer i hat ker ima bagi an uni t di at as akan

memudahkan seseorang memahami tari Buai-buai dari sisi
pendekatan st ruktural
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MAS'ARAKA' rorioBoi'ro'r BUAr-BUAr

A. Gambaran Umum Masyarakat

Di arah timur, di sekitar kaki gunung yang mel.intang

dari utara ke selatan kawasan Kotamadya Padang, terletak
sebuah kawasan tradisional yang dikenal dengan sebutan

tradisional, Kenagarian Pauh. Kawasan ini, di bagian utara

berbatasan dengan kecamatan Batang Anai di Kabupaten Padang

Pariaman, di bagian Timur dangan perbukitan yang ditumbuhi

pohon-pohon hutan yang berbatasan dengan Kabupaten Solok, di

bagian Selatan dengan kawasan dengan perbukitan yang berba-

tasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, dan di bagian Barat

dengan pusat kota Padang yang terletak di sekitar pantai

I aut an Indonesia.

Pengenalan terhadap Kenagarian Pauh tidak dapat ter1e-
pas dari pertumbuhan daerah-daerah administratif Sumatera

Barat, khususnya kotamadya Padang. Sebelum terbit kebi jakan

pemekaran wilayah Kotamadya Padang, melalui Peraturan Pemer-

intah Nomor 17 tahun 1980, kawasan Pauh merupakan satu

kesatuan dengan daerah Kabupaten Padang Pariaman. Pemekaran

itu menyebabkan statuta geografis dan administratif kawasan

Pauh menjadi bagian dari Kotamadya Padang. Dengan demikian,

Kotamadya yang dahulu amat sempit dan terbatas hanya mencak-

up tiga kecamatan, akan tetapi sekarang bertumbuh menjadi ll
kecamat an ,

Secara ekologis, kavvasan Pauh dapat dikatan merupakan

desa-desa pertanian, Masyarakatnya l€bih mengantungkan
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subsistensinya pada, selain sawah padi, kebun tradisional
tetapi juga hidup dengan memel ihara ikan. Pada dua dekade

akhir abad 20 ini, daerah Pauh dapat dikatakan bertumbuh

sebagai daerah yang belum berintegrasi dengan pembangunan

perkotaan. Akan tetapi, pertumbuhan Kotamadya Padang yang

begitu deras s€kitar satu dekade terkahir ini, tak pelak

lagi mamberi kan andil yang besar bagi kenyataan kehi dupan

masyarakat Pauh. Sebab, akhir-akhir ini daerah Pauh telah

m6rupakan kawasan perluasan kota. Kawasan sekitarnya yang

sejak Iama dikenal s€bagai kawasan komunal , terikat pada

tanah adat dengan hak-hak ulayat persukuan, tetapi sekarang

telah menjadi bagian integral dalam dinamika pembangunan

sosial ekonomi di Sumatera barat. Kawasan ini telah menjadi

sasaran pembangunan sarana t ransportasi dan menjadi kawasan-

kawasan pemuk i man-pemuk i man masyarakat yang terkait dengan

kebutuhan pemangunan Kot amadya padang.

Sa'lah satu perubahan penting secara pada tahun-tahun

torakhi r ini adalah berhasi lnya pembangunan sarana jalan ( by

pass) yang menghubungkan peelabuhan angkutan ai r, Teluk

Bayur, yang terletak di bagian selatan Kotamadya Padang

dengan daerah-daerah kabupaten Padang Pari aman di bagian

utara. Berbarengan dengan pembangunan sarana transfortasi

ini, di sana-sini di kawasan sekitarnya b6rtumbuhan pusat-

pusat industri, dari industri kecil hingga industri menen-

gah. Selain insdustri Semen Padang, yang telah dikenal sejak

Iama, tetapi juga di sekitarnya tumbuh industri makanan dan

minuman, pusat-pusat pasar dan terminal angkutan.
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D inam'i ka pembagunan i t u men j ad i kan masyarakat pauh

sebagai integral dengan kehidupan masyarakat kot a. Di

samping masyarakat pauh menjadj satu kesatuan dengan gerak

tingkah laku sosioekonomi masyarakat kota, tetapi juga

secara kultural terjadi interaksi mereka dengan gaya hidup

modern, Dengan beg.i tu, pola-pola kehidupan petani tradision-
al secara tidak terhindarkan mengalami interaksi yang sangat

intens'i f dengan berlangsungnya modernisasi di kalangan

masyarakat kot a.

Indikasi-indikasi yang dapat dengan jelas diamati

adalah t ingginya interaksi antara karakterist.ik modernisasi

dalam perist iwa-peristiwa komunal di kalangan masyarakat

Pauh. Misalnya, penyelenggaraan pesta adat, pertunjukan

rjtuai dan kesen i an yang cenderung mengalami desak ra I i sas.i .

Fanomena desakralisasi itu tidak hanya terbatas pada prose-

si-prosesinya akan tetapi juga tampak dari pelaku-pelakunya.

Sebagai misal , tradisi salung jo dendang pauah, yang dahu'lu

Iebih dikenal sebagai suatu model pertunjukkan penceritaaan

kaba, akan tetapi akhir-akhjr jni pertumbuhannya lebih eksis

sebagai sarana-sarana hiburan yang terkait dengan kepentin-

gan-kepent ingan peristiwa sosial di perkotaan. Demikian juga

halnya dengan kehadiran berbagai jenis tari, yang dahulu

lebih djkenal sebagai bagian yang erat dalam ritus-ritus
komunal masyarakat Pauh, akan tetapi sekarang Iebih dikenal

di panggung-panggung popu I er,
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B. Mengenal Sejarah Tradisi Masyarakat pauh

Menurut historiografi, riwayat berdasarkan cerita-
ceri ta t radi sional , konon moyang masyarakat turun dari
perbukitan Solok ke daerah pauh. Sul it dipastikan apakah

kedatangan ini merupakan wujud dari kolonisasi atas penduduk

yang sudah bermukim di tempat lebih dahulu atau merupakan

upaya membuka pemukiman baru atas sustau kawasan takbertuan.
Akan tetapi yang dapat diduga past i adalah pada saaat moyang

itu beranak pinak dan bertumbuh menjadi kelompok-kelompok

suku, secara berkesinambungan mereka melembagakan suatu

tradisi yang tercermin dalam falsafah Minangkabau yabng

mengatakan 'luhak berpenghulu, rantau beraja, (luhak ba-
panghulu, rantau barajo).

Kenyataan pandangan di atas dapat ditelusuri melalui
sistem organisasi sosial yang ada dalam sejarah sosial
komunitas masyarakat pauh. Jejak-jejak struktural mengena.i

tradisi komunitas masyarakat pauh merupakan rangkaian seja-
rah yang terkait dengan pertumbuhan pauh sebagai suatu

kawasan komunal yang di kena'l dengan sebutan Negeri yang

Empat b€las (Nagari si Anpek baleh). Menyebutnya sebagai

negeri yang empat belas sekaligus merupakan indikasi bahwa

komunitas masyarakat Pauh terikat pada suatu sistem integra-
si sosial dan struktural . Sistem integrasi sosialnya berkai-
tan dengan bahwa Pauh merupakan suatu kesatuan organisasi
sosial yang berada di bawah kepemimpinan para kepala-kepala

suku, yang terdiri dari Iima kepala suku, seperti, suku

Janbak, ltlelayu, Caniago, Koto, Koto, Tanjung Sikunbang. Dan
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keseluruhan kepala suku membentuk suatu kesataun di batvah
kepemimpinan seorang penghulu puncak (pangkulu pucuk). Hal
ini lah yang menjadi cerminan dari struktur organisasi sosial
Minangkabau yang berpola duai istik, yakni, di satu pihak
sistem pemerintahan di tuhak yang egal iter, dan sistem
pemerintahan di rantau yang bercorak aristokratis.

Demikian juga secara kultural , komunitas masyarakatnya
terikat oleh suatu tatanan adat, yang menjadi pedoman bagi
komunitasnya untuk bertingkah laku dalam kehidupan sehari_
hari. Segi kultural yang pal ing menonjol ada.lah sistem
kemasyarakatnya yang bertorak dari sistem matririnear, .satu

pihak, dan sistem patrilinear yang tercermin dari kekuasaaan
para kepala suku dan penghu.l u pucuk dalam sistem pemerinta_
han nagari si ampek baleh.

Dari sudut integrasi sosia.l , dinamika organisasi sosial
masyarakat tampaknya kemudian bertumbuh menjadi dua bagian,
yakni terdiri dari pauh Lina dan pauh Senbi lan. pembagian

kedua kesatuan integrasi sosial ini agaknya di samping
mempunyai arti geografis tetapi juga mempunyai arti kultur_
al. secara geografis, pauh Lima berada di bagian utara
sedangkan Pauh sembi lan berada di sekitar bagian selatan
kawasan Pauh. Secara kultural , perbedaan keduanya .lebih

merupakan muncuinya variasi-vasiasi tradisi, meminiam isti_
lah Redfield' dapat disebut sebagai tradisi keci I. variasi-
variasi itu kemudian dimanifestasikan dengan muculnya versi_
versi dalam berbagai asp6k tradisi, misalnya, dalam bidang
musik, tari, dan teater tradisional .
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Akan tetapi, yang pasti adalah bahwa variasi itu tidak
menunjukkan karakteristiknya yang berbeda. Oleh karena itu,
sebuah tari, misalnya Tari Kain, Tari Gandang, Tari Buai-

Buai, meski berbeda versi antara satu kawasan dengan kawasan

lain di kalangan masyarakat pauh, na,rnun sesungguhnya perbe-

daan itu lebih merupakan perbedaaan ornamentatif, sementara

perbedaaan struktural dan kulturalnya tidak signifikan. Akan

tetapi yang past i untuk di katakan adalah bahwa komunitas

masyarakat Pauh mempunyai kekassan tradisi, khususnya jika
manisfestasinya dari segi sistem keseniannya.

C. Tinjauan Historis Struktur Tari Buai-Buai

Tari Buai-buai merupakan tari tradisional yang pencip-

taannya di latarbelakangi untuk menginangkan anak hingga

mencapai kedewasaan mental , artinya tari ini diciptakan yang

mana gerakan-gerakannya di sesui kan dengan kemampuan anak

yang berlatih. cerakan-gerakan itu di inangkan dan diayunkan

yang mengandung fi Iosofi bahwa tari ini di lakukan sebagai

pengantar silat. olehkar€na tingkat kemampuan fisik anak-

anak terbatas maka dibuatlah gerakan-gerakan yang disesuai

dengan kemampuan anak yang berlatih yaitu dengan mengayun-

kan gerak yang mengandung arti memberi bimbingan pada ting-
kat anak yang berlatih.

Ada beberapa pendapat yang menyatakan tentang tari
buai-buai dit injau atas b€ntuk koreografinya. Darwis

(wawancara ditempat kediaman beliau tangal 11-8-96) mengung-

kapkan bahwa tari buai-buai terdiri dari 12 ragam yang
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mengacu pada persendi an-persendi an yang ada pada tubuh

manusia yakni, persendian pangkal lengan, siku, pergelangan

tangan, (terdiri dari tangan kanan dan kiri) pangkal paha,

lutut, dan p€rgelangan kaki (yang terdiri dari kaki kiri dan

kanan) hingga terbentuknya l2 ragam gerak, namun ada sebaha-

gian dari ragam gerak yang satu ragam gerak tergabung atas

dua tipe gerak yang tergabung menjadi satu ragam gerak,

misalnya pada ragam gerak tari buai-buai merupakan pengga-

bungan gerak buai-buai dan pat.imbangan langkah, dan ragam

gerak tari tikam jajak merupakan penggabungan gerak tikan
jajak dan gerak puluik tal i alang-alang, setorusnya di kait-
kan dengan keyakinan pada dimensi ketuhanan yang memuncul kan

gerak pasambahan dengan demikian semua ragam gerak m6njadi
'I 3 ragam gerak, Sementara Jamaludin mengungkapkan bahwa

ragam gerak tari Buai-buai terdiri dari 17 ragam gerak yang

mengacu pada jumlah rakaat sembahyang dalam satu hari satu

malam, mamun setelah diamati dari kedua pernyataan tersebut

terdapat 4 sikap pokok ragam gerak yaitu sikap gerak buai-

buai, nandi-nandi, rantak kudo, dan Tikam Jajak yang dijadi-
kan sebagai dasar untuk di kembangkan hingga membentuk st ruk-

tur tari buai-buai yang disesuaikan dengan pemamhaman dimana

tari itu tumbuh. Pada penulisan ini pengamatan di lakukan

pada gerak tari buai-buai yang diungkapkan ol6h oarwis

yangmana gerak pokok sebanyak 4 bagian yang kemudian. dikem-

bangkan hingga menjadi 12 ragam gerak dalam tari buai-buai.

Adapun pengembangan gerak tersebut dari 4 ragam gsrak pokok

hingga menjadi 12 ragam gerak bervariasi sebagaimana diuta-
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rakan beri kut i ni .

Dalam pelaksanaannya gerak buai-buai, nandi-nandi,

rantak kudo selalu dilakukan pada awal dan harus berurutan

karena gerak ini dinggap sulit dan biasanya di lakukan hanya

satu kal i saja sementara yang lainnya dapat di lakukan

secara berulang-ulang yang merupakan pengembangan dari gerak

dasar (pokok). Pada bagian selanjutnya akan dibahas masalah

mengenai bagaimana secara histoli s terjadi perubahan struk-

tur tari Buai-buai. Secara teoritis dapat diakatakan bahwa

suatu tipologi tari Buai-buaf merupakan konstruksisasi yang

berlangsung m€nurut orientasi sosiokultural masyarakat.

Dengan p€rkataan lain, tari Buai-buai tidak terbentuk atau

tercipta sekal i jadi, melainkan merupakan konstruksi yang

berproses secara bertahap. Tahap pertama dapat di akatakan

sebagai bentuk yang sederhana dan tahap lenajutnya merupakan

perwujudan bentuk yang lebih paripurna.

Ide yang diangkat dalam tari Buai-buai, secara histo-

riris berkaitan dengan suatu legenda di kerajaan. Ide serita

bertolah dari keberadaaan sikanbang di sebuah kerajaaan,

yang dalam sejarah Minangkabau dikenal sebagai Keraiaan

Indrapura. Kerajaan ini dianggap sebagai pusat kekuasaaan

penting di kawasan rantau Minangkabau. Secara struktural 
'

kerajaan Indrapura mempunyai wujud sebagai kerajaan aristok-

ratis, di mana seorang raja secara genealogis diakui mempun-

yai k6dudukan sebagai penguasa. oleh karena itu, kerajaan

terdiri dari suatu sistem struktural yang mempunyai oraga-

nisasi sosial yang sol jd, Di samping unsur Raja' unsur

33



pembantu raja seperti panglima mempunyai kedudukan yang

penting. Akan tetapi, salah satu unsur kerajaan yang tidak

bisa di lupakan adalah adanya suatu fungsi yang dinamakan

S i kambang .

Sikambang secara harfiah bsrarti pengasuh. Kedudukannya

sebagai pengasuh di I ingkungan kerajaaan menjadi kannya

penting bagi kepentingan keluarga raja. Kehadi rannya bukan-

Iah sebagai seorang budak bel ian, yang tunduk melulu pada

majikan (raja), akan tetapi lebih sebagai seorang wanita

yang dipandang pintar mengelola penampi lan kerajaaan di

tengah masyarakat. Idealnya, dia, sikanbang, bertugas mengu-

rusi performansi raja, dan dialah yang mengasuh put ra-putri

raja sehingga tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya

anak raja, Sikanbang juga merupakan penyejuk suasana di

kerajaan sehingga ia mendapat julukan sebagai Sikambang

Mani s (Si Kanbang Manih).

Rel evan dengan uraian di atas, ada dugaan bahwa pola

dasar gerak tari Buai-buai merupakan refleksi dari kehidupan

Sikanbang di kal angan kerajaan Indrapura. Gerakan-gerakn itu
mencarminkan pragmentasi aktivitas Si kambang dalam melaksa-

nakan tugas-tugasnya berbagai bentuk dan jenis beban yang

harus dilakukan dengan Iincah dan cekatan. Gerakan yang

bersumber dari ide kehidupan sikambang itu terdiri dari

empat bagian pokok dan meniadi inti dari tari Buai-buai.

Keempat gerakn itu meliputi: (a) buai-buai' (b) nandi-nandi,

(c) rantak kudo, dan (d) tikdn iaiak.
Gerakan Buai-buai merupakan cerminan atau pragmen gerak
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mengasuh anak. Gerak ini disti I i r menjadi tipologi gerak

silat yang di laksanakan dengan cara kaki kanan melangkah ke

kanan di i kut i kaki ki ri membentuk pitunggua, tangan ki ri

melengkung di depan bandan dan tangan kakan melengkung di

sisi badan kakan. Kesan yang ditonjolkan gerakan ini adalah

menghi ndari serangan dan mengambi I ancang-ancang untuk

mel aksanaan suatu aksi '

cerakan kedua adalah nandi-nandi. Karakteristik gerak

ini berkonsentrasi pada gerakan kaki: kaki kanan melangkah

silang jinjit melintas di hadapan kaki kiri, dengan diakhiri

tumit dihentak, sementara itu kaki kiri ditekuk dengan

posisi gajul ke atas. Kesan yang ditonjolkan gerakan ini

adalah gerak menanggung beban akan tetapi harus di lakanakan

dengan suatu kecincahan. Kont ras antara beban yang berat dan

tuntutan akan kel incahan dalam mel aksanakannya berakibat

pada munculnya gerak seret yang riskan.

Gerakan ketiga adalah rantak kudo. Karakteritik gerak

ini ditandai oleh dinamika gerak dengan cara kaki ki ri

menghentak di belakang kaki kanan sementara kaki kanan

terangkat, dan sebal iknya ketika kaki ki ri menghentak di

belakang kaki kakan, kaki kanan terangkat. Sementara seri-

seri gerak ini dilakukan tangan kakan ke samping kakanan dan

tangan kiri ditekuk di depan dada. Dinamika gerak ini men-

c€rmi nkan gerak tertatih-tatih mengemban beban'

Gerakan keempat ialah tikan iajak. Tikam jajak dise-

'lenggarakan dengan kaki kanan melangkah jinjit Ialu menapak

semamtara itu kaki ki ri menekuk lalu diangkat ' Sementara itu
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gerakan tangan mengambi I pola gerak ,injiang bantai, yakni

dengan cara tangan kanan ditekuk ke bawah berhadapan dengan

tangan kiri yang menekuk ke atas. Terkesan bahwa totalitas
gerakan ini mencerminkan gerakan orang tatkala berlari di
atas pasir. Keempat gerakan pokok ini diapit oieh dua gerak

yang disebut sembah (sanbah), Jika diperhatikan tipologi
totalitas rangkaian gerak maka dapat dikatakan bahwa tari
Buai-buai merupakan tipe tari pencak, yakni, gerak yang

didominasi oleh bunga atau corak gerak sl lat. Maka dalam

kaitan ini dapat dipahami bahwa tari ini pada awalnya dipe-
runtukkan untuk kal angan kanak-kanak hingga remaia, atau

mer€ka yang berlajar silat pada tingkat pemula.

Bahwa suatu tari akan mengalami pertumbuhan yang berbe-

da jika masuk pada daerah kultural yang berbeda m€rupakan

pandangan yang suI it di ingkari. Historis tari Buai-buai di

Pauh tampaknya bersahutan dengan pandangan ini. Dalam kenya-

taan, tari Buai-buai dewasa ini bukan Iagi hanya terdi ri
dari keempat gerakan pokok tersebut. Seri-seri geraknya

telah berkembang antara 12 hingga 1Z seri gerak. Variasi
seri gerak yang ditemukan di lapangan, akan tetapi tidak
semuanya dikaji di sini, terdiri dari versi .l2, 13, 14, dan

17 seri gerak. Seorang informan mengatakan, keempat gerakan

pokok itu kemudian telah berkambang menjadi l2 atau l4 seri
g€rak, Penetapan jumlah menjadi t2 seri gerak mengacu pada

fungsi organ tubuh menurut ilmu silat, yakni, bahwa seluruh
persendi ran yang ada pada kaki dan tangan berjumlah 12

sendi. Selain itu jumlah 14 seri gerak secara simbolik
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nnenonic mengacu pada kuantifikasi neger'i yang empat belas.

Ini berarti bahwa melalui tari, para pimpinan tradisional

berupaya mensosial isasikan tradisi Minangkabau menurut

tatanan adat klasik. Sementara itu, kecenderungan orang

menata gerak tari menjadi 17 mengacu pada kuant if ikasi

simbolik

IsIam.

rakaat daI am i badah sembahyang menurut aj aran

Akan tetapi, betatapun muncul versi-versi gerak tari

Buai-buai di Pauh dalam bentuk yang demikian, akan tetapi

keempat gerakan yang diuraikan sebeleumnya hadir sebagai

gerakan inti (core novensnt). Kekhasan tari Buai-buai pada

dasarnya terletak pada konstruksi keempat gerakan ini. Hal

ini juga dapat diartjkan bahwa pertumbuhan tari Buia-buai

berkai tan dengan aspek adat , t radi si keseni an, dan Islamisa-

si di Mi nangkabau.

Faktualitas seri gerak yang dijadikan tumpuan dalam

menjelaskan pengembangan keempat pokok seri gerak menjadi

berbagai versi gerak mengacu pada tari Buai-buai yang mem-

punyai seri gerak berjumlah empat belas seri. Dapat dikata-

kan bahwa pengembangan empat seri gerakan pokok menjadi 14

gerakan mencerminkan pengembangan struktur menurut historis

tari. oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa tari Buai-buai

berkembang dalam dua tahap. Tahap pertama terdiri dari 4

gerakan, dan seluruh gerakan pokok ini merupakan gerakan

yang ditransformasikan dari sebagai gerak mitik yang mengacu

pada Si kambang di Kerjajaaan Indrapura. Selanjutnya, kontak

kultural antara komunitas kerajaan Indrapura dengan komuni-
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tas masyarakat Pauh mengantarkan persebaran tari Buai-buai
ke kawasan Pauh. Pada tahap kedua, terhadap keempat gerakan

pokok itu di )esapkan 1O gerakan tambahan yang menjadi bagian

dari keseluruhan tari Buai-buai di pauh.

Sembilan di antara kesepuluh gerak itu merupakan panja-

baran atau pengembangan dari masing-masing gerakan pokok.

Pengembangan ini diuraian seperti berikut. cugus cerak Buai-
buai di kembangkan menjadi empat kalimat gerak, yakni, buai-
buai, t inbang langkah, urang batanan, rantak gantung. lnduk
keseluruhan gerakan ini adalah gugus Buai-buai. Gerakan

buai-buai merupakan acuan pokok dalam mengembangkan warna

ketiga gerak lainnya, Akan tetapi yang menearik di sini
adalah bahwa sumber ide gerak tidak lagi mengacu pada Si kam-

bang meI ai nkan mengacu pada corak kehi dupan masyarakat

sebagai masyarakat petani.

Bagi an kedua yang di kembangkan adal ah cugus Gerak

nandi-nandi. cugus ini di kembangkan menjadi €mpat kal imat

gerak yang terdir.i dari gerak nandi-nandi, janjang patah,

alang babega, saik galanai. Induk g€rak yang memberi kan jiwa

terhadap keseluruhan karakter gerak adalah gerak nandi-
nandi. 56laniutnya, gugus ketiga yang di kembangkan adalah

rantak kudo menjadi dua kalimat gerak, yakni, rantak kudo

itu sebagai induk gerak dan sunbek labu sebagai pengemban-

gannya. Bagian terakhir dari keseluruhan tataran gugus tikam
jajak. Gugus ini mempunyai unsur atas tiga bagian, yakni,
puluik tal i alang-alang, tenggang kataia, dan alang tun-
tuang ang i n.
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Keseluruhan gerak, keempat gerak pokok dan sepuluh

gerak pengembangan, seperti diuraikan di atas dapat di gam-

barkan sepert i beri kut .

TABEL 2,
SUSUNAN GERAK POKOK DAN PENGEMBANGANNYA

==================================:=:::===============: No. : Gerak Pokok Gerak Pengambangan

: 1.  :   Buai―buai : t Pat imbangan langkah
* Urang bat anam
* Rantak Gant uang

N and i -nand i : t Janj ang Patah* Alang babega
r sai k Gal amai

: 3. Rant ak Kudo : * Sumbek I abu

: * Puluik tal i alang-alang :
I Lenggang Kal ai a :
t Alang tuntuang angin :

= ==== = ===== ====== = = == ====== === ================== = == ===

Seperti sudah dikatakan pada bagian sebelumnya bahwa

keempat gerak pokok bersumber pada ide mengenai kehidupan

Si kambang di kalangan keluarga kerajaan Indrapura' Akan

tetapi yang menjadi soal adalah apakah gerak-gerak pengem-

bangan mempunyai konsistensi tematik dengan ide Si kambang

dalam pengembangannya. Tampaknya jawabannya tidak, karena

yang benar adalah bahwa gerak-gerak pengembangan merupakan

cerminan dari kehidupan komunitas masyarakat Pauh'

Gerak pokok, Buai-buai yang barkedudukan sebagai induk

gerak pada dasarnya menggambarkan aktivitas Si kambang seba-

gai pengasuh putra-putri keluarga kerajaan' Akan tetapi '
dalam peng emb angann ya , gerak ini muncul dengan mencermi nkan

gerak masyarakat petani . MuncuI nya kal imat-kal imat gerak

: 4.  :   Tikam 」a]ak
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tinbang langkah, urang batanam, dan rantak gantuang, mengan-

dung suatu deskripsi naratif mengenai kehidupan petani,

Kalimat gerak pertama ,i tu merupakan cerminan gerak orang

menuju ke sawah, sedangkan gerak kedua menggambarkan kegia-

tan bertanam di swah, dan gerakan ketiga mencerminkan gerak

orang kembal i ke rumah.

Sementara itu, gerak pokok, nandi-nandi, yang berkedu-

dukan sebagai gugus kedua dalam struktur tari mencerminkan

beratnya beban Si kambang dalam menjalankan tugasnya di

kerajaan. Dalam meng emban g annya, gerak-gerak yang dimuncul-

kan mengacu pada gerak mengindarkan konflik. Kal imat-kalimat

gerak seperti janjang patah mencarmintan beratnya konflik
mel intasi ja1an, dan alang babega merupakan gerak yang

mengungkapkan penghindaran terhadap suatu tantangan, dan

saik ga Iamai mengangkapkan suatu cara mempertahankan diri
dengan mematahkan langkah lawan. Pengembangan gerak pada

gugus kedua ini mencerminkan adanya konflik dalam masyara-

kat. HaI yang diisyaratkan adalah pentingnya kemahi ran dalam

menghadapi konfIik, baik dalam bentuk menghindar maupun

menye rang .

Pada gerakan pokok ketiga yang ditonjolkan adalah

rantak kudo. Gerak ini dijabarkan melalui gerak sumbek labu

yang berarti gerak memat ikan lawan. Sedangkan pada gugus

terakhir, gerakan pokok tikan jajak merupakan refleksi yang

menggambarkan kekokohan dal am menghadapi serangan. Pada

gerak pengembangan, gerak-gerak yang dimunculkan adalah

gerak puluik tali alang-alang yang berarti mengelak atau
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menghindari suatu serangan, gerak lenggang kalaia mengek-

spresikan gerak melepaskan Ielah, dan gerak alang tuntuang

angin menonjol kan gerak tangkisan terahadap serangan yang

di hadapi .

D. Deskripsi Gerak Tari Buai-buai

Apabi la sebuah tari cti I ihat sebagai suatu keseluruhan

maka tari akan merupakan sebuah struktur. secara teroritis'

tari sebagai sebuah struktur dapat dipahami pada dua tata-

ran. Pada tataran pertama, jika yang diamati adalah satuan-

satuan unsur dari unsur-unsur motif hingga unsur yang lebih

kompleks seperti kalimat' gugus, maka struktur tari itu

adalah bentuk fisikal yang dapat diurai secara rinci' cara

memandang demikian diwujudkan dengan memfokuskan perhatian

pada bentuk intrinsiknya dengan mel ihat bentuk itu tanpa

keterkaitan dengan dunia di luarnya. Pada pembahasan ini 
'

pengertian ini diwujudkan dalam bentuk menunjukkan struktur

tari berdasarkan unsur-unsur pembentuknya'

Akan tetapi j i ka tari di pandang sebagai suatu yang

mempunyai makna dan makna itu mempunyai kaitan dengan dunia

di.luartarimakasecaraStruktura]inimerupakantataran
kedua. Dalam hal ini, struktur merupakan hubungan antar

unsur yang membentuk suatu k€seluruhan yang bermakna' Makna

diperoleh sebagai akibat dari hubungan-hubungan oposisi

biner (binary oposit ion) antara suatu unsur dengan unsur

,l ain secara tidak terbataS' Perwujudan hubung an- hubungan itu

diasumsikan sebagai makna fundamental dan m6ngambarkan
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beroperasinya pemikiran manusia yang mendukungnya. pada

tataran ini, makna struktural dapat dianggap setara dengan

ekspresi karena tari ditempatkan sebagai suatu dunia mimetik

yang mencerminkan dunia di luarnya,

Pemahaman dasar seperti diungkapkan di atas dijadikan
sebagai I andasan pengert ian dalam memahami tari Buai-buai

secara struktural . Jika dilihat dari segi alur atau m€nga-

I i rnya gerak dapat di katakan bahwa bentuk tari Buai-buai

terpola dalam bentuk- bentuk A-A'. Tari Buai-Buai terdi ri
dari dua bagian yaitu gerakan pokok dan gerakan pengemban-

gan. Sepertj dikatakan sebelumnya bahvra gerakan-gerakan

pokok itu terdiri dari empat g€rak inti dan sepuluh gerak

pengembangan. Keempat gerakan pokok secara morfologis mewu-

judkan bentuk A, sedangkan kesepuluh gerak pengembangan

merupakan pengembangan dari masing-masing gerak pokok.

Pengu 1 ang an- pengu I angan terhadap gerak ini menyebabkan

secara teoritis dapat di katakan m6wujudkan bentuk A'.

Dalam memahami suatu gerak maka per'l u dipusatkan perha-

tian pada kekhasan gerak, dan kekhasan gerak itu dijadikan

dasar untuk menjelaskan keterkaitannya dengan unsur lainnya,

Kekhasan gerak tari Buai-buai terletak pada bentuk sikap

kaki dan variasinya melalui tangan, Dalam tari buai-buai ini

terdapat motif gerak kaki tikan jajak dan motif ini sering

muncul dengan variasi tangan yang berbeda-beda pada i rama

musik yang sama. Dengan demikian melihat dua cara di atas

dapat disimpulkan bahwa tari buai-buai terdi ri dari dua

karakt er ge rak .
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Bentuk atau susunan gerak tari buai-buai dapat dilihat

pada bentuk ragam gerak pokok dan iringan musik yang terbagi

atas 6 bagian yaitu (a) Pasambahan buka tanpa musik pengir-

ing (b) Buai-Buai dengan i rama musik buai-buai, (c) Nandi-

Nandi dengan i rama musik nandi-nandi, (d) Rantak Kudo dengan

i rama musik rantak kudo, dan (e) Tikam Jajak dengan irama

musik ilustrasi intrumentalia dan (f) Pasambahan penutup

tanpa iringan musik. Namun pada bagian tertentu pengembangan

dari sikap buai-buai nandi-nandi, rantak kudo, dan tikam

jajak yang sudah di kembangkan dapat di iringi dengan musik

pengirjng seperti yang tordapat pada sikap tikam jajak'

Selengkapnya pembagian tersebut dapat di I ihat pada tabel

beri kut di bawah ini.

TABEL 3.GERAK NKOK,中

DAN MUSIK IRINAN

No. : 8agian tari I PBhgeobangan rotif ; l,lusi k P.ngi ri ng :

: Satrbah : Euai : Nandi : Rantak : Inst:

‐
 :

X:

X:

X:

X:

X:

X:

:

X:

X:

X:

X:

X:
‐ :

X

X

一

一

一

一

一

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

一

¨

　

¨

〕

一

一

´

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

一

一

一

一

〕

一

　

一

一

一

一

Nandi‐ lland i

i-

t -Ti.bang l8n9k.h
: -Ur.ng Batana!
l -Rantak Oantuang

: -JanJ.n9 Patah

;-AIeng 8.begB
:-3.1k Oal a..l

l -g(-bok Labu

|-Puluik T. Al.ng
r -Lengsang 1(.lair
:-Al.ng Puntuang

SaBbah

Euai-Buai

nantak Кudo

Tl ka●  Ja,ak
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Merujuk pada tabel di atas, tanda X menunjukkan jenis

atau nama musik yang mengi ringi bagian-bagian tari. Bi I ama-

nana terdapat dua tanda X dal am atau sebagai pengi ri ng

bagian lagu itu berart i bagain lagu itu bisa didi ringi
dcngan musi k pokok dan tambahan ( inst rumen). Sementara itu,
pengorganisasian bentuk motif gerak tari Buai-buai di lihat
pada tataran gugus, kalimat gerak, frase, dan motif.

Gambaran yang dapat diungkapkan berdasarakan tabel di

atas adalah bahwa masing-masing gerakan pokok sangat ter.ikat

dengan suatu bentuk musik pengiring. Selanjutnya masing-

masing gerak pengembangannya terikat pada musik gerakan

pokok. Yang nyata dapat diamati secara gramatis adalah bahwa

grakan pada tataran gugus memuncul kan suatu ide dan selan-
jutnya ide itu di kembangkan melalu.i kaI imat-kal imat gerak.

Gugus dalam pengertian demjkian adalah suatu kesatuan karak-

ter gerak yang diwujudkan dalam bentuk rangkaian kal imat

gerak tari sehingga mewujudkan suatu keutuhan makna. Sedang-

kan kal imat-kaI imat gerak merupakan penjabaran terhadap

karakter pokok sehingga karakter pokok itu tampi I dengan

menonjol kan suatu kesan tertentu. Dengan demikian, kal imat

gerak berfungsi meningkatkan intensivitas pengungkapan kesan

melalui pengulangan atau repetisi gerak-gerak tertentu.

Pada bagian selanjutnya akan ditampilkan deskripsi

gerak hingga ke tataran frase dan motif. Motif dalam hal ini

dimaksudkan sebagai poI a gerak-gerak sederhana yang di

dal amnya terdapat suatu kapabilitas untuk dikembangkan.

Barangkal i pengertian ini akan lebih tajam bi la dirujuk
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pendapat Royce yang mengtakan bahwa motif adalah satuan

terkecil dari unsur tari yang mempunyai makna' Pada tataran

'I ebi h lanjut paduan atau integrasi motif akan me lahi rkan

konstruksi frase gerak. Tataran Iebih lanjut dinamakan

kal imat gerak, yakni sebagai instegrasi dari satuan frase

gerak. Gugus merupakan perwujudan dari kal imat-kal imat

gerak.

Pengertian di atas akan dijadikan untuk mendeskripsikan

st rukt u r tari Buai -buai .

TABFL 4.

3了nuКTun TARII BU^■ ―BUAI BERD■SARXAII CuCuS, KAL=HAT, FRASE, 関Oτ IF

IALlHAT   :

Safibah Buka

l. Patirbangan uh:

:Xo:

t. Euai-buai

2.‖ andinandi

2.3uJ―bual

3.Urang Batanal

l, flantal garlulng

5, Janirng Pitih
6, ilandi-oandi

7, Alang Eabega

8. siit Gihri

Halu

lkh,sisi,kn

Lkh,sisl,kr

Pitunggua

tkh,9antuang

Helolpat

Serong

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

3.Rantak Kudo 9.Rantak Kudo
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:TO : Gte S :   IALIXAI   :   RAS[ ЮTIF

:10,匈ObeL La加

4.Iikal Jalak :!:.Puluil Tlli

: Alang‐31ang

:12.Lm"m91alaia

:20.Hentak Halu

:21,Hentak Ditelpat

:22.■ ka口 lalak

Tekuk Siku Oo,an:

Tekuk Siku San,19

:23.Helllpat

Tangan Ates

Tangan 3a"ah

Jiniian9 8antai

Seron9 Kanan

」iniiang Bantal

Serong Kiri

Tepuk Kanan

Tepuk Klri

cr.Tekuk:13.lhng luntuang :24.■ ka1 1lak

lngin Telui Serong

Patidrng
kah Putar

Salbah Tutup

0udut

Serbah

Uraian gerak di atas merupakan pengorgani sasian dari

komponen- komponen gerak tari, yakni motif, frase, kalimat,

dan gugus yang terangkai secara utuh hingga membentuk sebuah

tari . Adapun untuk pemberian nama dari sejumlah motif dan

frase yang terdapat dalam struktur tarian tersebut di lakukan

dengan pemberian ist ilah sendiri yang dianggap sesuai dengan

bentuk geraknya, hal ini di lakukan karena tari Tradisi

tercipta cenderung tidak memberi nama yang pasti artinya

dengan bentuk gerak yang sama dapat diberi nama yang berbeda

pada daerah yang berbeda dan jika ada nama gerak untuk

pemberian nama muncul setelah gerak tercipta dan mengacu

pada gerak alam. Pada tari Buai-buai tidak ditemukan pembe-

rian nama untuk komponen tari yang terkecil seperti motif'

frase, sementara untuk pemberi an nama pada kalimat gerak

diperoleh melalui nara sumber, Pak Darwis.

Jika dilihat struktur tari buai-buai secara keseluruhan

dari awal hingga akhir terdapat empat pokok gerak (gerak

，
、
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inti ) yang kemudian di kembangkan hingga menjadi 12' sampai

17 gerakan. Gerak inti ini sangat dibedakan oleh possisi

kaki yang selanjutnya dengan posisi kaki yang sama diberi

vari asi tangan yang berbeda hingga membentuk gerak baru yang

t ercrgani sasi dalam kalimat gerak'

Sementara jika dit injau dari pola musik pengiring tari

i rama musik terbagi atas empat bagian yaitu i rama buai-buai 
'

i rama nandi-nandi, i rama rantak kudo, dan instrumental ia

dari penggabungan alat musik gendang, talempong' dan musik

tiup (bansi ) hingga menimbulkan i rama tersendiri yang ber-

f ungs'i sebagai i lust rasi pengi ring gerak tari yang sudah

diberi variasi. Tampaknya pola gerak tari buai-buai ini

cenderung dilakukan secara berulang-ulang. Dari empat gerak

inti yang sering muncul adalah gerak tari Tikam Jajak' Tikam

jajak jni disamping memiliki motif tersendiri yang tergabung

pada gerak inti juga sangat mudah diberivariasi dan sangat

'I ues dipakai sebagai gerak penghubung antara gerak satu atau

dari kal imat gerak yang satu dengan gerakdan kal imat gerak

yang I ai nnya.

Ji ka dicermat i secara mendetai I memang sangat sul it

untuk memberi batasan antara satu motif dengan yang Iainya

jika terorganisir dalam kalimat gerak, hal rni ditegaskan

oleh Doubler (1985:18) yang menyatakan bahwa sangat sulit

untukmenentukankapansebuahmotifgerakdimu.laidankapan

berakhir. oengan mengamati tari buai-buai sebuah motif dapat

hadir kapan saja, dan sangat memungkinkan dapat dihubungkan

diantara komponen- komponen yang tertata dalam sebuh struktur
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tari. Dengan penjelasan-penjelasan seperti yang t6rurai
diatas ha1 ini pulalah yang memberi ciri dari konsep tari
tradisi.

Dengan melihat uraian yang terdapat pada tabel di atas

dapat disimpulkan bahwa struktur tali Buai-Buai terdiri dari

4 buah gugus, yangmana pengelompokan gugus dianalisis berda-

sarkan pola 'i rama musik pengiring tari dan karakter g€rak

yaitu (buai-buai, nandi-nandi, rantak kudo, dan tikam
jajak), 13 kalimat, 24 frase, dan 37 motif. Adapun pola

pembagian kalimat, ferase, dan mot.i f dianalisis atas dasar

pemecahan dari gugus hingga terbentuknya satuan gerak terke-
cil. Ditinjau dari pola dan karakter atau bentuk tari buai-
buai terdiri atas dua bagian yaknj (t ) gerak inti yang

diberi I ambang A sebagai gerak dasar dan (Z) gerak yang

di vari asi kan sebagai pengembangan darj gerak dasar yang

di beri I ambang A' .

Ekspresi dapat berupa perwujudan, atau keterkaitan

antara unsur-unsur hingga membentuk struktur yang terpola
dalam suatu sistem, Sementara tata hubungan antar simbo'l -
simbol yang diekspresikan dalam bentuk tersebut akan mela-

hirkan isi atau makna. Smith (1985:35) menyatakan bahwa

bentuk adalah wujud dari keseluruhan materi, kesatuan, ciri
atau mode (gaya). Tari terbentuk dari gerakan-gerakan yang

tersusun dalam sebuah prase gerak, kemudian dirangkai hingga

menjadi bentuk tari yang utuh. Jadi bentuk adalah perujudan

dari elemen-elemen yang terangkai dalam penganal isaan laku,

dan hal ini ditegaskan oleh Lois ElfeId (1977r15) bahwa
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rangkaian gerak akan membentuk sebuah struktur tari'

Doris Humphrey (1959:25) menyatakan bahwa masalah yang

pal i ng penting dalam bentuk dan isi adalah kont iniutas pada

tari.JadiantarabentukdanisimerupakanSatukesatuan
yang secara konstruktif terujud dari penataan babakan' Sal

Murgianto (1983:34) menyatakan bahwa isi dari tari dapat

berupa ide, gagasan atau penghayatan yang tidak terl ihat '

Isi tari dapat di l ihat melalui perujudan elemen-elemen dan

bentuk secara kongkrit kemudian aspek isi di rasakan melalui

penghayat an, karena unsur-unsur at au ei emen-e lemen gerak

yang ditata dalam sebuah tarian lebih cenderung merupakan

aspek dampak psikologis, oleh karena itulah di katakan bahwa

ekspresi dalam tari bukan merupakan produk spontan tetapi

harus melalui proses, hal ini diperkuat oleh Sal murgianto

(1986:144) yans menyatakan bahwa proses pemilihan dan pengo-

lahanelemen-elementariakanmeujudkanisidarisebuah
taraian,

Dalam Tari Buai-buai dapat ditemukan babakan meialui

pembag ian i rama musiknya' Pada bagian tertentu babakan ini

dapat di Iakukan Secara berulang-uIan9, hal ini ter] ihat pada

gerak tari, yang mana dengan menggunakan motif kaki yan-9

sama tetapi dikembangkan atau difariasikan hingga membentuk

ragam gerak yang baru' Adapun pembabakan dalam struktur tari

buai -buai berdasarkan bentuk si kap dan pembagi an musi k

adal ah (1) bagian sikap buai-buai dengan i rama musik buai-

buai, Q) sikap Nadi-nadi dengan irama musik nandi-nandi '

(3) Rantak Kudo dengan i rama musik rantak kudo' dan (4)
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t i kam j aj aka lang dengan

sebagai musi k pengiring,

musik intrumenta'l ia yang berfungsi

E. Tinjauan Makna Struktural Tari Buai-buai

Pemahaman terhadap tari buai-buar di lihat dal am wujud

keseluruhan bentuk dalam konteks tradisi yang kemudian

dianalisis dengan mengacu pada metode penganal isaan tari
modern yang mana pembahasan gerak dikelompokkan mulai dari
gerak terkeci I hingga terorganisasi dalam kelompok besar

yakni membahas bentuk motif, frase, kalimat, dan 9ugus.

Setelah di lakukan anal isis terhadap tari Buai-buai ternyata
tari tersebut terbangun dalam sebuah strktur yang ditopang

oleh satuan-satuan gerak yang terkecil seperti dalam tari
tersebut terdapatnya satuan gerak yang terkecil yang disebut

dengan motif. Hal ini senada dengan pandangan Doubler

( Kumo rohad i , 1 985 : 1 38 ) yang menyatakan bahwa susunan, merupa-

kan proyeksi kekuatan kekuatan dalam, ke dalam bentuk luar

ungkapan mereka. Ini merupakan gabungan elemen-elemen motor

(penggerak) ke dalam satu arti penuh, yaitu pola yang dapat

dilihat,
Secara koreografi tari buai-buai dihubungkan dalam

sebuah pola yang tersusun atas 3 bagian yaitu (1) bagian

awal terdiri atas sambah buka, bagian isi yang terurai dalam

4 gugus, dan bagian akhir adalah sambah penutup, Tari Buai-

buai merupakan suatu struktur yang terujud dalam suatu

bentuk. Dalam bentuk akan terungkap suatu imajinatif yang

tertuang dalam simbol-simbol seni. Simbol ini merupakan

50



perwujudan suatu gagasan atau ide dari sang pencipta atau

sekelompok masyarakat yang mendukungnya. Pengert i an i tu

setara dengan konsep yang mengatakan bahwa "Bentuk" dalam

pengertian yang pal ing abstrak berarti struktur, artikulasi,

sebuah hasil kesatuan yang menyeluruh dari suatu hubungan

berbagai faktor yang sal ing .bergayutan, atau yang lebih

tepatnya suatu cara di mana keseluruhan aspek bisa terkait'

pengertian abstrak, yang kerap kali disebut "bentuk logis"'

tersangkut dengan pengertian ekspresi, set idaknya sejenis

ekspresi yang membuat seni itu m€mpunyai si fat yang unik

(wi daryanto. 1988: 1 5-16 )

Bertolak dari pengertian struktur maka dapat dikatakan

bahwa tari buai-buai merupakan pencerm'i nan dari apa yang

terkandung dal am pi ki ran-pi ki ran masyarakat pendukungnya'

Adapun gagasan-gagasan yang ada dalam pikiran-pikiran masya-

rakatterSebutSangatdipengaruhioleha.lamlingkungan
dimana mereka tumbuh' Begitu juga halnya bahwa simbol-simbol

yang tertuang dalam bentuk tarian akan mengambarkan gerak-

gerak alam sekitarnya, misalnya gerak tari yang meni rukan

tingkah laku binatang yang ada dilingkungan mereka' Seperti

contohgaraktarirantakkudoadalahpengungkapanataS
tingkah laku dari gerakan-gerakan kuda dan sebagainya'

Sebagai perwujudan pemahaman terhadap pandangan teori-

tis di atas maka pemahaman makna struktural itu dalam baha-

san ini ditangani dengan memperhat i kan hubungan st ruktura'l

antara unsur dengan unsur lainnya' Dari sisi alur gerak'

tari ini diawali oleh gerak sembah buka dan diakhiri dengan
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sembah tutup. Keseluruhan gerak ini diapit oleh sembah

sehingga awal dan akhi r alur gerak menjadi jelas. Makna

sembah pada bagian awal dapat dipandang sebagai ungkapan

kultural . Ungkapan kultural itu sendi ri terkait dengan

sistern nilai yang ada dalam masyarakat. Sembah berarti

hormat terhadap pihak lain. Dengan begitu hadi rnya kontras

gerak sembah pada bagian awal dan pada bagian akhir melahir-

kan suatu harmoni struktural . Jika gerak diandaikan sebagai

refleksi tindakan sosial maka sembah buka dan tutup setara

maknanya dengan datang tanpak nuka, pergi tanpak punqgung.

Secara kultural gerak itu sendiri mengacu pada model idaal

dalam masyarakat tentang rasa ( sense) sosial.

Gerak buai-buai yang dirangkai dengan gerak nandi-nandi

secara struktural mengungkapkan dua ide, yakni yang pertama

mengacu pada gerak manusia sebagai mahluk ekonomi kus dan

yang kedua menggambarkan manusia sebagai mahluk poli.tikus.

Pemaduan gerak ini walau secara tematik kelihatan tidak

terfokus terhadap suatu tema sentral, akan tetapi j ika tari
dilihat sebagai refl eksi dun'i a sosi al maka keduanya

mempunyai makna yang sal i ng mel engkapi . Bukankah manusi a

sebagai pekeria tidak Iengkap tanpa di dalam dirinya da

kemampuan untuk menghadapi rintangan dari dunia sosial yang

diobyektivasi. Gerak buai-buai oleh karena itu mengacu pada

realitas obyektif masyarakat sebagai masyarakat petani.

Sementara itu, gerak nandi-nandi mengacu pada dunia sosial

yang terobyekt ivasi yang di dalamnya terdapat berbagai

konfIik sosial yang harus dihadapi dengan suatu ketabahan.
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Nandi-nandi adalah cerminan dari ketabahan yang gigih menja-

'| ankan suatu peran. Ekstrimnya, meski dengan terpapah-papah'

atau terpatah-patah, akan tetapi menghindarinya bukanlah

suatu alternatif terbaik, melainkan harus menghadapinya

dengan suat u kel i ncahan .

Refleksi kehidupan meniadi semakin terang diungkapkan

melalui gugus gerak rantak kudo. Gerakan ini memperl ihatkan

kegigihan mengahadapi tantangan, serangan' bahkan merupakan

suatu kemungkinan jika I awan dihadapi dengan menghentikan

langkahnya, sebagaimana hal ini diungkapkan meialui gerak

sumbek labu. Tanpa kelengahan, meskipun telah memat i kan

langkah I awan sebagai penantang, akan tetapii tantangan akan

tetap datang dan harus dihadapi sebagaimana di ideal isasikan

dalam keseluruhan gerakan gugus tikan jaiak. Gerakan ini

pada dasarnya secara fundamental bertumpu pada eksistensi

manusia sebagai orang yang harus mempertahankan diri dalam

menghadapi tantangan' Dalam situasi menghadapi tantangan'

kekokohan, kekuatan dan kemandi rian dibutuhkan. Gerakan-

gerakan put iuk tal i atang-alang, lenggang kalaia, dan alang

tuntuang angin sepenuhnya mencerminkan maksud ini '

D'i lihat darj segi karakteristik gerak, hubungan antar

gugus gerak pada dasarnya bertumpu pada gerak pencak' secara

fungsional, gerak pencak adalah gerak instrumental dalam

mengahadapi lingkungan sosial . Secara koreografik gerak

pengembangan yang ada dalam taii Buai-buai mengacu pada

gerak ekonomis komunitas petani, sedangkan gerak nandi-

nandi,rantakkudo,dantikaniaiakmengacupadagerak

53

‥

―

，



politis. Tari Buai-buai, oleh karena itu, meref ,l eksikan
haki kat manusia sebagai mahluk mult i d.imensional , yakni

sebagai hono econonicus dan sebagai homo polit icus. Sebagai

mahluk ekonomikus, manusia berhadapan dengan dirinya sebagai

seorang yang bekerja, sedangakan sebagai mahluk politik,
manus'i a berhadapan dengan konflik-konflik di dunia sosial-
nya. Kedua hal itu merupakan dunia yang diobyektivasi dan

d i ungkapkan dal am t ari Buai-buai,

TABEL 5. STRUKTUR GERAK INTI

(1)

BUAI-8UAI  く――――――――――――――――――>

|

|

|

V

RANTAK KUDO

(3)

(GERAK PENCAK)

(2)

NANDI― NANDI

|

|

|

V

く―― ――――> TIKAM JA」 AK

(4)

Gerak pencak sebagai corak yang implisit dalam kese-
'l uruhan gerak adalah gerak instrumental dalam mengadapi

kedua dimensi kehidupan ekonomi dan sosialpolitik. pernya-

taan ini menjadi sangat benar karena secara historis, silat
pauh sebagai suatu seni bel adi ri t radi sional di kaI angan

masyarakat Pauh menjadi bagian yang fungsional dalam mengha-

dapi rintangan baik pada masa pemerintahan kolonial Belanda
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maupun pada hidup keseharian mereka. Akan tetapi. gerak

pencak bukanl ah ge rak silat itu sendiri, .karena p"n""k h"nya

merupakan sti lisasi dari gerak si lat. Namun secara kuitural ,

keduanya dapat dikatakan sama, jika silat lebih mengacu pada

penajaman kekuatan kebatinan, maka pencak lebih mengarah

pada penaj aman kekuat an rasa koreograf i k. Si lat dengan

demikian merupakan dasar yang memberi kan bentuk koreograflk

terhadap gerak pencak. Pencak dalam pengertian demi.k'i an.

merupakan t ranformasi kreatif dari bentuk-bentuk gerak silat

sebagai suatu genre tradisi Minangkabau. Dal am hal demikian,

si lat Pauh hidup berdampingan dengan tari tradisi Iainnya

yang mempunyai nuansa gerak silat, termasuk di dal amnya tari

buai-buai,
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BAB V
PENUTUP

A. Xes impu I an

Kesenian merupakan bagian dari kebudayaan, Salah satu
wujud kebudayaaan itu adalah sistem kesenian, dan satu
manifestasi sistem kesenian itu adalah tari. Jadi di samping

tari sebagai salah satu artefak kebudayaan, tetapi juga tari
merupakan cerminan gagasan atau ide-ide yang termuat dalam

budaya tersebut. Berbicara tentang kebudayaan berarti ter-
kait dengan masyarakat pendukungnya, karena kebudayaan itu
merupakan pencentusan apa yang ada dalam pikiran masyarakat

atau seke lompok masyarakat hingga apapun bentuk dari su&tu

karya seni sangat dekat denggan pola kehidupan manusia yang

terorganisisr dalam suatu bentuk kebudayaan yanS telah
disepakati oleh masyarakat atau daerah setempat

Nagari Pauh adalah dacrah yanS terletak pada kawasan

Kotamadya Padang. Masyarakat pauh mempunyai kekhasan dilihat
rlari sudut keseniannya. Di sana ada, misalnya, saluang

pauh, dendang pauh. Demikian juga dengan berbagai jenis

tari, seperti tari kain, tari gandang, dan tari buai-buai.
Pada penel itian ini, yang disebut terakhir menjadi objjek
knj ian. Tari di I ihst sebaSai manifestasi yang secara struk-
tural berubah dalam perjalanan waktu. Dengan kata lain, tari
merupakan salah satu ungkapan simbol ik yanS dipel ihara

masysrakat. Adapun simbol-simbol yang tertuang dalam bentuk

tari tersebut tidak terlepas dari pola kehidupan masyarakat

Pauh.
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Dari sudut historis dapat dijelaskan bahwa tari Buai-

buai di Pauh pada mulanya berasal dari kerajaan Indrapura'

Dengan kata lain, tari Buai-buai yang pernah tumbuh di

Kerajaan Indrapura menyebar sampai ke Pauh melalui adanya

kontak antara masyarakat pada zaman yang lalu' Pada awalnya

pertumbuhan teri Buai-buai di Kerajaan Indrapura terkait

dengan aktivitas Sikambang. Sikambang adalah orang yang

kegiatan sehari-harinya mengurus akativitas-aktivitas yang

berlangsung di Kerajaan, dalam hal ini Sikambang melakukan

kegiatan rumah tangga sekaligus mengurus putra-putri raia'

Tari Buai-buai yang berasal dari Kerajaan Indrapura terdiri

dari 4 raSam gerak yakni buai-buai, nandi-nandi ' r'antak

kudo, dan tik8m jaisk yang kemudian diiadikan sebagai gerak

pokok di Pauh, sementara pengembangan geraka ini bervariasi

hingga 12, 14, dan 17 ragam gerak yang bentuk atau idepen-

gembangannya disesuaikan dengan daerah setempat dimana tari

tersebut tumbuh. oleh karena kehidupan masyarakat Pauh hidup

dalam tataran petani, maka pengembangan tari tersebut berte-

makan pada kegiatan petani dengan gerak pokok yang berasal

dari Kerajaan Inalrapufa tetap dipakai sebagai pijakan untuk

membentuk var ias i Yang baru.

Sebagai perwujudan pemahaman terhadap pandangan teori-

tis di atas maka pemahaman makna struktural itu dalam taha-

san ini ditangani dengan memperhat ikan hubungan struktural

antara unsur dengan unsur Iainnya' Dari sisi llur gerak'

tari ini diawali oleh gerak sembah buka dan diakhiri dengan

sembah tutup. Keseluruhan gerak ini diapit oleh sembah
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sehingga awal dan akhir alur gerak menjadi jelas. Makna

sembah pada bagian awal dapat dipandang sebagai ungkapan

kultural. Ungkapan kultural itu sendiri terkait dengan

sistem nilai yanS ads dalam masyarakat. Sembah berarti
hormst terhadep pihak lain. Dengan begitu hsdirnya kontras
gerak sembah pada bagian awal dan pada bagian akhir melahir-
kan suatu harmoni struktural. Jika gerak rliandaikan sebagai

refleksi t indakan sosial maka sembah buka dan tutup setara

maknanya dengan datang tanpak nuka, pergi tanpak punggung.

Secara kultural Serak itu sendiri mengacu pada model ideal

dalam masyarakat tentang rasa (sense) sosial.
Gerak buai-buai yang dirangkai dengan gerak nandi-nandi

secara struktural mengungkapkan dua ide, yakni yang pertam&

mengacu pada gerak manusia sebagai mahluk ekonomikus dan

yang kedua menggambarkan manusia sebagai mahluk pol itikus.
Pemaduan gerak ini walau secara tematik kel ihatan tidak
terfokus terhadap suatu tema sentral , akan tetapi j ika tari
dilihat sebagai refleksi dunia sosial maka keduanya

mempunyai makna yang saling melengkapi. Bukankah manusia

sebagsi pekerjs t idak lengksp tanpa di dal.am dirinya da

kemampuan untuk menghadapi rintangan dari duni.a sosial yang

diobyektivasi. cerak buai-buai oleh karena itu mengacu pada

realitas obyektif masyarakat sebagai masyarakat petani.

Sementara itu, gerak nandi-nandi mengacu pada dunia sosial

yang terobyekt ivas i yang ali dalamnya terdapat berbagai

konflik sosial yang harus dihadapi dengan suatu ketabahan.

Nandi-nandi adalah cerminan dari ketabahan yang gigih menja-
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lankan suatu peran. Ekstrimnya, meski dengan terpapah-papah'

atau terpatah-patah ' akan tetapi menghindarinya bukanlah

suatu alternat if terbaik, melainkan harus menghadapinya

dengan suatu ke I i ncahan.

Re.f leksi kehidupan menjadi semakin terang diungkapkan

melalui gugus gerak tantak kudo. Gerakan ini memperiihatkan

kegigihan mengahadapi tantangan' serangan' bahkan merupakan

suatu kemungkinan jika lawan dihadapi dengan menghent ikan

langkahnya, sebagaimana hal ini diungkaPkan melalui gerak

sunbek labu. Tanpa. kelengahan, meskipun telah mematikan

langkah lawan sebagai peoantang, akan tetapii tantangan akan

tetap datan! clan harus dihadapi sebegaimana diideal'isasikan

dalam keseluruhan Serakan gugus. tikan iajak' Gerakan ini

pada dasarnya secara fundamental bertumpu p&da eksistensi

manusia sebagai orang yang harus mempertah&nkan diri dalam

menghadapi tantangan. Dalam situasi menghadapi tantanS&n'

kekokohan, kekuatan dan kemandirian dibutuhkan ' Gerakan-

gerakan puliuk tali alang-alang, lenggang kalaia, dan alang

tuntLtang angin sepenuhnya mencerminkan maksud ini '

B. Rekomendas i

Tari sebagai objek kajian tampaknya menuntut pemahaman

yang lebih jauh dari kebiasaan menjelaskannya pada tataran

fungsionalnya. Demikian juga misalnya pemehanan terhadap

segi-segi bentuknya, pemahaman yang instrinsik tidak banyak

memberi manfaat terhadap perkembangan studi kesenian' Pada

penelitian ini telah diupayakan pemahaman secara strukturel '

響
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dan dilanjutkan dengan memahaminya sebagai sistem simbolik.

Ini bererti bahwa tari pada dasarnya dapat dilihat sebagai

suatu wacana tekstual yanS dapat dipahami maknanya. Pemaha-

man pada batas struktural pada tari pada hakikatnya haoya

akan melihat tari sebagai suatu dunia yang otonom, sementara

mel ihatnya sebagai produk kultural yanS bersifat tekst.ual

berarti memahaminya sebagai ungkapan kultural yang memiliki

makna kekinian.

Dalam kaitan ini lah, studi-studi tari yang diarirhkan

pada objek lain dapat dicermati dengan pendekatan struktural
dan tekstual. Keduanya dapat diaplikasikan secara berdampin-

gan sehingga penrahaman terhadap tari menjadi semakin be..

rarti. Studi ini teLah mengungkapkan bahwa tari tumbuh dan

berkembang menurut kekhasan tempat tari itu menyebar. Tari

buai-buai ternyata mempunyai dua tahap pertumbuhan, pertama

pada saat tari bagian dari tradisi kerajaan Indrapura, dan

kedua, saat tari menyebar ke daerah lain, dalam hal in.i, di

kenagar ian Pauh. Apak&h bentuk pengembangan t&ri ini mem-

punyai kecenderungan yang sama jika tari Buai-buai yang ada

ditempat lain dijadikan sebagai objek kajian, agaknya masih

perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Manfaat dari studi

lebih itu adalah untuk memahami bagaimana sebenarnya komuni-

tas masyarakat tertentu mewujudkan konseptualisasinya secara

kreat i f .
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Pemabamatr terhodap Tari Buai-buai yang bertembang di dacrah

pauah secara struktural menunjukkan bahwa tari tersebut dryat diccrmati

dengan pendekatan struktural dan tcksalsl. K€dua pendckatan ini dspat

diaplikasikan secara berdampingan sehingga mengunglapkan bahwa tari

Buai+uai ambuh dan berkcmbang m€nurtt keliasar dimans tfiry8t t0d

itu menyebar. Tari Buai-buai temyata mcmpunyai dua tahap

perturnbuhen, pertama pada saat tad bagim dari tradisi keqiaan

Indrapura, saogBt te*ait deryan aktivitss Sikambary. Sikambang odalah

orang yatrg kegiatan sehari$arinya mengurus aktivius-aktivitas yang

berlangsung di Kerajaan. Dalam hal ini Silombang melakukan kegiatan

rumah tangF sekaligus mengurus pif,m-pdri raja sehingga rcrna tari

mengrmgkapkan pengekspresian pengasuhan put?-putri raja. Kedus saat

tari menyebar ke daerah lein, dalam hal ini di kenagarian Pauah- Oleh

karena masyarakat kehidupan kesehariannya bertani, maka rcma tari

Buai-buai teLin aiarattan pada gerak-gerak pertsoim dengan tidak

mengabaikan 4 ragam gerak yang berasal dari kerajaan Indrapu'a

Dengan katr lain 4 ragam gerak yang berrssl dari kerajaan Inarapra

dijadikan sebagai sumber garapan pada uri Buai-buai yang berkembang

di nagati Pauah hingga menjadi 17 ragam gprst &rEEn un*apsn

ekspraesi gerak pertanim.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perumbuhan qlut

budaya dalam hal ini kesenian khususnya tari setrgat terkait dengan pola

kehi&pan rrasyantat s€tempst 'liman tari tumbub- Dalam bal ini tad

Buai{uai yang berkembang di Nagari Pauh merniliki kandungan rilai-

nilai yang diand oleh masyarakat setem@ dengan ungfupn-undopan

gerak yang mengacu pada pola garapan pertanian.

に
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BABV

PENUTUP

Kcsimpulan

Kesenian menpakan salah sm qid d8ri k&dayaaa Semcutara

kebu&yaan merupakan c€fusan apa yang ada dalam pikiran masy-arakat

"tau sekelompok innsyarakat Oleh lorena itu keseniaa atau karla seoi itu

sangnt dekat dengao pola kehidupan manusia yang tcrorganisisr dalam

suatu bcntuk kebu&yaan yang telah discpakati oleh masyarakat daerah

setempaf.

Nagari Pauah adalah daerah yang terletak pada kawasan

Kotamadya Padarg. Masyarakat Pauh ini memiliki kekayaan kesenian

tradisional ,lengan kettasan 0acratn:/& Adapm kccnian yang tertenal

di da€mh pauh ini adalth saluang pauh dendang pawh, dan tari buai-

Dzai. Dalam hal ini Tari Buai+uai dijadit*n scbagai objek penelitian

&ngan kajian historis dan sft*tural.

Tari Buai$uai sebagai .'ngkrf'un simbolik yang dipelihara oleh

masyarakat Pauah merupakan mrnifestasi yang secara st*tural

mengalami perubahan aahm petjalanan waktu Dari tinjauan hi*oris

Tari Buai-buai yang tcrdapat di daerah peuah berasal dari Kcrajaan

narapura" Dcilgan kata lain Tari Buai$uai yang pernah tumhh di

Kerajaan In&apura merryebar sampai ke daerah Pauh melalui kontak

anara masyarakat pada masa lalu Tari Buai-buai yang berasal dari

Kerajaan Indrapura terdiri dari 4 ragam gerak yaitu ragam gerak buai-

buai, nandi-nandi, railak hr&dan rikam jajak Namun scsampainya di

daerah pauh ragam gerak ini mengalami perkembangon hingga menjadi

17 ragam gerak dengpa menggutakan 4 ragam gerak dari keqiaan

Indrapura sebagai gerak pokok. Ragam gerak ini tumbuh dan

berkembang secara bervariasi sesui dengFn kekayaan ekspresi

masyarakat dimana tari itu tunbuh.
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