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KERANGKA DASAR PENELITIAN KUALITATIF 

oleh: Dra. Rahmanelli 

1. Pendahuluan 

Apakah yang dimaksud penelitian kualitatif ? Bogdan & Taylor,1993) 

menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendasarkan 

dirinya pada prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif (keyakinan, 

kepercayaan, nilai-nilai, perilaku, dsb.. . . . .). Sebenarnya penelitian kualitatif 

hanyalah salah satu dari jenis penelitian atau metodologi penelitian yang 

dikembangkan dalam penelitian ilmiah atau akademik. Beberapa jenis penelitian 

lain seperti penelitian kuantitatif, penelitian survey, penelitian komparatif, 

penelitian verifikatif, penelitian kebijakan dan sebagainya. 

Semua jenis penelitian di atas memiliki karakteristik masing-masing, 

tetapi apapu jenis penelitian yang dipilih tergantung pada pokok permasalahan 

yang akan diteliti (subject matter) dan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena 

itu, tidak perlu diperdebatkan bahwa satu jenis penelitian lebih unggul dari 

penelitian lainnya. Para ahli metodologi sepakat bahwa penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara 

holistik tanpa menggunakan pengukuran melalui angka-angka. 

Untuk lebih jelasnya dalam lokakarya ini akan dibahas secara urnurn 

bagaimana kerangka penulisan karya ilmiah dengan memakai metode kualitatif 

sekaligus dilengkapi dengan contoh penelitian kualitatif (pada lampiran). Banyak 

literatur yang membahas tentang penelitim kualitatif seperti Muhajir (2000), 

Spradley (1990), Bogdan & Biklen (1990), Usman (1998), Bungin (2003), 

Alwasilah (2002), Miles & Huberman (1992), Moleong (2006) dan lainnya. 

Penelitilah yang memutuskan untuk memilih rujukan sesuai kebutuhan dan tujuan 

yang ingin dicpai. Semoga uraian singkat ini akan bermanfaat bagi mahasiswa 

dalarn menyelesaikan penulisan tugas akhir akademik dan karya ilmiah. 



2. Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitiann adalah keyakinan atau pandangan terhadap dunia 

yang akan diteliti. Lincoln & Guba (1985:14-15) paradigma adalah apa yang 

dipikirkan terhadap sesuatu yang perlu dilakukan pembuktian, ha1 ini merupakan 

keyakinan peneliti termasuk kebenaran metafisik. Pandangan inilah yang 

menyebabkan perbedaan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. 

Paradigma penelitian tidak dapat dikemukakan dalam bentuk aksioma namun 

dapat diterima secara konvensi. Paradigma tersebut dapat dilihat pada tabel 1 

berikut: 

Tabel 1. Perbedaan Paradigma Penelitian Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif 

No 
1 
2 

3 

4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
1 1 
12 
13 

Qualitative 
Verbal data 
Method: phenomenologic and 
verstehen concerning with 
understanding human behavior 
from the actor7's point of view 
Naturalistic and uncontrolled 
observation 
Subjective and and objective 
Inductive model of thinking 
The insider perspective 
Quasi-theoretical grounded 
exploratori, expansionist, 
descriptive-analysis 
Particularistic conditions 
Empiricisme real, rich and deep 
data 
Procee-oriented 
Restricted generality 
Holistic (diacronic-syncronic) 
Dynamic reality 

Paradigms 
Quantitative 

Numerical data 
Logical positivism: accumulation of 
facts of causses of social phenomena 
with the nature of physical thing 

Obtrccive and controlled 
measurement 
Objective 
Deductive model of thinking 
The outsider perspective 
Pure-thwretica1:discovery-oriented, 
verivication-oriented, conformatory, 
reductions, hypotetico-deductive 
Univervalistic conditions 
Hard and replicable data 

Outcame-oriented 
Absolute generality 
Mechanistic 
Static reality 



Pengertian tabel 1 di atas dapat disederhanakan pada tabel 2 berikut; 

Tabel 2. Perbedaan Paradigma Kualitatif dan Kuantitatif 

Paradigma pada tabel 2 di atas dikemukakan oleh penulis lain bahwa 

penelitian kualitatif berorientasikan pada latar alamiah yaitu, (a) memahami 

perilaku manusia dari sudut pandangnya sendiri, sebagaimana apa yang mereka 

pikirkan, dan apa yang mereka bayangkan (Moelong, 2006:52), (2) sikap peneliti 

kualitatif hams terlibat dalam kehidupan orang yang diteliti sampai pada tingkat 

keterbukaan (Bogdan & Tylor, 1993 : 361, (3) peneliti kualitatif tidak sedang 

mencari kebenaran tetapi sedang mencari pemahaman keindahan itu ada pada 

orang yang melihat (Bogdan & Tylor, 1993:40-41). 

No 
1 

2 

3 

4 

5 

3. Karakteristik Penelitian Kualitatif 

Lincoln, Guba (1985:39-43), Bogdan & Biklen (199056-59), irnplikasi 

dari paradigma pada bagian 2 di atas akan membentuk karakretiastik tersendiri 

dalam penelitian kulitatif sebagai berikut; 

a. Penelitian dilakukan dalam latar alamiah (natural setting). Peneliti tertarik 

untuk mengkaji gejala-gejala ayang muncul secara alarniah, tidak dikondisikan 

seperti labor atau dalam suatu eksperimen yang dikontrol secara ketat. 

b. Peneliti adalah instrumen kunci dalarn menyirnpulkan data dan interpertasi 

data. Alat-alat yang dipakai seperti kuisioner hanya berfungsi untuk membantu 

Aksioma 
Sifat realitas 

Hubungan peneliti 
dengan yang diteliti 
Generalisasi 

Hubungan kausal 

Peranan nilai 

Kual itatif 
Bersifat ganda, hasil 
rekonstruksi dan 
holistik 

Bersifat interaktif dan 
tidak dapat dipisahkan 
Hanya mungkin dalarn 
ikatan konleks dan 
waktu (idiografik) 
Mustahil memisahkan 
sebab dengan akibat 
pada semua keadaan 
secara simultan 
Tidak bebas nilai 

Kuantitatif 
Realitas tunggal, 
konkret teramati dan 
dapat 
dihgmentasikan 
Bersifat tidak 
interaktif dan terpisah 
Bebas dari ikatan 
konteks dan waktu 
(nomothetic) 
Hubungan sebab 
akibat dapat dijelaskan 

Bebas nilai 



dan tidak dapat menggantikan peneliti. Peneliti mengurnpulkan data dengan 

mengamati dan mencatat langsung subjek penelitian yang diarnati secara teliti 

dan ada kemungkinan informasi meluas dari yang direncanakan semula 

c. Sebagian besar pengkajian penelitian kualitatif sangat deskriptif. Latar alarniah 

mencakup suatu konteks yang hams difahami oleh peneliti ketika dia 

memahami seluruh gajala yang diamati. Analisis data yang dipakai peneliti 

memerlukan deskripsi holistik, namun demikian laporan penelitian kualitatif 

biasanya mengandung sintesis dan kesimpulan yang diabstrakkan. 

d. Kajian-kajian kualitatif sering terfokus pada hasil penelitian dan akibat dari 

variabel majemuk yang sering terbentuk secara simultan. Pengkajian tersebut 

sering digunakan untuk mengkaji proses yang terjadi saat orang-orang 

berpartisipasi dan berinteraksi satu sama lain dalam latar alamiah mereka 

5. Analisis data kualitatif bersifat induktif terutama pada tahap awal pengkajian. 

Data yang dikurnpulkan bukan untuk menguji hipotesis, tetapi kesimpulan 

dibuat secara holistik dan general. 

6. Peneliti kualitatif sangat memerlukan makna atau hakikat dari suatu tindakan 

atau perilaku. Peneliti kualitatif tidak puas hanya dengan pemyataan seseorang 

tetapi ingin mengetahui kebenaran pernyataan tersebut dengan pemantauan 

secara berulang-ulang. 

7. Peneliti kualitatif merupakan insturnen dalam penelitian dan berpartisipasi aktif 

dalam mengurnpulkan data. 

8. Penelitian kulitatif membutuhkan member check untuk triangulasi data. 

Temuan tidak diterima bila tidak ada bukti data dan tidak ada temuan yang 

bertentangan dengan data. 

9. Orang-orang yang diteliti dianggap sebagai peserta, sebagai konsultan atau 

rekan yang bekerjasama dengan peneliti dalam mengerjakan penelitian 

tersebut. 

10.Peneliti berusaha menggali bagaimana seseorang memandang sesuatu menurut 

pandangannya dan bahasanya sendiri (emic), dan bukan seperti yang dilihat 

oleh peneliti sendiri (etic). 



1 1 .Sampel logis dan purposive dan teknik mengurnpulan sampel secara snow ball, 

artinya pegambilan sampel dihentikan bila informasi yang dikehendaki sudah 

tercapai. 

12.Teori sering muncul di lapangan (grounded theory) karena tidak ada teori yang 

ditetapkan secara a-priori, dan grounded theory bersifat responsif terhadap 

nilai-nilai kontekstual. 

13.Desain penelitian dapat berubah setelah sampai di lapangan, oleh karena itu 

tidak ada persoalan bila peneliti tidak menyiapkan desain sebelum ke lapangan. 

14.Hasil penelitian kualitatif dinegosiasikan dengan informan, karena hasil 

penelitian tergantung dari hubungan antara peneliti dengan informan, dan 

informan lebih mengetahui dari peneliti sendiri. 

15.Laporan penelitian lebih bersifat studi kasus. Data diinterpretasikan secara 

idiografik (hubungan kasus dengan kasus) bukan secara nomotetik (dalarn 

hubungan generalisasi). 

16.Pengukuran kulitatif untuk keterpercayaan dan ketepatan temuan yaitu, (I) 

credibility sebagai pengganti reliability, (2) tranferability sebagai pengganti 

validity. Keterpercayaan penelitian kualitatif ditentukan oleh kredibilitas 

pembaca, dan berkemungkinan temuan ditransfer pada situasi lain yang 

menentukan validitas. 

4. Kerangka Penelitian Kualitatif 

Kerangka (proposal) penelitian kualitatif pada umumnya terdiri dari tiga 

bab, dan hasil penelitian sebagai laporan adalah bab empat dan bab lima. Uraian 

berikut merupakan penjelasan singkat tiap-tiap bab dab sub-sub bab. 

Bab I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Masalah clan Fokus Penelitian 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Bab 11. Studi Kepustakaan 

A. Kajian Teori 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 



C. Kerangkan Befikir 

Bab 1II.Metodologi Penelitian 

A. Lokasi Penelitian 

B. Inforrnan Penelitian 

C. Teknik dan Alat Pengumpul Data 

D. Teknik Penjaminan Keabsahan Data 

E. Teknik analisis Data 

Bab.IV. Temuan dan Pembahasan 

A. Temuan Umurn 

B. Ternuan Khusus 

BabV. Kesimpulan dan saran 

A. Kesirnpulan 

B. Implikasi 

C. Saran 

Daflar Pustaka 

5. Kesimpulan 

Untuk merealisasikan keingintahuan, seseorang melakukan penelitian 

sebagai jawabannya. Untuk mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang ada dibenak 

masing-masing peneliti, paradigma penelitian mengikat seseorang untuk memilih 

metoda yang akan digunakan. Setiap metoda mempunyai kelemahan dan 

keunggulan. Penelitilah yang akan menentukan metoda yang &an dipilih dalam 

meneliti sesuai dengan sifat data clan tujuan yang hendak dicapai. Ketepatan 

peneliti dalarn memilih metoda sangat menentukan kualitas hasil penelitian. 
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Lampiran: Contoh Hasil Penelitian Kualitatif (Ringkasan) 

UPACARA RITUAL TABUIK 
DALAM KONTEKS PERUBAHAN BUDAYA 

DI KOTA PARIAMAN 

Bab. I Pendahuluan 

A. Latar Belakang Masalah 

Keanekaragaman budaya merupakan modal dasar untuk tumbuhnya 

kebudayaan nasional yang hams dipelihara dan dibina, salah satunya ada di 

Surnetera Barat yaitu di Pariaman yang dikenal dengan nama tabuik Piaman. 

Selain itu, keanekaragaman budaya juga merupakan daya tarik tersendiri bagi 

wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. 

Budaya tabuik merupakan suatu pertunjukan ritual keagamaan (drama 

kolosal). Alur ceritanya berkaitan dengan tragedi 1 Muharam sampai 10 Muhararn 

tahun Hijriah. Upacara ini dilaksanakan untuk memperingati peristiwa berdarah 

yang menimpa cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Hasan dan Husein melawan 

pasukan tentara Yazid bin Muawiyah yang dikenal dengan perang Karbala 

(Anwar, 1982: 12). 

Pada awalnya, pelaksanaan tabuik di Pariaman selalu dilakukan setiap 

tahun, tetapi di masa pemerintahan bupati M. Nur pada tahun 1970-an, upacara 

ritual tabuik tidak dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya biaya, situasi 

politik yang tidak mendukung, dan keamanan dalam pelaksanaan ritual yang sulit 

dikendalikan. Kemudian pada masa pemerintahan bupati Anas Malik tahun 198 1, 

budaya tabuik kembali dilaksanakan. Hal ini disebabkan pemerintah merasa perlu 

melestarikan aset budaya yang sangat mendukung perkembangan sosial, dan 

ekonomi masyarakat (Tamir Koto, Panjimas no.3 5 1 : 69). 

Upacara ritual tabuik kembali digelar dalam rangka melestarikan budaya 

daerah. Seiring dengan perkembangan pembangunan pariwisata, tanggal 29 

Oktober sampai 8 Nopember 198 1, acara ritual tabuik dilaksanakan secara besar- 

besaran. Kegiatan ini diresmikan oleh gubernur 1r.Azwar Anas, dan diumumkan 

pada "Kalender Pariwisata Sumatera Barat" (Singgalang 2 Agustus 1992). 



Bertitik tolak dari fenomena tersebut di atas, menarik ditelusuri lebih lanjut 

melalui penelitian ini tentang upacara ritual, makna simbolis yang terkandung 

dalam ritual dan fisik tabuik, serta perubahan pelaksanaan ritual tersebut. 

Pengungkapan fakta dari permasalahan tersebut bermanfaat dalarn pelestarian 

budaya lokal, dan meningkatkan pengembangan pembangunan sektor 

kepariwisataan, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. 

B. Masalah dan Fokus Penelitian 

Bagaimana pelaksanaan upacara ritual tabuik dan makna simbolis ritual 

dan fisik tabuik dalam konteks perubahan budaya di kota Pariaman ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengungkap tentang: Upacara ritual tabuik dan makna simbolis ritual dan fisik 

tabuik dalam konteks perubahan budaya di kota Pariaman. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi masyarakat ilrniah untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

Antropologi Budaya dan Sosiologi mengenai nilai-nilai budaya daerah 

khususnya tabuik di kota Pariaman. 

2. Dinas Pariwisata, berguna untuk mempromosikan, mempublikasikan, dan 

melestarikan aset budaya daerah baik di tingkat nasional maupun 

intemasional. 

3. Dokurnentasi bagi pemerintah daerah, dan lembaga adat untuk dapat membina, 

mengembangkan, mempertahankan nilai-nilai, dan norma-norma budaya 

daerah, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. 

4. Dinas pendidikan, dapat menggunakan sebagai kajian untuk anak didik dalam 

menggalang rasa cinta tanah air, memupuk semangat gotong-royong, 

mengenal nilai sejarah lokal, meningkatkan nilai seni, clan budaya daerah. 



Bab 11. Studi Kepustakaan 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Tabuik 

Secara harfiah tabuik berarti "peti kayu" atau keranda. Dalam kenyataan, 

tabuik dihiasi urnbul-urnbul dengan hiasan beraneka warna dilengkapi dengan 

kuda berkepala manusia berwajah wanita cantik yang dikenal dengan "buraq" atau 

disebut juga fisik tabuik. Fisik tabuik terdiri dari; kaki, badan (Buraq), dan 

pangkat tabuik. Kaki dan badan tabuik dinamakan pangkat bahagian bawah, 

sedang badan bahagian atas terdiri dari bilik-bilik, gomat, dan bunga puncak atas 

dinarnakan pangkat bahagian atas. 

Disamping itu, tabuik merupakan arak-arakan dalam rangka memperingati 

kematian Husein dalam perang Karbala, dan tabuik membawa jasad Husein ke 

langit untuk menemui Allah swt dengan kendaraan buraq. Masyarakat Pariaman 

memandang tabuik sebagai kesenian tradisional permainan anak nagari Pariaman 

yang direalisasikan dalam ritual dan fisik tabuik yang mengandung makna "Adaik 

Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" 

2. Perubahan Budaya 

Abdulsyani (1 995:83), Garna: 1992), Soekanto (1 990:292),Haviland 

(1993:252), dan Pelly (1994:9), Ihromi (1991:32); Perubahan tejadi secara 

evolusi dan revolusi. Perubahan tejadi atas usaha masyarakat untuk 

menyesuaikan diri dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi. Perubahan terjadi 

karena adanya kontak kebudayaan sehingga te rjadi perubahan nilai dan perilaku, 

dan perubahan budaya tidak bersifat statis. 

3. Upacara Ritual 

Kuper (2000:914), Yandianto (2000,:663),Lessa, Vogt (1 972:248); 

serangkaian perilaku yang relatif tidak tetap, tidak individual yang dirancang 

dalam kerangka instrumentalitas langsung, memberi makna melalui simbol dan 

bersifat komunikatif 

4. Makna Simbolis 

Pelly (1 994:83), Alisyahbana (1 975: lo), Poloma (1987:261); Simbolis 

merupakan improvisasi implisit yang mengikuti aturan secara tidak disadari. 

Simbolis bukan hanya instrumen tetapi kelengkapan yang lahir dari mental yang 



membuat kehidupan manusia bermakna. Simbol berlangsung secara kontinyu 

melalui bahasa isyarat. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian Pengembangan Permuseuman Sumbar (1 982) yang berjudul Tabut 

dun Peranannya Dalam Masyarakat 

2. Selanjutnya Bakry dalam penelitiannya tahun 1986 yang berjudul "Suatu Studi 

tentang Upacara Bertabut di Pariaman" 

3. Salayan (1987) dalam penelitiannya yang be rjudul Tabut Syiah di Pesisir Barat 

Sumatera 

4. Temuan Khanizar, tahun 1995 tentang " Musik Tabuik dalam Upacara Tabuik 

Sebagai Upacara Syi 'ah di Pantai Barat Sumatera BaraP' 

5. Syailendra (2004) dalam penelitian tentang "Shwktur Penyajian dun Fungsi 

Musik Gendang Tasa dalam Upacara Tabuik di Pariaman Sumetera Barat" 

6. Mukhtar (2004) meneliti tentang "Upacara Tabuik: dari Ritual Heroik ke 

Pertunjukkan Heroit' menemukan bahwa, "Tradisi Ritual Heroik" yang sudah 

terpelihara selama ini telah berubah menjadi "Pertunjukkan Heroik" . 

7. Penelitian Dewi, tahun 2006 tentang "Perubahan Makna Pertunjukkan Jaran 

Kepang pada Masyarakat Jawa" 

Berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya, peneliti mencoba menelusuri 

kembali secara mendalarn tentang upacara ritual tabuik dan makna simbolis dari 

ritual dan fisik tabuik serta perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan 

konteks perubahan budaya. 

C. Kerangka Berfikir 

Dalarn membahas permasalahan perubahan pelaksanaan ritual tabuik serta 

perubahan makna dan simbol yang terkandung dalam ritual tersebut digunakan 

teori Interaksionisme Simbolis. Herbert Blumer adalah penganut Interaksionisme 

Simbolis yang mengemukakan asumsi-asumsi sebagai berikut, (a) manusia 

bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang ada pada sesuatu, (b) makna 

tersebut berasal dari "interaksi seseorang dengan orang lain", (c) makna-makna 



tersebut disempurnakan disaat proses interaksi sosial berlangsung, terutarna 

dengan orang yang dianggap "cukup berarti" (Craib, 1992: 1 12). 

Blumer menyatakan bahwa manusia adalah aktor yang sadar, dan 

reflektif atau disebut self -indication. Proses komunikasi berlangsung di saat 

individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna, dan memutuskan 

untuk bertindak berdasarkan makna tersebut. Interaksi sirnbolis Blurner didukung 

oleh Herbert Mead, yang mengemukakan bahwa interaksi simbolis dilakukan 

dengan menggunakan bahasa isyarat sebagai simbol yang berlangsung melalui 

proses berkesinambungan. 

Makna simbolis pelaksanaan ritual tabuik tidak terlepas dari sejarah dan 

budaya yang melatarinya. Produk budaya merupakan hasil refleksi simbolis dari 

masyarakat pendukungnya. Kreativitas seni yang diciptakan oleh ahli tabuik 

merupakan refleksi dari hasil berfikir yang mempunyai nilai seni, nilai adat, dan 

nilai religi, baik yang terkandung dalam ritual maupun fisik tabuik. 

Berkaitan dengan kondisi di atas, prinsip teori interaksionisme simbolis 

cocok dijadikan sebagai acuan pola pikir peneliti untuk mengungkap upacara 

ritual tabuik, makna simbolis yang terkandung dalam ritual dan fisik tabuik. 

Narnun demikian, menurut Pelly (1994: 86) makna-makna tersebut dapat 

berkembang dan berubah seiring be jalannya waktu. Perubahan makna pada ritual 

dan fisik tabuik Pariaman dapat dipengaruhi oleh generasi ahliwaris tabuik, 

perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi dan informasi, dan 

perubahan lingkungan sosial ekonomi, dan budaya, perubahan politik dan sistem 

pemerintahan. 

Berdasarkan pemikiran di atas, tabuik dilihat sebagai upacara ritual yang 

mengandung makna simbolis sebagai bagian dari kebudayaan sekaligus 

merupakan sesuatu yang kompleks, dan mengalami perubahan sesuai dengan 

perkembangan zaman dan sejarah pendukungnya. Kerangka pemikiran di atas 

dapat digambarkan sebagai berikut: 



Tabuik Pariaman 
Gambar 1. Kerangka Konseptual Upacara 

Ritual Tabuik 

Bab 1II.Metodologi Penelitian 

+ - 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengutarnakan 

penghayatan, pemahaman dan penafsiran makna suatu peristiwa, dan interaksi 

tingkah laku manusia dalam situasi tertentu (Usman: 1998).Langkah-langkah yang 

dipedomani dalam penelitian ini merujuk pada Spradley (1990), Muhajir 

(2000: 129-130), Bogdan dan Biklen (1982) dengan dasar pemikiran (1) latar 

alarniah sebagai sumber data, (2) peneliti adalah instrumen kunci, (3) peneliti 

kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil, (4) dan menganalisis data 

secara induktif. 

Makna Simbolis 

1 
Perubahan Makna 

B. Lokasi Penelitian 

- Generasi Ah liwar is Tabuik 
- Ilmu Pengetahuan 
- Intervensi pemerintah 
- Teknologi dan lnformasi 
- Lingkungan Sosial 
- Ekonomi dan Budaya 

Penelitian dilakukan di kota Pariaman provinsi Sumatera Barat, pusat 

kegiatan ritual tabuik berlokasi di kecamatan Pariaman Tengah, daerah ini 

memiliki 16 kelurahan, dan 13 desa (setara kelurahan tetapi berbeda dalam 

struktur kepemimpinan). Lokasi prosesi pelaksanaan ritual meliputi kelurahan 

Kampung Perak, sebagai pusat utarna pembuatan Tabuik Pasar, lokasi ini adalah 

tempat asal lahirnya budaya tabuik. Lohong merupakan lokasi prosesi untuk 

maambiak (mengambil) batang pisang bagi Tabuik Subarang, Kampung Jawa I 

merupakan lokasi pembuatan Tabuik Subarang, Alai Gelombang tempat prosesi 

maambiak (mengambil) tanah, dan maarnbiak (mengambil) batang pisang bagi 



Tabuik Pasar, dan desa Pauh Timur merupakan tempat prosesi maambiak 

(mengambil) tanah bagi Tabuik Subarang. 

Alasan pemilihan lokasi penelitian ini antara lain adalah; pertama, budaya 

tabuik di Surnatera Barat hanya dipertunjukkan di Pariaman, kedua, beberapa 

informasi yang berkembang bahwa upacara tabuik saat ini sudah mengalami 

pergeseran atau perubahan, karena budaya tabuik saat ini lebih bersifat 

materialistis (dijual dalam bentuk pariwisata), dan sekularis (lebih menonjolkan 

kepentingan pemerintah), Ketiga, kondisi di atas akan mengakibatkan eksistensi 

budaya tabuik secara isi dan fungsi akan mengurangi nilai kesakralan, 

keregiliusan, kekhidrnatan pelaksanaan, dan hilangnya rasa memiliki budaya 

tabuik itu sendiri bagi masyarakat pendukungnya. 

C. Informan Penelitian 

Pada tahap awal, dilakukan penunjukan informan kunci (key informan) 

seperti yang diungkapkan pada bagian di atas. Untuk memperoleh informasi lebih 

detail diminta pendapat masyarakat dan pengunjung. Informan tersebut adalah 

masyarakat sekitar lokasi pembuatan tabuik dan orang-orang yang berada pada 

instansi terkait yang ditentukan secara "purposive". Informan yang dimaksud 

berasal dari Kantor Walikota (diwakili Kantor Parsenibud) 1 orang, Kantor 

Camat Pariaman Tengah 1 orang (informan kunci), alim ulama 1 orang, ahli 

tabuik 1 orang, tuo tabuik 6 orang (termasuk anggota pewaris tabuik), dan KAN 2 

orang. Untuk mendukung data tentang pemahaman ritual dan makna simbolis 

diminta informasi masyarakat sekitar dan pengunjung berjumlah 6 orang. Dengan 

demikian jumlah semua informan dalam penelitian ini sebanyak 18 orang. 

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data. 

Prosedur pengumpulan data penelitian ini melalui obsemasi, wawancawa, 

dan dokurnentasi. Dalarn pengurnpulan data digunakan pula kamera, handycam, 

pencatatan, dan tape rekorder. Prosedur pengumpulan data merujuk pada pendapat 

Muhajir (2000:139). Teknik pengurnpulan data yang dilakukan adalah sebagai 

beri kut; 



1. observasi 

Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen utarna 

dalam mengumpulkan data. Data penelitian diperoleh dari pengamatan langsung 

sebagai data primer selarna upacara ritual berlangsung. Dalam usaha 

mengurnpulkan data dilakukan tiga langkah, (a) melakukan observasi urnum 

untuk memperoleh gambaran umurn tentang situasi sosial objek penelitian, 

(b) observasi terfokus untuk memperoleh deskripsi yang lebih rinci tentang 

berbagai komponen yang belum ditemukan dalam observasi umum, (c) observasi 

terseleksi dengan memilih secara tegas dari sekian banyak komponen data yang 

menjadi perhatian utarna peneliti, kemudian dilanjutkan dengan pencarian 

informasi yang lebih lengkap. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer dengan para pelaku 

tabuik, anggota rumah tabuik, ahli tabuik, dan orang-orang yang berada pada 

instansi terkait, serta masyarakat yang mengetahui tentang ritual tabuik. 

Wawancara dimulai dari informan kunci, dcm bergulir pada informan berikutnya. 

Fokus wawancara berhubungan dengan prosesi pelaksanaan ritual, makna 

simbolis yang terkandung dalam ritual, serta makna simbolis yang terkandung 

dalam fisik tabuik. Sifat wawancara dilakukan secara terbuka dan tidak terstruktur 

agar menghindari kekakuan dalam memberi informasi, peneliti membuat daftar 

acuan atau pedoman m u m ,  agar tidak te jadi bias lebih jauh terhadap data yang 

dibutuhkan. Alat bantu dalam wawancara memakai tape rekorder, handycam, 

kamera, dan catatan. 

3. Dokumentasi 

Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk 

mengurnpulkan data dan informasi yang bersifat sekunder. Data diperoleh dari 

berbagai surnber seperti; perpustakaan, koran, majalah, jurnal, makalah, internet, 

hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Selain itu, 

peneliti menggunakan kamera, dan handycam untuk mendukung data otentik 

selama pelaksanaan prosesi ritual tabuik berlangsung. 



E. Teknik Penjaminan Keabsahan Data 

1 . Kredibilitas (credibility) 

Kredibilitas diharapkan agar sebuah inkuiri naturalistik dapat dipercayai 

oleh pembaca yang kritis, dan disetujui olah orang-orang yang memberikan 

informasi untuk penelitian itu. Untuk itu Lincoln dan Guba merekomendasikan 

tujuh cara untuk meningkatkan kredibilitas sebuah penelitian yaitu, 

(a) keterlibatan yang lama atau (prolonged engangement), (b) observasi yang 

terus menerus (persistent observation), (c) triangulasi (triangulation), 

(d) pembicaraan teman sejawat (peer debriepng), (e) analisis kasus negatif 

(negative case analisys), (f) pengujian ketepatan referensi (refential adequacy 

checks), dan (g) pengujian dari anggota peneliti (member checking). 

2. Transferabilitas (transferability) 

Tranferabilitas adalah hasil penemuan yang diperoleh dapat diaplikasikan 

pada konteks atau situasi lain yang sejenis. Konteks yang ditargetkan harus 

dibandingkan dengan konteks penelitian umtuk melihat persamaannya. Makin 

sarna konteksnya semakin tinggi kemungkinan hasil penelitian dapat ditransfer. 

Kelengkapan fenomena yang diteliti akan membantu pengarnbilan keputusan 

untuk mentransfer. Transferabilitas hams diputuskan oleh pembaca laporan, 

bukan oleh penulis laporan. 

3. Dependabilitas (dependability) 

Dependabilitas artinya dapat dipegang kebenarannya atau dapat 

dipertangjawabkan. Pembaca akan dapat melihat apakah peneliti membuat 

kesalahan dalam mengkonseptualisasikan, mengumpulkan, dan 

menginterpretasikan data, membuat laporan hasilnya. Makin konsisten peneliti 

dalam melakukan proses penelitian, makin terandal hasil penelitiannya. Agar 

terpenuhi standar dependability, peneliti harus melakukan tinjau ulang atau audit 

trail terhadap semua data yang diperoleh di lapangan. 



4. Konfirrnabili tas (conzrmability) 

Konfirmabilitas berhubungan dengan kualitas hasil penelitian, untuk 

mencapai kualitas yang baik erat kaitannya dengan kualitas proses dependability. 

Apabila data, sudah dikurnpulkan, dikonseptrualisasikan, dan diintrepretasikan 

secara internal koheren, data tersebut dapat dipertanggungjawabkan, maka 

pembaca dapat menerima kesirnpulan hasil penelitian tersebut. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan merujuk kepada anjuran Spradley 

(1 997: 139- 148) sebagai berikut; 

1. Melakukan Analisis Ranah (kawasan) 

Analisis kawasan merupakan cara berfikir sistimatis memberikan atau 

menguji sesuatu untuk menentukan hubungan antar bagian, serta nenghubungkan 

bagian-bagian dengan keseluruhan. Suatu ranah budaya dibangun oleh tiga unsur, 

(a) Suatu istilah peliput (cover term) atau narna-nama untuk kawasan kulturalnya, 

(b) beberapa istilah tercakup (included term) atau nama-nama yang diliputi untuk 

semua kategori yang lebih kecil di dalam kawasan, (c) hubungan semantik yang 

mengkaitkan istilah-istilah "mencakup" dan yang "diliputi". 

2. Melakukan Analisis Obserbvasi Terfokus. 

Observasi terfokus digunakan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

struktural mengenai ranah-ranah yang telah ditentukan, untuk mendapat informasi 

yang lebih rinci. Dengan melakukan pertanyaan secara berulang-ulang akan 

diperoleh daftar unsur-unsur di dalam ranah-ranah yang pada saat analisis belurn 

lagi ditemukan. Seperangkat ranah yang dianjurkan Spradley tersebut dalam 

menentukan fokus yaitu; (a) cakupan: X adalah satu jenis dari Y, (b) spatial: X 

adalah bagian dari Y, (c) sebab akibat: X adalah akibat dari Y, (d) rasional: X 

alasan untuk melakukan Y, (e) lokasi bagi aksi: X adalah tempat untuk melakukan 

Y, (f) fungsi: X dipakai untuk Y, (g) cara-h~juan: X adalah cara untuk melakukan 

Y, @I) sekuensi: X adalah satu langkah dalam Y, dan (i) atribusi: X adalah atribut 

dari Y. 



3. Melakukan Analisis Taksonomi 

Analisis taksonomi ditujukan untuk mencari hubungan antar komponen- 

komponen dari masing-masing ranah. Analisis taksonomi menghasilkan subset- 

subset dari ranah serta bagaimana semuanya berhubungan dengan seluruh ranah. 

4. Melakukan Analisis Komponensial 

Analisis komponensial adalah keseluruhan proses sejak dari mencari 

pertanyam kontras, mencari golongan, mengelompokkan, serta memasukkan ke 

dalam bagan paradigma. 

Analisis komponensial dilakukan untuk mengenal komponen-komponen 

yang mengandung arti semantik, berhubungan dengan kategori budaya agar 

dimensi-dimensi kontras dapat diidentifikasi. Dimensi kontras adalah suatu 

kategori budaya yang dapat ditelusuri dengan memasukkan atribut-atribut yang 

ditemukan ke dalam format analisis. 

5. Menentukan Analisis Tema 

Analisis tema diasumsikan bahwa setiap budaya, dan setiap adegan budaya 

mempakan penjumlahan dari bagian adegannya. Tema budaya adalah suatu sistem 

dari arti yang terintegrasi di dalam pola yang lebih besar. Spradley (1997:257) 

mendifinisikan bahwa tema budaya sebagai kaidah atau prinsip yang berulang- 

ulang dalam sejumlah ranah, implisit atau eksplisit, berlaku sebagai suatu 

hubungan subsistem dari "Arti Budaya ". 

Bab.IV. Temuan dan Pembahasan 

A. Temuan Umum 

1. Kondisi Geografis 

Kota Pariaman memiliki luas sekitar 73,36 km2, hanya 0,17 % dari luas 

Sumatera Barat, kota ini terdiri dari tiga kecamatan yaitu; (a) kecamatan Pariaman 

Utara, dengan pusat pemerintahan di Naras, (b) Pariaman Tengah pusat 

pemerintahan di Pariaman, (c) Pariaman Selatan dengan pusat pemerintahan di 

Kuraitaji. Pariaman Utara wilayah terluas di antara tiga kecamatan ini dengan 



luas 28,45 km2, berikutnya Pariaman Tengah dengan luas wilayah 23,77 km2, dan 

yang terkecil adalah Pariaman Selatan dengan luas 2 1,14 km2. 

Kota Pariaman memiliki garis pantai sepanjang 12 km, dengan 

ketinggian 2 meter di atas permukaan laut. Kondisi fisik wilayahnya relatif datar, 

hanya sedikit terdapat perbukitan, yaitu di daerah Pariarnan Utara. Sebahagian 

besar areal tanahnya digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Areal 

pertanian mayoritas diairi oleh sistem irigasi yang berasal dari Batang Piaman dan 

Batang Manggung. Sistem irigasi yang berasal dari Batang (sungai) Mangau 

dimanfaatkan untuk lahan pertanian yang berada di kabupaten Padang Pariaman. 

Secara astronomis, koordinat kota Pariaman terletak antara 0" 33'00"- 

0'40'43" lintang selatan, dan 100" 04'00"-100" 10'55" bujur timur. Konsekuensi 

letak suatu daerah akan mempengaruhi kondisi iklim dan cuaca pada wilayah 

yang bersangkutan. Oleh karena i ty berdasarkan letak astronomis yang demikian, 

kota ini memiliki iklirn tropis dengan suhu rata-rata 29" C - 31" C, sedangkan 

curah hujan rata-rata 5.063 rnrn pertahun. Berdasarkan letak geografis kota ini 

berbatas sebelah utara dengan kecamatan V Koto Kampung Dalam, selatan 

berbatasan dengan kecamatan Nan Sabaris, sebelah timur dengan kecamatan VII 

Koto Sungai Sariak, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. 

2. Kondisi Demografis. 

Berdasarkan pendataan penduduk pada akhir tahun 2004 (BPS, 29 

September 2005), jurnlah penduduk kota Pariarnan tercatat sebanyak 75.406 jiwa, 

yang terdiri dari 36.390 jiwa laki-laki, dan 39.016 perempuan, dengan kepadatan 

rata-rata 1.027 jiwal krn2. 

3. Kondisi perekonomian 

Jenis pekerjaan yang dimiliki masyarakat kota Pariaman cukup beragam, 

tetapi yang paling menonjol adalah pada sektor jasa angkutan, yaitu 9.550 (35,23 

%). Jenis pekerjaan berikutnya adalah bidang pertanian menyerap tenaga keja  

sebesar 6.145 (22,67 %), sektor ini bergerak di bidang penggarapan lahan 

pertanian seluas 6.050 hektar, yang terdiri dari 2.833 hektar areal garapan sawah, 

lahan kering 3.025 hektar, dan lainnya 192 hektar. Jenis pekerjaan sebagai 

pegawai negeri sipil sebanyak 4.462 (16,46 %), jenis pekejaan yang paling 

menarik di kota Pariaman adalah industri kerajinan (sulaman indah, bordir, dan 



anyaman), jenis pekerjaan ini dapat menampung tenaga kerja sebanyak 2.505 

(9,24 %). 

4. Pendidikan 

Tingkat pendidikan penduduk yang sudah bekerja menurnpuk pada tingkat 

SD, yaitu 11.543 jiwa (41,53 %), tingkat SLTA sebesar 7.579 (27.27 %), clan 

penduduk yang sudah bekerja pada tingkat SLTP berjumlah 4.566 jiwa (16,43 

%), sedang pada tingkat Perguruan Tinggi sebesar 4.104 (14,77 %). Angka ini 

menggambarkan bahwa kualitas angkatan kerja masih tergolong rendah, karena 

tingkat pendidikan SLTP ke bawah berstda di bawah tingkat rata-rata atau 

68,80 %. 

5. Agama 

Masyarakat Pariaman adalah masyarakat yang homogen, menjalankan 

aturan agama Islam dan adat Minangkabau sebagaimana masyarakat lainnya di 

Surnatera Barat. Bagi masyarakat Pariaman agama Islam merupakan suatu aturan 

yang hams dijalankan untuk menuju kehidupan di akhirat, sedang adat adalah 

aturan yang dipakai untuk menata kehidupan di dunia yang diwariskan secara 

lisan. Antara adat dan agama saling mendukung, sanda manyanda (saling 

ketergantungan), dan topang manopang seperti lazim kata pepatah adaik basandi 

sarak, sarak basandi kitabullah (Adat berpedoman kepada agama Islam, agama 

Islam berpedoman kepada A1 Qur'an). 

6. Sejarah Tabuik 

Menurut sejarahnya, tabuik berasal dari Aceh yang dikembangkan orang 

Cipahi (Cipai atau Sepoi) dari India. Tabuik sampai ke Pariaman karena eratnya 

hubungan dagang antara Pariaman dengan Aceh. Ada pendapat lain yang 

mengatakan tabuik sampai ke Bengkulu pada abad ke 18 Masehi dibawa oleh 

tentara Inggris yang ditugaskan di Bengkulu, yaitu tentara yang berasal dari orang 

Cipahi atau Sepoi (Bakri, 1985/1986: 13). 

Tabuik bukan berasal dari kebudayaan orang Minang atau Pariaman, 

karena yang menciptakan tabuik adalah orang Syi'ah, padahal di Pariaman tidak 

ada berkembang ajaran Syi'ah. Pada masa itu, di Pariaman tidak ada hiburan dan 



keramaian apalagi ceritanya berkaitan dengan agama Islam, oleh sebab itu orang 

Pariaman menyenanginya. Sekarang tabuik sudah berkembang menjadi kesenian 

anak nagari (wawancara tanggal 3 Desember 2005). 

Pendapat bahwa tabuik Pariaman bukan Syi'ah dijelaskan Tamir Koto 

(Panjimas No. 35 1 : 63), bahwa berkembangnya kesenian tradisional tabuik sejak 

abad ke 18 tidak ada sangkut paut dan hubungannya dengan aliran Syiah, karena 

masyarakat Pariaman tidak menganut paham Syi'ah. Masyarakat Pariaman 

mengakui bahwa kesenian tabuik ciri khas masyarakat Pariaman, kesenian 

tradisional yang dibanggakan anak nagari, tetapi bukan berarti masyarakat 

Pariarnan menganut paham Syiah. 

Masuknya tabuik di Pariarnan sejalan dengan peralihan kekuasaan dari 

Inggris ke Belanda di Surnatera tahun 1824. Hasil mufakat antara Belanda dengan 

Inggris dalam Traktat London tahun 1824, Belanda menguasai daerah Bengkulu 

dan sekitarnya, sebagai penggantinya Belanda menyerahkan Singapura kepada 

Inggris. Setelah Inggris meninggalkan Bengkulu, tentara Inggris sebahagian besar 

meninggalkan induk pasukannya. Sementara itu, Padang dan Pariaman merupakan 

pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh kapal-kapal pedagang dari negara tetangga 

termasuk kapal dagang dari Bengkulu yang membawa bekas tentara Inggris yang 

terdiri orang Cipahi (Pemda Pariaman, 1993: 6). 

Orang-orang Cipahi yang mendarat di Pariaman dapat menyesuaikan diri 

dengan masyarakat setempat Kebiasaan setiap bulan Muharam yang dilaksanakan 

di Bengkulu tetap mereka lakukan di Pariaman. Upacara yang dilakukan orang 

Cipahi sangat menarik perhatian masyarakat Pariaman. Kadar Ali dipercaya 

membawa kesenian tabuik ke Pariaman, dia kemudian terkenal sebagai ahli 

pembuat tabuik. Walaupun dia penganut Syi'ah, narnun menurut masyarakat 

setempat tidak ada sedikitpun pengaruh Syi'ah bagi Kadar Ali dalam menjalankan 

syariat Islam. Bentuk tabuik Pariarnan mereka sesuaikan dengan kondisi 

kehidupan masyarakat Pariaman yang menyandang kehidupan "adaik basandi 

syarak, syarak basandi kitabullah ". 
Tabuik yang ditampilkan memiliki ketinggian maksimal mencapai 

15 meter, dihiasi dengan kertas warna warni dan kain beludru, dilengkapi dengan 

bunga salapan, dan ditopang oleh seekor kuda berkepala manusia atau dikenal 



dengan nama "Buraq", sehingga menampilkan sosok yang indah dan menarik. 

Pertunjukkan tabuik selalu diiringi musik tarnbur (gendang besar ada lobang di 

dalamnya, muka belakangnya ditutup kulit kambing yang sudah dikeringkan) dan 

melodi irama tasa (gendang yang memiliki muka satu ditutupi dengan kulit 

kambing yang sudah dikeringkan). Musik gendang tasa sangat besar perannya 

dalam menyemarakkan upacara ritual tabuik, irama yang ditarnpilkan benar-benar 

memukau pengunjung dan menambah meriahnya suasana. Gendang tasa ibaratnya 

genderang perang di zaman Rasulullah Saw untuk memberi semangat kepada bala 

tentara di medan perang (Salayan, 1 98758). 

B. Temuan Khusus 

1. Upacara Ritual Tabuik dan Makna Simbolis 

Peristiwa selama 10 hari pada perang Karbela dijadikan dasar kronologis 

atau prosesi "Ritual Tabuik Piaman" prosesi tersebut dimulai dengan maambiak 

(mengambil) tanah, dan diakhiri dengan prosesi membuang tabuik ke laut. Prosesi 

ritual tabuik merupakan suatu rangkaian yang hirarkhis dan integral dalam 

pelaksanaan drama kolosal keagamaan untuk mengenang syahidnya Husein dalam 

peperangan melawan pasukan Yazid bin Muawiyah. Ritual tabuik biasanya diringi 

dengan atraksi musik "Gandang Tasa" irama musik gandang tasa merupakan 

spritual yang membakar semangat para pelaku tabuik. Pelaksanaan ritual diawali 

dengan (1) tahap persiapan; menentukan keterlibatan personal dalam kepanitiaan, 

menentukan alokasi dana, persiapan peralatan, (2) tahap pelaksanaan; pelaksanaan 

pembuatan fisik tabuik dan pelaksanaan prosesi ritual, dan (3) tahap penutup, 

penyelesaian ha1 ihwal selama pelaksanaan ritual tabuik. Pengambilan keputusan 

dilakukan dengan musyawarah dan kata mufakat antara tokoh masyarakat, Anak 

Nagari, cerdik pandai, dan semua personal yang terlibat dalam kepanitiaan. 

Sistem integral yang dimuat dalam prosesi ritual tabuik merupakan simbol 

yang melambangkan makna religius pe rjuangan Husein mempertahankan 

kebenaran. Sedang fisik tabuik selain mengandung simbol religius, juga memberi 

makna adat terhadap kehidupan keseharian masyarakat Pariaman. Berikut ini 

adalah uraian tentang rangkaian prosesi ritual tabuik; 



1 .  Maarnbiak (mengambil) tanah tanggal 1 Muharam, makna yang terkandung 

dari prosesi ini bahwa tanah yang diambil adalah jasad Husein melambangkan 

kejadian seluruh umat manusia, yaitu kelahiran suci kematianpun suci. 

2. Maambiak (mengambil) batang pisang pada tanggal 5 Muharam, makna 

simbolis ritual mengambil batang pisang melambangkan kebulatan tekad 

Husein dan kaum Syi'ah serta membayangkan pedang (pedang Jenawi) yang 

digerakkan oleh Abu Rasim mencari sasarannya yakni kaurn kafir. Abu Rasim 

dapat memenggal lawannya seperti menebas batang pisang satu kali tebas. 

3. Maatam dan turun Panja tanggal 7 Muharam, ritual "Maatam" berarti 

kesedihan, atau peristiwa meratapi karnatian Husein. Panja merupakan tempat 

untuk meletakkan jari-jari Husein diturunkan setelah acara maatam, iven ini 

merupakan bukti dari kekejaman tentara Yazid bin Muawiyah terhadap 

pasukan tentara Husein . 

4. Maarak (membawa berjalan) Panja (Jari-jari) tanggal 8 Muharam, makna 

simbolis ritual ini adalah menunjukkan kepada semua masyarakat agar dapat 

membuktikan kekejaman tentara Yazid bin Muawiyah terhadap tentara 

Husein. 

5. Maarak (membawa be rjalan) Sorban tanggal 9 Muharam, makna simbolis ritual 

ini melambangkan kebesaran Husein membela kebenaran dengan tangkas 

dalarn melawan kaurn kafir. Tujuannya agar setiap masyarakat yang melihat 

sorban dapat mengambil hikrnah dan pengertian agar dapat memiliki jiwa dan 

semangat keberanian seperti Husein. 

6. Tabuik Naiak Pangkek (naik pangkat) dan tabuik dibuang ke laut tanggal 10 

Muharam. Perakitan bahagian bawah tabuik dengan bahagian atasnya serta 

pemasangan berbagai atributnya (bunga salapan, patung wanita, ekor, dan 

sayap), inilah yang dinamakan prosesi Naiak Pangkek. Pangkat atas 

ditempatkan di atas punggung "Buraq" dipercaya sebagai keranda Husein 

seolah-olah dibawa terbang oleh Buraq ke lengit menemui Allah SWT. 

Pangkat merupakan makna simbolis dari "Derajat" atau ketinggian martabat 

kepahlawanan Husein, prosesi ritual ini dilakukan setelah shalat subuh. 



Setelah prosesi naiak pangkek, kedua tabuik dipersandingkan, selanjutnya 

dilakukan peresmian acara puncak tabuik untuk dihoyak dan dipertontonkan 

kepada para pengunjung. Pada sore harinya prosesi ritual tabuik dibuang ke laut 

merupakan ahkir dari semua prosesi ritual tabuik Hakikat membuang tabuik ke 

laut merupakan simbol jasad Husein untuk dikuburkan. Biasanya selesai tabuik 

dibuang, semua selang sengketa, dendam kesurnat berakhir disini. 

Rancangan pembuatan fisik tabuik bukan hanya sekedar kreativitas 

seni dan budaya, namun dibalik semua simbol-sirnbol tersebut terselubung makna 

religius dan makna adat. Kandungan makna tersebut adalah sebagai berikut; 

1. Bungo salapan besar melambangkan panji (payung) Rasulullah SAW sebagai 

pelindung umat seluruh permukan bumi. Bungo salapan empat di atas milik 

agama yaitu, hakikat, ma'rifat, syari'at, dan muamalat. Bungo salapan empat di 

bawah adalah milik adat yaitu, ada kata mendaki, menurun, mendatar dan 

melereng. 

2. Pangkat di atas lebih besar dari pangkat di bawah artinya, "Syarak mendaki, 

adat menurun". Ini ada hubungannya dengan perkembangan agama di 

Minangkabau. Agarna berasal dari pesisir pantai berkembang ke darat (daerah 

luhak yang tigq Agam, Tanah Datar, dan Lirnapuluh Kota), dan adat menurun 

dari darat (bukik) ke daerah rantau (pesisir) Pariaman. 

3. Bilik-bilik, tempat menyimpan jasad Husein, bilik-bilik dinamakan juga 

"Tabuik" (keranda). Bilik-bilik dihubungkan dengan adat, ibarat sebuah rumah, 

memiliki teras, ruang tamy ruang tengah atau rumg keluarga, kamar tidur, clan 

dapur, dilengkapi dengan beranda dan tangga". Bilik-bilik atau karnar juga 

melambmgkan kesatuan wilayah, seperti V Koto Air Pampan merniliki lima 

nagari dan Pasar memiliki tujuh nagari, tetapi lazim dibuat pada fisik tabuik 

hanya lima bilik (lima tingkat). 

4. Fisik Tabuik secara keseluruhan melambangkan seorang manusia sedang 

berdiri, terdiri dari kepala, leher, badan bahagian atas (pangkat atas), badan 

bahagian bawah (pangkat bawah), pinggang, tangan, ekor, dan kaki. Antara 

tabuik tingkat atas dengan tabuik tingkat bawah terletak "Peti" artinya 

"Tabuik" tempat mayat Husein yang dikultuskan orang India. Manusia terdiri 

dari tulang delapan bahagian, inilah yang disebut makna dari bungo salapan. 



5. Buraq, mahkluk Allah yang ghaib berbentuk seekor kuda terbang berkepala 

bidadari cantik. Buraq mengingatkan kita pada peristiwa Israk dan Mikraj nabi 

Muhammad SAW. Berkaitan dengan peristiwa perang Karbala buraq dipercaya 

kaurn Syi'ah menerbangkan janazah Husein ke langit atas kekuasaan Allah 

SWT. 

6. Butun-butun (senjata perang) dan jantung, posisinya dibawah gomat, makna 

simbol ini melambangkan pepatah Minang "Tungku Tigo Sajarangan" yaitu, 

ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai. Mereka seiring sejalan dalam 

menyelesaikan dan memelihara tatanan kehidupan bernagari, dan bersanak 

keluarga. 

2. Perubahan Makna Simbolis Ritual dan Fisik Tabuik 

Semua rangkaian peristiwa di atas, menunjukkan bahwa secara mum dan 

substansial tidak terjadi perubahan, karena prosesi atau kronologis yang 

dilakukan dari dahulu sampai sekarang relatif sama, tetapi dari segi tujuan dan isi 

ada beberapa bagian yang mengalami perubahan yaitu; 

a. Nama "Tabuik Pariwisata" berubah menjadi "Tabuik Anak Nagari" 

b.Waktu aktivitas ritual yang seharusnya sepuluh hari, demi kepentingan 

pemerintah dan pariwisata serta untuk menopang ekonomi masyarakat, maka 

acara ritual tahun 2005 ini berlangsung selarna tigabelas hari. 

c. Ketiga, tahun 2005 sebagai pelaksana bukan lagi pemerintah daerah, tetapi 

inisiatif anak nagari, ha1 ini disebabkan pelaksanaan ritual tabuik nyaris gaga1 

karena ketiadaan dana. Inisiatif anak nagari dapat mengangkat ritual tabuik 

dengan cara badoncek (istilah Pariaman dalam mengurnpulkan dana), dan 

menginput dana dari donatur perantau dan partisipan lainnya. Kondisi ini juga 

memicu perubahan nama dari tabuik pariwisata menjadi tabuik anak nagari. 

d. Keempat, dari segi kesakralan tidak diperhatikan lagi, pantangan bagi keluarga 

rumah tabuik tidak dilakukan, karena sekarang status tabuik tidak terikat 

kepada adat yang hams memperhatikan segala persyaratan secara turun 

temurun. Hasil wawancara tanggal 9 Februari dengan Radiman atau Uncu 

Enek (54 tahun), ritual tabuik berkembang menjadi tabuik periwisata karena 

Syafril Bakar mempromosikan tabuik secara luas baik dalam dan luar negeri. 



Setelah itu, semua pantangan bagi ahliwaris tabuik tidak diperhatikan lagi 

sampai sekarang ini. 

e. Kelirna, dari segi dana dalam mengangkat ritual tabuik dapat ditanggulangi bila 

ada upaya "Berat sama dijinjing, dan ringan sama dipikul. Hal ini mernicu 

terjadinya keakraban diantara sesama panitia dan anggota rumah tabuik serta 

masyarakat, dahulu masyarakat merasa tidak merasa responsif karena merasa 

tidak memiliki, dan beranggapan bahwa tabuik merupakan milik pemerintah. 

Berikutnya hasil pengamatan yang dilakukan selarna penelitian, perubahan 

yang terjadi sepanjang perjalanan prosesi ritual dialaksanakan; 

a. Tidak ada pemandu atau tuo tabuik yang membacakan do'a kecuali suara 

gendang tasa, yang penting semua persyaratan untuk melakukan ritual sudah 

terpenuhi. 

b. Ritual maambiak (mengambil) tanah, tidak memenuhi persyaratan seperti 

(1) syarat untuk mengambil tanah air yang tersedia hams dalam, (2) air hams 

bersih dan suci dapat dijadikan air udhuk. Hasil pengamatan di lapangan air 

pada lokasi maambiak tanah tidak bersih dan tidak suci, karena sungai dangkal 

dan kotor serta bernajis. (3) kain penutup hams putih sebagai lambang 

kesucian, namun saat ritual berlangsung setelah mengambil tanah hanya sehelai 

kain panjang, bukan kain putih. 

c. Ucapan yang diagungkan yaitu kalimat "Ali Bidayo, Ali Bidansah, Yaa Husein" 

sewaktu tabuik basosoh (saling desak mendesak), maatam, dan tabuik dibuang 

ke laut tidak kedengaran lagi. Makna dari kalimat ini juga tidak dapat 

dijelaskan hanya menjadi pusaka tidak tertulis berkemungkinan bisa hilang 

sama sekali. 

d. Tidak terlihat kesedihan pada saat ritual maatam disebabkan ahliwaris tabuik 

memahami bahwa ritual tabuik saat ini bukan lagi berstatus tabuik adat 

e. Ritual pada malam hari tidak memperhatikan kondisi para pedagang. Dahulu, 

sebelum dagangan masyarakat habis, prosesi ritual pada malam hari (ritual 

mengambil batang pisang, maarak jari-jari, maarak sorban) belum dihentikan. 

f. Bahan perlengkapan fisik tabuik disesuaikan dengan perkembangan teknologi 

seperti, boneka barby, kawat ayunan yang merniliki "per" agar elastis untuk 



pemasangan sayap buraq, pardon untuk tonggak atarn, pemakaian "mor" dan 

"baut" dahulu, semua pengikat menggunakan rotan. 

BabV. Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dm telah diuraikan pada bab 

terdahulu, disimpulkan bahwa upacara ritual tabuik merupakan wujud budaya 

sebagai permainan anak nagari dari masyarakat Pariaman. Upacara ini masih eksis 

dipertahankan masyarakat Pariarnan lebih dari dua abad, upacara ini dirnulai pada 

1 Muharam dengan ritual maarnbiak tanah dan berakhir 10 Muhararn sebagai 

puncak ritual membuang tabuik ke laut. Namun ha1 yang dianggap suci oleh 

masyarakat pendukungnya sudah mengalami pergeseran. Perubahan jadwal 

pelaksanaan ritual telah merubah makna kesakralan dan kekhidmatan ritual itu 

sendiri. Ritual tabuik yang pada mulanya merupakan kesenian anak nagari yang 

dianggap sakral, saat ini lebih menjurus ke arah atraksi (seni pertunjukan) yang 

bersifat hiburan dan rekreatif, sehingga makna dan tujuan berubah sesuai 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Makna simbolis ritual dan fisik tabuik merupakan lambang atau simbol 

yang memiliki makna religius dan makna adat yang disesuaikan dengan kondisi 

masyarakat pendukungnya. Makna simbolis ritual tabuik mencerminkan peristiwa 

peperangan yang terjadi di padang Karbala selama 10 hari merupakan kesakralan 

dalam ritual tabuik. Makna simbolis fisik tabuik melarnbangkan kehidupan 

masyarakat Pariaman khususnya, dan masyarakat Minangkabau umurnnya yaitu 

mencerminkan kehidupan religius "adat basandi syarak, syarak basandi 

kitabullah" Makna adat mencerminkan "adat mandaki syarak manurun", adaik 

mamakai syarak mangato" 

B. Saran 

1. Agar makna simbolis ritual dan fisik tabuik tidak diinterpretasikan berdasarkan 

intuisi dan kepentingan masing-masing individy diperlukan kerjasama antara 

kantor Pariwisata Seni dan Budaya, Kerapatan Adat Nagari, ahliwaris tabuik, 



alim ulama, dan peneliti untuk membuat suatu referensi baku tentang ritual 

tabuik dan makna yang terkandung di dalarnnya. 

2. Untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaan ritual tabuik, diperlukan intervensi 

pemerintah dalam ha1 penyediaan anggaran khusus, fasilitator, dan mediator, 

tetapi bukan dalam bentuk intervensi kepanitiaan dalam pelaksanaan prosesi 

ritual. 

3. Untuk mensosialisasikan budaya tabuik sebagai budaya lokal bagi masyarakat 

Pariaman, budaya tabuik perlu dikemas sedemikian rupa dengan meningkatkan 

peran fasilitas industri pariwisata, sekaligus membentuk sekretariat permanen 

untuk membina dan mengembangkan budaya tabuik bagi anak nagari di masa 

mendatang, baik melalui pendidikan formal maupun informal. 

4. Pemerintah daerah perlu memperhatikan penataan lokasi pantai Gandoriah 

seperti pembangunan warung sementara, lokasi parkir, pintu masuk bagi 

pengunjung, sehingga pengunjung merasa puas dalam menyaksikan prosesi 

ritual pembuangan tabuik ke laut sekaligus sebagai acara puncak dari upacara 

ritual tabuik. 
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