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ABSTRAK 

Budiwirman, Kain Songket Dahm Perubuhan Susiuf Budaya Mnsyarukat Pandai 
Sikek Minangkabuu. Padang: Lembaga Penelitian Universitas Negeri 
Padang, 2004. 

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Pandai Sikek Kecamatan X Koto, 

Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Aktivitas kerajinan songket sudah berkembang 

selarna berabad-abad. Kerajinan songket di desa Pandai Sikek sudah mulai dan 

berkembang dari upacara budaya yang diperuntukkan untuk kebanggaan keluarga dan 

suku. Adat dan budaya memainkan peran penting dalam perkembangan kerajinan kain 

tenun songket di desa tersebut. IN dapat di lihat dari peran kerajinan songket dalam 

masyarakat. Pada masa lalu, bagairnanapun, kerajinan songket hanya kepunyaan 

kelompok masyarakat tertentu. Kerajinan songket menyebar dalam masyarakat sejak 

dibukanya Pandai Sikek sebagai pusat kerajinan di Sumatera Barat. Kerajinan Songket 

tidak hanya digunakan sebagai pakaian tradisional saja, akan tetapi juga digunakan untuk 

tas tangan, sandal, asesories mobil, gantungan konci dan hiasan dinding dan lain 

sebagainya. Sejurnlah faktor sudah mempercepat perkembangan kerajinan songket di 

Pandai Sikek. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa jauh perubahan kerajinan 

songket dari sebuah kegiatan kelompok sosial menjadi sebuah kegiatan yang berorientasi 

bisnis individu. Hasil penemuan menunjukkan bahwa perubahan utarna dari peran 

kerajinan songket disebabkan oleh %or ekonomi. Perkembangan yang cepat dari 

industri pariwisata di Sumatera Barat juga mernberi kontribusi pada perkembanel 

kerajinan songket dalam masyarakat. Songket Pandai Sikek sudah menarik perhatian turis 

untuk datang ke Indonesia dan sudah mempromosikan industri pariwisata di Sumatera 

Barat. Songket sudah diproduksi dalam berbagai jenis untuk memenuhi permintaan pasar. 

Menghadapi perkembangan hi ,  masyarakat juga diharapkan mampu untuk memelihara 

nilai-Nlai budaya mereka 
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BAB I. 

PENDAHULUAN 

A. La tar Bela kang 

Seni kerajinan merupakan bagian dari seni rupa yang telah eksis di sepanjang 

sejarah kehidupan tnanusia, ia hadir dalam rnasyarakat, karma diperlukan dalam 

berbagai berituk kebutuharl praktis rnasyarakat. Dengari dernikian keberadmuiya tidak 

hanya merupakan bmtuk pernyataan seni. akan tetapi juga merupakan manifestasi 

kehidupan masyarakat pendukungnya, atau ungkapan kreativitas dari kebudayaan itu 

sendiri, (Umar Kayam 198252). 

Dahn  ~nasyarakat Miriarigkabau terdapat berbagai jalis sali kerajulan sebagai 

aktivitas budaya masyarakat masing-masing dengan coraknya yang khas, seperti 

kerajinan ukir, ienun, sulam, tembikarkerarnik. anyaman dan lain sebagainya. 

Kerajinan ini pada mulanya dibuat dalam bentuk benda-benda keperluan sehari-hari 

serta utituk upacara-upacara adat. Nariun pada beberapa waktu belakangai h i  

kerajinan-kerajinan tersebut, dibuat tidak hanya untuk lingkungan rnasyarakat itu 

sendiri, melainkan juga telah dibuat untuk kepentingan lain, seperti untuk 

diperdagangkan dan sekaligus menunjang pemerintah dibidang kepariwisataan. 

Perkanbangan keraji~ian renun telah rrienjadikan daerah tersebut dikenal 

sebagai kawasan-kawasan industri seni kerajinan yang spesifik bagi suatu lingkungan 

masyarakat, seperti daerah Pandai Sikek. Daerah ini sejak dahulu sudah terkenal 

dengan hasil tenun songketnya sebagai salah satu bentuk kerajinan yang cukup penting 

dalatn kehidupatl ~nasyarakat Minangkabau. Daerah tersebut telah merljadikan rwde 



mark bagi hasil seni kerajinan masyarakatnya yang saat sekarang cukup paa t  

perkembangannya. 

Pada mulanya keberadaan kain tenun songket dalam masyarakat tradisional 

Minangkabau tidak dapat dipisahkan dengan upacara-upacara adat, karena setiap ada 

perayaan atau upacara-upacara adat para penganut akan menggunakan pakaian 

tradisional kain tetiun sorigket yarig ditata d m  diberi motif-motif tertentu sebagai 

cerminan diri dari sipernakainya. 

Dikatakan oleh Ibrahim (1986:2), bahwa pakaian adat tradisional sangat 

memegang peranan dalarn upacara-upacara adat tertentu. Melalui pakaian adat tersebut 

tergambar pesan-pesan, nilai-nilai budaya yaig terkandurig di dalamnya, serta 

berkaitan pula dengan aspek-aspek lain dari kebudavaan seperti; ekonomi, sosial. 

politik dan keagamaan. 

Berkenaan dengan pesan-pesan nilai-nilai budaya yang disampaikan maka 

peniakaiannya dapat dilihal melalui berbagai simbol dalam ragam hias pakaian adat 

tradisional tersebut. Maka pakaian adat ini mempunyai aturan-aturan tertentu kapan 

suatu jenis pakaian adat dipergunakan, siapa yang hams mernakainya, dm bagairnana 

cara memakainya hams mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati sesuai dengan 

ketetapan adat di daerah Minangkabau. 

Proyek Pengembangan Fermuseuman Surnatera Barat (1990:9), mengatakan 

bahwa kain tenun songket yang ada di Minangkabau merupakan b@an dari 

kebudayaan. Karena kain tenun songket dalarn kehidupan masyarakat Minangkabau 

umumnya di pakai pada waktu-waktu tertetltu, biasanya orang memakainya pada acara- 

acara yang bcrsi fat sakral. 



Sebagai kerajinan tradisional, Suwarti (1986:34) mengatakan kain tenun 

songket merupakan bagian per~u~judati budaya masyarakat pemakainya. Tidak setnua 

orang dibenarkan mernakai bagian busana ini. Kesakralan ada pada ketentuan atau 

persyaratan pemakainya yang justru memiliki nilai simbolis, yaitu sebagai pakaian 

kebesaran. Menurut Rais dalam Minarsih ( 1998: 1 ), yang diperbolehkan mernakainya 

adalah orang-orang tertentu (terpandatlg dalatn rtiasyarakat~iya), yaitu pendukung 

upacara adat seperti; bundo kanduang. datuak dan penganten. Betapapun kayanya 

seseorang yang berkesanggupan memiliki benda itu, namun ia tetap tidak 

diperkenankan memakai sesuka hati. 

Dalam pandangan Ibrallirn (1986:3), pada utriumiya pengediuan leIitang 

pemakaian dan pernbuatan pakaian adat beserta kelengkapannya di Minangkabau. di 

a jarka~ secara lisan atau dengan cara menirukan dan berlansung turun- temw.  

Pengetahuan itu hanya dicatat dalam ingatan dan berulangkali dipraktekkan setiap 

dibutuhkan oleh keluarga yang akari mengikuti upacara-upacara bersangkutatl. Oleli 

karena semuanya tidak tertulis dan hanya ada dalam ingatan saja, maka tradisi pakain 

adat serta perhiasan dan kelengkapannya itu mudah mengalami perobahan, sehingga 

tirnbullah bentuk-bentuk baru dalam pakaian adat tradisional yang sulit dilacak bentuk 

tnana yang paling tua. 

Narnun pada beberapa waktu belaliangan ini tenun songket Minangkabau tidak 

hanya berfimgsi sebagai pakaian upacara-upacara adat saja. melainkan telah banyak 

digunakan sebagai dompet tempat menyimpan uang, hiasan interior ruangan. 

sovenirfcindera mata, sebagai sandal, tas sekolah, sebagai asesories mobil. p h i a l  

seragarn bagi penjaga stand dalam p~vunjukan-pertunjukari sepmi pameran. bazar dm 



misi-misi dagang lainnya, sebagai identitas etnik dalam suatu pertunjukan dalarn 

lingkup budaya lain. Munculr~ya bentuk-bentuk baru dengm fungi yang berbeda 

tersebut tampaknya sejalan dengan proses perkembangan kehidupan masyarakat 

Minangkabau yang saat ini cendrung berubah kepola kehidupan modern. 

Perubahan tersebut dapat terlihat dari perubahan pola kehidupan masyarakat 

yang tadillya setiap kegiatan upacara adat seperti, perkawitlan atau penyambutan tarnu, 

seialu memakai pakaian adat kain tenun songket yang ditata sedermkian rupa dan dapat 

menjadikan perlambang kebesaran bag$ sipemakainya. Sekarang sudah mulai cendrung 

meninggalkannya dan di tukar dengan memakai kain batik atau sejenisnya. Demikian 

jugs dengbi h g s i  kain songket, telah berubah menjadi sebuah sovenir atau sebuah 

hiasan interior ruangan dan lainnya. 

Bergesemya hngsi tenun songket yang dulilnya sebagai simbol upacara adat. 

menjadi sebuah sovenir atau sebagai interior ruangan yang modern, temyata telah 

mernbawa makna baru bagi masyarakat Minangkabau.. Sejalan dengan kenyataan 

tersebut Gustarni ( 199 1 : 103), mengatakan; 

Pergeseran nilai memang sudah terjadi sesuai dengan perubahan dan 
perkembangan zarnan. Suatu realitas yang tidak mungkin dihindari. dan itu 
berpengaruh lansung terhadap eksistensi seni kriya dan kerajinan. Kondisi- 
kondisi alarn dan sosio-kultural yang rnembe~ltuk seni kriya dewasa uli 
sangat berbeda dengan kondisi-kondisi masa lampau, ketika norma-nonna 
dan sistm nilai telah berkembang secara kompleks dalam struktur yang 
rumit oleh spesifikasi disiplin yang khas. 

Fungsi kain tenun songket di Minangkabau mengalami perubahan. pernakain~a 

sudah merembes kepada segala jenidlapisan masyamkat d m  dalarn bentuk yang 

beraneka ragarn. Kegatan rrienenurl sorlgket ini di sanlping urltuk tu-iuiul ~ n e ~ n a l d i i  

kebutuhan atau tuntutan ekonomi juga telah menarnbah nilai positif baik bagi 
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masyarakat maupun pemerintah. Kerajinan rakyat ini pun menjadi salah satu unsur 

sumber yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan bidang 

kepariwisataan, juga merupakan satu dari sekian banyak kerajinan yang menjadi pusat 

perhatian wisatawan dalam maupun luar negeri. 

Perobahan ini d i p e n g d  oleh perkembangan ilmu. teknolog dan seni. 

Penornena ini dapat dilillat pada perkembangan benluk, penggunaun dan .fingsi 

songket sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Ditinjau d a i  segi sosio-budaya dan 

ekonomi; kalau pada awalnya produk ini dibuat sebagai karya kriya perorangan, maka 

akhir-akhir ini selera telah menuntut p e n m y a  untuk memproduksi desain corak 

tertentu dalanl jumlah yang banyak (produksi massal). 

Dengan berbagai fenomena di atas. maka menjadi penting diteliti bagaimma 

fungsi kain tenun songket dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Minangkabau 

yang tengah berubah ini. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalan. maka dalarn penelitian ini akan 

dirumuskan fimgsi dan makna kain tenun songket dalarn perubahan sosial-budaya 

masyarakat Minaigkabau : 

1. Dapatkah mengetahui h g s i  sosial songket tradisional ? 

2. Dapatkah memahami makna budaya songket tradisional ? 

3. Mengapa terjadi pergeseran fungsi kain songhet dalam sosial-budaya 

nlasyarakat Minngkabau ? 



C. Tujuan Penelitian 

Peneli tian ini bet-tujuatl un tuk rnenemukan dan mengungkapkan ; 

1. Mengungkapkan fungsi sosial songket tradisional 

2. Menemukan makna budaya songket tradisional 

3. Mengungkapkan tejadinya pergeseran h g s i  kain songket dalam sosial-budaya 

rnasyarakat Minatigkabau 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini akan dapat dimanfaatkan oleh berbagai 

pihak. Manfaat hasil penelitian iru adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai sumbangan teoretik bagi pengembangan pengetahuan, khususnya 

tentang penggunaan dan fimgsi kain tenun songket dalam perubahan sosial 

budaya masyarakat Minangkabau. 

2. Dapat dijadikan sebagai salah salu lnasukan dalam pengembangan pengajaran 

kesenian umumnya. khususnya seni rupa dan tari, baik di sekolah menengah 

maupun perguruan tinggi. 

3. Membuka kemungkinan bag kreatifitas pencipta karya seni, terutama desain 

busma daerah. 

4. Menarnbah inventarisasi buda~a daerah sebagai bagian integrasi budaya 

nasional, termasuk penggalian dan pelestariannya serta pengembangan budqa 

daerah dalam memperliaya budava nasional. 

5. Meransang kreativitas para peneliti lebih Ianjut, dalarn rilengkaii budaya 

daerah, khususnya bidang ketatabusanaan yany bersifat tradisional. 



6. Sebagai sumbangan pemikiran kepada masyarakat Minangkabau bagi 

pernangku kebudayaannya sendiri, kepada para pencinta mi, paninat dan 

pemikir kebudayaan serta fihak-fihak terkait dan merasa berkepentingan 

terhadap kebudayaan Minangkabau. 



BAB I1 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kebudayaan, Songket dan Perubahan Sosial 

1. Pengertian Kebudayaan 

Kebudayaan berasal dari kata Sauskerta buddhuyuh, yaitu kn tuk  janak dari 

buddhr yang berarti budi atau akal. Dengan demikian kebudqaan dapat diartikan "hai- 

ha1 yang bersangkutm dengan akal" (Koentjaraningrat, l 990: 1 8 l ). Selanjutnya 

Koentjaraningrat ( 1990: 1 80), memberikan definisi kebudayaan menurut Ilmu 

Atitr-opologi. yaitu "keseluruliari sistiln gagasan, tiridaka1 dan Iiasil karya ~rianusia 

dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan 

belajar." Taylor (dalam Mamlada, 1997:l) juga seorang antropolog dari Inggns 

mendefinisikan kebudayaan sebagai "keseluruhan komplek yang meliputi pengetahuan, 

kepercayaan, seni, hukum, da l  kananpuan sena kebiasaan yang dipunyai manusia 

sebagai anggota masyarakat." Selain kedua definisi di atas Peursen (1 994: 10-1 1) 

rnernberikan beberapa contoh kegiatan man~sih yang termasuk kebudayaan. sepem; 

cara ia menghayati kematian dan membuat upacara-upacara untuk menyarnbut 

peristiwa itu, demikian juga niengenai kelahiran, seksualitas. cam-cara mengolah 

makanan, sopan-santun waktu makan. pertanian. perburuan, cara ia membuat alat-alat. 

pakaian. cara-cara menghiasi untuk rumah dan badannya. Seianjumya dlkatakan. 

bahwa daiam pengertian kebudayaan juga termasuk tradisi. Dan tradisi dapat 

diterjemahkiui daigai pewarisan atau pei~erusan nonna-nonna, adat-istiadat, kaidah- 

kaidah. dan harta-harta. 



Pengerhan lain tentang kebudayaan dikemukakan oleh Soejanto 

Poespowardoyo (dalam Ayatrohaedi, 1985:32), yakm "kebudayaan dapat diartikan 

sebagai seluruh usaha dan hasil usaha manusia dan masyarakat untuk mencukupi 

segala kebutuhan dan hasratnya untuk mernperbaiki nasib hidupnya." 

Dan ketiga pengertian kebudayaan diuraikan di atas. pada intinya kebudayaan 

yang diperoleh dengan cara belajar itu nieliputi segala aspek keludupan manusia uiulai 

dari kelahiran sarnpai kepada kematian manusia. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk 

mencapai kehidupan yang bahagia dunia dan nkhirat. 

2 Wujud Kebudayaan 

Koentjaraningrat dalarn Pengantar Ilmu Antropologi ( 1990: 186- 188) 

mengemukakan tiga wujud kebudayaan, yaitu: 

a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, ni la-  

nilai, nortna-nonna, peraturan, dan sebagainya. 

b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks A-tivitas kelakuan berpola dari 

manusia dalam masyarakat, dan 

c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia 

Wujud perlana kebudayaan, yaitu sistan budaya yang merupakan wujud ideal 

dari kebudayaan. Sifatnya abstruk, talc dapat duaba atau difoto. Lokasinya ada dalam 

kepala atau darn fikiran anggota masyarakat dimana kebudavaan yang bersangkutan 

itu hidup. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kebudayaan ideal 

sekarang sudali baiyak tersi~npaill dalan buku-buku, disket, tape, arsip, lnikro film, 

komputer. dan sebagainya. 



Wujud kedua kebudayaan sering disebut sistern soial  yaitu mengenai kelakuan 

berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri atas kegiatan-kegiatan 

manusia berintegrasi, berhubungan serta bergaul satu sarna lain berdasarkan aturan- 

aturan atau tata kelakuan. Karena merupakan rangkaian kegiatan manusia dalarn 

masyarakat, maka sistern sosial itu sifatnya kongknt, tejadi di sekeliling kita sehari- 

hari, &pat diamati, difoto, malahan &pat difil~nkan. 

Wujud ketiga kebudayaan adalah benda-benda budaya ini paling kongknt jika 

dibandingkan dengan wujud kebudayaan yang lain. Ia dapat diamati, dipegang atau 

difoto. Benda-benda kebudayaan itu beragam bentuknya mulai dari yang sederhana 

sampai ke paling komplek atau canggih cara penciptaamiya 

Ketiga wujud kebudayaan di atas, kenyataannya dalam kehidupan masyarakat 

verupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Kebudayaan 

ideal dan adat-istiadat mengatur dan memberi arah kepada perbuatan dan karya 

manusia. Baik pikiran atau idside, tnaupu perbuatan dan karya mariusia 

menghasilkan benda-benda kebudayaan fisiknya. Seballknya, kebudayaan fisik tadi 

rne~~ibentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang makin lama makin men-iauhkan 

manusia dari lingkungan alamiahnya sehrngga mempengaruhi pula pola-pola 

perbuatannya, bahkari mempengaruhi cara berpikirnya Pendapat yang sama dengan 

Koentjaraningrat tentang wujud kebudayaan dikernukakan oleh J.J. Honigmann dalarn 

bukunya The World of Man (1 959: 1 1 - 12)) bahwa ada tiga gejala kebudayaan, yaitu ( 1 ) 

ideas. (2) acirvliles, dan ( 3 )  ari!facts. 



3. Unsur-Unsur Kebudayaan 

Kebudayaan yang cakupannya cukup luas itu ole11 mjana antropologi dibagi ke 

dalarn beberapa unsur. Koentjaraningat (1990:203-204) setelah menyari berbagai 

kerangka tentang unsur-unsur kebudayaan dari beberapa sajana antropologi, 

diantaranya C.Kuckhohn dalam Categories of Crtlrure (1953), akhirnya merumiukan 

tujuh urlsur kebudayaarl yang dapat ditemukan pada sernua bangsa di dunia ini. 

Ketujuh unsur yang dianggap sebagai isi pokok dari setiap kebudayaan, yaitu: 

a. Bahasa 

b. Sistem Pengetahurn 

c. Organisasi Sosial 

d. Sistem Peralatan Hidup dan Teknoloe 

e. Sistem Mata Pencaharian Hiduo 

f. Sistem Religi 

g. Kesenian 

Setiap unsur kebudayaan di atas tentunya akan menjelma ke dalarn tiga wujud 

kebudayaan yang telah dipaparkan sebelumnya, yakni wujud berupa sistem budaya, 

berupa sistem sosial, dan yang berupa unsur-unsur kebudayaan fisik. Dernikianlah 

misattlya sistem religi mempunyai wujudnya sebagai sislim keyakinan d m  gagasan- 

gagasan tentang Tuhan, Dewa. roh-roh halus, neraka, dan sorga Selain itu sistem religi 

juga dapat berwujud upacara-upacara. dan bahkan sistem religi dapat benvujud sebagai 

benda-benda suci (kebudayaan fisik). Contoh lainnya adalah unsur kesenian yang dapat 

berwujud gagasan-gagawl, ciptaan-ciptaan pikiran, roman, dan syair. Disisi lain 

kesenian juga dapat benvujud tindakan interaksi berpola antara smiman pcncipta. 



seniman penyelenggara, pendengar, ataupun penonton. Narnun tidak dapat juga 

disangkal bahwa kesenian dapat berwujud benda-benda (kebudayaan fisik), misalnya: 

benda-benda kerajinan. candi, rumah, pakaian dan sebagahya. demikian juga unsur- 

unsur kebudayaan yang lainnya. 

4. Kebudayaan Minangkabau 

Sumber prasejarah Minangkabau saat ini masih sedikit ditemukan. sehingga 

untuk mengetahui bagaimana dan bila orang Minangkabau darang ke pusat pemukiman 

yang sekarang belum dapat dilacak Akan tetapi, bila dikaji prasejarah Minmigkabau 

dalmn korlteks Irido~iesia dan Asia Tenggara bebaapa infonnasi sejarah dapat rnarlberi 

penjelasan tentang keberadaan orang Minangkabau. Menurut Koentjaraningrat dalam 

Irnran Manan (1995: 16), bahwa secara m u m  orang-orang yang mendiarni kepulauan 

Indonesia, tennasuk orang Minangkabau. berasal dari daratan Asia Tenggara 

Dikatakan oleh Anwar (1 986: 12), daerah daratan Propinsi Sumatera Barat pada 

urnurnnya didiami oleh mayoritas suku bangsa Minangkabau. Hanya sebagian kecil 

dari penduduk yang mediami daratan Propinsi Sumatera Barat yang berasal dari 

pendatang-pendatang, seperti Cina, India dan sebagainya. Dengan dernikian 

kebudayaan yang nienon.jol di daerah daratarl ini liatlyalah kebudayaan suku barigsa 

Minangkabau. 

Bila ditinjau daerah asal kebudayaan Minangkabau menurut Umar Yunus 

(dalam Kuntjaraningrat, 1997:248), diperkirakac seluas daerah Propinsi Sumatera 

Barat sekarang ini, daigan drkuriillej daerah kepulauatl Mentawai, aka1 tetapi daerah 

ini dibag lagi ke dalam baaan-bagian khusus. Pembagian khusus itu menyatakan 



pertentangan antara darek (darat) dan pasisie (pesisir) atau rantau. Ada anggapan 

bahwa orang-orang yang berdiam di pesisir, ~naksudnya pada pinggir lautan Indonesia, 

berasal dari darat. Daerah darat dengan sendirinya dianggap sebagai daerah asal dan 

daerah utama dari pemangku kebudayaan Minangkabau. Secara tradisional, daerah 

darat terbagi ke dalam tiga luhak, yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak 

Lima Puluh KO fa. 

Selanjutnya dikatakan orang Minangkabau mencoba menghubungkan 

ketuninan mereka dengan suatu tempat tertentu, yaitu Pariangan, Padangpanjang. 

Mereka beranggapan bahwa nenek moyang mereka bq indah  dari tempat itu dan 

kanudian menyebar ke daerah penyebaral yang ada sekarang, dongeng letltang nenek 

moyang orang Minangkabau yang berasal dari puncak Gunung Merapi. 

Sekarang ini masyarakat Minangkabau diketahui telah menernpati daerah vane 

sangat luas, melainkan telah jauh tersebar ke daerah-daerah perantauan yang 

barangkali dapat dikatakan dihampir seluruh pelosok tanah air Indonesia, dm 

berkemungkinan sarnpai ke Singapura, Malaysia, Jepang dan Philipina. 

Berpedoman kepada uraian di atas, maka lokasi atau daerah yang didianli s d u  

bangsa Minangkabau tersebut dapat dibedakan atas daerah asal (inti) yaitu Luhak dan 

daerah Rantau. Daerah asal atau Lullak tersebut dibag atas tiga bagian yaitu ; Luhak 

Tanah Datar. Lukak Agarn dan Luhak Lima Puluh Kota. Dari ketiga daerah inilah 

suku bangsa Minangkabau tersebar ke daerah lainnya di Sumatera Barat yang disebut 

dengan daerah Rantau. Daerah Rantau ini sangat luas sekali bap  suku bangsa 

Minangkabau, balkan sampai ke Negeri Sat~bilan di Malaysia,(Anwar. 1986: 14). 



Minarsih (1998:15), mengatakan Rantau; adalah daerah yang dialiri sungai 

berrnuara ke pantai sebeldl Titnur pulau Sumatera yang dibatasi dengan Selat Malaka 

dan laut Cina Selatan. Daerah Rantau ini bahkan sampai ke negara bagian Malaysia 

yang sekarang dikenal dengan Negeri Sembilan. Kesamaan budaya diantara kedua 

masyarakat Minangkabau (Sumatera Barat) dan Negeri Sernbilan ini telah melahirkan 

kerjasama antara kedua negara, maka niur~cullah istilah sisfer cily (kota kernbar). 

Minarsih (1998: 18), mengatakan kebudayaan Minan&bau ini bermula hanya 

tidak tercatat, akan tetapi budayanya terjadi paling tidak sejak 2 ribu tahun (2 

milenium) yang silam. Selma periode neolitikum, migasi dari Asia Tenggara 

rnetntclwa kontak pertarna dari luar terhadap masyarakat asli tertua Sumatera. Madlir, 

atau batu duduk, dan kapak batu ada sejak lebih kurang 2500 tahun sebelum Masehi. 

memberi tanda kepada kita suatu awal pemujaar, nenek moyang. 

Suku bangsa Minangkabau, baik yang berdiam di 3 Luhak (daerah inti) maupun 

di Rantau menggunakan bahasa percakapan daerah yang disebut bahasa Minungkubuu. 

Setiap perkampungan memiliki dialek (pengucapan) tersendiri, masing-masinpya 

punya kekhasan. Dialek bahasa Minang Padang Pariman (pesisir) berbeda dengan 

dialek darek (darat) Payakumbuh, Bukittinggi, Batusangkar, Solok d m  sebagainya. 

Akan tetapi tidak saja perbedaan dialek, kadang-kadang arti kosakala tertentu 

mengandung pengertian yang tidak sama (berbeda). 

Pendidikan di Minangkabau menganut sistim tradisional dengan samboyan 

belajrrr dari alum, sernboyan itu sesuai dengan pepatah 'dam takambang jadi guru' 

(dm1 terbentang dijadikan guru). Falsafah ini dapat dibuktikan dari karya sastra lama. 

Kata-kata yang disusun dalam seni sastra stperti petatah-petitih. pantun, syair. 



grindam dan kaba bersumber dari kejadian-kejadian yang dekat dengan kita, yaitu 

alarn, (Hakimy, Idms 1996: 144). 

Sejalan dengan itu Eman Makrnur (1984:9), mengatakan bahwa bahasa 

Minangkabau adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk untuk berkomunikasi 

dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk kedalam bahasa Melayu. Sedangkan 

agarna yang jadi anutan penduduk adalah agarna Islam. Kehidupan sosial budaya 

masyarakatnya tercermin dalam perpaduan antara adat dan agama sesuai dengan fatwa 

adat yang mengatakan bahwa "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah", hal 

tersebut terlihat pada pola kehidupan rnasyarakat ditiap-tiap negeri dengan adanya 

balai adat dm1 mesjid atau sul-au sebagai suatu kelengkapan yang mutlak. 

Petatah-petitih, pidato adat sampai saat ini masih merupakan salah satu syara 

yang hams dipakai dan dipraktekkan terutama pada upacara adat (tmdisional) seperti: 

perkawinan, batag~lc penghulu (mengangkat kepala Suku). Orang yang pertarna sekali 

hams menguasai seni sastra ini adalah pemuka-pernuka rnasyarakat adat seperti d a t d  

(marnak rumah). 

Berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu mengkaji fimgsi kam tenun songket 

dalam perubahan sosial budaya, maka pembahasan dibatasi pada kebudayaan fisik dari 

segi furlgsi kain tenurl songket sebagai yarig beruball. 

B. Kain Teriun Songket 

I.  Bengertian Songket szbagai Produk Budaya Minangkmbau 

Pada dasanlya pengertian songket idelitik dengal te~iunan karma ia rne~rliliki 



pola teknik yang sama. Menenun diidentikkan pula dengan membuat kain; membuat 

kain daigan prinsip sederhana, yaitu menjalin dua macarn benang secara tegak lurus, 

(Yayasan Gebu h4inang 1993: 1 17). 

Dalarn buku The Encyclopedia of Textile (1997), menyebutkan pengertian 

menenun sebagairnana diuraikan dibawah hi; 

Weaving is the interlacing of two systems of yarns which interlaced at 
right angks to each other. The lengthwise threads are called warp; individually, 
the are known as ends. The crosswise threads are called filling or weft; 
individually. the are called picks. 

(Tenun adalah jalinan dua susunan benang tenun yang dianyam dari 
sudut kanan menuju k m h  kiri secara bergantian. Benang menurut panjangnya 
disebut bagian dasar (lusi), dan yang menurut lebm bang dianyamkanltenun) 
kepada lusi disebut paka~d isi). 

Urutan lusi membentuk dasar tenunan; disusun paralel satu dan laimya dan 

bertahan ada ketegangan di perkakas tenun. Pakan adalal~ benang tunggal yang berjalan 

ke atas dan ke bawah urutan benang lusi secara sistematis agar menghasilkan selembar 

kain yang kokoh atau berpola (bersusulian gsunbar da11 wanla). 

Dikatakan oleh Suwita (2003:20). dalam Novu No.787,XVI bahwa. arti kain tenun 

adalah sernua kain yang dibuat dengan mengpnakan alat. Dasar kain tenun addah 

menydangkan antara kain lusi dan pakan. yaitu benang vertikal dan horizontal. Itu 

lnerupakan basis atau dasar dari tawxm. Sebelwn mengenal tenwlan, rnereka 

menganyarn terlebih dulu. Setelah itu baru mereka mengenal gedogan, yaitu alat tenun 

untuk membuat kain. 

Selanjutnya, benang kain tenun itu diwarnai. kemudian baru membuat desaimya 

Pengetahuan itu sudah ada sejak zarnan dahulu ymg dikerjakan secara turun-remurun. 

Kegiatarl menenun rr~e~nerlukan kecekatan. kecakaparl dan kemarnpuan untuk 

rnelakukan sesuatu (menenun) dengan baik dm m a t  serta rne~~~erlukan keahlian. 



Kata kerajinan tidaklah selalu berkonotasi dengan keahlian. Karma itu kerajinan tenun 

songket bisa dilakukan secara tradisional dan bersifat keahlian turun-tetnurun. Untuk 

mengembangkan kerajinan tersebut diperlukan keahlian. 

Suwarti (1993), mengatakan bahwa songket adalah kain yang ditenun dengan 

menggunakan benang emas atau benang perak. 

Dari uraian diatas cocok dengan apa yang dirnaksudkaii nlasyarakal penenun 

songket. Di Minangkabau kata songket berasal dari kata kerja sungkit, menyunglur 

artinya mencongkel benang. Benang yang disunglutkan kepada tenunan dasar adalah 

benang emas atau perak. 

Kegiatrui metienun ini dilakukan dengan menggunakan alat tangar1 atau alat niesin. 

Akan tetapi kegiatan tenun songket pada umurnnya menggunakan alat tangan, sehinggi 

produk yang dihasikannya terbatas dan harganya sangat mahal. Di Pandaislkek alat 

tenun yang digunakan untuk menenun songket dinarnakan Panra. Kata Panta be& 

dari kata palanta yang di Minangkabau artinya ternpat duduk. Pada alat tenun ini 

benang lusi digulung pada sebuah papan, sedangkan sistim gun yang disebut kerok d m  

injakan pedalnya telah menyerupai alat tenun bukan mesin. 

2. Jenis Songket Minangkabau 

Dalam struktur adat Minangkabau, kain tenun songket digunakan untuk pakaian 

kebesaran para pemangku adat, pakaian tersebut antara lain; a). Deta, yaitu kain yang 

dipakai oleh laki-laki untuk penutup kepala, dalam keadaan tidak dipakai tamp& 

seperti sabuk dengan panjang sekitar 2 meter dan lebar 25 cm. Bila haidak d i p a h  

d e w  ini terlebih dulu dibentuk dengan melilitkannya pada lutut si pemakai. b). Haju, 



ialah suatu kain yang diperuntukan bagi tirai yang melekat pada dinding, terbuat dari 

kain satin berwarna hitam, yang mencertninkan m a h a  adati sebagai lambang 

kepemimpinan yang tangguh dengan bahasa liris dinyatakan "hitam tahan tapo, putiah 

tahan sasah". c). SarawaICelana, warna hitam melambangkan tahan kotor, merupakan 

perwujudan patokan yang diberikan dalam bahasa liris yang berbunyi "Basarawa hltam 

gadang kaki, kapanuruik alua nan luruih, panampuah jalan nan pasa dalam kampuang 

koto jo nagari, langkah salasai jo ukuran." (simbol dari kemampuan memenuhi segala 

panggilan tugas dan tanggung jawab). d). Sampiang, merupakan sebidang kain yang 

terletak pada bagian atas lutut kaki, adalah sebidang kain seperti kain sarung yang 

dipakai di pinggang sarnpai sebalas kira-kira lima sentimeter di bawah lutut, vang 

berkigsi konkrit sebagai pembatas gerak besar langkah seorang penghulu, karena 

penghulu secara adat tidak diizinkan berlari. e). CaweWikat pinggang, berfimgsi 

sebagai pengikat sarawa dan sisampiang selungga keduanya terpasang secara kokoh. 

Jadi pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan fungsi ikat pinggang pada umurnuya f). 

Saruanglsarung, biasanya terbuat dari bahan kain sutera berwarna merah, namun ada 

juga yang benvarna hitam, dengin memakai motif batabua (bertabur) dan pucuak 

rabuarig yang terbentuk oleh benang macau. g). Salempang, yaitu merupakan salah 

satu stt-uktur pakaian penghulu masyarakat adat di Minangkabau, yang b e r h t u k  

empat persegi panjang dengan ukuran panjang kira-kira 200 cm. Dan lebar 50 cm. di 

kedua ujungnya terdapat jambul. Salempang dipakai oleh penghulu dengan 

menyandangkan pada bahu kanan ke pinggang sebelah hri. h). Tengkuluak terletak 

di bagian kepala watiita sebagai bundo kanduatig, bahan dasarnya terbuat dari kain 

tenun songket. Bentilk tcmgkuluk ini berbentuk tanduk kerbau yanp kedua ujunpya 



runcing di tutupi dengan yang sebelah kiri, sedang ujung yang sebelah kanan dibiarkan 

jatuh di atas bahu. 

Dalarn masyarakat Minangkabau seorang ninik mamak atau "penghulu" sangat 

memegang peranan penting. Penghulu merupakan pimpinan kaumnya (suku), orang 

yang mengatur sanak kelwga yang terhlmpun dalarn kaum tersebut. Oleh sebab itu 

maka seorang ninik mmnak (paighulu) di Mirlangkabau mempunyai pakaian kebesaran 

yang disebut juga dengan pakaian adat,terbuat dari kain tenun songket. 

Demikian juga halnya dengan seorang wmita yang diangkat sebagai "bundo 

kanduang", merupakan orang yang memegang peranan pula dalam suatu kaum (suku) 

di Minangkabau. Tidak seniua wanita rnerupakan bundo kanduang. Orang yarig dapat 

dijadikan bundo kandung adalah wanita yang arif d m  bijaksana. orang yang kata- 

katanya didengar, pergi tempat bertanya dan pulang tempat berberita Sekaligus wanita 

ini merupakan "Peti ambon puruak" artinya tempat menyimpan atau pemegang harm 

pusaka kaurnnya (sukunya). Oleh karena itu pulalah pakaian bundo karidulg dalarn 

mengikuti upacara-upacara adat mernpunyai bentuk tertentu dan berbeda deng an 

pakaian wanita lainnya, (Anwar Ibrahim, 1 986:33 ). 

4. Fungsi Songket Minangkabau 

Di Minangkabau terdapat pakaian yang digmakan untuk upacara adat 

tradisional seperti; pakaian penghulu, pakairul bundo kanduang. pakaian orang 

tualmuda, pakaian silat, pakaian takziah (melayat), pakaian anak-an& katam Qur'an 

pakaiarl penganten, pakaian pasunandan (Anwar Ibrahim 1986: 193). 



Pakaian adat suku bangsa Minangkabau pada hakekatnya tidak terdapat 

perbedaan-perbedaan yang mendasar antara daerahdaerah Luhak dan daerah Rantau di 

Minangkabau. Antara lain, pakaian penghulu daerah Luhak Tanah Datar, Luhak &am 

dan Luhak Lima Puluh Kota serta daerah rantau Pesisir atau Rantau Pedalaman hampir 

bersamaan, bahkan sangat sukar untuk dibedakan. K e m u n w a n  perbedaan yang dapa 

ditanui hanyalah berbentuk variasi-variasinya saia. 

Pada umumnya pakaian tersebut mempunyai pola yang sama dalam bentuk. 

bahan dan carafproses pembuatannya, yaitu ditenun secara khas sesuai dengan aturan- 

aturan yang telah ditentukan secara turun-temurun, dan diberi ragam hias sebagai 

sirribolisasi dari sipemakainya. 

Suwarti (1985:34), mengatakan bahwa kain tenun songket adalah merupakan 

bagian pakaian perwujudan budaya masyarakat pemakainya Pembuatannya 

berdasarkan aturan-aturan yang bersandar pada adat-istiadat. Semuia ia dibuat untuk 

maksud-maksud yang terbatas pada perlengkapan pakaian tradisiorial dan cialam 

jurnlah yang dibatasi. 

Selanjutnya Affendi (1 98 1 :2). mengatakan bahwa menenun bagi orang 

Indonesia merupakan suatu "upacara" yang ditentukan oleh tahapan kerja tata tertip 

yang rrlenjelma rrlenjadi suatu nafas "seni budaya". 

Dikatakan oleh Nefi Imran (2003:l). diwilayah Sumatera Barat w 

Minangkabau sekarang, pakaian adat tradisional sangat memegang peranan penting 

dalam berbagai upacara-upacara adat dan perkawinan. Bahkan, pakaian ini d i h g i k a n  

juga bapi ~nereka yang merantau untuk dimuliakan dalan berpakaial adat merska 

Melalui pakaian adat tersebut tergambar pesan dan nilai budaya yang terkandung 



didalamnya. Melalui corak pakaian adat Minangkabau ini orang luar akan lebih 

mengenali karena keuriikan corak clan tata rias motif-motif yang dapat menjadikan 

suatu perlambang bagi sipemakainya. 

Berkenaan dengan pesan-pesan nilai budaya yang disarnpaikan melalui 

perlambangan, maka pemahamannya dapat dilakukan melalui berbagai sirnbol 'alam' 

atau 'jagad raya' . Simbol-simbol atau lambang-lambang yang diungkapkan dalam 

pakaian adat merupakan pencerminan dari corak budaya dalam arti nilai-nilai yang 

menjadi pola tingkah laku masyarakat di Minangkabau dahulu. Meskipun di 

masyarakat, tidak diartikan perubahan besar telah terjadi atas adab pemakaian di 

daerah asal orang Minangkabau. 

Aifian Lains (1992:98), menambahkan bahwa maqarakat Minangkabau adalah 

tidak statis dan karenanya selalu m-erima dan mengusahakan perobahan. Fama 

nenek moyang mereka mengatakan, sekali aia gadang, sekali tapian baraliah, usan,?- 

usung dipubarui, lapuak-lupuak dikqjungi, adar dipakai baru, kain dipakai usanp. 

Karenanya bukanlah suatu yang mengherankan jika perobahan sosiai telah terjadi 

dilingkungan masyarakat Minangkabau sepanjang alur sejarah, dan semua itu tidak 

perlu dirisaukan sekiranya mempunyai darnpak positif terhadap pembangunan. 

Dari uraian di atas, dapat dirasakan saat sekaranp ini, bahwa ihnu pengetahuan 

dan teknologi semakin berkembang dan maju dengan pesatnya. Akibat dari 

perkembangan dan kemajuan ini tidak saja dirasakan oleh masyarakat yang hidup di 

kota-kota, akan tetapi juga dirasakan oleh masyarakat pdesaan. Orang desa sudah 

~nulai mengenal barang-baralp hasil produksi teluiologi modem baik yang berasal dari 

dalam negeri maupun yanp datang dari luar negeri. Pada suatu saat nanti mungkin kita 



tidak mengenal lagi peralatan-peralatan tradisional yang dipakai oleh masyarakat pada 

waktu dulu. 

Pola pikir juga sudah mengalami perobahan. Perobahan-perobahan yang 

demikian itu &an kita lihat dalarn banyak aspek kehidupan masyarakat, tennasuk 

dalam ha1 penggunaan dan pernbuatan kain tenun songket di Minangkabau. 

C. Perubahan Sosial-Budaya 

"Tidak ada yang tidak berubah di dunia ini, kecuali perubahan yang abadi". 

Demikian sebuah kalirnat bijak yang mengingatkan manusia bahwa esensi dari suatu 

kehidupan adalah perubahan dan bahwa perubaiiaxi adalah i~ltierca pada maiusia b l k  

sebagai individu maupun sebagai kelompok masyarakat. Akan tetapi, s e r i n m  

perubahan itu tidak disadari oleh individu ataupun suatu masyarakat karena perubahan 

yang te qadi berlansung secara evolusioner atau gradual. Sebaliknya, sebuah perubahan 

pada masyarakat dapat pula terjadi secara cepat dengan menimbulkan efek yaxig luas, 

rnisal teqadinya sebuah revolusi sosial. Perubahan seperti in1 akan mudah diarnati dan 

dideteksi. 

Dalarn ha1 ini menurut Garna ( 1  992: I) ,  perubahan dapat muncul secara tidak 

runtut, baik kareria aspek potensial masyarakat maupun yang datang dari luar dan yang 

kemudian membentangkan alur perubahan-pt;,ubahan tertentu. Sernentara menurut 

Moore (dalam Soekanto 1986:283), suatu perubahan memang terikat oleh waktu dan 

tempat. tetapi karena sifatnya berantai, maka perubahan itu berlmsung terus menems 

dan dalarn hal ini rnasyarakat yalg bersaigkutai aka11 mengadakan reorgmisasi unsur- 

unsur struktur masyarakat yang terkena proses perubahan. Sehubungan dmgan ha1 



tersebut, kemudian dalam perspektif Struktural Fungsional dikatakan oleh 

Koentjaraningrat (1 987: 160,17 1) bahwa, melalui teori Fungsional dikembangkan oleh 

Bronislaw Malinowski. inti dari teori ini adalah pendirian bahwa s e d a  aktivitas 

kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkatan dari sejurnlah 

kebutuhan naluri makhluk manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya. 

Selanjutnya Sairin (1992:42,66), menerangkan yang intinya perubahan 

kebudayaan berkaitan herat dengan perubahan pola kebutuhan masyarakat pendukung 

kebudayaan itu, yakni kebutuhan biologis, sosiologis dan psikologis. Artinya 

kebudayaan senantiasa berubah mengringi perubahan yang t q a d i  pada kebutuhan 

rnasyarakat, baik yang disebabkan y e t r a s i  kebudayaan luar ataupuri karena terjadinya 

orientasi baru dari kalangan internal masyarakat pendukung kebudayaan yang 

bersangkutan. 

Menurut Weilenman (1994:9), terjadinya perubahan sosial adalah dilandasi 

pemikiran bahwa masyarakat serta masing-masing bagiannya mempunyai kebutd~an 

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Dengan 

kata lain, masyarakat menyesuaikan din dengan perubahan yang relevan dalam 

lingkungan mereka. Dalam hal ini, menurut Weilenman masyarakat mengalami 

perubahan sosial budaya dan mentransfomasikari dirinya agar dapat memperbesar 

kemungkinan mernperlihatkan sifatnya untuk tetap sebagai diri sendir; dalarn ran* 

mencapai tujuan fundarnentalnya 

Pandangan Weilenrnan di atas menyiratkan bahwa suatu perubahan pada 

~nasyarakat aka1 menuju pada adaptasi yang sesuai dengain perubahan yaig terjadi. 

tanpa lantas kehilangan indentitasnya sebagai suatu masyarakat yang khas. 



Akan tetapi, apakah yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya ?. 

Menurut Manan (1989:50), perubahan sosial budaya dapat terjadi dikarenakan 

oleh dorongan dari berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri 

maupun yang bersurnber dari luar. Dorongan tersebut dapat datang dari bawaan 

perkembangan masyarakat. atau didatangkan dari luar; ada yang secara sadar, atau ada 

yarig tidak secara sadar. Perobahan yang terjadi ada yang merupakan pengembangan 

yang lebih lanjut dari unsur-unsur atau institusi sosial budaya yang telah ada atau sama 

sekali ciptaan baru, dengan demikian ada perobahan mendasar dan penambahan jumlah 

unsur-unsur yang telah ada sebelumnya. 

Rogers dan Slioemiker (1987: 16) mengatakan, perubahan sosial adalah proses 

terjadinya perubahan struktur dan fungsi suatu sistim sosial. Revolusi nasional. 

pembentukan suatu lembaga pembangunan desa, pengadopsian metode keluarga 

berencana oleh suatu keluarga, adalah contoh-contoh perubahan sosial. 

Pendapat di atas dapat dikatakan sarna dengan definisi perubahan sosial yang' 

dikernukanan Davis dalam Zain (1998:6), bahwa perubahan sosial merupakan 

perubahan yang terjadi dalam struktur dan fbngsi masyarakat. Dengan kata lain 

perubahan sosial berarti terjadinya pergeseran jalinan unsur-unsur sosial yang pokok 

dalam masyarakat baik pola hubungari keluarga, kelompok maupun masyarakat. 

Cmgan dernikian definisi perubahan sosial ini dianggap sama dan dipandang 

cukup relevan untuk menjelaskan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat 

Minangkabau. 

Rogers da11 Shoemaker ( 1  987; 17) menambahkan, bahwa struktur suatu sisteln 

sosial terdiri dari berbagai status individu dan status kelompok-kelompok yang teratur. 



B e h g s i n y a  struktur-struktur status itu merupakan seperangkat peran atau perilaku 

nyata seseorang dalarn status tertentu. Dalam hal ini status dan peran saling 

mempengardu satu sama lain. 

Dengan bertolak dari ha1 di atas, seorang penghulu atau bundo kanduang yang 

akan memakai pakaian adat menghendaki perilaku-perilaku yang sesuai dengan status 

yang disandangnya, dan hal ini mempengaruhi tingkall laku, sikap, cara berfikir, cara 

bertindak dan merespon segala sesuatu yang muncul dalam lingkup daerah yang 

dipimpinnya . 

Roghers dan Shoemaker (1987:17) juga mengatakan bahwa fungsi sosial dan 

struktur sosial berhubungan sangat erat dan saling mempengardii satu sama lain, dan 

dalarn proses perubahan sosial, jika salah satu berubah, maka yang lain juga berubah. 

Bila seseorang lakl-laki di Minangkabau dilewakan atau diangkat menjadi 

seorang datuk/penghulu dalarn perhelatannya digunakan pakaian adat, maka muncul 

suatu struktur baru yang sekaligus juga membawa seperangkat fungsi baru. Dengan 

demikian, Datddpenghulu akan segera beradaptasi dengan fungsi barunya. 

Lebih lanjut Roghers dan Shoeniaker mengatakan, saiah satu cara dalarn 

melihat perubahan sosial ialali dengan memperhatikan dari mana sumber terjadkya 

perubahan itu . Jika surnber perubahan berasal dari dalam sistem sosial sendiri, maka 

ia disebut perubahan irnar'm. Jika ia berasal dari luar sistem sosial, maka ia disebut 

perubahan kontak 

Perubahan imanen tejadi jika anggota dari sistem sosial menciptakan dan 

mengembangkan ide baru dengat1 sedikit atau tanpa pengaruh sana sekali dari fihak 

luar, dan kernudian ide baru itu menyebar keseluruh sistem sosial. 



Perubahan kontak terjadi jika sumber dari luar sistem sosial memperkenalkan 

ide baru. Perubahan kontak menurut Rogers dan Shoemaker (1987;19) adalah gejala" 

Antar sistem" ada dua macam perubahan kontak yaitu perubahan kontak selektif dan 

perubahan kontak terarah. Perbedaan perubahan ini tergantung dari mana luta 

mengarnati datangnya kebutuhan untuk berubah itu dari dalam atau dari luar sistem 

sosial. 

Ditambahkan oleh keduanya, perubahan kontak selektif terjadi jika anggota 

sistem sosial terbuka pada pengaruh dari luar dan menerima atau menolak ide baru itu 

berdasarkm kebutuhan yang mereka rasakan sendiri. 

Perubahan kontak terarah atau perubahan teretlcana adalah perubahan yang 

disengaja dengan adanya orang luar atau sebagian anggota sistem yang bertindak 

sebagai agen pembahman yang secara intensif berusaha memperkenalkan ide-ide baru 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh pihak luar . 

Bila ha1 di atas dikaitkan dengan pembahan sosial yang teldl terjadi di 

Minangkabau, terdapat beberapa gelombang perubahan sosial besar yang dapat 

diterangkan. Pertama, masuk dan berkembangnya agama Islam pada abad ke-16 

(Syarifbddin 1984: 1,133,136), masa penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. masa 

revolusi kemerdekaan, pernberontakan PRRI, masa Orde Baru dan masa medernisasi 

pada akhir dekade 1970-an (Suwarsono 2000:55). yang kesemuanya berperan besar 

terhadap te jadinya perubahan sosial di Minangkabau. 

Namun, sehubungan dengan tema pokok penelitian ini dan teori perubahan 

sosial yang diacu untuk menjelaskan paubahan sosial yang terjadi pada masyankat 

Minangkabau, maka perobahan sosial yang arnat mmdasar adala.! disebabkan 



masuknya agama Islam ke Minangkabau yang dibawa pada mulanya oleh para 

pedagang dari Persia, Arab, Gijarat serta Aceh. Kemudian dilanjutkan oleh orang- 

orang Minangkabau sendiri yang belajar agarna dan kembali dari Mekah, sekitar 

pertengahan abad ke-18, yang membawa pemurnian ajaran-ajaran Islam untuk 

diterapkan di Minangkabau. Perbenturannya dengan kaum adat berujung pada 

meletusnya perang Padri pada tahun 182 1-1 837. 

Masuknya Islam yang membawa doktrin-doktrin keislaman telah menyebabkan 

terjadinya perubahan bear  dalam sistim sosial budaya Minangkabau. Struktur 

masyarakat berubah yang selanjutnya diikuti pula pexxbahan pada struktur 

pemerintahan (adat). Landasan utanla adat berubah, diikuti pula oleh perubahan hukwti 

pewarisan dan perubahan mendasar laimya dalarn sistim sosial budaya masyarakat 

Minangkabav. 

Dengan dernikian, bila dirujuk teori perubahan sosiai dari Rogers dan 

Shoemaker di atas, maka perubahan sosial yang teriadi pada tnasyarakat Minangkabau. 

adalah perubahan yang disebabkan oleh perubahan kontak. baik perubahan kontak 

selektif, maupun perubahan kontak terarah atau perubahan terencana. 

D. Penelitian Terdahulu 

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa kebesaran dan kernasvan adat di 

Minangkabau dirnanifestasikan ten~tama dalarn tenun songket. berdasarkan penelitian 

terdahulu Anwar Ibrahim, dkk. (1986), dalarn laporan penelitiannya yang bejudul 

Pakaian Adar Tradisional &erah f'ropinsi Surnateru Burut, nle~i.jelaskan perihal 

ragam dan kelengkapan pakaian adat tradisional daerah Minangkabau. 



Affendi (1981), dalam laporan penelitiannya dengan judul Seni Tenun 

Silungkang, telah mengkaji perihal masalah motif dan kelengkapan upacara 

perkawinan. Motif-motif tersebut pada umurnnya berawal dari imajinasi pengrajin 

terhadap alam semesta, kemudian di olah menjadi sebuah ragam hias untuk kain 

songket, dernikian juga dengan kelengkapan upacara adat lainnya. 

Budiwinnan (1986). dalarn laporan penelitian yang beriudul Sludi MolifHius 

Kain Tenun Songket Ralapak, tulisan ini juga telah mengkaji perihal hubungan kain 

tenun songket dengan upacara adat di Minangkabau, bahwa setiap orang Minangkabau 

mengadakan upacara-upacara adat selalu memakai pakaian yang ditenun secara khas 

dan diberi motif-motif tertentu yang dapat melarnbangkan kebesaran bagi 

sipemakainya. 

Dalfina (1989), Studi Motif' Hias Songket Silungkang, dalam laporan 

penelitiannya telah mengkaji perihal makna motif yang terdapat pada kain sonpket 

Minatlgkabau. Dikatakan bahwa setiap motif yang terdapat pada kain talun songket 

mempunyai makna dan arti simbolis oleh yang menggunakannya. 

Kartiwa Suwarti (1989), dalam bukunya berjudul Kain Songket Indonesia, 

memaparkan bahwa pada kain tenun tersebut terdapat referensi-referensi simbolik yang 

ditemui dalarn lipatan dan struktur, serta motifhya. 

Minarsih (1 998), dalam laporan penelitian yang berjudul Korelasi antara Motzf 

Iiias Songket dan Ukiran Kqvu di Surnarera Rarat, mengkaji hubungan motif songket 

dengan ukiran kayu yang terdapat pada rumah adat Minangkabau. Dalarn ha1 ini 

Minarsih ~nenggaris bawalii bahwa sebagim motif terlun songket juga dite~nui pada 

ukiran rumah tradisional Minangkabau. 



Zaini Rais (1988), dengan judul laporan penelitiannya Kain renun Songket 

Sumafera Barar, dalatn ha1 ini ia lebih menekankan pada penggunaan kain tenun 

songket disetiap upacara-upacara perkawinan . 

Dari beberapa penelitian yang dilakukan, dan berhubungan dengan tenun 

songket tersebut, umumnya mengkaji dari sudut pandang pengertian dari motif-motif 

yang terdapat pada kain tenuri songket, penggut~aannya serta kelengkapannya dalam 

upacara-upacara adat, selanjutnya juga terdapat hubungan motif songket dengan uluran 

kayu pada rumah gadang serta mengkaji teknik-teknik yang dilakukan daiam proses 

pembuatannya. 

Sejadi ini belurn di;,rr~ukari penelitian secara khusus membahas fiulgsi kain 

tenun songket dalarn konteks perubahan sosial budaya ditinjau dari segi perspektif 

sosiolo@s-antrop~logis. 

E. Kerangka Pemikiran 

Bagan ini menjelaskan keterkaitan antar substansi penelitian sehingga 

merupakan suatu aiur pemikiran yang runtut. 

Pada dasarnya setiap kebudayaan mernililu akar budaya yang dari kebiasaan- 

kebiasaan yang terdapat dalarn masyarakat itu seridiri yang kemudian diangkat 

menjadi ~ b u a h  falsafah yang mengandung nilai-nilai luhur. Sebagaimana yang 

dikernukakan oleh Koentjaraningrat (1 990; 186- 188) bahwa wujud satu kebudayaan 

terdiri dari ide-ide atau konsep yang berupa nilai-nilai ideal dari satu kelompok 

masyarakat, selanjutnya konsep-konsep tersebut melahirkan ~ulai-nilai, norma-norm% 

peratwan-peraturan yang kemudian membentuk prilaku kelompok masyarakat tersebut. 



Selanjutnya dari iconsep serta prilaku itu lahir karya cipta manusia berupa benda-benda 

yang bermanfaat bagi seluruh system kehidupatl. 

Kain tenun songket yang terdapat di Minangkbau merupakan salah satu hasil karya 

cipta yang lahir dari system nilai yang berlaku di Minangkabau, idealnya pakaian yang 

terbuat dari kain tenun songket adalah pakaian yang digunakan untuk keperluan 

upacara adat, bahkan pakaiai ini difurigsikan juga bagi rnasyarakal yang merantau 

untuk dimuliakan dalarn pakaian beradat mereka. 

Melalui pakaian adat songket tradisional tersebut, tergambar pesan-pesan dan 

njlai-nilai budaya yang terkandung di dalarnnya. Yaitu melalui corak pakaian adat 

tradisiorial Minangkabau irli orang aka1 lebih xzngenali budayanya, karena setiap 

bentuk hiasan dari perlengkapan yang dipakai mempunyai makna yang dapat 

m e n m i n k a n  jiwa sipemakainya. Dan ha1 ini, juga mempunyai kaitan dengan asfek- 

asfek lain dari kebudayaan seperti; ekonomi, sosial, politik dan keagarnaan. 

Pemakaian pakaian adat kain tenuri songket tradisional Minangkabau 

mempunyai aturan tertentu, tidak semua orang dibenarkan memakai bagan busana ini. 

kesakralan ada pada ketentuan atau persyaratan pemakainya yang justnr merniliki nilai 

simbolis, yaitu sebagai pakaian kebesaran. Dalarn hal ini, pakaian adat kain tenun 

songket tradisional merupakan bagian dari kebudayaan, karena dalam kehidupan 

masyarakat Minangkabau hanyr, dipakai pada waktu-waktu tertentu, dan biasanya 

digunakan pada acara-acara yang bersifat sakral (Nefi I m  2003: 1). 

Sebagaimana yang dikernukakan oleh Imran Manan (1989; 50) bahwa 

perubahan sosial budaya dapat terjadi dikarenakan oleh dororigan dari berbagai faktor, 

baik yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri maupun yang bersurnber dari luar. 



Dorongan tersebua dapat datang dari bawaan perkembangan masyarakat, atau 

didatangkan dari luar; ada yang secara sadar, atau ada yang tidak secara sadar. 

Perobahan yang terjadi ada yang merupakan pengembangan yang lebih lanjut dari 

unsur-unsur atau institusi sosial budaya yang telah ada atau sama sekali ciptaan bary 

dengan dernikian ada perobahan mendasar dan penambahan jumlah unsur-unsur yang 

telah ada sebelumnya. 

Darnpak budaya merantau yang terdapat pada masyarakat Minangkabau telah 

menimbulkan pula perubahan-perubahan besar dalam masyarakat Minangkabau, ha1 ini 

dapat dilihat pada perkembangan bentuk-bentuk, penggunaan dan fimgsi kain tenun 

songket sebagai mana yang telah ditetapkan. Seperti ditiri-jau dari segi sosio-budaya 

dan ekonomi, kalau pada awalnya produksi ini dibuat sebagai karya perorangan dm 

terbatas, juga mempunyai aturan-aturan tertentu, maka akhir-akhir ini perubahan telah 

menuntut p e n m y a  untuk mernproduksi desain corak tertentu ddam jmlah  yang 

banyak (produksi massal). 

Dilihat dari perkembangan fungsi dan k e p a a n  songket; terdapat 

kecendrungan digunakan antara lain sebagai media dekorasi interior, eksterior, sepatu, 

sandal, saputangan, dompet dan sebagainya. 

Pungsi kain tenun songket sudah tidak la@ mengikuti format yang berlaku 

dalarn masyarakat Minangkabau, yang mana sudah bergeser atau tidak tepat lag  

keberadaan kain tenun songket dalarn kehidupan sosial budaya masyarakat 

Minangkabau. 

Secara teoritis, ha1 di ataslah yang me~lyebabkan b i l l  tenun sougket tidak lag1 

fungsional sebagai pakaian upacata adat masyarakat Minangkabau. Tetapi tidak &pat 



dilupakan fA~or-faktor penyebab perubahan lainnya. Kemajuan dalarn bidang 

perldidikan yarig membawa pada pengetahuan-pengetahuan baru, kemajuan dalam 

bidang ekonomi serta pengaruh akses informasi yang makin tebuka, telah 

menumbuhkan nilai-nilai baru pada masyarakat yang berpengaruh untuk tidak 

dihgsikannya lagi kain songket sebagai pakaian upacara adat. 

Dengan dernikian, perubahan sosial-budaya dalmn arti produk maupurl proses 

telah menyebabkan te jadinya perubahan-perubahan besar dalarn masyarakat 

Minangkabau, dan pembahan itu telah turut mempengaruhi fimgsionalitas kain tenun 

songket Minangkabau. 



Berikut dapat digambarkan kerangka pemikiran yang akan diteliti : 

Falsafah Minangkabau 
Nilai-nilai Luhur 



BAB. ILI 

METODE PENELITIAN 

A. Latar, Entri dan Kehadiran Peneliti 

1. Latar Penelitian 

Penelitian ini dilakxkan dengan menggunakan metodologi penelitian deskripsi 

kualitatif. Maksudriya, ternuan-temuan dilapangan akan diolah secara deskripsi 

kualitatif. Dengan kata lain prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-oring dan perilaku yang dapat damati, 

(Bogdan dan Taylor, 1975:5). 

Pokok bahasan pada penelitian ini adalah "hgi kain songket dalarn 

perubahan sosial-budaya masyarakat Pandai Sikek h4inangkabau" sebagai ciptaan 

manusia. Jelaslah ia mengandung unsw-unsur nilai, noma dan simbol yang sulit 

dipertemukan dengan faktor angka, statistik dan kuanturn lainnya Nilai, norma dan 

simbol hanya mungkin dipertemukan dengan gejala-gejala alarni (fenomenologis), 

interaksi sirnbolik dan budaya (Moleong, 1989: 10,16). 

Gejala-gejala alarni, interaksi simbolik dan budaya tersebut adalah tiga 

serangkai modus yang bila dihadapkan kepada budaya tradisiotiai Minangkabau. maka 

akan kentara sekali sentuhan-sentuhannya terhadap beberapa aspek budayanya 

Gejala-gejala alarni terlihat nyata pada aspek budaya perilaku (wujud budaya 

tingkah laku berpola, Koentjaraningrat 1990: 186). Segala macarn upacara seremonial 

adat Minangkabau sebagai aspek budaya perilaku itu jelas lnencerminkan gejala-gejala 



alami dimaksud yang sekaligus membawa nilai-nilai simbol dan interaksi simbol yang 

terdapat pada upacara adat tersebut. 

Interaksi simbolik dapat dilihat pada aspek budaya fisiknya Diantara wujud 

budaya fisik yang paling menonjol interaksi simboliknya adalah ''petatah-petitihnya". 

Petatah-petitih mengandung simbol diskursif. Pakaian mengandung simbol 

presentational. Artinya petatah-petitih sebagai s u m  ungkapan pikiran disampaikau 

secara simbolis (berkias) sekaligus merupakan simbol diskursif mengandung makna 

untuk dimengerti. Pakaian adat sebagai wujud budaya fisik mengandung pesan untuk 

dipakai dan diresapi. Dapat dipakai dan diresapi berarti dapat dimengerti makna-makna 

yang ada di dalamnya. Budaya tradisional Minangkabau yang dalam bentuk idealnya 

disebut adat dam Minangkabau itu dengan berbagai aspeknya turut memberikan imput 

terhadap segala permasalahan yang hendak dipecahkan. 

Sungguhpun dernikian, bila kelak dilapangan di temukan unsur-unsur lama dan 

baru yang saling berbeda, maka perbedaan tersebut akan melahirkan semamm 

kuantum, ini bukan berarti bahwa telah tacampurnya metode penelitian kualitatif dan 

kuantitatif, melainkan kuantum tersebut memang diperlukan untuk mendapatkan 

kepahaman terhadap kualitas yang dicari, metode penelitian dengan pendekatan 

kualitatif bukanlah merupakan metodologi tunggal atau satu-sahmya Akan tetapi, 

metode penelitian kualitatif "sebenamya meliputi sejumlah penelitian; kerja lapangan, 

penelitian lapangan, studi kasus, prosedur interpretatif dan lain-lain" (Burgess dalarn 

Nasution, 1988: 17). 

Dari uraiau di atas terlihat suatu ganbaran bahwa budaya Minrulgkabau dengan 

beberapa aspeknya dapat melatari penelitian ini. 



Entri Penelitian 

Untuk dapat niasuk ke komunitas masyarakat desa Pundui Sihkpeneliti aka1 

membawa izin formal dari instansi yang berwenang. Sebelum terjun ke lapangan, 

pengurnpulan informasi telah dimulai dari kantor Kecamatan X Koto di Kabupaten 

Tanah Datar, serta beberapa rekan sejawat yang memahami kondisi sosial-budaya 

daerah tersebut untuk mendapatkau garnbaritli awal tentang situasi sosial yang aka) 

diobservasi. Untuk informasi budaya, data didapatkan dari Museum Negeri Provinsi 

Sumatera Barat "Aditiawarn~an", Pusat informasi Kebudayaan Minangkabau di 

Padangpanjang. 

Pendekatan informal ditenipuh daigan cara mengadaka1 liubu~igan silaturalurii 

dengan Pimpinan masyarakat Bapak Datuk Jayo, Bapak Datuk Pinpi, Bapak Datuk 

Angs? Dirajo, Bapak Datuk Lelo selaku pemuka adat, Etek Jasmi dan Etek Wasni 

selaku pemilik songket tipe lama dan baru, H. Tabrani, H. Rosma, selaku pengusaha 

dan pengraiin songket, Datuk Mangun Nan Putiah, H. Sanuar Datuak Rajo Sati, Hj. 

Fatirnah Sayuti selaku penpusaha dan pengrajin songket dari Desa Baruah. Desa Koto 

Tinggi di Pandai Sikek. Nara sumber inilah yang paling dekat dengan obyek penelitian. 

dengan asurnsi bahwa nara sumber lisan merupakan sumber primer yang benar-benar 

sebagai saksi sejarah, karena dia dekat derigati peristiwa dan nianal~arni kegiatari yarig 

dijalaninya. 

2. Kehadiran Peneliti 

Sebagahana lazuruiya penelitian dellgal pendekatain kuali tat if, ~naka paieliti 



lansung bertindak sebagai instrumen dari pengurnpulan datanya. Berbeda dengan 

paidekatan secara kuantitatif yang dapat meughandalkan data kolelctor lnelalui 

sejurnlah kuesioner dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan lebih dulu, 

maka dalam kualitatif peneliti hanya mempersiapkan 4 atau 5 pertanyaan induk saja 

karena di lapangan nanti tiap pertanyaan induk akan berkembang menurut arah yang 

dikeliendaki oleh topik penelitiannya. 

Hal itu mernang diperlukan mengingat peneliti perlu mendapatkan gambaran 

lansung tentang obyek yang diteliti selama lebih kurang delapan bulan berturut-turut, 

dimulai pada bulan Mei s/d Desember 2004. Gambaran lansung tersebut &an 

~nelnbantu perieliti dalam menghayati, merenungkan untuk kemudian uiengarialisis 

lansung di tempat penelitian tersebut. Kenyataan dernikian juga akan dapat membantu 

peneliti dalam memelihara kesinambungan imajinasinya sehingga mud&. berdialog 

dengar! interaksi simbolik dan gejala-gejala alami (fenomenon). Kesemuanya 

dilakukan secara niandiri oleh peneliti. 

B. Metode Pengumpulan Data 

Terdapat dua macam teknik yang dilakukan untuk mengwnpulkan infonnasi 

ini. Pertama, dengan mengadakan observasi lansurig terhadap obyek penelitian yaitu 

" b i n  lenun sonpket" itu sendiri. Setiap kain songket yang ada ddam kawasan 

penelitian diteliti satu-persatu dari rurnali pemiliknya walaupun kain songket tersebut 

sudah tua dan lama tidak dipakai dikarenakan sudah lusuh. Pengamatan secara visual 

dilakukan pada kain songket yaig umulrulya dipuliyai oleh orang-orang beradafkaya 

saja, itu merupakan informasi yang sudah lansung teruji secara valid yang mampu 



menjawab fenomena penelitian. Artinya, dari segi fisik kain songket sudah dapaf 

terbaca lansung bagaimana fungsi kain songket dalam perubahau sosial-budaya 

masyarakat Minangkabau. 

Sebenarnya dengan mendatangi pernilik-pemilik songket ini, peneliti tidak saja 

bisa mengamati kain songket secara fisik, akan tetapi juga sekaligus bertemu dengan 

subyek penelitian baik yang masill lnanakai k a h  songket tradisional rnaupun 

penggurraan kain songket yang baru. 

Dengan subyek penelitian baik yang memakai kain songket lama maupun yang 

baru, sebagai langkah kedua, dilakukan wawancara yang telah disusun terlebih dulu 

secara terstruktur. Demikian terus dilakukan berulang dari satu ke yang lain dan masili 

memiliki kain songket lama dan kain songket baru. 

Pengamatan secara visual terhadap kain songket dan hasil wawancara dengan 

subyek penelitian ini dijadikan dasar untuk mengadakan wawancara secara mendalam 

(deprh inrervienu) dengar1 subyek peneli tian lahi sebagai ill fonnan kunci. yaitu ahli-ah1 i 

adat, penghulu-penghulu dan cerdik pandai yang nama-namanya sudah didapat terlebih 

dulu dari Wali Jorong (Datuak Keternanggungan) dan anggota masyarakat lainnya 

Hasil wawancara dengan seluruh subyek penelitian tersebut kemudian 

dibanding dan dilexigkapi dengal sunber-sunber kepustakaai yang relevan dalgan 

topik wawancara sesuai fokus penelitian. 

Perolehan informasi di lapangan ditunjang dengan alat bantu berupa kamera 

foto, tape recorder untuk merekam wawancara (yang kernudian hasilnya di 

traiskripsikan), serta satu set Handvcanr untuk mengabadikan upacara tradisional, d a l  

buku notes untuk mencatat hal-ha1 yang dirasa dapat menunjang penelitian ini. 



C. Analisa Data 

Aridisis data dilakukai dengal tekrlik unulisis model inferakrlf (Miles dan 

Hubman,  1992: 19,20) yang berkaitan dengan pendapat intersubyektif tentang pokok 

persoalan penelitian. Model analisis ini memiliki tiga macam komponen analisis 

utarna, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan/verflkasi yang jalin 

rrietijalitl pada saat sebelum, selania dan sesudah pengumpulal data. Ketiga kegiatan 

analisis ini dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaktif. 

Peneliti bergerak di antara empat "sumbu" kurnparan tersebut dan berlansung terus 

sarnpai datafinformasi yang terkurnpul dianggap memadai guna menjawab 

pmtiasaldian pe~ielitiarl dan periarikarl kesimpuian. 

Proses analisis ini dapat digambarkan : 

Gambar 02. Analisa Data 



BAB. IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kain Tenun Songket dalam Perubahan Sosial-Budaya 

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pemuka adat di nagari Pandai Sikek, 

~naka terlihatlah bahwa keraju~cu~ songket dalcun inasyarakat Minangkabau telah 

mengakar pmjang. Namun setelah abad ke X X  tepatnya disaat munculnya Pandai 

Sikek sebagai pusat Industri kerajinan pada tahun 197 1, maka mulailah muncul gejda- 

gejala perubahan dan perkembangan dalam aktivitas kerajinan tersebut. Tejadinya 

perubahan dalcun aktivitas kerajinan songket sejalcul deugcul perubahrul dan 

perkembangan sosial-budaya masyarakat pendukungnya. Sejalan dmgan ha1 tersebut 

diatas. yang dikemukakan oleh Sairin (1992:42,66) pada Bab I! terdahulu. bahwa 

Molinowski mengatakan perubahan kebudayaan berkaitan herat dengan perubahan 

pola kebutuhau masyarakat pendukullg kebudayaan itu, yaluli kebutullcul biologis, 

sosiologis dan psikologis. Artinya, kebudayaan senantiasa berubah mengiringi 

perubahan yang terjadi pada kebutuhan masyarakat, baik yang disebabkan penetrasi 

kebudayaan iuar maupun karma terjadinya orientasi baru dari kalangan internal 

~nasyarakat pendukung kebudayaan yang bermlgkutan. 

Turnbuhnya kesadaran smva wajar oleh kondisi, situasi darl tuntutan zarnan. 

maka k i n  songket yang semula penciptaannya ditujukan untuk kegiatan-kegatan 

upacara adat, sekarang motivasi kreatif penciptaannya telah bergeser. Artinya jika 

dimasa lampau kain songket dibuat untuk kebutuhan sarana kehidupan dan upacara 

adat sebagahana yalg telal~ diuraikan terdahuly dewasa iru penggutiml kain 



songket telah meluas dalarn kehidupan rnasyarakat dan tidali hanya diterapkan pada 

pakaian saja, tnelainkan telah diterapkan pula pada benda-benda souvenir dan cendera 

mata lainnya. Bertolak dari pandangan demikian, dapat disimak teori Struktural 

Fungsional yang telah dikemukakan pada Bab 11, oleh Ritzer (1992:25) bahwa 

masyarakat merupakan suatu sistim sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen- 

elemen yang saling ruenyatu dalam keseimbangai. Apabila pada salah satu bagiari 

terjadi perubahan, maka akan membawa perubahan pula pada bagaian lainnya, dan 

selanjumya akan membawa perubahan kepada seluruh sistem. Hal demikian, &an 

menimbulkan pula perubakan-perubahan dalarn kehidupan masyarakat baik secara 

individual ataupun sosial. 

Selanjutnya juga dikatakan oleh Koentjaraningrat (1987:160.171) bahwa. 

Struktural Fungsional yang dikembangkan oleh Bronislaw Malinowski intinya adalah 

pendirian segala aktivitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu 

r a n w a n  dari sejurnlah kebutuhan naluri makhluk manusia yang berhubungan dalgan 

seluruh kehidupannya. 

Dengan melihat kerangka perspektif Struktural I;ungsional inilah dapat 

dijelaskan relasi peran kain tenun songket yang dipakai oleh masyarakat Minangksbau 

dalarri upacara adat tnerupakan sub sistem sosial yaig teriritegrasi dalarli sistim sosial 

masyarakat Minangkabau. Ia merupakan sebuah institusi sosial yang menjalankan 

h g s i  untuk mempertahankan intepasi sistem sosial tersebut secara keseluruhan. 

Berubah atau bergesernya hngsi kain songket terhadap sosial-budaya 

masyarakat Minangkabau, aka11 memunculkar~ bentuk-bentuk dan hngsi baru pula 



dengar, segala implikasi dan konsekwensinya dalarn menuju suatu equilibrium baru. 

Kearah mana, dan bagaimana fungsinya. 

Apa yang tercerminkan dalam produk baru memang berbeda dengan 

kepentingan h g s i  dari pada bentuk kain songket masa dahulu sebagai aktivitas 

kolekt~f masyarakat, ha1 ini dapat terlihat pada paparan di bawah ini; 

1. Kain Songket sebagai kostum acara perpisahan 

Kain songket dipakai oleh anak-anak tingkat Sekolah Lanjutan Atas 

dalam rangka upacara perpisahan antara anak kelas 111 yang tslah menamatkan 

pendidikannya. Kain songket dipakai sebagai kosturn para penari ataupun para 

peserta pengisi acara perpisahan tersebut. Dari hasil wawancara dengan salah 

seorang wali murid Sekolah tersebut (Etek Was pemilik songket yang 

diwawancarai 12 Juni 2004), mengatakan bahwa pemakaian kain songket pada 

upacara perpisahan itu disarankan oleh guru yaig membina kegiatan kesenian. 

Lebih lanjut ibu Was mengatakan bahwa pakaian tersebut disewa oleh masing- 

masing ma!k pada tim PKK. Para orang tua dari anak-anak tersebut ternyata 

memiliki animo yang tinggi terhadap kegiatan perpisahan dengal acara 

keserliari rrierrlakai pakaiarl tradisi, karerla menurut mereka penanipilan 

kesenian itu mernberikan rasa bangga tersendiri bagi para orang tua. 



Kain Songket c 

Ga~nbar : 1 
Reberapa orang Siswa Lanjutan Atas berpose sejenai; mengenak'm pakaian yang terbuat dari 
kain tcnun songket ddarn sebuah acara perpisahan sekolah 

2. Kain Songket yang bernilai tinggi 

Kain songket dipakai oleh para orang tua ketika akan mengantar 

anaknya pergi ~nengikuti pendidikan lanjutan ke Perguruau Tinggi seperti ke 

Padang, serta keberbagai daerah lainnya t m a s u k  ke Jawa. Pada saat sepati 

itu si orang tua merasa perlu mernakai kain songket dikarenakan itulah 

pakaian yang dianggap paling bagus dan bernilai tinggi diantara koleksi 

pakaian yang di~nilikinya Selain itu menurut ibu Jasmi ( wawancara tgl. 20 

Juni 2004) menpataka bahwa kain songket merupakan kain pusuku urung 

awak, jadi pantaslah kiranya kain ini kita pakai pada berbagai kesempatan. 

2. Kain Songket digunakan untuk menjeput tamu 

Dipakai oleh para orang dewasa ketika melakukarn penyambutan tamu- 

tamu pernerintah. karena kain songketlah yang diarggap mempunyai nilai 

tinggi dan sekalips sebagai identitas etnik budaya Minangkabau. rnaka 



digunakan untuk penyarnbutan di A r  Port, maupun di kantor-kantor 

pemerintah laintlya. Dari hasil wawarlcara dengan Dt. Pingai tgl. 10 Juni 

2004 bahwa pemakaian kain songket pada acara-acara resmi pemerintah 

dapat dilihat sebagai satu usaha pelestarian budaya Minangkabau khususnya 

ddarn meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap hasil karya kerajinan 

tenuri Minangkabau. Selaitl itu penampilan kain songket bagi acara-acara 

resmi pemerintah dapat pula dilihat sebagai satu usaha memperkenalkan hasil 

budaya masyarakat Minangkabau terhadap masyarakat luar, baik terhadap 

daerah lain yang berada di Indonesia maupun terhadap bangsa lain di 

mancanegara. 

Kain Songket I 

Gambar : 2 
Acara pcn,wmbutan tamu dalam ~ 1 ~ 1 1 1  lingkup kcpcmcrintahan 

Duta wisata Sumatera Barat dari Dinas Pariwisata Seni dan Budaya (Parseiiibud) Sumbar, 
Alberto Cristo Dan Jane Miranda menyambut dengan upacara sederhana "Scknp~r Sirih 
Carano" Saat kedatangan Gubemur BI. Buhanuddn  Abdullah beserta rornbongan di Bandara 
Tabing Padang (Jumat, 18-07-2003), dalam ran& pertemuan Pagurus  Ikatan Sa jana  
Elioriomi Indonesia (ISEI) Sumbar. 
Teriihat: Burhanuddin Abdullah, Jane Miranda Ny. Burhanuddin Abdullah. Alberto Cristo. dan 
Asit.1 SeMaprov. Sumbar Drs. Yulilar Bahrin. 



4. Kain Songket digunakan oleh bukan masyarakat Minangkabau 

Songket dipakai pula ole11 orang-orang yang bukan anggota masyarakat 

Minangkabau. Hal ini dapat dilihat pada toko-toko souvenir yang terdapat di 

berbagai kota di Sumatera Barat yang dikunjungi oleh para wisatawan lokal 

maupun mancanegara. Mereka merniliki antusias yang tinggi untuk memilib 

kain songket Minangkabau, karena kain songket tersebut mernpuuyai nilai 

tinggi, sekaligus mencerminkan wujud budaya masyarakat Minangkabau, d m  

juga dapat sebagai benda kenang-kenangan. Dari sisi lain dapat pula kita lihat 

bahwa banyak orang-orang Minang yang mernbeii kain songket untuk 

diberikan kepada para tamu atau sahabatnya yang berasal dari dari daerali lain. 

Gambiu : 3 
Kctm MPR RI, Prof. DR. H. Amien Rais, MA. D m  lstri dalam sebuah m u a  peng~ugerahan 
gelar kehormatan sebagai 'Tuanku Penghuli~ Alam Nan Sali' di Bukimnm tahun 
2002.(liolehi Dt. Nan Pingai). 

2. Kain Songket sebagai elemen estetis benda pakai 

Perubahan lain yang juga diternui di lapangan adalah pengwaan kain 

songket sebagai elemen estetis pada desain benda-benda pakai seperti sandal. 



tas, serta berbagai benda souvenir lainnya. Sandal yang memiliki elernen kain 

songket biasanya dipergutlakan untuk sandal di dalam rurnah, sedangkan tas 

yang memiliki elemen kain songket dipakai oleh kaum wanita sebagai alat 

untuk menyimpan benda-benda kecil (sebagai tas tangan). Tas ini juga seting 

dipakai oleh kaurn ibu dalam menghadiri acara takziah atau manjangzrak (di 

Mi~iangkabau kaum ibu membawa beras sekedarnya). 

Penggunaan kain songket untuk elemen estetis pada benda pakai 

tersebut (hasil wawancara dengan Bapak Sanuar Dt. Radjo Sati Pandai Sikek 

sebagai pengusaha dan sekaligus pengrajin), mengatakan bahwa kain songket 

sarigat mempurlyai nilai tinggi dimata masyarakat, dan kain tersebut kalau 

buat sesuai aturan akan memakan waktu yang cukup lama sampai lebih 

kurang enam bulan baru bisa selesai sehelai "Sisamping" i t ~ p u n  penjualannya 

cukup lama, maka dijadikanlah kain songket pada benda-benda pakai yang 

dapat laku terjual cepat, karena dituntut oleh kebutuhan akan ekonorni yang 

sekarang ini sulit. . 

Kain Songket I 

Garnbar :4 
b n  songket yang djadikan sebagai elernen estetis pada benda-benda p a h  



6. Kain Songket sebagai pakaian kebanggaan masyarakmt 

Kain songket dipakai oleh berbagi lapis rrlasyarakat dalam berbagai 

keperluan, bahkan bagi masyarakat pedesaan yang sekali-sekali per@ ke 

pasar (pusat kabupaten maupun pusat provinsi) menggunakan songket 

sebagai pakaian untuk pergi ke pasar. 

- 
Kain Songket I 

Garnbar: 5 
Suasana ibu-ibu dibe1al;ang pasar 
(foto: Budinitman, 2004) 

7. Kain Songket sebagai iden titas etnili 

Pada suasana lain, dapat pula kita ternui pemakaian kain songket yang 

telah berada diluar hrlgsi lama (sebagai pakaian upacara adat di 

Minangkabau), yaitu pakaian songket yang dipnakan dalam dunia 

entertaintment seperti yang digunakan oleh Fitri salah seorang penyanyi 

Minang dalam video klipnya yang bejudul 'Kasiah Tak Sampai' vol 1 yang 

diproduksi ole11 Kreatif Records. Dalarn klip tersebul Fitri clengenakan 



pakaian yang terbuat dari bahan kain tenun songket. Dtpandang dari sisi 

kebudayaan, pernakaian kain tenun songket sebagaimana terungkap di atas 

dapat dilihat sebagai suatu kreatifitas masyarakat dalam memanfaatkan hasil 

kebudayaan bangsa sendiri, dimana seiain sebagai perangkat upacara adat, 

ternyata kain songket juga dapat digunakan untuk keperluan lain yang 

bermanfaat. Karena jika dipandaug dari sisi sosial ekonomi, keberadaan 

songket pada video klip dapat pula dilihat sebagai satu usaha 

memperkenalkan produk songket Minang yang berniiai tinggi dan sebagai 

identitas dari budaya masyarakat adat Minangkabau terhadap masyarakat 

luar, yang pada akllinlya akan berdampak  pad^ pengembangan perekonomian 

di daerah Sumatera Barat. 

, 

Cambar. 6 
Fitri rnengenakan pakaian yang terbuat dari bahan kain tenm songket dalarn sebuah video U p  
produksi fieatif Records 



Gambar : 7 
Tiar Ramon menggmakan kain songket dalarn Klipnya yang bejudul VCD Karaoke Millenium 
Pop Minang, p r o d k i  Tanama Record 

8. Kain Songket digunakan oleh banyak orang dalam perayaan 

Dalarrl rangkaian upacara adat Batagak Pangulu yang dilaksariakari pada 

tanggal 11 Juni 2004, dapat pula dilihat perubahan-perubahan yang terjadi 

khususnya dalarn pernakaian kain songket, misalnya .lain songket yang 

dipaki oleh pemain calempong (telempong), menurut dt. Majo Indo, pakaian 

fukung culempong menurut yarig sel~lesti~lya adalah pakaian biasa anak 

nagari yaitu kandik (celana) baju guntiang cino serta kain saruang sebagai 

sandang. Narnun pada acara tanggal 11 Juni 2004 tersebut pemain talempong 

ternyata menggunakan sisarnpiang yang terbuat dari kain tenun songket. 

Menurut dt. Indo, karma pakaiati kain sorlgket yarig diguuakati tersebut 

adalah rnerupakan ciri khas dan bemilai tinggi sekaligus rnerupakan wujud 

budaya masyarakat adat Minangkabau, maka berdasarkan musyawarah nagari 

digunakanlah hanya "sisarnping" yang diperbolehkan. Sebetulnya 

pengguuaan tersebut telah menyimpang dari aturan adat yaig berlaku, aka11 

tetapi Dt. Indo mengatakan bahwa sisampiang sesungguhnya merupakan 



perangkat pakaian renghulu. Ditilik dari sisi laig, ternvata pemakaian 

simnpiang oleli para pemaiarl talenipone, hanya tnerupakan keinginan untuk 

ikut memeriahkan upacara yang sedang berlangsung sekaligus melestarikan 

budaya bangsa 

Gambar : 8 
Pemain Talempon dalam upacara adapt Batagm pangulu Pucuak Dutuak manfaro. tanggal 1 i 
Juni 2004 

Gambar : 9 
Seorang pernba~va acara pada sebuah acara r n e n g e n h  p h a n  dengan rnenggunh 
sisampiang yang terbuat dari bahan bin tenun songket. 

Ketiyaraati iiii sesungguluiya iiie~upakan perkembangan yang terjadi secara 

alami, dimana pada awalnya songket merupakan pakaian khusus yang digunakan 



dalarn upacara adat tertentu seperti; Baralek Gadang, kain songket dipakai oleh para 

tuan rumah serta kawn famili yang meiqyidakan perhelatan; Batagak Penghulu, kain 

sonket di pakai oleh penghulu dan Bundo Kanduang. Sedangkan pada masa sekarang, 

kain songket dipakai oleh masyarakat untuk berbagai keperluan sebagaimana yang 

dikemukakan di atas. Hal ini sesungguhnya merupakan suatu gejala yang terjadi dalam 

keludupan sosial tnasyarakatat pemangku adal itu saidiri. 

Pesatnya pertumbuhan ekonorni pada.saat sekarang ini telah mengangkat pola 

hidup masyarakat, daya beli masyarakat melonjak. sehingga setiap masyarakat mampu 

membeli berbagai macarn kebutuhan mereka, terutama menyangkut dengan benda- 

benda yang dulu dianggap mahal, niaka pada saat ini setiap anggota masyarakat telah 

mampu memilikinya. Pada masa dahulu. kain songket merupakan kain yang hanya ada 

dalarn angan mereka, karena selain harganya mahal, kain songket juga merupakan 

pakain orang adat (dipakai hanya untuk upacara ad'at). 

Di'sisi laic para masyar&at perkolaan, terulama pada  tara an pernerinlahan. kain 

songket dipakai ketika dilakukan penyambutan tamu pemerintah. Pada waktu sebu,ah 
. . 

daerah dikunjungi oleh pejabat dari pusat (Jakarta) atau Bupati mengunjungi sebuah 

nagari di sebuah kecarnatan, maka dalam agenda penyambutan terdapat sebuah acaia 

penyambutan dengan menampilkan sebuah tarian tradisional (biasanya tari 

galombang), dimana setiap anggotanya mengenakan pakaian yang terbuat dari bahan 

songket. Pemakain kain songket pada upacara penyambutan tamu ini dilakukan dengan 

pertimbangan untuk memperlihatkan kekhasan daerah yaini tarian (galombang) serta 

kaul so~lgket khas Mu~angkabau. . . . . . b  a 



Selain itu pemakaian kain songket, yang dipakai oleh anggota masyarakat pada 

berbagai kesempatan diluar upacara adat (hail  wawancara tgl. 18 Juni 2004 dengan 

Datuak Pingai) bahwa pada masa dahulu kain songket merupakan pakaian orang-orang 

tertentu di dalam adat, lagi pula dahulu harganya dirasakan sangat mahal. Sedangkan 

pada masa sekarang kami telah mampu membeli, selain itu dengan memiliki kain 

sotigket kami tnerasa bangga, rasanya taraf sosial seseorang menjadi terarigkat dengan 

memiliki kain songket. 

Kenyataan ini kernudian memberi darnpak terhadap pemakaian songket, jika 

dahulu dipakai untuk upacara adat namun sekarang dipakai dalam berbagai kesempatan 

tanpa mernperdulikati Laituk upacara yang ada. Dari data di atas terlihat bahwa 

semangat pemakaian songket pada masa sekarang lebih dipicu oleh kemegahan bentuk 

pakaizn. tersebut. Selain itu pemakaian songket juga dipicu oleh kesernpatan yang 

tersedia pada saat ini yaitu kemampuan untuk me-miliki kain songket karena keadaan 

perekonomian yang telah berkanbang derigatl baik sehingga setiap orang rnatnpu 

rnembeli kain songket. 

Selain itu, sebagaimana yang di tuturkan oleh Uni Was (wawancara tgl. 8 Juni 

2004) bahwa ia sering meiihat penampilan orang-orang dalam televisi yang memakai 

berbagai macam corak pakaiari adat, baik pakaian adat Jawa, Batak dan pakaian adat 

Minang. Dari tarnpilan televise tersebut. dirasakan oleh Uni Was bahwa orangarang 

yang tampil tersebut sangat sempurna dan sangat menarik. Bahkan kata Uni Was, 

pakaian songket tersebut ada pula yang dipakai oleh turis asing dan kelihatan sangan 

menarik. Oleh kare~ia itu, alangkah bailuiya kalau kita juga memakai pakaian tersebut. 

walaupun bukan dalarn upacara adat tertentu. 



B. Kain Songket Lama dan kain Songket Baru 

Pada foto-foto kain songket di bawah ini dapat dilillat dengin jelas motif, warna, 

materialhahan kain songket yang di gunakan. pada kain songket tersebut telah terjadi 

perubahan mendasar disebabkan oleh: 

1. Pet~garuh l u x  yang datang secara tidak sengaja, kemudian diterima 

oleh para perajin dengan rasa ketertarikan yang alami tanpa di pengaruhi 

oleh asal usul datangnya pengaruh tersebut, ketertarikan peraj in tersebut 

diikuti pula oleh ketertatikvl para konsumen (masyarakat). 

2. Kreasi para pengmjin songket dalam mengembangkan usaha di samping 

untuk menarik minat para konsumen dalarn mengkoleksi benda-benda 

dengan elemen kain songket. 



I NO. I Songket Tradisional I Nama I Songket Baru I Nama I 1 I Motif 

I 

F'ucuak 
Rabl~ang 

Cah~a 
biteh 

Saik 
Kalamai 

I motif 

Simgkak 

Sai k 
Kalamai 

P I I C I ~ ~  
Rabr~ang 

Cukia 
baserak 

Saik ajik 

Biku-biku 

Siriah 1 @Clang 

I I I I 

Bada 
mudiak 

Balah 

Tidak dikenal 

I I 

Tidak dikenal i 

i 
I 

I 
! I 

! 

i 



Pucuk 
Rabuang 

Sinngknk 

Salapah 
Basallak 

Batang 
Pinang 

Biku-biku 

Balah 
Kalupek 

Balah 
kat11Lxk 

' Sirangkak I 
Yang telah 
dikenlban@. 



Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sementara, perubahan fungsi songket 

ter-jadi akibat ; 

1. Usaha pemmintah mempertahankan identitas etnik, yaitu dengan cara 

menampilkan kain songket pada setiap kesempatan. khususnya pada acara- 

acara resmi pemerintahan di Sumatera Barat. 

2. Kebanggaan masyarakat Minang terhadap kain songket sebagai benda 

pusaka atau benda upacara adat, pada masa lalu, yang kemudian menjadi 

tradisi untuk terus melestariiannya dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Kebutuhan bagi pengrajin tenun songket untuk meningkatkan produktifitas 

dengan menciptakan bentuk-bentuk barb sehingga m a ~ b a h  h g s i  songket 

dari pakaian kebesaran menjadi benda-benda pakai atau souvenir. 



C. Pembahasan 

1. Faktor yang rnempengaruhi 

Berdasarkan hasil wawancara di lokasi penelitian. dalam perjalanan sejarahnya 

maka terlihatlah bahwa kerajinan tenun songket dalam masyarakat Pandai Sikek telah 

mengakar panjang. Narnun, setelah paruh kedua abad ke XX, tepatnya disaat 

lriunculnya Pandai Sikek sebagai pusat itidustri kerajinan pada tahuri 197 1, maka 

mulailah muncul gejala-gejala perubahan dan perkembangan dalam aktivitas kerajinan 

tenun songket sejalan dengan perubahan dan perkembangan sosial dan budaya 

masyarakat pendukungnya. 

Sesuai dengan apa yarig dikanukakari oleh Manan (1989; 50j bahwa pada 

dasarnya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dapat disebabkan oleh dua factor 

yaitu factor dalarn (internal) dan factor luar (exsternal). Maka perubahan yang te jadi 

pada h g s i  kain tenun songket di Minangkabau dapat pula dilihat dari kedua sisi 

tersebut. 

a. Faktor Internal 

Dari ha i l  wawanwa dengan masyarakat Pandai Sikek diperoleh data bahwa 

para perajin songket harus mengembangkan usahanya agar produk mereka dapat 

manenulii turitutari hidup terutarna dalatrl tnendukurig perekorlo~niarl mereka. Oleh 

karena itu akhirnya mereka mencoba berkreasi dengan menciptakan produk baru 

seperti tas, sandal. gantungan kunci serta benda-benda souvenir lainnya yang masih 

menggunakan kain tenun songket sebagai bahan utarna. Dari sudut ekonomi. 

peruballan yang terjadi pada produk kain sollgket Pandai Sikek rnerupakain kebutuhan 

yang hams dilakukan oleh perajin, hal ini disebabkan karena jika mereka masih 



menjual produk sebatas kain songket saja, lnaka produk mereka tidak akan laku tequal 

karala liarga jual satu set kain songket sangat mahal yaitu berkisar Rp. 1.200.000,- 

sampai Rp. 1.600.000,-, ditambah pula dengan krisis ekonomi yang sedang dialarni 

oleh masyarakat, sehingga daya beli menjadi menunm. Kondisi seperti itu kemudian 

berdampak pula kepada inkam perajin songket di Pandai Slkek. Oleh karena itu para 

peraiin kemudian mengernbangkan usahanya dengan mericiptakari berbagai benda 

kreasi yang terbuat dari bahan songket. sehingga terjadilah perubahan fungsi kain 

tenun songket pada masyarakat adat Minangkabau. 

Perubahan iain yang ditemui di iapangan adalah pernakaian kain tenun songket 

oleli masyarakat pada berbagai keperluati yalg bukan ur i~ lk  upacara adat. Pakain 

songket mereka pakai untuk acara perpisahan di sekolah. penyarnbutan tamu di 

Bandara, acara resepsi ~i kantor-kantor pernerintah dan lain sebagainya sehingga 

terlihat perubahan yang menonjol jika dibandingkan dengan songket secara tradisional. 

Menurut para nara surnber, penggunaan kain songket untuk berbagai keperluan di luar 

upacara adat didasarkan atas keinginan sendiri, yaitu ketertarikan akan bentuk; motif 

hias, wama serta mutu kain songket itu sendiri, sehingga masyarakat ingin 

rnemakainya pada setiap kesempatan. Selain itu, dengan mengenakkan pakaian yang 

lerbuat dari kain sotigket Minang, citra sosial rnereka meniadi terangkat, sellingga 

timbul rasa percaya diri yang lebih kuat. Lebih jauh dikatakan bahwa pemakaian kain 

songket pada berbagai kesempatan tersebut juga merupakan satu cara untuk melihatkan 

kepada masyarakat bahwa luta sangat menghargai nilai-nilai tinge' yang terkandung 

dalan pakaian songket tersebut, yaitu memperlihatkan kepada ~llasyarakat laill bahwa 



kain tenun songket dengan motif Minang merupakan sebuah karya mdisional 

~tlasyarakat yang Lelah diwarisi secara turun lanurun dari dahulu hingga sekarang. 

b. Faktor External 

Perkembangan ilmu dan teknologi yang mengglobal pada masa sekarang juga 

ikut niemberikan pengaruh yang besar Lerhadap berbagai produk yang yang kemudiarl 

berpengaruh pula terhadap perkernbangan social masyarakat. Kemajuan dalarn bidang 

elektronika dan informatika telah pula memicu berbagai sikap pandang masyarakat 

secara makro. System pertelevisian yang sekarang sudah sampai kesetiap pelosok 

negeri telali dapat rnenucu kreasi masyarakat dalarn berbagai tingkat social, begitu pula 

yang dialami oleh masyarakat padjin songket, mereka banyak dipengaruhi oleh 

berbagai produk yang muncul di televisi, berdasarkan pengalaman tersebut kemudian 

mereka mengolah kain songket menjadi produk-produk baru seperti tas. sandal, bros, 

gantungmi h i c i  dm1 lain sebagainya Menurut para perajin yang ada di pandai Sikek 

perubahan produk songket yang terjadi pada sentm mereka juga merupakan saran yang 

diberikan oleh berbagai pihak seperti pemerintah melalui bidang Kepariwisataan yang 

dimaksudkan untuk memikat para wisatwan baik lokal maupun mancanegara. Namun 

dernikian sebagaimana yang ditemukan dilapangan, walaupun songket telah berubah 

h g s i  rnenjacii e lmen estetis dari berbagai benda selain pakaian, namun identitas 

songket Minang tetap terlihat pada elemenelemen estetis tersebut, hal ini dapat 

ditemukan dari motif songket ymg terdapat pada berbagai benda souvenir tersebut. Hal 

ini terkait dengan pandangarl yang dikemukakan oleh Weilenman (1994:9), sesuai 

denpan yang dikemukakan pada Bab I1 terdahulu. bahwa suatu perubahan pada 



masyarakat akan rnenuju pada adapt as^ yang sesuai dengan perubahan yang terjadl. 

tanpa lantas keliilangan idetititasnya sebagai suatu masyarakat yatig luas. Selanjut~~ya 

perubahan masyarakat ada kalanya didefinisikan sebagai variasi atau modifikasi dalam 

setiap aspek proses sosial, pola sosial dan bentuk-bentuk sosial, serta modifikasi pola 

antar hubungan yang mapan dan standar perilaku, (Kodimn dalam Sri Sundan. 

2000: 125). 

Kemajuan dalam bidang teknologi juga telah berdarnpak pada produk bahan 

tenun berupa benang serta alat peralatan yang diperlukan untuk memproduksi kain 

tenun. Kemajuan teknologi telah memberi peluang kepada produsen benang sehingga 

para perajin tenun dapat dengan mudah menibeli keperluan material songke~. Koridis~ 

ini juga memberikan peluang pada untuk berkreasi dalam menciptakan berbagai jenis 

produk dengan menggunakan bahan kain tenun songket. 

Pemakaian kain tenun songket pada acara perpisahan sekolah, resepsi pada 

lembaga perneri~itahari sebagailnana yang dikemukakan oleh para nara sumber baliwa 

semua itu dimaksudkan untuk memperkenalkan kerajinan tenun songket kepada 

masyarakat luar Minang. karena pada lembaga-IemaSaga pemerintahan sepem sekolah. 

kantor-kantor terdapat berbagai elemen masyarakat yang terdiri dari berbagai emik dl 

Indonesia. Sehingga ~nelalui pertanuan-pertanm seperti itu dapat dilaksanakan 

promosi songket Minangkabau. Proses seperti di atas sesungguhnya merupakan usaha 

yang dilakukan oleh pemerintah untuk mernpertahankan keberadaan budaya-budaya 

daerah melaui benda-benda kerajinan termasuk songket. 

Tumbulinya kesadarail secara wajar oleli kondisi. situasi,dai tuntutan zaman 

maka kwd-jinan tenun songket yang semula penciptamya ditujukan untuk pakaian 



kebesaran dalam upacara adat, maka kini motifasi kreatif penciptaannya telah bergeser. 

Arlirlya jika di~nasa Ianpau kairi terlun dibuat untuk kebutuhan saraia upacara adat 

sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, dewasa ini penggunaan kain tenun 

songket telah meluas dalam kehidupan masyarakat dan tidak hanya diterapkan pada 

acara-acara yang bersifat sakral seperti, upacara perkawinan, pengangkatan 

penghulu/datuk, lnaiaiki nrrnah baru, an& tururl mandi, penyanbutan tarnu dan 

sejenisnya saja, akan tetapi juga telah dipakai wltuk kegunaan lain seperti pengwnaan 

pakaian songket dalam pertemuan-pertemuan urnurn, atau sebagai pembawa l a p  

Minang dalam suatu pertunjukan dan lain sebagainya. serta diternui juga pada 

asesories-asesories niobil dan interior ruangan. 

Dikatakan oleh Sundari (2000). munculnya keadaan ini. sesungguhnya 

mevpakan suatu mekanisme yang wajar. yaitu sebagai upaya manusia untuk tztap 

adaptif atau survive dengan perkembangan lingkungan yang dihadapi. Bersarnaan 

dengan llal t a e b u t  Agus Sacliari (1984:113), berpendapat dalatn ketiyataanriya 

tidaklah sekedarpossum (aku mampu). Melainkan manusia ingin merubah dunia habis- 

habisan, ingin sepuas-puasnya berkuasa atas takhta kehidupan. Tingkah inilah 

terciptanya keadaan dan peradaban. Keadaan tertuang menjadi budi; budi pekerti. 

sopari-santun, kearifan, kebi.iaksaiaan, kewaiarai dari kebaikai. Sedangkan peradabai 

sebagai unsur mendunia itu terwujut kedalam benda-benda; rumah yang baik, b m g -  

barang yang baik. pakaian vang haik. alat-alat yang baik dan sebagainya. Usaha lain 

adalah menciptakan peradaban compfort . . . . 



artinya bahwa dengan compfon selain memudahkan hidup juga mengenakkan. 

Manusia rnenjadi &pat rneriiknlati dunia serta mengalami kejasmaruan dalatn arti 

sebenamya. 

Hal yang demikian. pada saatnya akan menimbulkan perubahan-perubahan 

dalam kehidupan masyarakat, baik secara individual ataupun sosial. Ide-ide clan nilai- 

nilai baru yang ti~nbul banyak memyexlgaruhi pandangatl hidup masyarakat adat untuk 

mendoronpya kepencarian ekspresi pribadi yang tinggi, (Soedarsono dalam Sundari, 

2000). 

Pemaknaan terhadap kesenian terus mengalami perkembangan bersamaan 

derlgan kehidupan masyarakat. Demikian pula halnya dengan kairl songket sebagai 

produk budaya masyarakat. Apa yang dicerminkan sebagai ekspresi dalam produk baru 

memang berbeda dengan kepentingan fungsi dari pada bentuk kain songket rnasa lalu 

sebagai aktivitas kolektif masyarakat, dewasa ini mengarah pada aktivitas individual 

sebagai ciri masyarakat modern. Kain tenun songket berkembang bersarnaan dengan 

kemajuan dalam bidang teknologi dan pariwisata, sejalan dengan munculnya bentuk- 

bentuk songket baru dalam kehidupan masyarakat. Kain songket sebagai bagian 

integral dari pakaian adat mendapat peluang untuk berkembang sebagai elemenelernen 

esletis pada pakaian-pakaian modern dan asesories, seperti; tenuu songJcet untuk 

cendrarnata, tenun songket untuk dapat m e n a n d a h  sebagai identitas etnik pada suatu 

pertunjukan, tenun songket sebagai interior ruangan, tenun songket sebagai asesories 

mobil dan lain sebagainya. 

Sebagai suatu proses, tenull songket dari waktu ke waktu men~uljukan adanya 

pernbaharuan sesuai dengan konsepsi dan persepsi masyarakat. Tenun songket sebagai 



barang guna merupakan suatu manifestasi konsepsi dan persepsi masyarakat terhadap 

kehidupatl yang dapat memberi makna inderawi. Semakin maiunya teknologi dan 

pariwisata serta meningkatrnya kebutuhm masyarakat. saat ini mulai bergeser 

perhatian terhadap hal-ha1 yang bersifat material, atau cendrung mengabdi pada 

permintaan pasar untuk memenuhi aset perdagangan sesuai dengan kebutuhan masa 

kini yang memberikan kepuasan lahitiah. (Sundari, 2000). 

Selanjutnya Sundari (2000). faktor ekonomi dan perdagangan merupakan suatu 

faktor yang ikut memberi dorongan produktif bagi kerajinan tenun songket. Disadari 

bahwa modernisasi telah merasuk pada kehidupan perajin yang semua itu telah 

membentuk sikap, pandangan, dan cara llidup yang sama sekali lain dengan tnasa 

lampau. Apa yang utarna mendorong terciptanya bentuk produk baru adalah kebutuhan 

akan aktualisasi diri dalam mengembangkan potensi-poten4 yang dirniliki oleh para 

perajin. Dalam era perkernbangan sekarang ini, aspek ekonomi memang merupakan isu 

yang tarnpil vokul kepermukaan dan mensadi motivasi kuat dalam kegiatan cipta karya 

seni h e n a  dapat menjanjikan kepuasan duniawi. 

Cara-cara ekonomi atau komersial makin banyak dijadikan metode baru untuk 

kehidupan kerajinan tenun songket sejak tiga dasawarsa belakangan ini. Para perajin 

dalaul menciptakan karyanya tidak banyak la@ mempaoalkan masalah yaug 

mengkat dengan tradisi. karena yang menjadi pertimbangan sekarang adalah selera 

konsumen atau pasar. Saat ini yang terjadi adalah komod~fikasi seni, (M.Dawarn 

Rahardjo,1991: 15). 

Keinajuan kerajinan tenun songket yang mengabdi pada barang gwla lnasa 

sekarang, adalah berangkat dari pemikiran bark karena dihadapkan pada kondisi dan 



tuntutan zarnan, yang berkaitan dengan ekonomi pasar, baik dibidang industri 

pariwisata maupwl dibidang perdagangm global. Masuknya kerajinan tenua songket 

dalam agenda para turis, menjadi produk tenun songket sernakin luas 

perkembangannya. Tenun songket tidak hanya menjadi konsumsi lokal saja, namun 

juga telah berhasil menank banyak peminat wisatawan dari manca negara. Jika dilacak. 

gejala-geiala perkembangan teriun songket Minaugkabau dewasa ini dapat ditelusuri 

melalui dua arah. Hal tersebut sebagai mana yang dinvatakan Soedarso (1990:50). 

tentang perkembangan kerajinan Indonesia saat ini, antara lain; perkembangan arah 

vertikal dan perkernbangm arah horizontal. Yang dimaksud dengan perkernbangan 

secara vertikal terlihat perlingkatan berbagai aspek, yaitu ide penciptaan, kualitas, 

teknik, dan penampilan produk. Adapun perkernbangan arah horizontal yaitu. 

disamping meningkatnya keberadaan sanggar-sanggar s m  populasi pengrajin. Pada 

hakikatnya pengembangan seni kerajinan tenun songket secara horizontal terlihat 

dengan peningkatan ketnampuan dan kreativitas pengrajin dalmi pengelolaan 

usahanya, dan juga bbagi ketangkasan teknis dalarn penggarapan karya untuk 

mewujudkan produk-produk sesuai dengan selera konsumen (Sundari. 2000). 

Sehubungan dengan strategi pengembangan industri kain tenun, Pemerintah 

daerah Tingkd I1 Kabupaten Tanah Datar telali ikut berupaya untuk meningk&an 

berbagai sarana dan prasarana penunjang bagi kelancaran usaha kerajinan tenun 

tersebut. Peningkatan bagi sarana dan prasarana produksi, transportasi, telekomunikasi. 

dan pemasaran, ternyata telah menambah maraknya usaha kerajinan di daerah tersebut. 

Berdasarkan pantauat1 di lokasi penelitian, kehadiran agen-age11 atigkuta~~, baik 

angkutan umum dan angkutan baranp yanp melayani jasa transportasi merupakan salah 



satu faktor penunjang bagi kelancaran pemasaran produk kerajinan tenun songket. 

Koperasi Mersi merupakan saldi satu jasa angkutan yang melayani masyarakat di 

daerah tersebut disamping sarana angkutan pedesaan lainnya, yang diusahakan secara 

pribadi oleh masyarakat. 

Sebagai salah satu tujuan wisata peningkatan sarana transportasi pada waktu 

belakangan ini semakin rnaiarik banyak rninat wisatawan untuk datang ke daerah 

Minangkabau untuk menyaksikan aktivitas budaya masyarakat Minangkabau yang 

telah menjadi buah bibir masyarakat dan rnenjadi inceran bagi setiap pengunjung yang 

datang kesana. Kenyataan membuktikan bahwa keberadaan kerajinan tenun songket 

Pandaisikek sernakin lama makin berkembang sesuai dengan kernajuan zarnan, 

(Sundari, 2000). 

Perubahan sikm d m  perilaku hidup perajin ternyata telah mengantarkan 

mereka kepada ke babak baru dalam kehidupan modern. Kain tenun songket rnulai 

ditawarkan ke seantero dunia dengan mdalui niedia cetak dan publikasi paket-paket 

wisata atau agenda para turias. Pandai Sikek menjadi lebih populer sebagai pusat 

industri kerajinan tenun songket Surnatera Barat setelah budayanya dikemas untuk 

dijual d m  dikonsumsi banyak orang. Pengemasan produk tenun songket seperti yang 

tawujud saat sekaratig bukatllah datarig secara tiba-tiba, riatriull tidak teriepas dari 

usaha dan kerjasama dari berbagai pihak. Meskipun demikian usaha tersebut berawal 

dari kepedulian masyarakat terhadap kerajinan ini. (Sundari. 2000). 

Kain songket sebagai sebuah produk peradaban tidak dapat dipisahkan dari dimensi 

rumlg, waktu serta keterkaitan tirnbal baliknya dengat1 peinakai. Sebapaimana yang 

dikemukakan oleh Ibu Haji Rosma pemilik sentra kerajinan songket di kenagarian 



Kubang kabupaten 50 Kota mengatakan bahwa sentra songketnya pernah dikunjung 

oleh orang dari daerah Pakarlbaru, orang ini kernudian memesan sebuah songket dari 

sentra kami kata ibu Haji, namun songket yang mereka pesan bukanlah songket dengan 

motif yang teiah ada di sentra, akan tetapi mereka membawa motif sendiri, kami tidak 

tahu apa nama motif tersebut, motif itu berbentuk bunga-bunga kata buk Haji. Namun 

sesuai dengan pesanan orang Pakanbaru itu akhirnya kami membuatkan sebuah kain 

songket dengan motif yang dipesannya. Lebih jauh ibu Haji Rosma mengatakan bahwa 

sentra kerajinan kami akhirnya membuat ulang kain songket den- motif songket 

yang dipesan oleh orang Pakanbaru itu, songket motif baru ini pun kemudian kami 

pasarkan dan ternyata banyak duninati orang (konsumen). Dari paparan di atas terlihat 

bahwa perubahan itu dapat terjadi begitu saja tanpa disadari, karena pada dasarnya ia 

terjadi secara alami, dimana seseorang memesan songket dengan motif yang 

dibawanya sendiri (dirancang sendiri) kemudian orang lain merasa tertarik dan 

menirunya. Jadi perubahan itu te jadi karena adanya saling ketertarikan. 

Dari dimensi rum& penggunaan kain songket dalam pakaian adat di Minangkabau 

telah melewati kawasan Ranah Minang itu sendiri. Keperantauan orang Minang Can 

azaz "pengembangan mmpun" yang dari dahulunya sudah diberi acuhannya oleh adat 

telah membuat perluasan ruang penggunam pakaian kain songket kedaerah-daerah 

rantau di seantero Nusantara bahkan keluar negeri. Pada upacara-upacara adat yang 

boleh dilaksanakan di rantau seperti "haraleK' kecil maupun besar, upacara kematian, 

turun mandi. bahkan "malewakan" penghulu, sudah jelas pakaian adat tenun songket 

harus tersedia dan dipakai sesuai dengal kaedah-kaedah dasar penggunaaruiya 



Dan dimensi waktu, perkembangan teknologi pertekstilan yang menghasilkan 

berbagai macat11 bahan dasar pakaian maupurl belmg tenun, mau tidak rriau juga 

memililu darnpak terhadap keberadaan pakaian kain songket Minangkabau yang 

dimediatori oleh perancang (designer). pernbuat dan juga penjahitnya 

Pemakai yang selain berintegrasi sosial dan menjadi subyek sekalips obyek dari 

perubahan-perubahan sosial juga adalah faktor yalg dominan dalam menentukan 

keberadaan kain songket sebagai pakaian adat di Minangkabau. 

2. Kain Songket sebuah produk Peradahan 

Pakaian sebagai sebagai sebuah produk peradaban tidak dapat dipisahkan dari 

dimensi ruang. waktu serta keterkaitan timbal baliknya dengin pemakai. 

Dari dimensi ruang, pengyman pakaian adat (kain songket) di Minangkabau telah 

melewati kawasan Ranah Minang itu sendiri. Keperantauan orang Minang dan azas 

"pengembungan rumpun" yang dari daliulunya sudah diberi aculian oleh adat telah 

membuat perluasan ruang penggunaan pakaian adat ke daerah-daerah rantau di 

seantero Nusantara, bahkan ke luar negeri. Pada upacara-upacara adat yang boleh 

dilaksanakan dirantau seperti "baralek" kecil maupun "gadang", u p a m  kematian, 

turun rnandi bahkan t~ialewakan pengllulu, sudah jelas pakaiari adat harus tersedia dan 

dipakai sesuai dengan kaedah-kaedah dasar penggunaanny a 

Dari dimensi waktu. perkembangan teknologi pertekstilan yang menhasilkan 

berbagai macam bahan dasar pakaian maupun benang tenun, mau tidak mau juga 

menuliki darnpak terhadap keberadaan kain songket Minangkabau yang di~llediatori 

oleh perancang (designer), pembuat dan juga penjahitnya. 



Pakaian yang selain berintegrasi sosial dan menjadi subyek sekaiigus obyek dari 

perubahan-perubalian sosial juga adalah faktor yang doniinari dalam menetitukari 

keberadaan pakaian kain songket di Minangkabau. 

3. Pembahan pada Motif 

Proses perubahan dalatn pakaian adat kahl songket Mu~arigkabau bariyak 

dipengaruhi oleh variabel-variabel diluar pakaian itu sendiri. Mau tidak mau, dalam 

kehidupan sehari-hari sekarang ini terdapat kemajuan dibidang sosial, ekonomi, dan 

teknologi kesemuanya membetikan kontribusi lansung maupun tidak lansung terhadap 

perubalian-pmbalian pakaian tersebut. 

Adapun elemen-elemen motif yang terdapat pada pakaian adat (kain songket) 

yang disinggung disini adalah tema, simbol, warna, omamen dan variasi lainnya. 

Dalam pakaian adat Minangkabau terdapat unsur-unsur hiaq yang elok dan indah. Pada 

waktu dulu, unsur-u~isur hias dibuat berdasarkan nilai-nilai filosofis adat Minangkabau 

dan mempunyai tema-tema tertentu, seperti; badeta panjang bakatok, basaluak baliak 

barimba, batungkek parnenan adat dan lain-lainnya yang kesernua ini melambangkan 

sifat-sifat tertentu yang hams dimiliki oleh pemakainya Berkaitan dengan uraian 

tersebut Nefi Imrai (2003:1), lnengatakari bahwa rnelalui pakaiari adat terganlbar 

pesan d m  nilai budaya yang terkandung di dalarnnya Melalui corak motif pakaian 

tersebut orang luar akan lebih mengenali karena keunikan corak dan tata rias motif- 

motif yang dapat menjadikan suatu perlambang bagi sipetnakainya. 

Pada waktu sekarang unsur-u~lsur yang dibuat cendmlg berdasarka~ nilai-nilai 

smata  (nilai-nilai estetika) yang mengarah fungsi dekoratif yang dikenal dengan 



istilah "rancak di mato ". Beberapa informan yang diwawancarai tidak dapat rnenjawab 

terliadap pertanyaan-pertanyaan mengenai rnakna-makna filosofis adat apa yang 

terdapat pada unsur-unsur hias pakaian kain songket. Kadang kala beberapa pemesan 

pakaian adat tersebut menyerahkan soal hias menghias ini sepenuhnya kepada si 

pembuat (penenun). Sedangkan beberapa petenun terutama generasi muda tidak lagi 

rnemaharru nilai-nilai filosofis adat yang ada pada unsur-unsur hias pakaian adat secara 

balk dan benar. 

Motif-motif pakaian adat Minangkabau pada dulunya berdasarkan wawancara 

pada lokasi penelitian, adalah merupakan lambang-lambang kebesaran adat yang 

rnenipunyai fungsi-higsi sirnbolik tertaitu d u i  adat seperti; warna litam 

rnelarnbangkan "tahan rapo" wama merah melambangkan "pemberani". 

Pada watu sekarang motif-motif yang ada mernpunyai kecendrungan sekedar 

unsur penghias (accessories) dari pakaian dan hanya bersifit pelengkap. Hal ini tetjadi 

karena ketentuan-ketaituan adat yang ada yang mengatur tentang pakaian bersifat 

mum dan fleksibel dan tidak mengatur hal-ha1 yang bersifit teknis mendetail. Ini 

terjadi karena ketentuan adat memerlukan penafsiran-penafsiran untuk dapat 

dikongkntkan pada moti f-rno ti f pakaian adat. Bahkan karena perubahan zarnan 

beberapa pariakai rrierasa risih dan enggati riiemakai pakaian adat tersebut seperti pada 

pakaian malin. Menurut beberapa informan yang diwawancarai, banyak masyarakat 

menganggap pakaian asli malin ini menimbulkan kesan lucu dan aneh. 

Pada waktu dulu ornarnen-ornamen yang ada berbentuk kornpleks dan rurnit 

yang merupakan kolnbiriasi dari banyak motif contolmya "kain surek". Kepandaian 

rnembuat onlamen ini merupakan kepandaian turun-temurun yang di dapat oleh proses 



penciptaan kreativitas berdasarkan falsafhh "alam takambang jadi guru". Sehingga 

ornamen-ornameu yang ada pada pakaian dahulu satigat kaya dengal motif-motif yang 

mempunyainilai-nilai estetika yang tinggi dan membutuhkan proses penciptaan dan 

pembuatan yang panjang dan lama. 

Sekarang omarnen yang ada cendrung berbentuk praktis dan sederhana. Paling 

banyak nierupakai kombinasi satu atau dua macan motif. Hal ini bisa dipahami karena 

ornamen yang praktis dan sedmhana di dalam proses pembuatanya singkat dan 

mempunyai nilai ekonomis yang murah. Hanya para pemakai yang mempunyai latar 

belakang ekonomi yang kuat yang mampu mernesan pakaian dengan omamen- 

onlamen yang kornpleks dan rumit. Dan jumlah pemakai yang seperti ini sangat 

sedikit. 

Minangkabau mempunyai banyak n@-nagari yang mempunyai adat dan cara 

yang berheda-beda di dalam menerapkan pembuatan dan pemakaian pakaian songket 

adat. Sehingga banyak terdapat variasi-variasi yang ~nernbuat pakaian-pakaian tersebut 

lebih beragam. Pada waktu dulu keraqnan yang diakibatkan oleh keragaman adat 

nagari, tentu saja merupakan nilai tambah b a a  budaya Minangkabau. Dimasa ini 

urnumnya pembuatan pakaian adat dilakukan di masing-masing nagari dan dikerjakan 

dengal tangai (hund rnude). Pada waktu sekarang panbuatan pakaian adat cendrung 

menjadi "menyeramkan" karena hanya ada tiga sentra yang aktif yang memproduksi 

pakaian adat yaitu, Pandai Sikek, Silungkang, Kubang. Penyeragaman yang 

diakibatkan oleh kzterbatasan tempat-ternpat pembuatan pakaian adat tentu saja aka .  

mernpenniskin variasi-variasi yang masill ditolerir oleh standar-standar adat dari suatu 

nagari. 



4. Pola yang berubah 

Bentuk produk kai~i songket Minangkabau mengacu kepada h igs i  utilitas dan 

simbolik dari nilai-nilai budaya Minangkabau, oleh karena itu pola pakaian kain 

songket Minangkabau di dalam proses pembuatannya tidak begitu banyak diatur oleh 

adat. 

Pada waktu dulu, pola pakaian banyak tergantung kepada pihak yarig 

mewariskan pakaian tersebut. Sehingga dimensi pakaian tentu saja perlu penyesuaian 

kembali kepada pihak yang di wariskan. Banyak pakaian-pakaian yang di wariskan 

tidak bisa di pakai lag- bukan karena usia saja, akan tetapi karena dimensi pakaian 

yang berbeda antara pihak yang nlewariskan dengan pewaris. Se l~ lgga  pakaiari yang 

diwariskan hanya berfiingsi lebih simbolis dari pada fungsional. Keadaan ini 

menyebabkan si pewaris membrvat pakaian yang baru dan dimensi pakaian jelas 

tergantung kepada dirnensi pemakai. 

Perbedaan rentang waktu ini menyebabkan secara tidak disadari pergeserati 

pola pakaian karena pola pakaian lebih banyak ditentukan oleh si pemesan dari pada 

oleh sipembuat. Secara tidak lansung banyak timbul pola-pola yang kompromitis 

antara selera si pemesan dengan keinginan si pembuat. 

Pola pakaian me~nbentuk cara dan bentuk pemakaiau pakaian tersebut. Juga 

bentuk pakaian membutuhkan proses "persiapan" pemakaian yang sesuai dengan 

bentuk-bentuk anatomis dari sipemakai. Dan proses ini memakan waktu tertentu. 

Sebagai contoh pada waktu dulu pemakai destar membutuhkan proses pemasangan 

(lihat gunbar nolnor 8.). 



Sedangkan pada waktu sekarang karena alasan prakhs pemakaian destar ini 

hanya dipakai oleh orang yang sudah jelas, destar yang sekarang telah lansurlcg 

mempunyai pola siap pakai (instant). Ini merupakan perubahan yang lebih 

mengefisienkan persiapan pemakaian destar. 

Pada sturtur pakaian adat pria dan wanita banyak bersiht kaku sesuai dengan 

bentuk-bentuk kebesaran adat. Struktur pakaian lebili mernentingkan unsur keindahati 

dan lambang-lambang kebesaran adat dari pada unsur kenyarnanan si pernakai. Pada 

waktu sekarang banyak pemakai menyesuaikan struktur pakaian sesuai dengan 

"icenyamanan", sehingga struktur pakaian yang ada sekarang bersifat fleksibel dan 

mempunyai struktur yang tidak lagi kaku selungga jika dinilai dari segi keindahan 

nampak kekurangan lambang-lambang kebesaran adat. Beberapa pemakai dengan 

alasan kenyarnanan ini berani melakukan perubahan-perubahan seperti membedakan 

strukrur pakaian dengan celana, dengan alasan apabila dipakai cara yang lama kurang 

nyaman. 

5. Perubahan-perubahan material 

Pakaian adat Minangkabau terbuat dari berbagai macam material yang ditenun 

secara kllusus seperti dari benang satin, katun, sutra dan lain sebagainya. Pakaian- 

pakaian ini mempunyai syarat-syarat tertentu (dari s eg  material) karena pakaian- 

pakaian ini pertama; tidak boleh dicuci ( lazmdy)  yang ada hanyalah "dry cleanrng" 

secara alamiah, sdiingga dibutuhkan jenis material yang tahan terpaan (tapo) untuk 

~nenutupi keada i  ini. Kedua, pakaia~i adat masyarakat Minangkabau hams tahan lama 

karma akan diturunkan kepada pewaris yang berhak menerima pakaian tersebut. 



Pada waktu dahulu material yang tersedia (di pasaran) sangat terbatas baik dari 

segi jenis rnaupun wanla. Keterbatasari suplai irii menyebabkan kualitas produk aklllr 

dari pakaian adat masyarakat Minangkabau sangatlah tergantung kepada material yang 

ada  Lagi pula pada waktu dulu material yang ada dominan merupakan hasil buatan 

tangan. Pada akhirnya produk-produk yang ada sangat terbatas kuantitas maupun 

kualitasnya 

Pada waktu sekarang material yang tersedia di pasaran sangat bervariasi, baik 

dari segi jenis dan warna serta mudah didapat. Material yang ada dorninan merupakan 

buatan mesin yang mernpunyai rentangan yang panjang kuantitas maupun kualitasnya. 

Keadaan ini rnenyebabkai terjadinya perubahan-perubahan material itu sendiri, secara 

tidak lansung material juga dapat mempengaruhi perubahan pada penggmaan h g s i  

songket terhadap sosial-budaya masyarakat Minangkabau. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan seluruh pembahasan di depan, maka dapat ditank kesimpulan 

bahwa kehadiran industri keraiinatl terlun Pandai Sikek saat ini di tengall-tengah 

masyarakat tidak terlepas dari aspek kesejarahan dan sosialisasi. Kain tmun tradisional 

merupakan bentuk produk awal dari kerajinan songket Pandai Sikek yang telah 

berkernbang sejak berabad-abad di tengah-tengah masyarakat pendukungnya. 

Ketatigguhan dan keuletan masyarakat Pandai Sikek dalam maljalankan akhvitasnya 

telah mengantarkan mereka menjadi terkenal sebagai penenun di lingkungan 

masyarakat Minangkabau. Terdapat beberapa nama yang menjadi kebanggaan 

masyarakat, diantaranya yang terkenal adalah si Ikek. Narna tmebut kemudian 

menjadi nama nagari Pandai Sikek . 

Pandai Sikek menjadi lebih terkenal setelah daerah ini benrbah menjadi 

kawasan industri keraj inan tenun songket Sumatera Barat. Produk tenun songket 

Pandai Sikek menjadi berkembaug dan meluas penggunaannya dalam kehidupan 

~nasyarakat d m  telah di komumsi oleh banyak orang. 

Terciptanya industri kerajinan tenun Pandai Sikek pada tahun 197 1. berupa 

suatu pembaharuan bagi perkembangan aktivitas kerajinan tenun songket sebagai 

produk budava masyarakat. Tenun songket muiai ditinjau kembali penggunmya dan 

kemudim dikembangkan sesuai dengal kebutuhan masa kini sebagai elanen estetis 

pada asesorics-asesories mobil, tas sandang, terompa, gantungan konci dan juga 



penggunaannya telah meluas kepada interior ruangan dan hiasan gantung pada dinding- 

dinding rumah. 

Secara teknis perkembangan tenun songket dalam kehidupan masyarakat saat 

ini berhubungan dengan pengetahuan dan orientasi budaya atau peningkatan ide 

penciptaan, kwalitas teknik, dan penarnpilan produk. Umurnnya para pengrajin dalarn 

nlenciptakan karyanya tidak banyak lagi ~nernpersoalkan masalab-masalall yang 

mengikat dengan tradisi, karena yang menjadi pertimbangan sekarang adalah selera 

konsunen atau pasar. Saat ini yang terjadi adalah komodifikasi seni dan produk tenun 

mulai dilipatgandakan pembuatannya (produksi massal). 

Sejalan dengan itu Sundari (2000), mengatakan maraknya perkembangan 

industri pariwisata di Surnatera Barat merupakan salah satu faktor yang mendorong 

meningkatnya produktivitas kcrajinan tenun songket Pandai Sikek, sebagai salah satu 

bentuk pesona budaya dari daerah Sumatera Barat yang telah banyak menarik 

perhatian wisatawan. Masuknya kerajinan tenurl songket Pandai Sikek dalam agenda 

para turis menjadikan d a b  ini makin dikenal dan produk tenunnya makin 

berkembang secara luas dalam kehidupan masyarakat. Bemacam ide baru telah ikut 

mewarnai perkernbangan dari setiap sanggar yang saat ini telah mulai di kelola secara 

marltap. Nilai ekonornis merupakan ukuran bagi pera-jin dalam 

menjalankan aktivitasnya. Hal yang demiluan membuat perajin selalu berupaya untuk 

dapat melayani segala permintaan pasar. Kenyataan-kenyataan yang tirnbul dalam 

kehidupan sosial-budaya masyarakat dan perajin, rnerupakan suatu kenyataan budaya 

yalg telali lne~ldorong terjadinya usaha-usaha pembaharuan di berbagw bidang 

kehidupan vang mmjadi pemicu pertumbuhan bagi perkembangan produksi kerajinan 



tenurl Pandd Sikek, yang diungltapkan perajin sebagai berikut; "dahulu bangso nun 

dilunyokun, kini pitih nun puguno" (dulu bangsa yang di tanya, sekarang uang yang 

dipalukan). Kain tenun songket sebagai pakaian adat yang jelmaan dari bentuk 

aktivitas budaya masyarakat, saat ini telah menjadi barang kemasan yang dapat 

dimiliki dan digunakan oleh semua orang, dibawah ini dapat disimpulkan menjadi 

beberapa faktor yang turut mempengaruhi terjadinya perubahan baik pada h g s i  

maupun pada motif-motif yang terdapat dalah kain songket tersebut; 

1. Kebutuhan 

Tur~tutan untuk berpmarnpi~an secara ekslusif rnerupakan kellarusan b a g  setiap 

anggota masyarakat dalarn men&& berbagai pertemuan yang dianggap penting 

sesuai dengan pandangan mereka masing-masinp, sehingga mengharuskz? mereka 

untuk memilih jenis pakaim yang dianggap pantas. Kebutuhan inilah kemudiau yang 

~nanbawa mereka kepada pilihan untuk memakai pakaian yang terbuat dari ballan kain 

tenun songket, ha1 itu disebabkan oleh karena tenun songket merupakan bahan yang 

dianggap memeiliki kharisma yang tinggi yang disebabkan oleh keterkaitannya dengan 

pakaian adat. 

Selain itu periggunaan kain songket b a g  masyarakat Minang ~nerupakan satu 

ungkapan akan kerinduannya pada adar lamo pusah usang, pemahaman akan 

keelokan adat Minangkabau pada masa dahulu ingin mereka pertahankan sarnpai 

sekarang. Oleh karma dengan mcmakai kain tenun songket, kerinduan akan alam 

Minalgkabau lama itu dapat terpenulli. 



Disisi lain, pemakaian kain tenun songket juga merupakan satu kebutuhan 

unruk mempertaJiankan adac tradisi Minmigkabau ditnata rrlasyarakat Muiang sendiri 

dan di mata masyarakat Indonesia dan duniasehingga dengan sendirinya terjadilah 

perubahan baik pada motif, warna dan h g s i  dari kain sonket itu sendiri. 

Perubahan terhadap fungsi dan motif ini juga terjadi akibat kebutuhan para 

perajin songket itu sendiri. dari system ekonomi, tugas seorang perajin adalah mencipta 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen, oleh karena itu ha1 pertama yang hams mereka 

lakukan adalah mencipta sesuatu yang menarik. Untuk memenuhi tuntutan konsumen 

tersebut maka diperlukan daya kreasi seorang perajin dalam menciptakan berbagai 

jenis benda keraiinan khususnya yang mengpakat l  kain sonket sebagai elemeruiya 

Maka berdasarkan kebutuhan kreatifitas inilah kemudian terjadi perubahan dalam 

bentuk produk 

2. Akulturasi 

Perubahan pada motif. warna dan h g s i  kain tenun songket di Minangkabau 

dapat pula dipandang sebagai suatu akibat dari keragaman budaya yang terdapat di 

Indonesia maupun di mancanegara. Keelokan kain tenun yang terdapat di daerah luar 

Minmigkabau ternyata telah memberikan pengaruh pula terhadap perkembangan kahi 

tenun songket Minangkabau, baik dari segi motif, warna dan pemakaiannya dalam 

kehidupan masyarakat. 

Dalam alur adat Minangkabau sesunguhnya perubahan itu sendiri telah diatur 

sedemikimi rupa sebagainana tertera dalam pepatah yang mengatakan bacamin ka nun 

turung, umbiuk contoh ku nun munung pepatah ini berrnakna bahwa sauatu yang baik 



itu patut untuk ditiru atau kalau ingm mencontoh, contohlah sesuatu yang menang. Jadi 

pada dasarnya akulturasi itu merupakan suatu llal yang berada dalatn ketentuan adat. 

Bahwa sesungguhya apa saja yang merupakan suatu yang baik, maka ia patut untuk 

ditiru. Oleh karena itu munculnya motif, warna serta h g s i  baru pada kain tenun 

songket Minang adalah hasil dari akulturasi yang ditiru dari berbagai motif luar (daerah 

lait1 di luar Minangkabau). 

Jadi peniruan atau perbauran budaya khususnya dalarn kain tenun songket 

dilakukan atas dasar ketertarikan akan motif-motif yang datang clan luar. Begitu pula 

dengan penggunaan kain tenun songket itu sendiri tetap didasarkan kepada alur dan 

patut dalatn adat di Minangkabau. Perpisahan sekolah pada dasarnya rnerupakan 

perayaan atas keberhasilan yang telah dicapai oleh anak dan sekolah itu sendiri. maka 

kemudian diadakan perayaan zbagai tanda syukur, dan seterusnya para murid 

mengenakan pakaian yang terbuat dari songket. Pernakaian kain songket pada waktu 

acara tersebut dibenarkan oleh adat atau berada dalam aluu dun paruik. 

3. Teknologi 

Perubahan yang terjadi pada motif, warna dan fimgsi kain songket juga 

dipengaruhi oleh kernajuan ilnlu dan teknologi. Perkembangan teknologi yang begitu 

cepat telah berpengamh terhadap pengadaan alat-alat tenun, bahan (benanp) dalam 

aneka warna sehingga memicu para perajin untuk kkreasi dalarn menciptakan 

berbagai motif serta warna kain tenun songket. Selain itu kernajuan teknologi dalarn 

bidang komunikasi terutania dalam pertelevisial telah membuka cakrawala 

masyarakat, sehingga menjadi acuan untuk ikut meningkatkan fungsi kain tenun 



songket menjadi multi hngsi sebagaimana yang terjadi pada saat ini. Selain itu, 

perkembangan teknologi yang ada pada saat ini dapat meningkatkan daya produksi 

perajin sehingga kain tenun songket dapat dibuat dalam jumlah yang banyak. 

Tingginya daya produksi secara otomatis dapat menekan harga jual sehingga 

akhirnya setiap lapisan masyarakat dapat memiliki kain tenun songket. Kemudahan- 

kernudahau yang disebabkan ole11 kernajuan tekuologi ini kemudian berpengaruh besar 

terhadap fhgs i  songket dalarn masyarakat. Jadi kalau pada masa dahulu songket hanya 

dipakai oleh orang-orang kaya saja, maka pada sat sekarang kain tenun songket sudah 

dapat dimiliki oleh setiap orang dan difhgsikan pada berbagai acara yang mereka 

anggap pantas sesuai detigan alur dan patut menurut adat Minangkabau. 

Perubahan yang terjadi pada kain tenun songket, baik dalam motif, wama d m  

h g s i  sesungguhnya bukanlah suatu yang melanggar adat. Karena pac's dasarnya 

dinamika sosial yang teridi di masyarakat pada saat ini tetap berada dalam jalur adat 

sesuai dengan pepatah orang Minang bahwa "sakali aia gadang sakali fapian 

barubah ", bahwa kebutuhan. perbauran budaya serta perkembang teknologi yang ada 

pada masa sekarang adalah sesuatu yang mernang hams tejadi dalarn masyarakat 

dimanapun ia berada. Kebutuhan berkembang, gaya hidup berubah, perekonomian 

berkanbang, teknologi berkanbang pesa! itulah aiu gadung maka pengaruhnya aka11 

masuk ke setiap sisi kehidupan sosial-budaya masyarakat. Oleh karena itu terjadilah 

perubahan pada setiap sisi kehidupan di masyarakat baik di Minangkabau maupun di 

dunia. 



B. Saran-saran 

Dari pembicarml-pembicaraarl yang berkembang antara peneliti dengal para 

infoman di lokasi penelitian, terbentuk suatu gambaran pikiran-pikiran dan keinginan- 

keinginan yang perlu diangkat keperrnukaan pada pengajuan rekomendasi h i .  Suara- 

suara para informan yang sebagian besar terdiri dari para penghuiu, bundo kanduang 

serta ibu-ibu yang rnengoleksi kain songket tradisional, ha1 ini rnemang perlu didengar 

dan diperhatikan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pelestarian warisan budaya 

bangsa. 

Secara singkat ingin direkomendasikan kepada pihak-pihak yang berkopentensi 

dibidang adat, khususnya, datl budaya pada unlurnnya, untuk memberikan sumbang- 

saran yang mengacu kepada tersusunnya suatu garisan tentang penggunaan atau fungsi 

kain songket dalam upacara adat di Minangkabau, agar dicapai suatu kesamaan 

persepsi dimulai dari proses pembuatan sampai kepada tata-cara pemakaian yang 

sesuai dengan nilai-nilai filosofis adat di Minangkabau. 

Rekomendasi berikutnya yang sangat mendasar berhubungan dengan 

permodalan. Umumnya para pengrajin dalarn mengelola usahanya mengandalkan 

modal apa adanya Sanggar-sanggar biasanya dikelola sadir i  oleh pengrajin. Dengan 

demikian dalatn merigelola usahanya pengra-iin sering mengalami kesulitan karena 

mereka hams berjuang sendiri untuk meningkatkan usahanya. Terutarna yang 

berhubungan ddam penyediaan bahan. tak jarang para pengrajin terlebih dahulu 

menungp para pemesan atau konsumen memberi modal untuk pembelian bahan. 

terutanla sekali bagi produk komponen setelati pakaiati b u d 0  lmidtmig dan penghulu 

yang memerlukan dana yang cukup banyak. 



Dalam kondisi yang dernikian, bisa dimengerti jika produk kain tenun songket 

yang bennutu untuk menembus pasaran bebas mas& jauh dari harapan, karena itu 

pengembangan dan pembinaan b a g  pengrajin sangat perlu mendapat perhatian dari 

semua pihak yang berkepentingan. Agar produk tenun songket Minangkabau tetap 

memiliki kekhasan produknya sebagai identitas budaya masyamkat. 

Untuk itu pemberiatl kredit dengan bunga rendah serta proses bagi pengurusan 

yang lebih sderhana sudah mendesak perlu dilakukan. Disadari bahwa modal yang 

kuat sangat diperlukan untuk mendukung dan menjadi kunci keberasilan untuk 

mengembangkan usahafindustri kerajinan tenun songket Minangkabau. 

Sehubungan dengan ha1 tersebut maka pemerintah dan masyarakat diharapkan 

dapat memberikan dukungan untuk pengembangan industri kerajinan tenun songket 

pada masa-masa yang akan datang, teritarna Departernen Perindustrian dan 

Perdagangan, Departemen Pendidikm dan Kebudayaan yang sangat berkompeten bag 

pembinaan ini. 
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Oarnbar 1.  Pengrajin Tenun Pandai Sikek 
(Foto Budiwirman, 2004). 

Garnbar 2. Batagak Gala Datuak Pucuak "Dt. Mantan,'' 
Kamgarian Sungm Talang 
(foto : Budiwinnan, 2004). 



Gambar :5 
Kain son& yang dijadikan sebaysi elemen estetis pada benda-benda p h .  

Garnbar: 6 
Fitri mengemkan pakaian yang terbust dari bahan kain tenun songket 
dalam sebuah video Klip produlcsi K r M  Records 
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