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Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan pelestarian tari 
Bungkus di Jorong Hulu Pasaman Kenagarian Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten 
Pasaman. Objek penelitian adalah tari Bungkus yang ada di Jorong Hulu Pasaman, pemilihan 
tari Bungkus sebagai objek penelitian adalah karena keberadaan tari tersebut sudah hampir 
punah. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, sedangkan instrument penelitian 
yaitu peneliti sendiri dan untuk mencatat dan mengumpulkan data adalah alat-alat tulis, 
kamera photodan handy-cam. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, observasi / 
pengamatan, wawancara. Dokumentasi dilakukan pada pelatihan pertama tari Bungkus yang 
diajarkantuo tari kepada para pemuda Jorong Hulu Pasaman yaitu pada tanggal 14 Juni 2014 
pada pukul 20.00 WIB.Dan pelatihan kedua pada tanggal 21 Juni 2014 pada pukul 20.00 
WIB. Data kemudian dianalisis dan diolah serta ditulis menjadi hasil penelitian. Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan maka hasil yang diperoleh bahwa tari Bungkus adalah tari 
tradisional yang ada di Jorong Hulu Pasaman yang biasa ditampilkan pada acara-acara seperti 
turun mandi anak, perayaan hari Raya Idul fitri, Penyambutan tamu dan lainnya. Penari yang 
menarikan tari Bungkus adalah 4 orang penari laki-laki. Tari ini berfungsi sebagai hiburan. 
Gerak tari Bungkus terdapat 14 macam gerak. Dengan perpaduan musik internal dan musik 
eksternal (gendang rebana masyarakat menyebutnya dengan ropano, dan syair yang 
dinyanyikan penari), tata rias (tidak memakai make up / wajah alami), busana (memakai 
kemeja ataupun celana yang biasa dipakai keseharian)properti (selendang panjang) dan 
tempat pertunjukan di dalam rumah dan biasa juga ditampilkan di lapangan terbuka 
tergantung pada acara yang akan dilaksanakan. Upaya pelestarian tari Bungkus dengan 
mengadakan pelatihan tari Bungkus kepada generasi muda terjadi penambahan penari yang 
menguasai tari Bungkus awalnya 3 orang penari dari yang sudah berumur lebih kurang 65 
tahun, sekarang bertambah menjadi 9 orang penari, yaitu para pemuda Jorong Hulu Pasaman. 
 


