
ABSTRAK 

Haji Ali Usman Dt. Tumangguang : Sosok Pemimpin Nagari Barulak dalam Beberapa 
Periode (1969-2010). 

Oleh : Putri Yowanda 

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana  kehidupan dan 
kepemimpinan H. Ali Usman Dt. Tumagguang di Kenagarian Barulak Kabupaten Tanah Datar 
Sumatera Barat sehingga ia mampu bertahan dalam beberapa periode menjadi Wali Nagari, 
Kepala Desa dan kembali menjadi Wali Nagari. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
bagaimana kepemimpinan Ali Usman di Kenagarian Barulak dalam beberapa periode, serta 
menjelaskan bagaimana dampak kepemimpinan Ali Usman terhadap pembangunan Barulak baik 
pembangunan fisik maupun non fisik.  
Penelitian ini adalah penelitian sejarah dengan menggunakan pendekatan biografi yaitu studi 
tokoh atau sering disebut penelitian tokoh atau sering disebut penelitian riwayat hidup 
(individual life history). Oleh sebab itu sesuai dengan kaidah penelitian sejarah, maka penelitian 
ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu : (1) heuristic yaitu mengumpulkan data melalui 
sumber tertulis dan lisan. (2) kritik sumber, yaitu pengujian dan seleksi terhadap data yang 
dikumpulkan untuk melihat tingkat keaslian/autentitas data yang dilakukan melalui kritik 
ekternal dan menguji informan. (3) analisis dan interpretasi data, mengklasifikasikan dan 
mengurutkan data yang dikritik agar dapat direkonstruksi dalam bentuk cerita, dan (4) 
historiografi yaitu pengajian hasil penelitian dalam bentuk skrpsi.  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis memperoleh beberapa temuan penting di 
antaranya : pertama, H. Ali Usman Dt. Tumangguang adalah seorang yang mempunyai tipe 
kepemimpinan demokratis.. Kedua, H. Ali Usman sosok pemimpin yang kharismatik sangat 
peduli terhadap masyarakatnya dan sangat memperhatikan hal-hal yang dibutuhkan untuk 
kemajuan nagarinya, adanya ide-ide untuk memangun sarana pendidikan di Nagarinya dan 
kebutuhan ekonomi masyarakatnya juga untuk menggerakan nilai-nilai moral Minangkabau dan 
meningkatkan hubungan sosial. Wujud kongkrit perjuangan beliau adalah dengan menjadi 
pemimpin nagari Barulak dalam beberapa kali periode. Terakhir H. Ali Usman juga merupakan 
pemimpin yang jujur, berwibawa dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Terakhir penelitian ini 
mengungkapkan dan menganalisa beberapa peranan H. Ali Usman dalam membangun Nagari 
Barulak selama beliau menjadi Jorong, Wali Nagari dan Kepala Desa meskipun belum 
sesempurna yang diharapkan. 
 

 


