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ABSTRAK  

 

 

Dede Afrianto: Panti Sosial Tresna Werdha “Sabai Nan Aluih” Sicincin 

Kabupaten Padang Pariaman (1977-2013). (Studi tentang 

Dinamika  Perkembangan Sebuah Panti Jompo). Skripsi: Jurusan 

Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang. 2015 

 

Skripsi ini menggambarkan tentang Dinamika Perkembangan Panti Sosial 

Tresna Werdha “Sabai Nan Aluih” Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman dalam 

periode waktu sejak didirikan pada tahun 1977  sampai saat berlangsungnya 

otonomi daerah hingga PSTW “Sabai Nan Aluih” Sicincin berada di bawah 

Struktur SKPD Dinas Sosial Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada 

tahun 2013. Penulis memfokuskan pada Dinamika Perkembangan, mulai dari 

sebab-sebab berdirinya, sampai Pada Sistem Pengelolaan dan pada perubahan 

fisik bangunan Panti Sosial Tresna Werdha “Sabai Nan Aluih” Sicincin. Serta 

dampak dari Dinamika Perkembangan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan dan menjelaskan keberadaan Sebuah Panti Jompo di 

daerah Minangkabau yang masyarakatnya memiliki sistem Sosial kekerabatan 

Matrilineal. Dalam sistem ini seharusnya orang yang telah lanjut usia dapat 

terpenuhi kehidupan sosial ekonominya, tetapi dengan sebab-sebab tertentu ada 

juga kelompok Lansia yang terabaikan di Provinsi Sumatera Barat, sehingga 

muncullah suatu unit Institusi Sosial Modern yang menampung kelompok lanjut 

usia yang terabaikan di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Panti Sosial Tresna 

Werdha “Sabai Nan Aluih” Sicincin. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah 

melakukan pengumpulan data, setelah itu penulis melakukan seleksi terhadap 

kebenaran sumber, selanjutnya di lakukan interpretasi dan akhirnya penulis 

menjadikan semuanya dalam sebuah Skripsi. Sumber data dari penelitian ini 

terdiri dari sumber lisan dan tulisan.  

Dari hasil penelitian di peroleh gambaran perkembangan Panti, Pertama, 

Periode masa Orde Baru(1977-1996), kedua, Periode masa Transisi Birokrasi 

menuju otonomi Daerah Tahun (1996-2000), Ketiga, Periode masa Reformasi 

(otonomi daerah) (2000-2013). 

Dengan menggunakan Perspektif pemikiran Herbert Spencer dalam 

menyusun teori perubahan sosialnya, yang merupakan suatu pemikiran dari teori-

teori sosiohistoris perkembangan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

masyarakat Minangkabau terus tumbuh dan berkembang serta mengalami 

perubahan dari gaya hidup tradisional yang melatar belakangi bentuk fisik Rumah 

Gadang didasarkan pada konsep saparuik, menjadi masyarakat modern yang 

hidup berkeluarga dengan sistem keluarga batih/keluarga inti (yang terdiri dari 

ayah, ibu, dan anak-anaknya). Sehingga terbentuklah unit-unit institusi sosial 

baru, salah satunya PSTW “Sabai Nan Aluih” Sicincin yang fungsinya untuk 

mengayomi, melindungi, serta menopang kehidupan Kesejahteraan sosial 

ekonomi masyarakat kelompok Lansia yang terabaikan di Provinsi Sumatera 

Barat. 
 

 


