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ABSTRACT
Harizah, Nelly. 2020. Community's Role in Preserving the Art of Sayak
Dance in Air Batu Village, Renah Pembarap sub-district, Merangin Regency.
History of Islamic Civilization, Faculty of Adab and Humanities, Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi State Islamic University. Advisor I: Drs. Jago Ritonga, M.Fil.I
and Supervisor II: Rahyu Zami, M.Hum.
In writing this thesis, the author's background is so interested in
studying this research, namely the existence of dance dance in the midst of
modern society today. Where before this dance had lost ± 60 years,but can be
revived by the local community. The focus of his research is how the role of the
community in the preservation of dance art that had been lost long enough. Sayak
dance art is the art of the community of Air Batu Village which is the identity of
the local community and is usually displayed in weddings, welcoming guests,
large events and so forth. Every art must be preserved of course. Preservation of
the Sayak Dance art itself is basically not solely the responsibility of the
government but is also an obligation of all levels of society.
This research uses an emic approach that is descriptive in nature. The
research location was in Air Batu Village, Renah Pembarap Subdistrict,
Merangin Regency. The purpose of this study is to find out and analyze (1). The
existence of Sayak Dance art which includes the history of the creation of Sayak
Dance art, the form of performances and functions of Sayak Dance art
performance, and (2). The role of the community in preserving Sayak Dance in
the Air Batu Village of Renah Pembarap District, Merangin Regency. Data
collection is done by observation, interview, and documentation techniques.
The history of the creation of the Sayak Dance art is motivated by the
inspiration of the artist who raised the legend of Princess Letup who lives in the
middle of the forest and this dance is also a means of entertainment for the
Community. The forms of Sayak Dance art performances include the presentation
structure and supporting elements of the show including; motion, musical
accompaniment, cosmetology, fashion and property. The role of the community in
preserving Sayak Dance is as a coordinator, promoter and facilitator. The
coordinator is the act of coordinating with various parties regarding efforts to
preserve Sayak Dance. The promoter is the act of promoting Sayak Dance to all
audiences so that the existence of Sayak Dance can be recognized. The facilitator
is an act of facilitating the organization of Sayak Dance. Suggestions from this
study are expected that the people of Air Batu Village can maintain the existence
of Sayak Dance art and participate in preserving Sayak Dance art by displaying it
back in the village and outside the village activities. Teach the art of Sayak Dance
to future generations and promote the art of Sayak Dance both directly and
through social media.

Keywords: Sayak Dance, Community Role, Conservation.
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ABSTRAK
Harizah, Nelly. 2020. Peran Masyarakat dalam Melestarikan Kesenian
Tari Sayak di Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten
Merangin. Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Pembimbing I: Drs. Jago Ritonga,
M.Fil.I dan Pembimbing II: Rahyu Zami, M.Hum.
Dalam penulisan skripsi ini, yang menjadi latar belakang penulis sehingga
tertarik untuk mengkaji penelitian ini yaitu keberadaan tari sayak ditengah
masyarakat modern saat ini. Dimana sebelumnya tari sayak ini sempat selama ±60
tahun lamanya, namun dapat dihidupkan kembali oleh masyarakat setempat. Yang
menjadi fokus penelitiannya adalah bagaimana peran masyarakat dalam
pelestarian kesenian tari sayak yang sempat hilang cukup lama tersebut. Kesenian
Tari Sayak merupakan kesenian masyarakat Desa Air Batu yang merupakan
identitas masyarakat setempat dan biasanya ditampilkan dalam acara pernikahan,
penyambutan tamu, acara besar dan lain sebagainya. Setiap kesenian tentunya
harus dijaga kelestariannya. Pelestarian terhadap kesenian Tari Sayak itu sendiri
pada dasarnya bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah namun juga
merupakan kewajiban seluruh lapisan masyarakat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan emik yang bersifat deskriptif.
Lokasi penelitian di Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten
Merangin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1).
Keberadaan kesenian Tari Sayak yang meliputi sejarah diciptakannya kesenian
Tari Sayak, bentuk pertunjukan dan fungsi pertunjukan kesenian Tari Sayak, dan
(2). Peran masyarakat dalam pelestarian kesenian Tari Sayak di Desa Air Batu
Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin. Pengumpulan data dilakukan
dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Sejarah diciptakannya kesenian Tari Sayak yaitu dilatarbelakangi oleh
inspirasi dari seniman yang mengangkat legenda Putri Letup yang hidup di tengah
hutan dan tarian ini juga sebagai sarana hiburan bagi Masyarakat. Bentuk
Pertunjukan kesenian Tari Sayak meliputi struktur penyajian dan unsur-unsur
pendukung pertunjukan meliputi; gerak, iringan musik, tata rias, tata busana dan
properti. Peran yang dilakukan masyarakat dalam pelestarian kesenian Tari Sayak
adalah sebagai koordinator, promotor dan fasilitator. Koordinator adalah tindakan
mengkoordinasikan kepada berbagai pihak mengenai upaya pelestarian kesenian
Tari Sayak. Promotor yaitu tindakan mempromosikan kesenian Tari Sayak kepada
seluruh khalayak agar kesenian Tari Sayak dapat diakui keberadaannya.
Fasilitator yaitu suatu tindakan memfasilitasi penyelenggaraan kesenian Tari
Sayak. Saran dari penelitian ini diharapkan agar masyarakat Desa Air Batu dapat
menjaga keberadaan kesenian Tari Sayak dan berperan serta dalam menjaga
pelestarian kesenian Tari Sayak dengan cara menampilkan kembali dalam
kegiatan di desa maupun di luar desa. Mengajarkan kesenian Tari Sayak kepada
generasi penerus dan mempromosikan kesenian Tari Sayak baik secara langsung
maupun lewat media sosial.
Kata Kunci : Tari Sayak, Peran masyarakat, Pelestarian.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kebudayaan adalah hasil produk manusia. Kebudayaan selalu berada
dalam kehidupan manusia karena kebudayaan memberi nilai dan makna pada
hidup manusia. Setiap kebudayaan memiliki ekspresi atau ungkapan yang
artistik (mempunyai nilai seni).2 Dalam suatu masyarakat, kebudayaan
mengatur kehidupanya hingga mereka mempunyai hukum, tata cara hidup,
dan lain sebagainya. Kemudian, sistem yang ada ini diturunkan ke generasi
berikutnya sehingga lahirlah kebudayaan sebagai hasil adanya budaya. Karena
budaya ini merupakan warisan dari nenek moyang dan telah turun-temurun
diwariskan, maka budaya haruslah dijaga dengan baik.
Kebudayaan suatu masyarakat pada pokoknya berfungsi menghubungkan
manusia dengan alam sekitarnya dan dengan masyarakat setempat.3
Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya
manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia.4
Dalam hal ini, gagasan merupakan sesuatu yang bersifat abstrak dan
tempatnya ada di dalam pikiran tiap warga pendukung budaya yang
bersangkutan sehingga tidak dapat diraba atau difoto, seperti sistem nilai
budaya; Tindakan atau perilaku bersifat konkrit dapat dilihat dan
didokumentasikan namun tidak dapat diraba karena ia tidak berbentuk benda,
seperti aktivitas dalam satu sistem tindakan atau tingkah laku; Sedangkan hasil
karya manusia dapat diraba dan difoto, ia bersifat sangat konkrit berbentuk
fisik seperti kesenian.5
Kesenian sebagai unsur kebudayaan, tumbuh ibarat pohon yang berbatang,
berdahan dan bercabang serta menghasilkan buah. Buah seni disebut karya
2

Tomihendra Saputra, Seni Dalam Lingkup Kebudayaan, https://www.academia.edu/
24792725/Seni_Dalam_Lingkup_Kebudayaan diakses pada 22 Oktober 2019.
3

Subrantini Soekamto, dkk, Analisis Kebudayaan, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, 1980), hal.20.
4
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 144.
5
Gunsu Nurmansyah, dkk, Pengantar antropologi, (Lampung: CV. Anugrah Utama
Raharja, 2013), hal.75.
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2

seni. Sebagai salah satu unsur kebudayaan, kesenian tidak dapat dipisahkan
dengan unsur lainnya. Karya seni adalah ciptaan manusia dan dihadirkan
untuk manusia, lepas dari masalah baik dan buruk, indah atau tidak,
bermanfaat atau tidak untuk kehidupan manusia.6
Kesenian pada umumnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat,
menjadi kebanggaan masyarakat pendukungnya serta memiliki nilai yang
tidak dapat dipisahkan dari tata kehidupan masyarakat yang eksistensinya
menjadi

salah

satu

kebutuhan

hidup

pada

kalangan

masyarakat.7

Perkembangan kesenian tidak terlepas dari perkembangan kebudayaan.
Kebudayaan berkembang karena hadirnya anggota-anggota baru dalam
masyarakat sebagai penerus suatu kebudayaan. Disamping mempertahankan
kebudayaan masyarakat pendahulunya, juga dapat menjadi penghasil
kebudayaan baru, begitu pula dalam kesenian.
Dalam penelitian ini, peneliti melihat contoh penelitian terdahulu yang
tentunya relevan dengan penelitian ini yaitu menjelaskan mengenai peran
masyarakat dalam melestarikan budaya mattojang di Desa Katteong
Kabupaten Pinrang. Mattojang bagi masyarakat tradisional bugis merupakan
pesta adat perayaan pesta panen didalam daerah tersebut. Dulunya kebudayaan
Mattojang merupakan rangkaian dari proses penyembuhan. Bagi masyarakat
bugis, seseorang yang telah melupakan leluhur mereka atau ritual-ritual
kebudayaan tertentu maka ia akan terkena penyakit-penyakit yang aneh.
Dimulai dari pengobatan oleh Sanro atau dukun, pelaksanaan upacara adat,
dan syukuran. Setelah semua proses ini berlangsung barulah orang sakit di
Tojang. Tujuan dari Mattojang ini adalah untuk membuang penyakit yang
bersarang ditubuh si penderita. Dengan mengayun-ayunkan tubuh di udara di
harapkan penyakit tersebut terbang keluar dan tidak lagi kembali. Namun saat
ini Mattojang sebagai penyembuhan penyakit sudah tidak begitu diyakini lagi

6

Royke
Rumondor,
Kesenian
Sebagai
Unsur
Kebudayaan,
https://id.scribd.com/document/341541185/Kesenian-Sebagai-Unsur-Kebudayaan, (11 Maret
2017), diakses pada 22 Oktober 2019.
7
Badrus Sholeh, “Kesenian Tari Topeng di Desa Muaro Jambi Kec.Maro Sebo
Kab.Muaro Jambi”, Skripsi, (Fakultas Adab dan Humaniora IAIN STS Jambi, 2016), hal.1.

3

oleh masyarakat namun kini lebih meyakinkan Mattojang sebagai ritual pesta
rakyat atau pesta panen.8 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan
bahwa masyarakat bugis di Desa Katteong meyakini tradisi mattojang sebagai
tradisi kepercayaan mereka yang tentunya memberikan banyak dampak positif
bagi

keberlangsungan

hidup

mereka

dalam

bermasyarakat

sehingga

masyarakat setempat berupaya melestarikan budaya Mattojang tersebut hingga
generasi penerusnya.
Dalam hal ini Jambi sendiri memiliki budaya yang terus dilestarikan
hingga saat ini, seperti kesenian tari Sayak yang terdapat di Desa Air Batu
Kecamatan Renah pembarap Kabupaten Merangin. Tari Sayak merupakan
sebuah tari tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke
generasi yang bahkan hingga saat ini telah diakui secara Nasional sebagai
Warisan Budaya Tak Benda Indonesia yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal
20 Oktober 2015 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anis Baswedan.
Sebelum dinobatkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia, tari sayak
ini mengalami berbagai pro dan kontra dari masyarakat sekitar.
Warisan Budaya Tak Benda merupakan warisan budaya yang tidak bisa
diindera dengan mata dan tangan, namun warisan budaya tak benda hanya bisa
iindera dengan telinga dan akal budi. Warisan Budaya Tak Benda meliputi
tradisi dan ekspresi lain, termasuk bahasa, seni pertunjukan, adat-istiadat
masyarakat, ritual dan lain sebagainya.9 Contoh dari warisan budaya tak benda
yaitu lagu daerah, tarian daerah, upacara adat, makanan tradisional dan lain
sebagainya. Dengan demikian, Tari Sayak ini merupakan warisan budaya tak
benda yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Desa Air
Batu yang masih memegang kuat tradisi dan adat kebiasaan, bahkan ditengah
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini.
8

Dwi Ayu Wulandari, “Peran Masyarakat dalam melestarikan Budaya Mattojang di
Desa Katteong Kabupaten Pinrang”, Skripsi, (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
Makassar, 2018), hal.6.
9
Tim PDSPK, Warisan Budaya Tak Benda Kab.Merangin, Jambi Tari Sayak dan Tari
Pisang,
https://docplayer.info/44254903-Warisan-budaya-tak-benda-kab-merangin-jambi-tarisayak-tari-pisang.html, (Pusat Data Statistik dan Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), diakses pada 14 Maret 2020.
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Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju serta
mulai banyaknya budaya dari luar yang masuk ke tiap-tiap daerah, menjadikan
tantangan tersendiri bagi Kesenian Tari Sayak.
Tantangannya adalah ketika masyarakat akan lebih mudah untuk
memenuhi kebutuhan mereka akan hiburan yang bisa diakses menggunakan
televisi, laptop, internet, handphone, DVD/VCD tanpa harus keluar rumah.
Berbeda dengan zaman dahulu ketika perkembangan teknologi belum maju
seperti sekarang ini. Untuk memenuhi kebutuhan akan hiburan, mereka harus
keluar rumah dengan menonton langsung pertunjukan yang dipentaskan.10
Pengaruh yang kompleks di atas, sudah pasti mempengaruhi kehidupan
masyarakat yang dapat menimbulkan berbagai bentuk perubahan atau
pergeseran kebudayaan yang ada.
Perubahan tersebut menyangkut perubahan kehidupan manusia yang
terkait dengan lingkungan kehidupannya yang berupa fisik, alam dan sosial.
Di sisi lain, perubahan sosial juga menyangkut perubahan pada level individu,
interaksi organisasi, institusi, komunitas, masyarakat, kebudayaan, peradaban
dan global.11 Sebagai contohnya, Kesenian Tari Skin di Desa Perentak
Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin yang bernaung di bawah
kelompok kesenian masyarakat setempat. Beberapa tahun belakangan
undangan pentas yang diterima menjadi semakin sepi karena kalah dengan
organ tunggal. Kondisi ini tentu sangat berbeda dengan dimasa lalu.
Terjadinya perubahan dalam tatanan masyarakat yang sangat mendasar
seperti berubahnya pandangan, sikap atau perilaku masyarakat terhadap
warisan budaya sehingga mereka melupakannya. Dengan cenderung
melemahnya

aktualisasi

nilai-nilai

budaya

dalam

masyarakat,

tentu

mengakibatkan rasa memiliki terhadap warisan budaya akan semakin
berkurang. Hal ini tentu akan memiliki dampak yang tidak baik karena bila

10

Deva Andrian Aditya, “Pelestarian Kesenian Lengger di Era Modern (Studi Kasus
Kesenian Taruna Budaya Desa Sendangsari Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo)”, Skripsi,
(Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2015), hal.3.
11
Nur Syam, Madzhab-madzhab Antropologi, (Yogyakarta: LKIS Group. 2007), hal.159.
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tidak ada ketahanan budaya, maka generasi penerus bangsa akan lupa pada
sejarah bangsanya.
Di tengah perubahan yang terus terjadi, ternyata Kesenian Tari Sayak
masih tetap dijaga dan dilestarikan oleh kelompok Sanggar Seni “Buluh
Batuah Sayak Baguno” serta masyarakat walaupun sudah banyak budaya dari
luar yang masuk. Bahkan tidak hanya kalangan orang tua yang menjaga dan
melestarikannya, tetapi mulai dari anak-anak dan pemuda-pemudi di Desa Air
Batu juga ikut melestarikan Kesenian Tari Sayak tersebut. Tentunya sebuah
hal yang menarik ketika di era modern seperti saat ini banyak budaya dari luar
yang masuk tetapi eksistensi Kesenian Tari Sayak di Desa Air Batu ini masih
terjaga.
Bapak Mat Rasul mengungkapkan bahwa:12 “Kalu dikelih nang sudahsudah poh banyak seni ngan tradisi di dusun ni nang mulai dekdao gi. Samo
ngan tari sayak ni nyu ado go nguje hilang boni tah, tapi pakwo ngan pakwo
amri muek manek carao nyo biso ado gi. Ha sampai lah kini tari tu gi ado,
pakwo mike kalu dak awak nang jago sepo go geh. Tu lah sebob tari tu gi ado
sampai kini. Selo tu sah lah banyak perjuangan poh, bendo ngidup nang lah
mati tu pasti payah tapi manek carao Alhamdulillah bisa”.
Terjemahan: “Jika berbicara mengenai seni dan tradisi, sebenarnya banyak
seni dan tradisi di Desa ini yang telah hilang dan punah. Layaknya tari sayak
ini, tarian ini dahulunya sempat hilang, tapi Pakwo dan Pakwo Amri berupaya
untuk menghidupkan kembali keberadaan tarian ini. Pakwo berpikir jika
bukan kita siapa lagi yang akan melestarikan kesenian tari sayak ini. Akhirnya
tari sayak dapat dihidupkan kembali dan dilestarikan hingga saat ini dengan
berbagai upaya yang tentunya tidak mudah”.
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa kesenian tari sayak
ini sempat hilang dan punah. Namun, lambat laun para tetua Desa Air Batu
yang juga merupakan pewaris budaya desa tersebut berupaya untuk
menghidupkan kembali kesenian tari sayak yang sempat hilang tersebut. Hal
12

2019).

Hasil wawancara dengan Bapak Mat Rasul sebagai Pelatih Tari Sayak, (19 Oktober
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ini tentunya tidak berjalan dengan mudah, mereka berupaya keras untuk
menghidupkan kembali keberadaan kesenian tari sayak ini.
Dalam hal ini, peneliti merasa perlunya penelitian ini dilakukan karena
selain sebagai kesenian yang telah diwariskan oleh para leluhur, Tari Sayak
juga merupakan identitas masyarakat Desa Air Batu yang harus dilestarikan.
Dimana sebelumnya tari sayak ini sempat selama ±60 tahun lamanya, namun
dapat dihidupkan kembali oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, yang
menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana peran masyarakat
dalam melestarikan Kesenian Tari Sayak di Desa Air Batu Kecamatan
Renah Pembarap Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang sempat
hilang cukup lama tersebut hingga dinobatkan sebagai Warisan Budaya Tak
Benda Indonesia.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan gambaran umum pada latar belakang masalah yang penulis
paparkan di atas maka yang menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan
masalah penelitian ini adalah:
1. Bagaimana sejarah munculnya Kesenian Tari Sayak di Desa Air Batu
Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin Provinsi Jambi?
2. Jelaskan pengertian Tari Sayak dan bagaimana wujudnya?
3. Bagaimana peran masyarakat dalam melestarikan Kesenian Tari Sayak di
Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi?
C. Batasan Masalah
Berdasarkan gambaran umum pada latar belakang masalah dan rumusan
masalah yang penulis paparkan di atas dan agar tidak terjadi pelebaran
pembahasan, maka penulis dalam mengangkat objek penelitian tentang
Kesenian Tari Sayak di Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi akan dibatasi pada Sejarah dan bentuk
Tari Sayak, serta peran masyarakat dalam melestarikan Kesenian Tari Sayak
di Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi.
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai peneliti terhadap Kesenian Tari Sayak di
Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi ini adalah:
a. Untuk mengetahui bagaimana sejarah munculnya Kesenian Tari Sayak
di Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi
b. Untuk mengetahui pengertian dan bagaimana wujud Tari Sayak
tersebut
c. Untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat dalam melestarikan
Kesenian Tari Sayak di Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
2. Kegunaan Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang dicapai, maka penelitian ini
diharapkan memiliki kegunaan yaitu:
a. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran berupa informasi
mengenai peran masyarakat dalam melestarikan Kesenian Tari Sayak
di Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi
b. Sebagai acuan atau bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian
berikutnya dalam kajian yang sama
c. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Strata Satu
(S.1) pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan
Humaniora UIN STS JAMBI
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E. Kajian Pustaka
Dalam penelitian ini, peneliti menganggap penting penelitian terdahulu
yang mempunyai relevansi tema terhadap penelitian ini, karena dengan adanya
hasil penelitian maka akan mempermudah dalam melakukan penelitian ini.
Adapun yang menjadi pedoman peneliti antara lain:
1. Skripsi Peran Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian Methik Pari di Desa
Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan oleh Ririn Purwasih. Secara
keseluruhan skripsi ini membahas mengenai peran masyarakat dalam
Pelestarian Kesenian Methik Pari di Desa Jeruk Kecamatan Bandar
Kabupaten Pacitan.13
Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian di atas adalah
metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kesenian methik pari
ini adalah desain dominant less-dominant yakni mengkombinasikan
pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif, sedangkan metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian tari sayak ini menggunakan
metode penelitian kualitatif dengan teknik purposive sampling yaitu teknik
penunjukan informan secara sengaja. Jika dilihat dari persamaannya, yaitu
penelitian yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas mengenai peran
masyarakat dalam pelestarian suatu kesenian.
2. Skripsi Peran Masyarakat dalam melestarikan Budaya Mattojang di Desa
Kateong Kabupaten Pinrang oleh Dwi Ayu Wulandari. Secara keseluruhan
skripsinya membahas mengenai peran masyarakat dalam melestarikan
Budaya Mattojang di Desa Katteong Kabupaten Pinrang.14
Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian di atas adalah jenis
metode yang digunakan pada penelitian kebudayaan Mattojang adalah
kategori penelitian budaya dengan perolehan data yang bersifat kualitatif
deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dengan model
13

Ririn Purwasih, Peran Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian Methik Pari di Desa
Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, Skripsi, (Fakultas Bahasa dan Seni Universitas
Negeri Semarang, 2017), hal.5.
14
Dwi Ayu Wulandari, “Peran Masyarakat dalam melestarikan Budaya Mattojang di
Desa Katteong Kabupaten Pinrang”, Skripsi, (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
Makassar, 2018), hal.1.

9

telaah budaya menggunakan interaksionisme simbolik, sedangkan metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian tari sayak ini menggunakan
metode penelitian kualitatif dengan teknik purposive sampling yaitu teknik
penunjukan informan secara sengaja. Jika dilihat dari persamaannya, yaitu
sama-sama membahas mengenai peran masyarakat dalam melestarikan
suatu kebudayaan di daerah tertentu.
3. Skripsi Pelestarian Kesenian Lengger di Era Modern (Studi Kasus
Kesenian Taruna Budaya Desa Sendangsari Kecamatan Garung Kabupaten
Wonosobo) oleh Deva Andrian Aditya. Secara keseluruhan skripsi ini
membahas mengenai pelestarian Kesenian Lengger di Desa Sendangsari
Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.15
Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian diatas adalah fokus
penelitiannya, penelitian diatas memfokuskan tentang pelestarian kesenian
Lengger di Desa Sendangsari Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo,
sedangkan penelitian ini memfokuskan mengenai peran masyarakat dalam
melestarikan Kesenian Tari Sayak di Desa Air Batu Kecamatan Renah
Pembarap Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Jika dilihat dari
persamaannya,

yaitu

sama-sama

membahas

mengenai

pelestarian

Kesenian dalam masyarakat.

15

Deva Andrian Aditya, “Pelestarian Kesenian Lengger di Era Modern (Studi Kasus
Kesenian Taruna Budaya Desa Sendangsari Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo)”, Skripsi,
(Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2015), hal.4.
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F. Kerangka Teori
Dalam upaya mencari landasan yang jelas secara teoritis yang akan
membantu penulis didalam kegiatan penelitian dan pembahasan, penulis telah
mencoba mengumpulkan serangkaian konsep yang bersumber dari pendapatpendapat para ahli yang di anggap cocok untuk dijadikan landasan didalam
kegiatan penelitian dan penulisan ini.
1. Peran
Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap
caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu
berdasarkan status dan fungsi sosialnya.16 Menurut Soerjono Soekanto,
peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka
ia menjalankan suatu peranan.17 Peran adalah konsep tentang apa yang
harus dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat.
Individu atau kelompok memiliki peran ideal dalam melaksanakan
kewajiban di lingkungan kehidupan masyarakat, karena sebagai pusat
proses interaksi di lingkup negara. Konsep peran tentu sangat fundamental
dalam melaksanakan tugas dan wewenang di dalam suatu lembaga,
sehingga tanpa adanya peran, perubahan tidak akan dapat terjadi dengan
sendirinya.
Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan
adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu maupun
kelompok yang didasarkan atas kedudukan tertentu dalam masyarakat
sesuai dengan keadaan berdasarkan hak dan kewajibannya. Pentingnya
peranan karena mengatur perilaku seseorang, dan juga peranan
menyebabkan seseorang akan menyesuaikan perlakuan orang-orang di
dalam masyarakat.
Pada umumnya generasi tua lebih konservatif dalam sikap
hidupnya sehingga mereka cenderung untuk mempertahankan kebudayaan
16
17

Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2007), hal.106.
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, ( Jakarta: Raja Persada, 2002), hal.43.
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yang mereka alami dalam keadaan sudah tua itu. Sebaliknya generasi
muda pada umumnya cenderung lebih menghargai hal-hal yang baru, juga
dalam bidang kesenian sehingga mereka cenderung memberikan apresiasi
yang lebih tinggi terhadap kesenian dalam dalam bentuk dan penampilan
yang baru pula. Secara umum dapat dikatakan bahwa generasi tua
berfungsi memelihara kelestarian kebudayaan untuk diwariskan kepada
generasi selanjutnya dan generasi selanjutnya berfungsi menerima dan
memanfaatkan segala unsur kebudayaan yang mereka warisi, tetapi
disesuaikan dengan selera zaman yang mereka alami.
Menurut Soerjono Soekanto,18 peranan yang melekat pada diri
seseorang

harus

dibedakan

dengan

posisi

dalam

pergaulan

kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu social-position)
merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada
organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi,
penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki
suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan
mungkin mencakup tiga hal, yaitu:
a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan
rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seserorang dalam
kehidupan kemasyarakatan;
b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh
individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting
bagi struktur sosial masyarakat
Berdasarkan definisi mengenai peran yang sudah diuraikan, peran yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku atau tindakan yang
dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukanya di masyarakat. Pada
penelitian ini peneliti mendeskripsikan perilaku dan tindakan yang
18

hal.213.

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, ( Jakarta: Rajawali Press, 2009),
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ditunjukkan oleh masyarakat Desa Air Batu sesuai dengan kedudukanya di
masyarakat dalam pelestarian kesenian Tari Sayak yang ada di Kecamatan
Renah Pembarap Kabupaten Merangin. Peran masyarakat Desa Air Batu
dalam pelestarian kesenian Tari Sayak diantaranya adalah sebagai
koordinator, promotor dan fasilitator.
Koordinator adalah orang yang melakukan koordinasi atau yang
mengkoordinasi.19

Peran

masyarakat

sebagai

koordinator

dalam

pelestarian kesenian Tari Sayak yaitu sebuah tindakan yang dilakukan
masyarakat baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat setempat
dengan cara berkoordinasi antara satu dengan yang lain sebagai upaya
pelestarian kesenian Tari Sayak.
Fasilitator
memfasilitasi.

adalah
20

orang

yang

memberikan

fasilitas

atau

Fasilitator yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

tindakan yang dilakukan masyarakat dengan cara memfasilitasi segala
sesuatu yang berhubungan dengan pelestarian kesenian Methik Pari.
Promotor adalah orang yang mempromosikan atau turut mensukseskan
suatu kegiatan berkesenian. Promotor yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelestarian
kesenian Tari Sayak dengan cara mempromosikan kesenian Tari Sayak
agar dapat diketahui keberadaanya kepada seluruh elemen masyarakat.
2. Masyarakat
Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul dan
berinteraksi.21 Manusia adalah sumber kebudayaan, berarti dalam
masyarakat terdapat banyak sekali kebudayaan karena telah menampung
banyak sekali manusia. Kebudayaan tidak mungkin timbul tanpa adanya
masyarakat dan eksistensi masyarakat itu hanya dapat dimungkinkan oleh

19

Agung Tri Haryanta, Sastra Indonesia dan Kebahasaan, (Surakarta: Aksarra Sinergi
Media, 2012), hal. 140.
20
Agung Tri Haryanta, Sastra Indonesia dan Kebahasaan, (Surakarta: Aksarra Sinergi
Media, 2012), hal. 71.
21
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 116.

13

adanya kebudayaan.22 Masyarakat hidup dalam suatu daerah tertentu, yang
telah cukup lama dan mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka
untuk menuju kepada tujuan yang sama. Manusia, masyarakat dan
kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam
artinya

yang

utuh.

Masyarakat

adalah

sebuah

komunitas

yang

interdependen (saling tergantung satu sama lain).
Menurut Koentjaraningrat, masyarakat sebagai kesatuan hidup
manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang
bersifat kontinue dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.23 Dalam
masyarakat, kebudayaan dipengaruhi oleh anggota masyarakat, tetapi
dilain pihak anggota masyarakat dipengaruhi oleh kebudayaan.
Ciri-ciri dari masyarakat yakni:
a. Kelompok manusia yang memiliki suatu perasaan bersatu, bahkan
relatif sama sampai tingkat kepentingan tertentu
b. Kelompok manusia tersebut hidup dan bekerja dalam suatu kerangka
yang sama untuk waktu yang lama
c. Kelompok manusia tersebut menyelenggarakan hidupnya dalam suatu
kerangka organisatoris yang tumbuh dari kebiasaan atau kesepakatan
diam-diam
d. Kelompok manusia tersebut terdiri dari kelompok-kelompok yang
lebih kecil baik kelompok dalam alur genealogis maupun dalam alur
organisator
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, secara umum
masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling berinteraksi satu
sama lain yang berada di dalam suatu kelompok yang hidup bersama dan
menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma demi mewujudkan tujuan
yang sama. Masyarakat juga bisa dikatakan sebagai sebuah komunitas
yang interdependen (saling tergantung satu sama lain.

22

Laksono Jati Saputro, Mengenal dan melestarikan Budaya melalui Festival Desa,
(Sukoharjo: CV. Graha Printama Selaras, 2018), hal.20.
23
Eko Handoyo, Studi Masyarakat Indonesia, (Yogyakarta: Ombak, 2015), hal.2.
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Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sekumpulan
orang yang saling berkumpul dan saling berinteraksi antara satu dengan
yang lain, dengan sebuah kesadaran untuk menjaga keberadaan kesenian
Tari Sayak sebagai identitas bersama. Masyarakat yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Desa Air Batu Kecamatan
Renah Pembarap Kabupaten Merangin.
Masyarakat Desa Air Batu disini meliputi komponen-komponen
pelaksana dan peran-peranya yaitu: pelaku seni, pihak pemerintah,
penonton dan masyarakat setempat. Pelaku seni yang dimaksud dalam
penelitian ini meliputi: pencipta kesenian Tari Sayak, penata tari dan
peraga Kesenian Tari sayak. Pemerintah yang dimaksud dalam penelitian
ini adalah pemerintah Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap
Kabupaten Merangin. Penonton yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah masyarakat umum yang menyaksikan pementasan kesenian Tari
Sayak dan masyarakat setempat yaitu warga masyarakat Desa Air Batu.
3. Pelestarian
Pelestarian dalam arti dinamis meliputi 4 unsur, yaitu pembinaan,
perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.24 Maksudnya, pembinaan
adalah

upaya

peningkatan

kemampuan

kecerdasan,

kepribadian,

kreativitas dan keterampilan pemilik serta pendukung kebudayaan tertentu.
Hal ini membuktikan bahwa kemajuan kebudayaan tidak hanya diarahkan
pada kebudayaan itu saja tetapi juga pada manusianya. Upaya tersebut
dapat melalui pendidikan formal dan non-formal, pelatihan, penataran dan
lain sebagainya seperti di Desa Air Batu. Di desa ini para tetua (pelatih)
mengadakan pelatihan kepada masyarakat yang meminati kesenian tari
sayak, tidak ada unsur paksaan untuk mereka semua agar melakukan
pelatihan ini. Pelatihan ini hanya diberikan kepada masyarakat yang ingin
belajar, mempraktekkan dan memahami tari sayak ini lebih dalam.

24

Nunus Supardi dkk, Peran Pesantren dalam Penanaman Apresiasi Seni,( Jakarta:
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2010), hal.18.
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Perlindungan kebudayaan dapat dilakukan dengan menjaga,
memelihara dan merawat kebudayaan agar tidak rusak, punah atau hilang.
Upaya

ini

dilakukan

mendokumentasi dan

melalui

merekam

peraturan

perundang-undangan,

aset budaya tertentu. Sedangkan

pengembangan kebudayaan dapat dilakukan dengan meneliti, menggali
dan mengkajinya untuk mengembangan teori serta memperkaya makna
kebudayaan yang sudah ada. Serta pemanfaatan kebudayaan ialah
menggunakan kebudayaan untuk membentuk watak dan jati diri, perekat
persatuan dan menjalin persahabatan antar masyarakat tertentu. Jadi,
pelestarian merupakan upaya atau proses untuk membuat sesuatu tetap
selama-lamanya tidak berubah. Upaya pelestarian koleksi warisan budaya
dimulai dengan kesadaran akan keberadaan dan rasa keterhubungan dari
masyarakat secara umum dan pengguna pada khususnya. Masyarakat di
Desa Air Batu ini berupaya menjaga, memelihara dan merawat
kebudayaannya, seperti melindungi keberadaan tari sayak yang merupakan
kebudayaan masyarakat setempat, yang tentunya akan diwariskan kepada
anak cucu setelahnya.
Karena upaya pelestarian merupakan upaya memelihara untuk
waktu yang sangat lama maka perlu dikembangkan pelestarian sebagai
upaya yang berkelanjutan. Jadi bukan pelestarian sesaat, berbasis proyek,
berbasis donor dan elastic (tanpa akar yang kuat dimasyarakat). Pelestarian
tidak akan dapat bertahan dan berkembang jika tidak didukung oleh
masyarakat luas dan menjadi bagian nyata dalam kehidupan kita.
Pelestarian akan dapat berkelanjutan jika berbasis pada kekuatan dalam,
kekuatan lokal, kuatan swadaya. Karenanya sangat diperlukan penggerak,
pemerhati, pencinta dan pendukung dari berbagai lapisan masyarakat.
Pelestarian suatu budaya tentunya memiliki tujuan, yang antara
lain sebagai berikut: 25
a. Menjaga warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
25

Woerjantari Soedarsono, Pelestarian Kota Tua di Indonesia, (Jakarta: Kementerian
Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2011), hal.27.
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b. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
c. Memperkuat kepribadian bangsa;
d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
e. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat luas.
Pelestarian berarti bahwa unsur budaya tersebut masih kita temui
“hidup” dalam masyarakat dan masih digunakan dalam kehidupan seharihari. Melestarikan suatu unsur budaya secara aktif berarti menjaga
kelangsungan hidup unsur tersebut dalam masyarakat dan upaya ini harus
ditujukan tidak hanya pada unsur budaya saja tapi juga pada individu atau
masyarakat

pendukungnya.

Disamping pelestarian perlu diadakan

pengembangan terhadap suatu unsur budaya apakah dia unsur budaya
berupa tarian, berupa ritual keagamaan, upacara adat istiadat perkawinan
dan sebagaianya, agar dia memiliki daya tarik dan mempunyai nilai jual.
Pelestarian terhadap keberadaan kesenian Tari Sayak dalam penelitian
ini

merupakan

pelaksanaanya

bentuk

pelestarian

merupakan

suatu

secara

tindakan

aktif,
untuk

dimana

dalam

mempertahankan

keberadaan kesenian Tari Sayak dengan cara menjaga kelangsungan hidup
dan mengembangkan kesenian tersebut dalam masyarakat.
Berdasarkan definisi mengenai pengertian pelestarian di atas,
pelestarian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya yang
dilakukan masyarakat dalam mempertahankan keberadaan kesenian Tari
Sayak. Upaya yang dilakukan masyarakat dalam mempertahankan
keberadaan kesenian Tari Sayak yaitu:
a. Mengembangkan kesenian Tari Sayak;
b. Rasa saling memiliki terhadap kesenian Tari Sayak;
c. Mengajarkan kesenian Tari Sayak kepada generasi penerus; dan
d. Bekerjasama dengan pihak pemerintah untuk menjaga kelestarian
kesenian Tari Sayak.
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4. Kebudayaan
a. Pengertian kebudayaan
Menurut ilmu antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem
gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan
masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.26
Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil
karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri
manusia.27
Kebudayaan juga merupakan seluruh cara kehidupan dari
masyarakat yang manapun dan tidak hanya mengenai sebagian dari
cara hidup itu yaitu bagian yang oleh masyarakat dianggap lebih
tinggi dan lebih diinginkan. Kalau hanya seorang yang memikirkan
atau melakukan hal tertentu, maka hal itu adalah kebiasaan pribadi
bukan suatu pola kebudayaan. Agar dapat secara tepat tercakup dalam
kebudayaan ia harus dimiliki bersama oleh suatu bangsa atau
sekelompok orang-orang.28 Dalam pengertian sehari-hari seringkali
kita

mendengar

orang berbicara

tentang

kebudayaan,

tetapi

sebenarnya yang mereka maksud dengan kebudayaan adalah
kesenian.
b. Wujud kebudayaan
1.) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan,
nilai, norma, peraturan dan sebagainya
2.) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta
tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat
3.) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia29
Wujud pertama adalah wujud ideal dari kebudayaan yang sifatnya
abstrak, tidak dapat diraba atau difoto. Lokasinya ada di dalam

26

Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hal.144.
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 144.
28
T.O. Ihromi, Pokok-pokok Antropologi Budaya, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
Indonesia, 2016), hal.22-26.
29
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hal.150.
27
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kepala atau dengan perkataan lain, dalam akal pikiran warga
masyarakat tempat kebudayaan bersangkutan itu hidup. Wujud kedua
dari kebudayaan disebut sistem sosial, mengenai tindakan berpola
dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitasaktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan, dan bergaul satu
sama lain dari detik ke detik, dari hari ke hari, dan dari tahun
ketahun, selalu menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata
kelakuan. Sebagai rangkaian aktivitas manusia-manusia dalam suatu
masyarakat, sistem sosial itu bersifat konkret, terjadi disekeliling kita
sehari-hari, bisa diobservasi, difoto, dan didokumentasi. Wujud
ketiga dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik, aktivitas, dan karya
semua manusia dalam masyarakat.
c. Unsur-unsur kebudayaan
Kebudayaan juga memiliki beberapa unsur antara lain sebagai
berikut: 30
1.) Bahasa
2.) Sistem pengetahuan
3.) Organisasi sosial
4.) Sistem peralatan hidup dan teknologi
5.) Sistem mata pencaharian hidup
6.) Sistem religi
7.) Kesenian
Tiap-tiap unsur kebudayaan ini sudah tentu juga menjelma dalam
ketiga wujud kebudayaan yang terurai di atas, yaitu wujudnya berupa
sistem budaya, berupa sistem sosial, dan berupa unsur-unsur
kebudayaan fisik. Ketujuh unsur kebudayaan universal itu masingmasing tentu juga mempunyai wujud fisik, walaupun tidak ada satu
wujud fisik untuk keseluruhan dari satu unsur kebudayaan universal.
Salah satu unsur kebudayaan yang menarik yaitu kesenian.

30

Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hal.165.
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Kesenian mempunyai wujud gagasan-gagasan, ciptaan-ciptaan
pikiran, cerita-cerita dan syair-syair indah yang kesemua itu
membentuk sistem nilai. Sistem nilai tersebut diwujudkan dalam
norma atau aturan yang digunakan sebagai pedoman bertindak atau
beraktivitas yang berpola antara pencipta, penyelenggara, pendengar,
penonton dan konsumen hasil kesenian.31
Kesenian sebagai salah satu unsur kebudayaan mengacu pada nilai
keindahan berasal dari karya cipta dan ekspresi manusia.32 Rasa
keindahan tersebut dapat disentuh lewat panca indera yaitu lewat
penglihatan mata, pendengaran telinga, penciuman hidung, perasaan
lidah dan perasaan pucuk jari-jari. Penulis sendiri tertarik untuk
menulis mengenai kesenian di Desa Air Batu. Yang mana di dalamnya
terdapat keindahan, keunikan serta mengandung nilai dan makna
tertentu.
5. Kesenian
a. Pengertian Kesenian
Seni adalah pengalaman, pengungkapan jiwa, rasa dan karsa dalam
bentuk medium inderawi yang menarik, tertata dengan rapi, yang akhir
perwujudannya

dapat

dikomunikasikan

dan

direnungkan

oleh

penikmat seni dan masyarakat.33 Kesenian sebagai unsur kebudayaan,
tumbuh ibarat pohon yang berbatang, berdahan dan bercabang serta
menghasilkan buah. Sebagai salah satu unsur kebudayaan, kesenian
tidak dapat dipisahkan dengan unsur lainnya, yaitu sistem religi
(upacara keagamaan), sistem organisasi kemasyarakatan, sistem
pengetahuan, bahasa, sistem pencaharian hidup dan sistem teknologi
dan peralatan. Karya seni adalah ciptaan manusia dan dihadirkan untuk
manusia.

31

Laksono Jati Saputro, Mengenal dan melestarikan Budaya melalui Festival Desa,
(Sukoharjo: CV. Graha Printama Selaras, 2018), hal.12.
32
Fariani dkk, Tari Likok Pulo, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh,
2017), hal.2.
33
Keni Andewi, Mengenal Seni Tari, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), hal.2.
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Kesenian mengacu pada nilai keindaham (estetika) yang berasal
dari ekspresi hasrat manusia tentang keindahan yang dinikmati dengan
mata ataupun telinga.34 Seni sangat sulit untuk dijelaskan dan juga
sulit dinilai. Masing-masing individu seniman memilih sendiri
peraturan dan parameter yang menuntunnya atau kerjanya, masih bisa
dikatakan bahwa seni adalah proses dan produk dari memilih medium
dan suatu set peraturan untuk penggunaan medium itu.
b. Macam-macam Kesenian
1.) Seni rupa memiliki wujud pasti dan tetap yakni dengan
memanfaatkan unsur rupa sebagai salah satu wujud yang
diklasifikasikan ke dalam bentuk gambar, lukis, patung, grafis,
kerajinan tangan, kriya, dan multimedia. Apabila ditijau dari sifat
dasarnya, terdapat 5 sifat dasar seni rupa yaitu: (1) Sifat kreatif,
yang artinya seni selalu menghasilkan sesuatu yang baru; (2) sifat
individualitas, seni senantiasa dilakukan oleh seorang individu
tertentu dan hasilnya menunjukkan ciri khas individu tersebut
secara personal; (3) Sifat ekspresif, segala sesuatu yang
diungkapkan seniman dalam karyanya adalah wujud emosi tertentu
yang muncul atau diperoleh dari pengalaman hidupnya; (4) Sifat
keabadian dan (5) Sifat semesta.35
2.) Seni musik atau seni suara adalah seni yang diserap melalui indera
pendengaran. Rangkaian bunyi yang didengar dapat memberikan
rasa senang dan rasa puas bagi yang mendengarkannya karena
adanya keserasian susunan dari rangkaian tangga nada bunyi-bunyi
tersebut.
3.) Seni drama/teater mencakup seni peran atau lakon yang umumnya
dimainkan di atas panggung. Seni ini dinikmati sekaligus dengan
indra penglihatan dan indra pendengaran. Secara umum seni ini

34
35

hal.6.

Gintoro, Kesenian Indonesia pada Era Global, (Klaten: Cempaka Putih, 2009) hal.9.
Ch. Dwi Anugrah, Mengapresiasi Karya Seni, (Klaten: Saka Mitra Kompetensi, 2018),
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merupakan gambaran sebuah peristiwa duniawi atau imajinasi yang
dihadirkan kembali di atas panggung.
4.) Seni sastra adalah seni yang dikemukakan melalui susunan
rangkaian bahasa baik lisan maupun tulisan yang dapat
menimbulkan rasa senang tanpa pamrih bagi orang yang
membacanya. Secara garis besar seni sastra dapat dikelompokkan
kedalam dua kategori besar yaitu prosa dan puisi.
5.) Seni tari bersifat universal, artinya seni tari dilakukan dan dimiliki
oleh seluruh manusia dipenjuru dunia. Seni tari adalah ekspresi
jiwa manusia melalui gerak ritmis yang indah.36 Seni tari sudah
dikenal sejak berabad-abad. Media ungkap tari adalah gerak. Gerak
tari merupakan gerak yang diperhalus dan diberi unsur estetis.
Gerak dalam tari berfungsi sebagai mengkomunikasikan, maksudmaksud tertentu dari koreografer.
6. Tari
Tari adalah salah satu unsur kebudayaan yang tidak dapat lepas dari
kehidupan masyarakat. Tari pada hakikatnya merupakan hasil kreativitas
dan hasil cipta masyarakat dari bentuk-bentuk kebudayaan yang telah
ada.37 Tari merupakan bentuk upaya untuk mewujudkan keindahan melalui
susunan gerak dan irama yang dibentuk dalam satuan-satuan komposisi.38
Seni tari mengekspresikan nilai batin melalui gerak yang indah dari tubuh/
fisik dan mimik. Seni tari secara umum memiliki aspek-aspek gerak,
ritmis, keindahan dan ekspresi. Selain itu, seni tari memiliki unsur-unsur
ruang, tenaga dan waktu. Ruang berhubungan dengan posisi, tingkatan dan
jangkauan. Posisi berhubungan dengan arah hadap dan arah gerak.
Tingkatan berhubungan dengan tinggi rendahnya posisi duduk dan level
tinggi dengan posisi kaki dijinjit atau dengan meloncat-loncat. Jangkauan
36

Ch. Dwi Anugrah, Mengapresiasi Karya Seni, (Klaten: Saka Mitra Kompetensi, 2018),

hal.60.
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Keni Andewi, Mengenal Seni Tari, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), hal.1.
Subrantini Soekamto, dkk, Analisis Kebudayaan, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, 1980), hal.31.
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berhubungan dengan gerak yang panjang atau pendek, gerak yang besar
atau kecil.
Beberapa pembendaharaan gerak tertentu dapat digunakan dalam
susunan-susunan yang bertujuan untuk menciptakan keindahan bentuk
dengan dukungan irama yang mengalir dalam pola-pola tertentu,
keseluruhanya dapat dikaitkan dengan arti tertentu.39 Jadi, tari seperti ini
bersifat nonrepresentasional atau dinamakan juga tari murni. Setiap gerak
tentunya memiliki arti tersendiri.
Tenaga sangat dibutuhkan dalam seni tari karena dengan tenaga tari
yang ditampilkan lebih kreatif. Tenaga dalam seni tari sangat berhubungan
dengan rasa dan emosi, bukan dengan kekuatan otot. Gerakan tari yang
dikendalikan dan diatur dengan tenaga yang berbeda-beda akan
membangkitkan kesan yang mendalam, bukan hanya bagi penonton, juga
bagi si penari.40 Berdasarkan bentuknya tari dibedakan menjadi dua, yaitu
tari representasional (tari petani yang menggambarkan seorang petani, tari
nelayan yang melukiskan seorang nelayan), dan tari nonrepresentasional
(tari yang melukiskan sesuatu secara simbolis, biasanya melalui gerakgerak maknawi). Tubuh adalah alat wahana instrument dalam tari.
Keadaan tubuh sangat penting bagi seorang penari. Sebab, bagi seorang
penari tubuh merupakan sarana komunikasi kepada para penonton ketika
sedang membawakan perannya. Oleh karena itu, bagi seorang penari
bentuk tubuh yang khas sering menghadirkan teknik-teknik gerak yang
khas pula.
Seni tari biasanya terdiri dari berbagai macam jenis tari. Diantaranya
adalah tari tunggal, berpasangan, kelompok dan kolosal. Jika ditinjau dari
jenis pertunjukan dan partisipasi, seni tari dapat dibedakan menjadi dua.
Pertama, Tari Partisipatif yaitu tari yang jarang menggambarkan sebuah
cerita dan hanya bertujuan untuk interaksi sosial atau pun olahraga saja.
39

Subrantini Soekamto, dkk, Analisis Kebudayaan, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, 1980), hal.29.
40
Rahmida Siawati, dkk, Seni Tari, (Jakarta: Direktorat Pembinaan sekolah Menengah
Kejuruan, 2008), hal.7.
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Aturan tari jenis ini biasanya terkait larangan dilakukan kedua gender dan
usia tertentu. Jenis tari ini dapat berupa tarian rakyat, berkelompok, sosial
dan berpasangan. Kedua Tari Teater yaitu tari yang menggambarkan
sebuah cerita dan dipentaskan serta dilengkapi properti khusus. Tujuan
utama tari ini adalah sebagai hiburan. Jenis tari ini meliputi balet, tari
Jepang, tari modern dan lain sebagainya.

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan emik41 yang bersifat deskriptif.
Pendekatan emik merupakan pengkategorian fenomena budaya menurut warga
setempat.42 Pendekatan ini relevan sebagai usaha untuk mengungkap pola
kebudayaan menurut persepsi pemilik budaya. Karya ilmiah pada umumnya
merupakan

hasil

penyelidikan

secara

ilmiah

yang bertujuan

untuk

menemukan, menggambarkan dan menyajikan kebenaran.43 Penelitian ini
memanfaatkan penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan apabila penelitian
budaya dipaksakan menggunakan paradigma kuantitatif berkemungkinan akan
ada hal-hal yang tidak terangkat karena hanya berpatok pada kuesioner. 44 Oleh
karena itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berdasarkan
hasil wawancara secara bebas dengan narasumber tanpa batasan kajian agar
jawaban narasumber tidak terbatas. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian
yang bermaksud untuk memahami fonomena tentang apa yang dialami oleh
subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara
holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada
suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai
metode ilmiah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan.
Dalam penelitian lapangan, seorang peneliti lebih dahulu mendalami
semua bahan-bahan dan keterangan yang ada tentang kebudayaan yang
hendak dipelajarinya dan mempelajari masalah-masalah yang terutama
menarik perhatian. Dalam mempelajari bahan-bahan ini, peneliti berusaha
mendapat pengertian pendahuluan tentang kebudayaan dari masyarakat
41

Emik adalah analisis suatu fenomena fakta sosial dan budaya dalam suatu kelompok
komunitas atau masyarakat yang memiliki budaya tertentu berdasarkan sudut pandang masyarakat
itu sendiri. Dalam hal ini pendekatan emik merupakan pendekatan penelitian yang menjelaskan
budaya tertentu berdasarkan sudut pandang pemiliknya.
42
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Pustaka Widyatama, 2006), hal.55.
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1979), hal.3.
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bersangkutan. Usahanya mungkin menghasilkan gagasan-gagasan atau
proposisi mengenai apa yang kiranya menyebabkan timbulnya kebiasaankebiasaan tertentu dalam masyarakat bersangkutan, gagasan atau proposisi
mana dapat diteliti kemudian di lapangan.45 Pendekatan ini diharapkan dapat
menghasilkan sebuah informasi yang akurat tentang kebudayaan masyarakat
Desa Air Batu mengenai kesenian Tari Sayak. Selain itu dapat menghasilkan
sebuah penjelasan yang mampu mengungkapkan gejala-gejala dari suatu
peristiwa yang berkaitan erat dengan waktu dan tempat. Kemudian dapat
menjelaskan asal-usul, segi dinamika sosial dan struktur sosial serta peran
masyarakat dalam melestarikan Kesenian Tari Sayak ini.
B. Penentuan Lokasi Penelitian
Penelitian mengenai Tari Sayak ini bertempat di Kabupaten Merangin,
Kecamatan Renah Pembarap tepatnya di Desa Air Batu. Secara tidak langsung
lokasi penelitian ini merupakan tempat peninggalan bersejarah di kawasan
Geopark Merangin. Yang mana dikawasan ini terdapat banyak fosil-fosil
hewan dan tumbuhan yang telah berumur ratusan tahun namun masih dijaga
dengan baik oleh masyarakat setempat sampai saat ini, sehingga dapat
ditemukan dengan mudah di kawasan Geopark Merangin.
Alasan pemilihan lokasi penelitian ialah adanya masalah penelitian yang
menarik bagi peneliti untuk diteliti dan belum pernah ada yang melakukan
penelitian mengenai kesenian tari sayak di Desa Air Batu ini. Disamping itu
tempat tinggal peneliti berdekatan dengan lokasi penelitian. Sehingga hal
tersebut memungkinkan data mudah untuk didapatkan oleh peneliti. Subyek
penelitian ini adalah masyarakat Desa Air Batu.
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C. Penentuan Sampel dan Informan
Sampel dapat berupa peristiwa, manusia, situasi dan sebagainya.46 Sampel
yang baik yaitu sampel yang memiliki populasi atau yang representatif artinya
yang menggambarkan keadaan populasi atau mencerminkan populasi secara
maksimal tetapi walaupun mewakili sampel bukan merupakan duplikat dari
populasi.47 Sampel metode penelitian kualitatif tidak menekankan pada jumlah
atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas dan
kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan atau partisipan. Sampel yang
banyak tidak akan berarti jika tidak berkualitas atau informanya tidak kredibel.
Teknik ini merupakan suatu teknik penentu informan berdasarkan atas
tanggapan bahwa orang yang dipilih sebagai informan adalah orang yang
mengetahui informasi yang diinginkan sesuai dengan permasalahan penelitian
orang yang akan diwawancara. Sampel bagi metode penelitian kualitatif
sifatnya purposive artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.
Teknik Purposive sampling adalah teknik penunjukan informan secara
sengaja.48 Sampel metode kualitatif tidak menekankan pada jumlah atau
keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas dan kekayaan
informasi yang dimiliki oleh informan atau partisipan. Sampel yang banyak
tidak akan berarti jika tidak berkualitas atau informanya tidak kredibel. Teknik
ini merupakan suatu teknik penentu informan berdasarkan atas tanggapan
bahwa orang yang dipilih sebagai informan adalah orang yang mengetahui
informasi yang diinginkan sesuai dengan permasalahan penelitian orang yang
akan diwawancara.
Berdasarkan pendapat di atas, informan kunci yang dipilih dalam
penelitian ini adalah pemegang peranan penting dalam Pelestarian tari sayak
di Desa air Batu, seperti sesepuh yang sekaligus sebagai pelatih tari sayak
(Bapak Amri dan Bapak Mat Rasul), pengelola sanggar seni (Bapak saidina
46
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Ali), Ketua Lembaga Adat (Bapak Marzuki), Perangkat Desa (Bapak Muprin
dan Bapak Suhaimi) dan Bupati Merangin (Bapak Al-Haris). Sedangkan
informan biasa adalah orang yang menjadi penikmat atau pendukung kesenian
tari sayak ini, yaitu seluruh masyarakat Desa Batu, Merangin, Jambi dan
bahkan Indonesia. Dengan teknik snowballing, jumlah informan tidak terbatas
jumlahnya.
D. Sumber Data/ Subjek Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari
sumbernya tanpa ada unsur perantara.49 Menurut Lofland bahwa sumber
data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan
selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.50 Data
primer yang penulis maksud adalah hasil wawancaranya secara langsung
dengan narasumber bersangkutan yang mengerti tentang Kesenian Tari
Besayak di Desa Baru Air Batu Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten
Merangin dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peragaannya. Penulis juga
memasukkan data hasil dokumentasi dan observasi yang dilakukan oleh
peneliti tersebut.
2. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri
pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari majalah, Koran, keteranganketerangan atau publikasi lainnya.51 Data sekunder yang penulis maksud
adalah data yang telah terdokumentasikan dan memiliki hubungan dengan
pokok permasalahan yang akan diteliti atau data yang diambil dari arsip
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Desa dan data-data dari buku-buku, serta skripsi yang telah ada agar data
tersebut menjadi kuat.
E. Teknik Pengumpulan Data
Data penelitian dapat berupa teks, foto, angka, cerita, gambar dan artifacts.
Data penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks, foto, cerita, gambar,
artifacts dan bukan berupa angka hitung-hitungan.52 Dalam setiap kegiatan
penelitian dibutuhkan objek atau sasaran penelitian yang pada umunya eksis
dalam jumlah yang besar atau yang banyak.53 Metode penelitian yang
digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif yang bertujuan
untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada yang bersifat deskriptif,
yang terdapat di dalam studi kasus penelitian ini yaitu Desa Air Batu,
membahas mengenai Kesenian Tari Sayak. Berbagai metode penelitian
tersebut yaitu sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis
terhadap gejala-gejala yang diteliti.54 Pengamatan adalah satu-satunya cara
yang dapat digunakan oleh peneliti untuk memperoleh gambaran
mengenai pola budaya yang tidak diutarakan dengan kata-kata.55
Pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti ke lokasi yang
berguna untuk memperoleh fakta-fakta yang berhubungan dengan judul
dari penelitian ini serta pengamatan dan pendekatan yang sistematik.
Gejala-gejala yang diselidiki untuk memperoleh fakta yang nyata tentang
Tradisi Tari Sayak dengan mengamati secara langsung dan melakukan
pencatatan.
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Ada beberapa hal yang harus diperhatikan peneliti saat melakukan
pengamatan, 56 diantaranya: (1) ruang, (2) pelaku, (3) kegiatan, (4) bendabenda atau alat-alat, (5) waktu, (6) peristiwa, (7) tujuan, dan (8) perasaan.
Kedelapan hal tersebut saling mengait sehingga peneliti harus total pada
apa yang sedang diamatinya. Hasil kegiatan observasi bisa berupa catatan,
rekaman atau vignette atas suatu peristiwa.
Menurut Masnur ada empat metode observasi yang dapat diterapkan,
yaitu terbuka, terfokus, terstruktur, dan sistematis.57
a. Observasi terbuka dimulai dengan pemikiran netral, kosong dan tidak
diadakan

pengarahan

sebelumnya

sehingga

pengamatan

harus

berimprovisasi untuk merekam hal–hal penting dalam proses
pembelajaran dalam rangka penerapan tindakan perbaikan;
b. Observasi terfokus adalah observasi yang dilakukan secara spesifik,
yaitu observasi yang diarahkan kepada aspek tertentu;
c. Observasi terstruktur adalah observasi yang ditandai dengan perekam
data yang sederhana, tetapi dengan format lebih rinci; dan
d. Observasi sistematis adalah bentuk observasi yang diarahkan pada
pengkategorian bentuk dan jenis data amatan yang disusun secara
rinci.
Peneliti melakukan observasi di Desa Air Batu yang merupakan lokasi
keberadaan tari sayak. Hal-hal yang akan diobservasi yaitu mengamati dan
mencatat bentuk sajian tari Sayak. Peneliti mengamati dan menganalisis
Peranan masyarakat dalam melestarikan kesenian tari Sayak. Peneliti
mengamati dan mencatat hal-hal yang mendukung pelestarian kesenian
tari Sayak di Desa Air Batu.
Metode pengamatan ini, peneliti menggunakan alat bantu sebuah buku,
alat tulis dan alat bantu berupa kamera pada saat melakukan observasi.
Melalui observasi dapat dilakukan usaha-usaha untuk memperoleh
gambaran-gambaran yang konkret tentang bentuk sajian, dan Peranan
56
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masyarakat dalam melstarikan kesenian tari Sayak di Desa Air Batu
Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.
2. Wawancara
Wawancara adalah a conversation with purpose.58 Wawancara adalah
percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak antara pewawancara
dengan pemberi jawaban atas pertanyaan itu.59 Proses memperoleh sumber
data dengan cara Tanya-jawab antara pewawancara dengan informan.
Penulis mengadakan wawancara untuk memperoleh informasi yang
dibutuhkan.
Wawancara juga memiliki beberapa jenis yaitu, (1) wawancara
terstruktur merupakan wawancara yang digunakan sebagai teknik
pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui
dengan pasti tentang informasi apayang akan diperoleh, (2) wawancara
semiterstruktur merupakan wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih
bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur dimana pihak yang
diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya, (3) wawancara tak
terstruktur yang merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak
menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis
dan lengkap untuk pengumpulan datanya yang digunakan hanya berupa
garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.60 Dengan adanya
jenis-jenis

wawancara

diatas

akan mempermudah peneliti

untuk

melakukan wawancara dan pada prinsipnya tetap menggunakan salah satu
diantaranya.
Wawancara adalah satu-satunya teknik yang dapat digunakan untuk
memperoleh keterangan tentang kejadian yang oleh peneliti tak dapat
diamati sendiri secara langsung, baik karena itu terjadinya dimasa lampau
ataupun karena dia tidak diperbolehkan untuk hadir di tempat kejadian
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itu.61 Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada informan kunci
(sesepuh, Ketua lembaga adat, pengelola sanggar seni, pemerintah), dan
informan biasa (masyarakat penikmat atau penonton). Adapun langkahlangkah yang dilakukan dalam proses wawancara yaitu:
a. Peneliti akan menentukan siapa orang pertama (informan kunci) yang
akan diwawancarai terlebih dahulu;
b. Setelah itu peneliti akan melanjutkan kepada informan yang lain untuk
diwawancarai sehingga informasi yang didapat utuh dan jelas;
c. Peneliti akan mengadakan perjanjian dengan informan untuk
menetapkan waktu, hari, tanggal dan tempat wawancara akan
dilakukan;
d. Proses

wawancara

dilakukan

berdasarkan

kesepakatan

antara

pewawancara dan yang di wawancarai, dalam hal ini dilakukan secara
terbuka (oven interview);
e. Pertanyaan wawancara tidak dibuat secara terstruktur melainkan hanya
dalam bentuk umum;
f. Dalam proses wawancara peneliti menggunakan bahasa daerah
setempat, untuk mendapatkan informasi mengenai Tari Sayak, jika
memungkinkan menggunakan bahasa

Indonesia maka peneliti

menggunakan bahasa Indonesia;
g. Lamanya waktu wawancara tidak ditentukan, jika informasi sudah
tidak ada lagi dari informan, maka dianggap selesai;
h. Untuk mendokumentasikan hasil wawancara peneliti menggunakan
alat rekam, dan kamera (foto);
i. Pencatatan data wawancara (tanggal wawancara, nama informan, (data
informan), pertanyaan dan jawaban informan) menggunakan alat
perekam dan catatan peneliti untuk keperluan analisis data.
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3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan langkah akhir yag digunakan untuk
pengumpulan data dalam penelitian ini. Dalam langkah ini diperlukan
seperangkat alat atau instrument yang memandu untuk pengambilan datadata dokumen. Hal ini dilakukan, agar dapat menyeleksi dokumen mana
yang di pandang dibutuhkan secara langsung dan mana yang tidak
diperlukan. Untuk melakukan proses dokumentasi maka peneliti
menggunakan teknik pencatatan, record, dan foto.
Menurut Guba dan Lincon, record adalah setiap pernyataan tertulis
yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian
untuk peristiwa atau penyajian akunting. Sedangkan dokumen adalah
setiap bahan tertulis ataupun film.62 Dokumen berisi catatan peristiwa
yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya
monumental dari seseorang.
Peneliti dapat mempelajari dokumen yang berhubungan dengan
materi peranan masyarakat dalam melestarikan kesenian Tari Sayak
dengan teknik dokumentasi. Dokumen diperoleh dari buku-buku, fotofoto, arsip-arsip. Berkenaan dengan penelitian ini, dokumen tersebut
diharapkan dapat memberikan uraian dan wujud peranan masyarakat
dalam melestarikan kesenian Tari Sayak. Dokumen-dokumen yang akan
disertakan dalam penelitian ini antara lain foto, data Desa Air Batu.
Tahap dokumentasi dilakukan untuk dapat memperkuat data hasil
dari observasi dan wawancara. Metode dokumentasi yang dipakai dalam
penulisan ini adalah metode dokumentasi tertulis dan tidak tertulis.
Metode dokumentasi tertulis yang digunakan sebagai acuan adalah buku,
data monografis. Sedangkan dokumentasi tidak tertulis yang digunakan
acuan adalah foto-foto dan video/CD.
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F. Teknik Analisis Data
Metode kualitatif merubah data menjadi temuan (findings). Metode
kualitatif bersifat induktif yaitu mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang
diperoleh melalui observasi. Sifat lain dari metode ini adalah holistik. Peneliti
yang menggunakan metode ini berkeinginan untuk memahami suatu gejala
secara menyeluruh, termasuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan
lingkungan sosial manusia atau organisasi eksternal yang mempengaruhinya.
Analisis data disini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara
dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat,
teori atau gagasan yang baru.63 Setelah proses pengumpulan data berhasil
dilakukan, tahapan berikutnya yang harus dilakukan adalah menganalisa data.
Analisa adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian
menjadi bagian-bagian sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai
itu tampak jelas dan bisa lebih jelas lagi maknanya dan lebih bisa dimengerti.
Tahap ini dilakukan setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari
lapangan, tahap berikutnya yang harus dimasuki adalah tahap analisa. Pada
tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa hingga berhasil
menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab
persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.64 Analisis adalah
kegiatan: (1) pengurutan data sesuai dengan rentang permasalahan atau urutan
pemahaman yang ingin diperoleh; (2) pengorganisasian data dalam formasi,
kategori, atau unit perian tertentu sesuai dengan antisipasi peneliti; (3)
interpretasi peneliti berkenaan dengan signifikansi butir-butir atapun satuan
data sejalan dengan pemahaman yang ingin diperoleh; (4) penilaian atas butir
ataupun satuan data sehingga membuahkan kesimpulan baik atau buruk, tepat
atau tidak tepat, signifikan atau tidak signifikan.65
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Analisis

data juga

merupakan

kegiatan

mengatur, mengurutkan,

mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikan data
sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data
tersebut, dan analisis data ini berguna untuk mereduksikan data menjadi
perwujudan yang dapat dipahami melalui pendeskripsian secara logis dan
sistematis sehingga fokus studi dapat ditelaah, diuji, dan dijawab secara
cermat dan teliti. Analisis data tradisi berupa proses pengkajian hasil
wawancara, pengamatan, dan dokumen yang telah terkumpul. Berikut terdapat
beberapa teknik dalam menganalisis data:
1. Analisis Domain
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti melakukan tiga
langkah persiapan, yaitu memilih situasi sosial, melakukan observasi
partisipan, dan membuat catatan etnografis. Setelah ketiga langkah awal
ini dilakukan, maka peneliti harus melakukan observasi deskriptif dan
selanjutnya melakukan analisa data.
Analisis domain dilakukan untuk memperoleh gambaran atau
pengertian yang bersifat umum dan relative menyeluruh tentang apa yang
tercakup disuatu fokus atau pokok permasalahan yang diteliti.66 Analisis
domain digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari tempat
penelitian secara garis besar yaitu mengenai Desa Baru Air Batu
Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.
2. Analisis Taksonomis
Analisis taksonomis dilakukan setelah analisis domain dengan
menggunakan pertanyaan struktural untuk membuktikan domain-domain
dan memperoleh data yang diteliti yang termasuk kedalam domain-domain
tersebut. Analisis taksonomis akan mengarahkan perhatian pada struktur
internal dari domain-domain tersebut. Analisis taksonomis digunakan
dalam menganalisis data mengenai Kesenian Tari Sayak di Desa Air Batu
Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.
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3. Analisis Komponensial
Analisis komponensial merupakan suatu pencarian sistematik
berbagai komponen makna yang berhubungan dengan symbol-simbol
budaya. Analisis komponensial diperoleh setelah adanya analisis domain
dan taksonomis yang mampu menjawab permasalahan-permasalahan
mengenai Kesenian Tari Sayak di Desa Air Batu Kecamatan Renah
Pembarap Kabupaten Merangin.
4. Analisis Tema Budaya
Analisis tema budaya dilakukan dengan cara mencari tema
konseptual yang dipelajari oleh anggota masyarakat hubungan antar ranah.
Konsep tema budaya jauh berakar pada ide dan tidak sekedar potongan
tingkah laku, kebiasaan atau kumpulan

potongan-potongan tersebut.

Tahap analisis tema budaya ini dilakukan untuk menemukan suatu langkah
yang digunakan sebagai pandangan yang menyeluruh tentang suatu
budaya.
5. Triangulasi Data
Peneliti dalam melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data
dengan menggunakan triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data
sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan
berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi
teknik pengumpulan data, dan waktu.67
a. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan
dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa
sumber.68 Teknik pengujian keabsahan ini, yaitu peneliti melakukan
penelitian dengan sumber yang berbeda namun pertanyaan yang diajukan
sama agar dapat memperkuat keabsahan data sehingga data yang diperoleh
benar-benar teruji keabsahannya.
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b. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan
dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik
yang berbeda.69 Pada penelitian ini, yaitu mengecek hasil penelitian
berdasarkan teknik yang sama yaitu observasi, wawancara, dan
dokumentasi apakah saling terjadi kesinambungan atau adakah
keganjalan pada kegiatan penelitian mengenai peran masyarakat dalam
melestarikan kesenian tari sayak di Desa Air Batu Kecamatan Renah
Pembarap Kabupaten Merangin.
c. Triangulasi Waktu
Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang
dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat
narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan
data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka
pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan
pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam
waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang
berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai
ditemukan kepastian datanya.70
Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan
pengecekan atau sebagai perbandingan data tersebut. Triangulasi data
ini bertujuan untuk memeriksa kembali kebenaran dan keabsahan datadata yang diperoleh dilapangan tentang Peran Masyarakat dalam
Melestarikan Kesenian Tari Sayak di Desa Air Batu Kecamatan Renah
Pembarap Kabupaten Merangin.
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2008), hal. 373.
70
Sugiyono, Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D, (Bandung: ALFABET,
2008), hal. 374.
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G. Jadwal Penelitian
Penelitian dilakukan dengan pembuatan proposal, kemudian dilanjutkan
dengan perbaikan hasil seminar proposal skripsi. Setelah pengesahan judul
dan riset, maka penulis mengadakan pengumpulan data, verifikasi, dan analisa
data dalam waktu yang berurutan. Hasilnya penulis akan berkonsultasi kepada
dosen pembimbing sebelum diajukan sidang munaqasah nantinya. Hasil
sidang munaqasah dilanjutkan dengan perbaikan dan pengadaan laporan
skripsi.
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Tabel 2.1 Jadwal Penelitian
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tahap Penelitian
Pembuatan proposal awal
Pengajuan judul skripsi
Penunjukan dosen pembimbing
Konsultasi dosen pembimbing
Permohonan izin seminar
Seminar proposal
Perbaikan hasil seminar
Pengesahan judul dan izin riset
Pengumpulan data
pengolahan Data
Penulisan Skripsi
Konsultasi dosen pembimbing
Revisi Hasil Bimbingan
Pengajuan Ujian Skripsi
Ujian skripsi (munaqasah)
Penyempurnaan dan
penggandaan

Bulan (2019)
Bulan (2020)
Agustus September
Oktober
November
Desember
Januari
Februari
Maret
April
Mei
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
x x
x
x
x x
x
x
x
x
x x x x x x x x X
x x
x x
x x
x x x x x x
x
x
x x x x x x x

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Gambaran Umum Kecamatan Renah Pembarap
Gambar 3.1 Peta Kecamatan Renah Pembarap.

Kecamatan Renah Pembarap merupakan salah satu Kecamatan di
Kabupaten Merangin. Kecamatan Renah Pembarap terbentuk dari pemekaran
Kecamatan Sungai Manau.Secara administrasi Kecamatan Renah Pembarap
terdiri dari 12 desa yaitu Desa Air Batu, Desa Durian Betakuk, Desa Guguk,
Desa Markeh, Desa Marus Jaya, Desa Muara Bantan, Desa Parit Ujung
Tanjung, Desa Simpang Parit, Desa Simpang Muaro Panco Timur, Desa
Simpang Tiga Muara Panco, Desa Renah Medan dan Desa Talang Segegah.71
Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Renah Pembarap yaitu sebagai
berikut:
a. Sebelah Utara

: Kecamatan Batang Masumai

b. Sebelah Selatan

: Keamatan Tiang Pumpung

c. Sebelah Barat

: Kecamatan Sungai Manau

d. Sebelah Timur

: Kecamatan Bangko Barat

71

Dokumen Kecamatan Renah Pembarap, (2016).
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Sedangkan jarak Kecamatan Renah Pembarap dengan pusat pemerintahan:
a. Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten

: 32 Km

b. Jarak dari Ibukota Provinsi

: 289 Km

Kecamatan Renah Pembarap bukan merupakan daerah pesisir dan keadaan
tanah berwarna hitam. Keadaan iklim Kecamatan Renah Pembarap termasuk
kategori beriklim sedang, dikatakan demikian karena pada siang harinya tidak
terlalu panas dan pada malam harinya tidak terlalu dingin. Sementara itu tidak
jauh berbeda dengan daerah tropis lainnya di Provinsi Jambi, maka keadaan
musim di Kecamatan Renah Pembarap hampir sama yaitu musim panas dan
musim hujan.
B. Desa Air Batu
Gambar 3.2 Peta Desa Air Batu.72

1. Sejarah Desa Air Batu
Desa Air Batu secara administratif termasuk dalam Kecamatan Renah
Pembarap Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Mengenai sejarah Desa
Air Batu berawal dari masyarakat Desa Air Batu yang merupakan
penduduk yang berasal dari Ranah Minang. Mereka datang dan bermukim
di tempat yang terpencar hingga menurut sejarah perkampungan pertama
72

Dokumen Desa Air Batu, (06 Desember 2019).
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yaitu di Muaro Buluro. Kemudian pindah ke Batu Gajah, selanjutnya ke
Seberang Nenong dan sebagian ke Kampung Cinan seberang Dusun Air
Batu sekarang. Karena pada waktu itu Perkampungan Cinan dianggap
tidak bisa berkembang maka datang ide dari pemuka waktu itu untuk
pindah menyeberang kembali ke Sungai Merangin ke Dusun Air Batu
yang sekarang.73
Secara geografis, Desa Air Batu terletak pada titik koordinat antara
102º01’55.38” Bujur Timur dan 2ºC6’10.15” Lintang Selatan dengan luas
10.000 Ha.74 Desa Air Batu adalah salah satu desa yang terletak di
Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin dengan tanahnya yang
subur dan baik untuk pertanian maupun tanaman keras seperti sawit dan
karet. Penanda Desa Air Batu berada di Desa Markeh + 24 Km dari
Bangko pada ruas jalan ke Kerinci. Di simpang Markeh kita berbelok di
Gapura yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Merangin dan
Kemudian menempuh jalan aspal sekitar 7 Km.
Secara administrasi Desa Air Batu terdiri dari 5 dusun yaitu Dusun
Harapan Jaya, Dusun Liku Harapan, Dusun Masjid Baru, Dusun Batu
Gajah, dan Dusun Air Batu. Kondisi Topografi Desa Air Batu, cenderung
perbukitan dibagian selatan desa. Sedangkan dibagian utara dan barat desa
agak bergelombang. Topografi datar terdapat di bagian timur desa. Di
bagian barat sepanjang Desa Air Batu, dialiri oleh Sungai Merangin.75
Ketika memasuki Desa kita akan disambut oleh jajaran rumah-rumah
panggung yang saling menghadap jalan atau lorong yang ada di desa.
Tampaknya Masyarakat Desa Air Batu telah membagi peruntukan lahan
ke dalam kawasan pemukiman, kawasan pemakaman dan kawasan
perkebunan.

73

Hasil Wawancara dengan Bapak Suhaimi sebagai Sekretaris Desa Air Batu, (18
Oktober 2019).
74
Dokumen Desa Air Batu, (2017).
75
I. Dinata dan M. Mussadun, Pengaruh Pengembangan Kawasan Wisata Geopark
Merangin Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Air Batu, (Jurnal Pembangunan Wilayah dan
Kota, vol.11, no.3, pp.328-339, 2015).
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Menurut Komiji dari tetua dusun, nama Air Batu adalah nama sungai
yang berada di lokasi pertama kali pemukiman dirintis.76 Hal ini sama
dengan yang diungkapkan oleh Bapak Amri :77 “Namo dusun ni dulu
diambek dari namo genah tempat tinggai urang petamo kalih nekni. Nyu
tinggai kek tepi sungai batang mongin awak ni. Namo sungai tu dulu
Sungai Air Batu, padao urang muek namo Batang Mongin lum. Lamolamo pementah gante wek nyu namo sungai tah jadi Batang Mongin. Jadeh
biak namo awalnyo dak ilang, buek wek urang tuo-tuo boni jadi namo
dusun ni. Biak anak cucu bisuk tu tao namo asli sungai tu poh, mantoek
cetao”
Terjemahan: “Nama Desa ini diambil dari nama tempat tinggal
penduduk yang pertama kali datang ke Desa ini. Ia tinggal di tepi Sungai
Batang Merangin sekarang. Namun nama sungai tersebut pada waktu itu
bukan Sungai Batang Merangin, tetapi masih Sungai Air Batu. Lambat
laun pemerintah daerah mengganti nama sungai tersebut menjadi Sungai
batang Merangin. Agar nama asli sungai tersebut tetap terus diingat dan
diketahui oleh anak cucu dikemudian hari maka para tetua menjadikan
nama sungai tersebut menjadi nama Desa ini, begitulah ceritanya”
Pola perkampungan di Desa Air Batu ini adalah memanjang,
mengikuti jalan desa. Desa Air Batu dihuni sekitar 2464 orang yang terdiri
dari 640 kepala keluarga. Mata pencaharian penduduk Desa Air Batu
mayoritas adalah berkebun (98%), baik itu karet, sawit, duku, durian dan
kayu manis. Sisanya, sebesar 2% bermata pencaharian diluar berkebun,
seperti berdagang dan pegawai negeri sipil.78
Desa Air Batu memiliki batas-batas daerah yaitu sebagai berikut.
a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Guguk Kecamatan Renah
Pembarap

76

Explore Jambi, https://explorejambi.com/toponim-asal-usul-nama-desa-air-batu
(diakses pada 28 Oktober 2019).
77
Hasil wawancara dengan Bapak Amri sebagai tetua Desa Air Batu dan Pelatih Tari
Sayak, (19 Oktober 2019).
78
Dokumen Desa Air Batu (2017).
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b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Siau
c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Markeh Kecamatan Renah
Pembarap
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sekancing Kecamatan Tiang
Pumpung
2. Jumlah Penduduk
Kependudukan di Desa Air Batu selama ±5 tahun terakhir tidak
mengalami perubahan yang begitu berarti, pada tahun 2014 penduduk
Desa Air Batu berjumlah 2.270 jiwa dan pada Januari 2019 berjumlah
2578 jiwa. Pertumbuhanya sekitar 3,56% per tahun.79 Jumlah penduduk
Desa Air Batu berdasarkan kelompok usia per Januari 2019 dapat dilihat
pada tabel dibawah ini.
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk menurut kelompok Usia80
Usia

Jenis

Kelamin

Laki-laki

Perempuan

0-15 tahun

600 Jiwa

540 Jiwa

16-24 tahun

300 Jiwa

270 Jiwa

25 tahun keatas

280 Jiwa

290 Jiwa

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok
umur 0-15 tahun merupakan yang terbanyak jumlahnya yaitu 1.140 jiwa
dan 570 jiwa kelompok usia remaja yaitu kelompok umur 16-24 tahun,
kemudian kelompok umur 25 tahun keatas sebanyak 570 jiwa.
Sebagaimana halnya masyarakat di pedesaan pada umumnya yang
senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan serta hubungan baik
antara sesama masyarakat, maka masyarakat Desa Air Batu juga
senantiasa menerapkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Seperti

2019).

79

Hasil Wawancara dengan Bapak Muprin sebagai Kepala Desa Air Batu. (06 Desember

80

Dokumen Desa Air Batu, (2017).
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gotong royong, musyawarah dan tolong menolong yang senantiasa
menjadi kebiasaan masyarakat setempat.
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk berdasarkan Dusun81
Dusun

Jumlah KK

Laki-laki

Perempuan

Jiwa

Batu Gajah

123

191

220

411

Masjid Baru

110

251

214

465

Liku Harapan

183

376

315

691

Harapan Jaya

142

300

286

586

Air Batu

78

143

136

279

Jumlah

636

1.261

1.171

2.432

3. Kondisi sosial budaya
a. Agama
Masyarakat Desa Air Batu 100% memeluk agama Islam yang
jumlahnya sebanyak 2.432 tanpa ada agama lain didalamnya.
Aktivitas dan kehidupan masyarakat di Desa Air Batu sangat tentram
aman dan damai. Kesadaran melaksanakan ibadah sangat berkembang
dengan baik.82 Hal tersebut dapat dilihat dengan kegiatan sholat
berjamaah disetiap tempat ibadah seperti masjid dan mushola atau
langgar yang terbilang cukup ramai yang didatangi oleh masyarakat
setempat. Selain itu juga banyak masyarakat yang mengikuti
penggajian ataupun yasinan seperti yasinan ibu-ibu, bapak-bapak,
pemuda-pemudi maupun yasinan keluarga yang ada di Desa Air Batu
yang dilakukan rutin setiap minggunya.

81
82

Dokumen Desa Air Batu, (2017).
Dokumen Desa Air Batu, (2017).
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Tabel 3.3 Jumlah Tempat Ibadah.83
No.

Tempat Ibadah

Keterangan

1.

Masjid

3

2.

Mushola/ Langgar

4

Jumlah

7

Desa Air Batu memiliki 3 masjid yaitu Masjid Nurul Falah,
Masjid Baiturahim dan Masjid Nurul Ihsan dan 4 mushola/langgar
yaitu Langgar Baiturahim, Langgar Babussalam, Langgar Nurul
Yakin dan Langgar Nurul Ulum. Masjid yang terdapat di Desa Air
Batu ini terbuat dari semen berlantaikan keramik dengan ukuran
lokasi yang cukup besar. Sedangkan mushola/langgar 1 terbuat dari
papan berlantai semen dan 3 terbuat dari semen berlantai keramik
dengan ukuran lokasi yang cukup kecil yang dibangun oleh
masyarakat setempat sebagai tempat beribadah.
b. Budaya
Pada bidang kebudayaan, masyarakat di Desa Air Batu sangat
menjunjung tinggi nilai budaya dan adat-istiadat yang diwarisi oleh
nenek moyang, hal ini dapat dilihat dengan masih berlakunya tatanan
budaya dan adat-istiadat pada Kesenian Tari Sayak. Di Desa Air Batu
mayoritas suku melayu yang lebih banyak dibandingkan dengan suku
lainnya maka dalam lembaga yang berperan melestarikan dan
menjaga adat istiadat dan kebudayaan yaitu lembaga adat. 84 Adapun
struktur Lembaga Adat Desa Air Batu yaitu: Bapak Marzuki sebagai
ketua dengan beberapa anggotanya (Abu Kahar, Anwar, Mat Tamin,
Al Pata, Rasuli, Mansur dan Mat Isa).
c. Perekonomian

83
84

Dokumen Desa Air Batu, (2017).
Dokumen Desa Air Batu, (2017).
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Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Air Batu banyak
ditemukan garis kemiskinan. Sebagian besar masyarakat Desa Air
Batu bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Mata
pencaharian masyarakat Desa Air Batu merupakan pekerjaan yang
sangat dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan sehari-harinya.
Dengan demikian banyak pekerjaan atau mata pencaharian yang
dilakukan masyarakat di Desa Air Batu untuk melanjutkan
kehidupanya.85 Adapun jenis mata pencaharian Desa Air Batu yaitu
sebagai berikut.
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian.86

85
86

Mata Pencaharian

Jumlah Jiwa

Petani

450 Jiwa

Pedagang

100 Jiwa

Buruh Tani

300 Jiwa

Usaha Angkutan

25 Jiwa

Tani Pengusaha

250 Jiwa

PNS/ TNI/ Polri

25 Jiwa

Buruh industry

75 Jiwa

Pensiunan

15 Jiwa

Belum Bekerja

1.192 Jiwa

Dokumen Desa Air Batu, (2017).
Dokumen Desa Air Batu, (2017).

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sejarah Tari Sayak
Merangin dikenal kaya akan dunia pariwisata, tradisi, dan seni yang
beraneka ragam, salah satunya yaitu Kesenian Tari Sayak yang terdapat di
Desa Baru Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap. Tari Sayak merupakan
tarian asli masyarakat Jambi yang berasal dari Desa Air Batu Kecamatan
Renah Pembarap Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang telah berumur 200
tahunan.87

Disebut

sebagai

Tari

Sayak,

karena

keunikannya

yaitu

menggunakan tempurung kelapa yang dalam masyarakat Air Batu disebut
“Sayak”.
Berbicara mengenai sejarah munculnya Tari Sayak, Bapak Saidina Ali
mengungkapkan bahwa: 88 “Tari Sayak nang ado kini ni ado sejarah boni tah.
Tari Sayak boni tu dibuek urang karno ado ceto urang tuo-tuo dusun dulu
tentang anak tinu nang keno letup nang tinggai dumo.”
Terjemahan: “Tari Sayak yang ada saat ini memiliki sejarah pada
masanya. Tari Sayak awalnya dibuat oleh masyarakat berdasarkan legenda
yang ada di lingkungan masyarakat setempat yaitu tentang Legenda Putri
Letup yang hidup di tengah hutan”.
Hal ini dibenarkan oleh Bapak Amri yang merupakan sesepuh sekaligus
pendiri Tari sayak ini,89 “Apo nang dikato Pakwo Saidina tu yo nyan, dak
salah gi dak. Sualnyu Pakwo dapat ceto dari urang tuo pakwo boni mantoek
go. Pio pakwo ngato tu betul, sualnyu dibanding dengan Pakwo Saidini tu,
pakwo ni jauh lebih dulu makan garam darinyu jarak umur pakwo ngannyu tu
jauh dan pakwo waktu gi kecik lu kerop belatih tari ni samo urang tuo-tuo

87

Tim PDSPK, Warisan Budaya Tak Benda Kab. Merangin, Jambi (Tari Sayak dan Tari
Pisang), Jurnal, (Merangin: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), hal.4.
88
Hasil wawancara dengan Bapak Saidina Ali sebagai Pengelola Sanggar Seni Buluh
Batuah Sayak Baguno, (15 November 2019).
89
Hasil wawancara dengan Bapak Amri sebagai Sesepuh dan pelatih Tari sayak, (15
November 2019).
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boni. Urang tuo-tuo boni tu jugo nyu ceto mantoek go, jadi sampai kini ceto tu
lah yang bekembang teruih nekni”.
Terjemahan: “Apa yang dikatakan oleh Bapak Saidina itu benar dan tidak
ada yang salah. Saya pun mendapat cerita seperti itu juga dari nenek moyang
dulu. Mengapa saya katakana itu benar, karena saya jauh lebih dulu makan
garam dari beliau dan umur saya dibanding beliau terpaut jauh. Jadi, saya
lebih tau dari beliau dan semasa kecil saya sering berlatih Tari Sayak ini
bersama nenek moyang dahulu. Nenek moyang dahulu pun menceritakan
sejarah Tari Sayak ini berdasarkan Legenda Putri Letup tersebut”.
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa munculnya
Tari Sayak ini merupakan inspirasi dari seniman yang mengangkat legenda
Putri Letup yang hidup di tengah hutan. Dahulunya sepasang suami isteri,
nenek moyang Desa Air Batu membuka ladang. Setelah kayu ditebang, kayu
dibiarkan beberapa bulan untuk dikeringi untuk dibakar. Namun kayu tersebut
masih banyak yang tidak terbakar. Maka ada seorang nenek membuat Panduk
(mengumpulkan kayu-kayu yang tidak terbakar untuk dibakar lagi). Setelah
kayu dibakar, nenek kembali ke pondok (rumah ladang). Tidak berapa lama,
sampai di pondok, nenek mendengar sayup-sayup suara bayi menangis. Si
nenek mencari sumber suara itu, dan menemukan bayi perempuan yang
tergeletak di atas bara api panduk yang dibakarnya.
Nenek mengambil bayi itu dan mengobati bekas luka bakar. Bayi
perempuan itu akhirnya dirawat dan diangkat sebagai anak. Bayi perempuan
itu diberi nama Putri Letup. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun
berganti tahun, Putri Letup tumbuh menjadi gadis cantik dan periang. Saat
Putri Letup berusia 17 tahun, suatu malam, Putri Letup bermimpi didatangi
wanita paruh baya berkerudung dengan dandanan sangat cantik.
Putri Letup bertanya kepada nenek yang mengasuhnya sejak bayi dan
dipanggil Mak (Ibu). Akhirnya si nenek menceritakan awal mula si nenek
menemui Putri Letup. Setelah mendengarkan cerita dari si nenek, Putri Letup
menjadi gadis pemurung dan pendiam.
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Pemuda di Desa Air Batu menjadi heran melihat perubahan Putri Letup.
Para pemuda kampung akhirnya mencari cara membuat Putri Letup tidak lagi
murung dan bersedih. Namun, beragam cara tidak juga membuahkan hasil.
Akhirnya, pada pemuda bersepakat untuk membuat keramaian di rumah Putri
Letup. Dengan bermacam tari dan pencak silat, Putri Letup tetap murung dan
diam. Di tengah meriahnya acara, tiba-tiba datang sosok pemuda berpakaian
wanita yang telah usang membuka langkah silat dan menari menggunakan
batok kelapa atau tempurung kelapa (Sayak). Dengan lenggak lenggok dan
disertai ketukan Sayak ke kiri, kanan, atas, dan ke bawah, akhirnya Putri
Letup tersenyum dan bersuara.

90

Sejak saat itu, Tari Besayak selalu

ditampilkan oleh pemuda Desa Air Batu pada pesta pernikahan, acara mudamudi saat tanam padi (Ketalang Petang). Selain itu, Tari Sayak juga dilakukan
sesudah panen padi.
Kesenian ini sempat hilang hingga 60 tahun lamanya. Penyebabnya adalah
banyak saksi hidup kesenian ini yang telah meninggal. Baru pada 2013 Tari
Sayak kembali dimainkan warga Desa Air Batu menjelang perpisahan kuliah
kerja nyata mahasiswa Universitas Jambi.91 Mereka mengusulkan agar
memunculkan kembali Tari Sayak. Setelah dibicarakan dengan Tetua
Kampung, akhirnya Mat Rasul dan Amri bersama beberapa pemuda kampung
latihan untuk menampilkan Tari Sayak. Sejak saat itu, latihan terus dilakukan
sampai Tari Sayak ditampilkan di beberapa pagelaran di luar daerah.

90

Hasil wawancara dengan Bapak Mat Rasul sebagai Pelatih Tari Sayak, (19 Oktober

2019).
91

Erlinda, Garak Jo Garik, Jurnal, (Padangpanjang:ISI Program Studi Seni tari, Vol.13,
No.1, 2017), hal. 102.
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Gambar 4.1 Tari Sayak.92

Dahulu tari ini sering kali terlihat saat acara kampung. Namun zaman
modern membuat masyarakat lebih tertarik dengan musik organ untuk
meramaikan acara di kampung. Menyadari pentingnya budaya, ia bersama
kawan-kawanya berusaha membangkitkan kembali Tari Sayak tersebut serta
mendirikan sanggar seni di Desa Air Batu yang dinamai “Buluh Betuah Sayak
Baguno”. Buluh Betuah Sayak Baguno artinya adalah bambu yang bersuara
nyaring saat malam dan tempurung yang sangat berguna.
B. Tari Sayak
1. Pengertian dan Gerak Tari Sayak
Masyarakat Air Batu menyebut tempurung kelapa dengan nama
sayak. Mereka mengartikan tari sayak adalah tari tempurung kelapa. Tari
Sayak adalah salah satu tari tradisional yang eksis pada Sanggar Seni
Buluh Batuah Sayak Baguno yang saat ini dipimpin oleh Darak Adrami.93
Awalnya Penari Sayak hanya dilakukan satu orang pemuda. Karena dilihat
kurang asik tanpa pasangan, maka tari besayak dilakukan berpasangan.
Tapi untuk pasangan Penari Sayak harus laki-laki. Karena terdapat hukum

92

Dokumentasi Sanggar Seni Buluh Batuah Sayak Baguno, (22 November 2019).
Hasil wawancara dengan Bapak Darak Adrami sebagai masyarakat Desa Air Batu yang
juga merupakan Ketua Sanggar Seni Buluh Batuah Sayak Baguno, (06 Desember 2019).
93
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adat yang melarang jika tarian tersebut dilakukan berpasangan dengan
perempuan.
Masyarakat memiliki alat-alat pengendalian yang bertugas untuk
mengurangi penyimpangan.94 Para tetua dan pemuka adat Desa Air Batu
pun membuat aturan di dalam Hukum Adat, apabila wanita yang menari
Sayak akan dikenakan hutang adat. Sanksi adat berupa 20 gantang beras,
dan satu ekor kambing. Hal ini dikarenakan pandangan bahwa tidak
pantasnya seorang wanita dilihat didepan umum atau ditonton oleh yang
bukan muhrimnya. Hingga saat ini hukum adat ini masih dipakai
masyarakat Desa Air Batu.95
Gerak pada Tari Sayak merupakan media ungkap seni pertunjukan
yang ditunjukkan melalui gerak tubuh yang dilengkapi dengan instrumen
musik sebagai pengiring. Ragam gerak pada Tari Sayak dimulai dari salam
pembuka, penari bersalaman, gerak silat kemudian pukulan tempurung
oleh kedua tangan yang diayunkan ke bawah, ke atas, ke depan, ke
belakang, ke samping kiri dan ke samping kanan mengikuti alunan musik
pengiringnya dan diakhiri dengan salam penutup. Namun gerakan
lenggak-lenggok lebih luwes untuk penari yang berperan sebagai
perempuan. Ragam gerak Tari Sayak dapat dilihat dalam gambar dibawah
ini.
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Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hal.192
Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki sebagai Ketua Lembaga Adat Desa Air Batu,
(06 Desember 2019).
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Gambar 4.2 Ragam gerak Tari Sayak.96

2. Pengiring Tari Sayak
Tari Sayak ini menggunakan properti tempurung kelapa yang
dibelah dua. Lagu pengiring tarian ini adalah lagu Pisang Kayak. Alat
musik pengiring tarian ini adalah kendang dari bambu (buluh) dan biola.97
Tari Sayak ditampilkan untuk kepentingan hiburan pada saat panen raya,
kenduri, lebaran, maupun untuk penyambutan tamu yang datang ke Desa
Air Batu Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi.
Iringan atau musik yang dinamis dapat menggugah suasana
sehingga penonton atau penikmat memperoleh sentuhan rasa atau pesan
tari yang komunikatif. Iringan tari atau musik diharapkan mampu memberi
keselarasan, keserasian, keseimbangan yang terpadu dan dinamis melalui
96
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Tim PDSPK, Warisan Budaya Tak Benda Kab. Merangin, Jambi (Tari Sayak dan Tari
Pisang), Jurnal, (Merangin: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), hal.4.
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cepat lambat dan keras lembut melodi lagu. Pada dasarnya, tari
membutuhkan iringan sebagai pengatur gerak tari itu sendiri. 98 Properti
yang digunakan dalam prosesi Tari sayak adalah sepasang tempurung
sekaligus menjadi musik internal dan iringi oleh alat musik lainya, seperti:
gendang, gitar, giring-giring/krincing dan biola sebagai musik eksternal.
Lagu pengiring tarian ini adalah lagu Pisang Kayak yang juga merupakan
lagu daerah Bangko.
Lirik Lagu Pisang Kayak99
Oi lah pisang kayak, Oi lah pisang batu
Numpang lah nyo tumbuk, Iyo dek di laman kau
Raso lah nak balek, Raso lah nak kumo
Raso lah nak balek, Iyo dek ka nasib lamo
Jangan dibeli laduku lamasam
Duku nan manih Muarolah Panco
Sejak latadi mato mumandang
hitam lamanih ngiyo dik, hati lah ku gilo
sejak latadi mato mumandang
hitam lamanih ngiyo dik, hati lah ku gilo
Oi lah pisang kayak, Oi lah pisang batu
Numpang lah nyo tumbuk, Iyo dek di laman kau
Raso lah nak balek, Raso lah nak kumo
Raso lah nak balek, Iyo dek ka nasib lamo
Dari labangko kerantau panjang, hendak melalu ke Kota Jati
Siyo lah siyo, mato lah mumandang
Bungo lakembang iyo bang diranting mati
Siyo lah siyo, mato lah mumandang
Bungo lakembang iyo bang diranting mati
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Keni Andewi, Mengenal Seni Tari, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), hal.12
Lagu ini merupakan lagu daerah Bangko. Penempatan lagu ini dalam tari sayak tidak
memiliki alasan khusus. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amri dan Bapak Mat Rasul
selaku pendiri tari sayak yang masih hidup, lagu ini dimasukkan sebagai pengiring tari sayak
karena lagu ini sesuai dengan gerakan dan kehidupan masyarakat setempat pada masanya.
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Oi lah pisang kayak, Oi lah pisang batu
Numpang lah nyo tumbuk, Iyo dek di laman kau
Raso lah nak balek, Raso lah nak kumo
Raso lah nak balek, Iyo dek ka nasib lamo
Sudah kupilih memeli labaju
Baju lajarang nak putih merah
Sudah kupilih dalam suribu
Kau lah surang ngiyo dik, lah kupilih sudah
Sudah kupilih dalam suribu
Kau lah surang ngiyo dik, lah kupilih sudah
Oi lah pisang kayak, Oi lah pisang batu
Numpang lah nyo tumbuk, Iyo dek di laman kau
Raso lah nak balek, Raso lah nak kumo
Raso lah nak balek, Iyo dek ka nasib lamo
Kalu lah iyo samo supadi
samo dirumpun nak padi jarang
Kalu lah iyo samo nak jadi
samo diturut iyo bang piruntung malang
Kalu lah iyo samo nak jadi
samo diturut iyo bang piruntung malang
Oi lah pisang kayak, Oi lah pisang batu
Numpang lah nyo tumbuk, Iyo dek di laman kau
Raso lah nak balek, Raso lah nak kumo
Raso lah nak balek, Iyo dek ka nasib lamo
Kalau biumo di sungai lah ulak
Jangan biumo diujunglah tanjung
Sudahlah lamo aku lah bukendak
Sejak dunio yo dik lah suli bapayung
Sudahlah lamo aku lah bukendak
Sejak dunio yo dik lah suli bapayung
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Oi lah pisang kayak, Oi lah pisang batu
Numpang lah nyo tumbuk, Iyo dek di laman kau
Raso lah nak balek, Raso lah nak kumo
Raso lah nak balek, Iyo dek ka nasib lamo
Batang lasalak buduri-duri
Batang rambutan ditengah laman
Kalu la ulak nak dari kanti jatuh ku sambut
Iyo bang anyut ku renang
Kalu la ngilo nak dari kanti jatuh ku sambut
Iyo bang anyut ku renang
Oi lah pisang kayak, Oi lah pisang batu
Numpang lah nyo tumbuk, Iyo dek di laman kau
Raso lah nak balek, Raso lah nak kumo
Raso lah nak balek, Iyo dek ka nasib lamo
Terjemahan:
Lirik Lagu Pisang kayak100
Oi Pisang Kayak, Oi Pisang Batu
Biarkanlah ia tumbuh, iya dek di halaman rumahmu
Rasa mau pulang, rasa mau ke kebun
Rasa mau kembali, iya dek ke kehidupan lama
Jangan dibeli duku yang masam
Duku yang manis di Muaro Panco
Sejak tadi mata memandang
Hitam manisnya adik, membuat aku tergila
Sejak tadi mata memandang
Hitam manisnya adik, membuat aku tergila
Oi Pisang Kayak, Oi Pisang Batu
Biarkanlah ia tumbuh, iya dek di halaman rumahmu
Rasa mau pulang, rasa mau ke kebun
Rasa mau kembali, iya dek ke kehidupan lama
100

Pisang kayak merupakan nama jenis pisang.
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Dari Bangko ke rantau Panjang, hendak bepergian ke Kota Jati
Sia-sia, mata memandang
Bunga mekar di ranting yang mati
Sia-sia, mata memandang
Bunga mekar di ranting yang mati
Oi Pisang Kayak, Oi Pisang Batu
Biarkanlah ia tumbuh, iya dek di halaman rumahmu
Rasa mau pulang, rasa mau ke kebun
Rasa mau kembali, iya dek ke kehidupan lama
Sudah kupilih membeli baju
Baju nerawang warna merah putih
Sudah kupilih dalam seribu
Hanya kau seorang adik, yang aku pilih
Oi Pisang Kayak, Oi Pisang Batu
Biarkanlah ia tumbuh, iya dek di halaman rumahmu
Rasa mau pulang, rasa mau ke kebun
Rasa mau kembali, iya dek ke kehidupan lama
Kalau itu padi yang sama
Dirumpun dengan padi yang jarang
Kalau lah sama-sama ingin
Mari kita bang jalani susah senang bersama
Kalau lah sama-sama ingin
Mari kita bang jalani susah senang bersama
Oi Pisang Kayak, Oi Pisang Batu
Biarkanlah ia tumbuh, iya dek di halaman rumahmu
Rasa mau pulang, rasa mau ke kebun
Rasa mau kembali, iya dek ke kehidupan lama
Kalau berkebun di Sungai Ulak
Jangan berkebun di Ujung Tanjung
Sudah lama aku memendam
Sejak dunia zaman dahulu
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Sudah lama aku memendam
Sejak dunia zaman dahulu
Oi Pisang Kayak, Oi Pisang Batu
Biarkanlah ia tumbuh, iya dek di halaman rumahmu
Rasa mau pulang, rasa mau ke kebun
Rasa mau kembali, iya dek ke kehidupan lama
Pohon salak berduri-duri
Pohon rambutan di tengah halaman
Kalau niat lebih dari teman jatuh ku sambut
Iya bang hanyut, aku berenang
Kalau gila lebih dari teman jatuh ku sambut
Iya bang hanyut, aku berenang
Oi Pisang Kayak, Oi Pisang Batu
Biarkanlah ia tumbuh, iya dek di halaman rumahmu
Rasa mau pulang, rasa mau ke kebun
Rasa mau kembali, iya dek ke kehidupan lama
Gambar 4.3 Alat Musik Tari Sayak.101
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Gambar 4.4 Properti Tari Sayak.102

3. Pakaian Tari Sayak
Pakaian merupakan salah satu benda kebudayaan yang sangat
penting bagi suku bangsa di dunia. Hal ini dikarenakan pakaian merupakan
kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat berteduh. Pakaian
dibutuhkan manusia untuk menutupi bagian tubuhnya dan melindunginya
dari pengaruh alam.103 Namun seiring dengan perjalanan waktu, pakaian
manusia mengalami perkembangan yang signifikan.
Pakaian adalah barang yang dipakai manusia, melekat pada tubuh
untuk keperluan hidupnya seperti baju, celana, tutup kepala, ikat pinggang
dan lain sebagainya.104 Pakaian dalam kehidupan manusia saat ini tidak
hanya

digunakan

sebagai

pelindung

tubuh

tetapi

juga

sebagai

melambangkan sebuah simbol status, jabatan maupun kedudukan
seseorang.
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Bila ditinjau dari sudut fungsi dan pemakaianya pakaian dapat
dibagi ke dalam empat golongan, yaitu105:
a. Sebagai alat untuk menahan pengaruh dari alam;
b. Sebagai lambang keunggulan dan gengsi;
c. Sebagai lambang yang dianggap suci;
d. Sebagai perhiasan badan.
Bila pakaian direfresentasikan sebagai lambang dan simbol maka
pakaian tersebut memiliki sebuah makna yang ingin disampaikan atau
dengan kata lain pakaian dijadikan sebagai media komunikasi bagi
pemakainya. Seperti halnya pakaian yang dikenakan oleh para penari
Sayak. Pakaian menjadi penunjang utama baginya. Dengan memakai
pakaian khas mereka, maka para penari ini ingin mengkomunikasikan
kepada khalayak mengapa mereka harus memakai pakaian khas Tari
Sayak.
Pakaian tari atau busana tari merupakan busana yang dipakai untuk
kebutuhan tari yang ditampilkan diatas pentas, termasuk asesoris, hiasan
kepala dan tata rias wajah.106 Pakaian yang dipakai oleh para penari Sayak
memiliki nilai filosofis, selain itu pakain Tari Sayak juga dipengaruhi oleh
perbendaharaan gerak tari tersebut.
Adapun pakaian dan kelengkapan yang diperlukan dalam pertunjukan
Tari Sayak adalah sebagai berikut:
a. Tutup kepala yang disebut Tengkuluk Jambi
Salah satu busana terpenting dan simbol kecantikan perempuan
Jambi adalah tengkuluk. Tengkuluk berarti penutup kepala. Tengkuluk
merupakan hiasan yang ada di atas kepala para penari Sayak baik yang
berperan sebagai laki-laki maupun perempuan.

105
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Hal.2

Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hal.26
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Gambar 4.5 Tengkuluk Jambi.107

b. Baju melayu dan celana panjang khusus penari yang berperan sebagai
laki-laki
Busana atau pakaian yang digunakan penari Sayak yang berperan
sebagai laki-laki ialah berupa baju melayu dan celana panjang.
Gambar 4.6 Pakaian pemeran laki-laki.108
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c. Baju kurung berlengan panjang khusus penari yang berperan sebagai
perempuan
Busana atau pakaian yang digunakan penari Sayak yang berperan
sebagai perempuan ialah berupa baju baju kurung berlengan panjang.
Gambar 4.7 Pakaian pemeran perempuan.109

d. Songket
Songket merupakan bagian dari asesoris tari atau properti tari bagi
penari yang berperan sebagai laki-laki. Yang mana songket dipakai
layaknya sarung tetapi tidak sampai menutupi mata kaki hanya
digunakan sampai di bawah lutut. Sedangkan bagi penari yang
berperan sebagai perempuan songket ini menjadi pelindung baginya
dipakai hingga menutupi mata kaki. Selain itu, songket juga
merupakan ciri khas atau kain tradisional yang berasal dari daerah
Sumatera.

109
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Gambar 4.8 Songket.110

Bila melihat penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pakaian yang
digunakan dalam tari tidak hanya digunakan sebagai pembungkus tubuh.
Namun, penggunaan pakaian atau busana tari memberikan andil dalam
penunjukan karakter dan pemberi identitas budaya bagi tari yang
bersangkutan.
Jadi pada prinsipnya pakaian atau busana tari bertujuan untuk
membentuk karakter dan sebagai indentitas budaya dari tarian tersebut.
Bagaimanapun pakaian tari serta properti tari merupakan hal yang tidak
dapat dipisahkan dalam sebuah pertunjukan tari, tanpa pakaian atau
asesoris sebuah pertunjukan tari tidak akan hidup.
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C. Peranan Masyarakat Desa Air Batu
Masyarakat Desa Air Batu berupaya untuk memiliki Peranan terhadap
perkembangan tari khususnya Tari Sayak. Adapun peran masyarakat Desa Air
Batu dalam melestarikan kesenian tari sayak adalah sebagai berikut:
1. Membentuk Sanggar Seni Buluh Batuah Sayak Baguno
Bapak Saidina Ali mengungkapkan bahwa:111 “Sangga Seni Buluh
Batuah Sayak Baguno dibuek untuk tempat kumpul urang nang nguruih
seni tari telebih tari sayak ni. Pio urang muek namonyo Buluh Batuah
Sayak baguno? Sualnyu Buluh tu bagih banyak tuah samu ngan untung
dan Sayak tu banyak gunao”.
Terjemahan: “Sanggar Seni Buluh Batuah Sayak Baguno sebagai
organisasi yang bergerak dibidang kesenian berupaya untuk memiliki
Peranan terhadap perkembangan tari khususnya Tari Sayak. Mengapa
masyarakat memberi nama sanggar ini dengan nama Buluh Batuah sayak
baguno? Karena Buluh Batuah Sayak Baguno itu artinya adalah bambu
(buluh) yang bersuara nyaring saat malam hari dan tempurung (sayak)
yang memiliki banyak fungsi serta sangat berguna”.
Sanggar Seni Buluh Batuah Sayak Baguno melestarikan Tari
Sayak melalui pelatihan-pelatihan dan pementasan-pementasan tari.
Menggunakan metode pelatihan-pelatihan dan pementasan-pementasan,
Sanggar Seni Buluh Batuah Sayak Baguno lebih mudah memperkenalkan
Tari Sayak kepada masyarakat luas.

111

Hasil wawancaradengan Bapak Saidina Ali sebagai Pengelola Sanggar Seni Buluh
Batuah Sayak Baguno, (06 Desember 2019).
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Gambar 4.9 Sanggar seni Buluh Batuah Sayak Baguno.112

Berbicara mengenai sejarah berdirinya Sanggar ini, tidak diketahui
persis kapan pastinya karena tidak tercatat sejarah khusus sejarah
berdirinya. Hal ini dikarenakan pada saat itu hanya diingat saja seperti
ungkapan Bapak Amri yang ditemui saat wawancara selaku salah satu
pendiri sanggar ini “Kalu nak bancang masalah sejarah sangga ni,
dekdao gi nang ntu nyan bilao urang muek boni. Sualnyu boni tu urang
cuma ngingoiklah, dekdao betulih dak dan kami boni mike jugo dak
penting. Jadi aponyan lah nak pakai betulih nyan. Nang pakwo gi ingat,
sangga ni nang muek dulu ado bapo urang nyan lah. Urang tu yolah
nenek moyang awak dulu, pakwo Amri ni, Pakwo Mat Rasul, Pakwo
Bakausin, samo Pakwo Saidina Ali. Boni tu lum ado tempoik nang iyo
nyan, jadi urang nyimpon pekakeh nang banyak tu di umah pakwo nilah
samo kalu nak belatih di tanah lapang wak nil ah. Tapi lamo-lamo, adolah
bantuan dari dateh omon pekakeh nang banyak tu poh. Biaknyu dak ilang
dibueklah tempoik sangga kini dekaik umah pakwo Bakausin, cuma untuk
nyimpon pekakeh samo pakai penari tu lah poh kalu belatih agi di tanah
lapang tu lah sualnyu lum ado gedung nang pas untuk belatih sampai kini
112

Dokumen Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan kebudayaan, kementerian

Pendidikan dan kebudayaan, 2016.

65

poh. Kami belatih di tanah lapang, betegeklah tenda biak ado peneduh
poh tapi kalu ujan kami prei takut basah pekakeh nang banyak tu”.113
Terjemahan: “Mengenai sejarah sanggar ini tidak diketahui persis
kapan dibentuknya, karena pada saat itu masyarakat hanya mengingat saja
dan tidak dicatat. Mereka beranggapan bahwa hal itu tidak begitu penting
untuk dicatat. Adapun pendiri sanggar ini yaitu nenek moyang kita dulu,
Bapak Amri, Bapak Mat rasul, Bapak Bakausin dan Bapak Saidina Ali.
Awalnya sanggar ini belum memiliki gedung sendiri. Rumah saya pun
dijadikan tempat penyimpanan atribut yang digunakan dalam memainkan
tari sayak dan latihan diadakan di lapangan terbuka. Sanggar ini
mendapatkan bantuan dari pemerintah berbentuk atribut yang mendukung
pementasan budayanya seperti alat musik dan pakaian. Seiring berjalannya
waktu dan berdasarkan hasil musyawarah agar atribut tersebut tidak hilang
dan tercecer, rumah Bapak Bakausin pun dijadikan tempat sanggar seni ini
hingga saat ini. Namun latihan tetap diadakan di lapangan terbuka dengan
mendirikan tenda karena belum ada gedung yang memadai untuk dijadikan
tempat latihan. Jika hujan, latihan diliburkan”.
Adapun pengurus sanggar seni ini yaitu:
a. Ketua: Darak Adrami
b. Sekretaris: Untung Saputra
c. Bendahara: Saidina Ali
d. Pemain gendang: Bakausin
e. Pemain biola: Nazardi
f. Pemain rebana: Hendri dan Hotop
g. Vokalis: Rosmaini
Nama-nama diatas merupakan pemerhati budaya asli Desa Air Batu,
sehingga keberadaanya dan sanggar seni ini sangat penting dalam
pelestarian Kebudayaan masyarakat setempat. Adanya sanggar ini juga
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Hasil wawancara dengan Bapak Amri sebagai salah satu pendiri Sanggar seni Buluh
Batuah Sayak Baguno, (22 November 2019).
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sangat membantu dalam terjaganya budaya asli Desa Air Batu khususnya
kesenian tari sayak.
2. Pelatihan Tari Sayak
Pelatih Tari Sayak (Bapak Mat Rasul dan Bapak Amri)
bertanggung jawab dalam pelatihan tari yang di ajarkan pada masyarakat
setempat. Pelatih juga memiliki tanggung jawab pada hasil pelatihan yang
diajarkan oleh pelatih. Para pelatih tari memiliki tanggung jawab dalam
pementasan-pementasan tari yang diadakan oleh masyarakat, diantaranya
adalah pemilihan siswa dalam pementasan, pelatihan dan kematangan
mental dalam pemantasan. Siswa bertanggung jawab atas dirinya sendiri
dalam menangkap materi yang diberikan oleh pelatih.
Bapak Darak Adrami mengungkapkan114 “Bagi yang nak nurut
belatih ado syaroek neh: jantan umur limo taun keateh jadi penari, main
musik samo nyanyi, betinu umur limo taun keateh jadi kanti jantan nang
nyanyi tadek. Belatih ni dak pakai maye dak, budak-budak tu bulih milih
mano nang tuju weknyu dan nang nyu biso”.
Terjemahan: “Untuk mengikuti pelatihan ini ada beberapa
ketentuan yaitu diantaranya: pria berusia 5 tahun keatas untuk posisi
sebagai penari, pemain alat musik dan olah vocal, wanita berusia 5 tahun
keatas untuk posisi sebagai pasangan duet vocalis dalam tari sayak.
Pelatihan diadakan secara gratis, siswa berhak memilih pelatihan apa yang
ingin di pelajari sesuai dengan minat dan bakatnya.”
Tambah Bapak Amri dan Bapak Mat rasul115 Belatih ni tigo kali
minggu. Belatih tari bilo hari senin, rebo dan jum’at jam tengah lapan
malam, belatih main musik sudah nari tadek jam Milan malam samo
belatih nyanyi bilo hari jum’at be jam lapan malam. Belatih ni di tanah
lapang dusun nilah sualnyu lum ado genah nang suwai”.
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Terjemahan: “Latihan rutin dilakukan tiga kali dalam satu minggu.
Latihan Tari dilakukan setiap hari senin, rabu dan jum’at pukul 19.30
WIB, latihan memainkan musik dilaksanakan setelah pelatihan Tari pukul
21.00 WIB dan latihan olah vocal dilakukan setiap hari Jum’at pukul
20.00 WIB. Latihan rutin ini dilaksanakan di alam terbuka seperti
lapangan desa karena belum tersedia ruangan khusus yang memadai untuk
pelatihan-pelatihan ini”.
Gambar 4.10 Latihan Pencak Silat dalam Tari Sayak.116

Pencak silat merupakan suatu seni bela diri tradisional. Jika dilihat
dari sudut seni, dalam gerakan pencak silat terdapat keselarasan serta
keseimbangan antara wirama, wirasa dan wiraga atau keselarasan
irama, penyajian teknik dan penghayatan. Pencak Silat dalam tari
Sayak ini diperagakan sebagai salam pembuka tari sayak.
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Gambar 4.11 Anak-anak latihan Tari Sayak.117

Salah satu budaya asli Desa Air Batu yang tetap bertahan hingga kini
adalah kesenian tari sayak, kebudayaan tersebut dapat tetap terjaga
keberadaanya karena didukung oleh kelompok sanggar seni Buluh Batuah
Sayak Baguno. Kelompok ini memegang peranan yang cukup penting
dalam pelestarian kesenian tari sayak.
Sanggar Seni Buluh Batuah Sayak Baguno memberikan pelatihan tari,
materi yang diberikan pada pelatihan tari meliputi tari klasik, tari kreasi,
dan modern. Materi yang diberikan tentunya berkenaan dengan tari klasik
sanggar ini yaitu Tari Sayak dan Tari Pisang materi diajarkan selama
delapan kali pertemuan hingga siswa-siswanya menjadi ahli dalam
memainkan tarian tersebut. Selain mengajarkan pencak silat dan tari,
Sanggar ini juga mengadakan pelatihan memainkan musik yang nantinya
akan digunakan dalam pementasan tari Sayak tersebut.

117

Dokumentasi Sanggar Seni Buluh Batuah Sayak Baguno, (06 Desember 2019).
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Gambar 4.12 Latihan memainkan alat musik.118

Materi-materi di atas diajarkan hingga pemainya menjadi mantap dan
ahli. Setelah semua materi diajarkan Sanggar ini selalu mengadakan
evaluasi tari pada setiap bulanya. Pada evaluasi tari siswa menarikan
semua tarian yang sudah diajarkan oleh pelatih dengan secara
berkelompok (4 orang) dan menggunakan kostum lengkap.
3. Masyarakat dan Pemerintah bekerjasama dalam pementasan budaya
Salah satu pemegang peranan dalam pelestarian budaya daerah
adalah pemerintah daerah itu sendiri dan didukung oleh pemerintah pusat.
Dalam hal ini pemerintah Desa Air Batu dan pemerintah derah Merangin,
secara rutin menggelar pesta budaya sebagai ajang promosi kesenian tari
sayak tersebut.
Bapak Bakausin mengungkapkan bahwa:119 “Sebenanyo urang
nang wajib muek budayo teruih ado sampe bilo-bilo tu pementah nang iyo
nyan. Pio dikato mantoek, sualnyo nyu nang punyo jabatan dan nyu go
urang nang punyo kuaso kayak di dusun ni. Kami nang urang beso nekni
neh dak biso nak muek banyak bendo kalu dak dari nang paling dateh
118

Dokumentasi Sanggar Seni Buluh Batuah Sayak Baguno, (06 Desember 2019).
Hasil wawancara dengan Bapak Bakausin sebagai masyarakat Desa Air Batu dan juga
merupakan pemain musik dalam pementasan Tari Sayak, (27 Desember 2019).
119
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dulu kalu-kalu kelak banyak salah poh, jadi manek carao pun kami teruih
ngajak nyu biak muek acara apao mantoek ha biak dak ilang budayo nekni
neh. Kalu budayo nekni ilang berarte sio-sio gawe ninaik-ninaik awak
dulu, jadi biak gawe tuo-tuo boni tu dak ilang awak lah nang mueknyo
tejago poh. Karno kami teruih ngajak sampe kini pun jdi kades gi mboh
nyo muek acara untk perame di dusun ni lah nang iyo nyan poh dan jugo
biaknyo dk ilang”.
Terjemahan: “Sebenarnya orang yang paling penting dalam
pelestarian budaya adalah pemerintah. Mengapa dikatakan demikian,
karena beliau merupakan sosok yang memiliki jabatan dan wewenang
seperti di desa ini. Kami sebagai masyarakat biasa tidak bisa melakukan
hal yang lebih jauh jika tidak mendapat izin dari pemimpin, upaya yang
dapat kami lakukan adalah mengajak pemerintah desa untuk terus
melestarikan budaya yang ada ini. Jika budaya ini hilang tentunya akan
sia-sia perjuangan nenek moyang zaman dahulu dalam menerapkan
budaya ini. Dengan upaya ini, pemerintah desa masih terus pengadakan
pementasan budaya sebagai hiburan dan upaya dalam pelestarian
kebudayaan hingga saat ini.”
Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa
peran pemerintah desa sangat penting dalam upaya pelestarian suatu
budaya masyarakat. Masyarakat tidak memiliki wewenang yang penuh
dalam melakukan suatu kebijakan, oleh karenanya pemerintah desa dan
masyarakat harus bekerja sama dalam pelestarian suatu budaya tertentu.
Pementasan tersebut akan berjalan dengan baik jika pemerintah dan
masyarakat dapat bekerja sama dalam pelaksanaannya. Karena pemerintah
tidak dapat mengadakan pementasan tersebut jika masyarakat tidak
membantunya dan masyarakat juga tidak dapat melakukan pementasan itu
tanpa bantuan dari pemerintah desa itu sendiri. Oleh karena itu,
pemerintah desa dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini,
Sanggar seni Buluh Batuah Sayak Baguno berperan aktif dalam
pelaksanaan pementasan budaya tersebut.
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Gambar 4.13 Pementasan Tari Sayak di Taman Budaya Provinsi Jambi.120

Sanggar Seni Buluh Batuah Sayak Baguno melestarikan Tari
Sayak di Kabupaten Merangin melalui pementasan tari. Pementasan Tari
Sayak di Sanggar Seni Buluh Batuah Sayak Baguno dipentaskan pada
acara di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan bahkan diluar daerah
yang menjadikan masyarakat semakin mengenal Tari Sayak sebagai tari
khas Kabupaten Merangin. Pementasan-pementasan yang dilaksanakan
Sanggar Seni Buluh Batuah Sayak Baguno terbagi dalam dua jenis yaitu
pementasan intern dan pementasan ekstern sanggar.
Pementasan intern sanggar yaitu pementasan untuk kepentingan
sanggar. Misalnya pergelaran sanggar, yaitu pementasan dalam rangka
ujian/evaluasi bagi siswa Sanggar Seni Buluh Batuah Sayak Baguno.
Pergelaran merupakan pementasan yang boleh dilihat atau disaksikan oleh
pihak umum. Pementasan ini bisa menjadi sarana untuk mengenalkan serta
menyebarluaskan tari terhadap masyarakat sekaligus bisa dijadikan sarana
hiburan bagi masyarakat.
Pementasan ekstern yaitu pementasan yang dilaksanakan diluar
sanggar untuk kepentingan acara tertentu. Sanggar Seni Buluh Batuah
120

Dokumentasi Sanggar Seni Buluh Batuah Sayak Baguno, (22 November 2019).
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Sayak Baguno melaksanakan pementasan Tari Sayak untuk mengisi acaraacara yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah di Kabupaten Merangin
maupun di luar Kabupaten Merangin.
Sanggar Seni Buluh Batuah Sayak Baguno saat ini masih
mengadakan evaluasi pelatihan tari. Kegiatan ini guna mengevaluasi siswa
dan mengetahui kemampuan siswa sejauh mana pemahaman terhadap
materi yang sudah di berikan oleh pelatih sanggar serta evaluasi ini juga
dilakukan untuk persiapan pementasanya pada acara puncak Festival
Pesona Geopark Nasional Merangin Jambi pada 22 Desember 2019.121

121

2019).

Hasil wawancara dengan Bapak Al-Haris sebagai Bupati Merangin, (23 November

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Peran Masyarakat dalam
Melestarikan Kesenian Tari Sayak di Desa Air Batu” maka penulis dapat
menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Sejarah Tari Sayak: Tari Sayak berasal dari nenek moyang masyarakat
Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi yang telah berumur 200 tahunan. Berawal dari legenda nenek dan
Putri Letup. Tari Besayak selalu ditampilkan oleh pemuda Desa Air Batu
pada pesta pernikahan, acara muda-mudi saat tanam padi (Ketalang
Petang). Selain itu, Tari Sayak juga dilakukan sesudah panen padi. Tari ini
dilakukan secara berpasangan. Tari Sayak sempat menghilang dari
masyarakat Air Batu hingga 60 tahunan lebih. Menyadari pentingnya
budaya, masyarakat berusaha membangkitkan kembali Tari Sayak tersebut
serta mendirikan sanggar seni di Desa Air Batu yang dinamai “Buluh
Betuah Sayak Baguno”. Buluh

Betuah Sayak Baguno artinya adalah

bambu yang bersuara nyaring saat malam dan tempurung yang sangat
berbuga.
2. Pengertian Tari Sayak: Masyarakat Air Batu menyebut tempurung kelapa
dengan nama sayak. Mereka mengartikan tari sayak adalah tari tempurung
kelapa.
3. Adapun peran masyarakat dalam melestarikan Kesenian Tari Sayak yaitu:
Membentuk sanggar seni Buluh Batuah Sayak Baguno; Mengadakan
pelatihan Tari Sayak; Masyarakat dan Pemerintah bekerjasama dalam
pementasan budaya.
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B. Rekomendasi
Dari permasalahan yang dikemukan diatas, maka ada beberapa
rekomendasi yang disarankan antara lain:
1. Untuk pihak pemerintah daerah setempat khususnya pemerintah Provinsi
Jambi

untuk

dapat

memperhatikan

budaya-budaya

daerah

dan

mengembangkanya ke luar daerah khususnya Kesenian Tari Sayak terlebih
kesenian ini telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda
Indonesia. Namun masih kecilnya perhatian dari pusat untuk kelancaran
pengelolaan Kesenian Tari Sayak ini. Dengan memanfaatkan teknologi
terkini pemerintah harusnya lebih mudah dalam mempublikasikan tulisan,
foto maupun video pementasan kesenian ke situs-situs internet. Karena
melihat kalau hanya berbentuk buku masyarakat sekarang cenderung lebih
memilih hal simple seperti gadget untuk mencari informasi.
2. Kepada generasi muda diharapkan dapat kembali mengenal dan
mempelajari dan mencari tahu serta memahami nilai-nilai budaya dan
untuk menimbulkan sikap nasionalisme yang tinggi. Jangan hanya
terhanyut dalam perkembangan zaman sehingga tidak lagi memandang hal
yang bersifat tradisi dan budaya sebagai media pembelajaran yang baik
dalam membangun jiwa dan mentalitas sebagai warga negara Indonesia.
C. Kata Penutup
Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah
memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya serta hidayah-Nya berupa
kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini tentunya banyak sekali terdapat
kekurangan dan kesalahan serta jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu,
dengan kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang
sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi.
Akhirnya, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi
ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan rahmat-Nya
kepada kita semua. Amin ya rabbal’alamin.
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LAMPIRAN
Gambar 1: Wawancara dengan Bapak Muprin,S.Pd, umur 48 tahun. Bapak
Muprin,S.Pd merupakan Kepala Desa PJS Desa Air Batu Kecamatan Renah
Pembarap Kabupaten Merangin.

Adapun tujuan untuk mendapatkan data Desa Air Batu dan mengetahui
bagaimana peran pemerintah desa dalam melestarikan kesenian Tari Sayak.
Dalam hal ini beliau tentunya sangat berperan dalam pelestarian kesenian Tari
Sayak di Desa Air Batu kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin ini dan
beliau juga yang membawa serta memperkenalkan Kesenian Tari Sayak ini
kepada khalayak ramai.

Gambar 2: Wawancara dengan Bapak Marzuki selaku Ketua Adat Desa Air Batu,
umur 56 tahun.

Adapun tujuan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan Kesenian
Tari Sayak serta adat yang berlaku dalam Kesenian Tari Sayak tersebut. Beliau
adalah Ketua Lembaga Adat yang mengatur tentang adat istiadat yang ada di Desa
Air Batu Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.
Gambar 3: wawancara dengan Bapak Amri, umur 59 tahun. Beliau selaku pendiri
dan pelatih Tari Sayak.

Adapun tujuan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan Kesenian
Tari Sayak. Beliau merupakan salah satu pendiri yang sekaligus sebagai pelatih di
Sanggar Seni Buluh Batuah Sayak Baguno Desa Air Batu Kecamatan Renah
Pembarap Kabupaten Merangin.
Gambar 4: Wawancara dengan Bapak Saidina Ali, umur 43 tahun. Ia merupakan
bendahara Sanggar Seni Buluh Batuah Sayak Baguno.

Adapun tujuan untuk mendapatkan data Sanggar Seni Buluh Batuah Sayak
Baguno dan mengetahui bagaimana peran Sanggar Seni dalam melestarikan
kesenian Tari Sayak tersebut.

Gambar 5 : Wawancara dengan Bapak Dr.H.Al-Haris, S.Sos,MH, umur 46 tahun.
Bapak Dr.H.Al-Haris, S.Sos,MH merupakan Bupati Merangin tahun 2013 sekarang.

Gambar 6: Belajar menyanyikan lagu Pisang Kayak yang digunakan dalam
pementasan Kesenian Tari Sayak oleh Bapak Amri.

Dalam sebuah penelitian tentunya tidak lengkap jika seorang peneliti
belum berkecimpung dalam salah satu prosesi dari penelitian tersebut. Peran
seorang perempuan dalam Tari Sayak ini hanya sebagai pasangan duet dalam
menyanyikan lagu Pisang Kayak. Oleh karena itu, saya mencoba belajar
menyanyikan lagu Pisang Kayak beberapa bait yang dinyanyikan oleh perempuan

bersama Bapak Amri. Dalam pementasan Tari Sayak lagu ini diperankan oleh
laki-laki dan perempuan secara duet.
Gambar 7: Bapak Mat Rasul menampilkan sedikit gerakan dalam Tari Sayak yang
ia perankan sebagai perempuan lengkap dengan kostumnya.

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)
PERAN MASYARAKAT DALAM MELESTARIKAN KESENIAN TARI
SAYAK DI DESA AIR BATU KECAMATAN RENAH PEMBARAP
KABUPATEN MERANGIN
NO.

TEKNIK

TOPIK

SUB

SASARAN

KET

Gambaran umum

Desa Air

-

lokasi penelitian

Batu

PERTANYAAN
1

2

Observasi

Wawancara

Lokasi Penelitian

Bagaimana

1. Dari manakah asal Pendiri dan

Bapak Amri

Sejarah Kesenian

Kesenian Tari

pelatih

dan Bapak

Tari Sayak Desa

Sayak?

Kesenian

Mat Rasul

Air Batu ?

2. Sejak kapan

Tari Sayak

masyarakat
melakukan
Kesenian Tari
Sayak?
3. Siapa saja yang
biasanya
melakukan
Kesenian Tari
Sayak?
4. Apa tujuan
masyarakat
melakukan
Kesenian Tari
Sayak?
5. Bagaimana
hukum yang

Ketua Adat

Bapak

Desa Air

Marzuki

terkandung dalam

Batu

Kesenian Tari
Sayak?
6. Bagaimana
konsekuensi jika
hukum adat
tersebut
dilanggar?
3

Wawancara

Makna dan bentuk
Tari Sayak

1. Apa makna

Pendiri dan

Bapak Amri

Kesenian Tari

pelatih

dan Bapak

Sayak?

Kesenian

Mat Rasul

2. Bagaimana bentuk Tari Sayak
Tari Sayak?
3. Apa yang
diperlukan dalam
pementasan Tari
Sayak?
4

Wawancara

Peran masyarakat

1. Mengapa

Masyarakat

dalam

masyarakat masih

Desa Air

melestarikan Tari

mempertahankan

Batu

Sayak

Tari sayak
2. Bagaimana peran

Random

Pengelola

Bapak

sanggar seni

Sanggar

Saidina Ali

Buluh Batuah

Seni Buluh

Sayak Baguno?

Batuah
Sayak
Baguno

5

Observasi
dan

Pelatihan Tari

1. Bagaimana
prosedur pelatihan

Pendiri dan

Bapak Amri

pelatih

dan Bapak

wawancara

Sayak

Tari Sayak?
2. Kapan jadwal

Kesenian

Mat Rasul

Tari Sayak

pelatihan Tari
Sayak?
3. Dimana pelatihan
Tari Sayak
berlangsung?
6

Observasi

Pementasan Tari

Kapan pelaksanaan

Kabupaten

Festival

pementasan Tari

Merangin

Pesona

Sayak?

Geopark
Nasional
Merangin
Jambi

7

Dokomentasi

Lokasi penelitian

1. Data tentang

Kantor

gambaran umum

Camat

Kecamatan Renah

Renah

Pembarap

Pembarap

2. Data tentang
gambaran umum
Desa Air Batu
3. Data tentang
pemerintahan
Desa Air Batu
4. Data tentang
penduduk Desa
Air Batu

Dokumentasi

Kantor Desa Dokumentasi
Air Batu

DAFTAR NAMA-NAMA INFORMAN
1. Nama
Umur

: Muprin, S.Pd
: 48 tahun

Pekerjaan : Kepala Desa Air Batu (PJS)
Agama

: Islam

2. Nama

: Suhaimi

Umur

: 45 tahun

Pekerjaan : Sekretaris Desa Air Batu
Agama

: Islam

3. Nama

: Marzuki

Umur

: 56 tahun

Pekerjaan : Ketua Lembaga Adat Desa Air Batu
Agama
4. Nama
Umur

: Islam
: Amri
: 59 tahun

Pekerjaan : Petani (Pelatih Tari Sayak)
Agama
5. Nama
Umur

: Islam
: Mat Rasul
: 68 tahun

Pekerjaan : Petani (Pelatih Tari Sayak)
Agama
6. Nama
Umur

: Islam
: Saidina Ali
: 43 tahun

Pekerjaan : Petani (Pengelola Sanggar Seni Buluh Batuah Sayak Baguno)
Agama

: Islam

7. Nama

: Al-Haris

Umur

: 46 tahun

Pekerjaan : Bupati Merangin

8. Nama
Umur

: Darak Adrami
: 35 tahun

Pekerjaan : Petani
9. Nama

: Bakausin

Umur

: 50 tahun

Pekerjaan : Petani

CURRICULUM VITAE

Nama

: Nelly Harizah

Tempat/ Tanggal Lahir

: Markeh/ 11 Oktober 1998

NIM

: AS160967

Fakultas

: Adab dan Humaniora

Jurusan

: Sejarah Peradaban Islam

Jenis Kelamin

: Perempuan

Status

: Belum Menikah

Nama Ayah

: Samsul Muharimin

Nama Ibu

: Siti Zahroh

Anak Ke

: 1 dari 1 Bersaudara

Alamat Asal

: Jl. Bangko-Kerinci km.24 Desa Markeh,
Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin

No Telepon

: 085273339373

E-mail

: neliharizah11@gmail.com

Alamat Sekarang

: Rt.07 N0.24 Kota Graha, Desa Mendalo Darat,
Kecamatan Jambi Luar, Kota Kabupaten Muaro
Jambi

JENJANG PENDIDIKAN
Tahun 2004

: SDN MARKEH II

Tahun 2005

: SDN MARKEH I

Tahun 2006-2010

: SDN 008 SAGULUNG KOTA BATAM

Tahun 2010-2012

: MTS AL-BAQIATUSH SHALIHAT

Tahun 2012-2013

: MTS AZZAKARIYAH

Tahun 2013-2016

: SMAN 18 MERANGIN

Tahun 2016-2020

: UIN STS JAMBI

PENGALAMAN ORGANISASI
Tahun 2014-2016

:BPH OSIS SMAN 18 MERANGIN

Tahun 2016-2019

:Anggota Pramuka Racana UIN STS JAMBI

Tahun 2017-2018

:Ketua Bidang Pengembangan Aparatur Organisasi
HMJ SKI

Tahun 2018-2019

:Sekretaris Jenderal DEMA FAH UIN STS JAMBI

