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MOTTO

ََواللهُأ َ ْخ َر َج ُك ْم ِّم ْنبُطُىنِأ ُ َّمهَتِ ُك ْمالَتَ ْعلَ ُمىنَ َشيْئب ً َو َج َعلَلَ ُك ُمبل َّس ْم َع
ََ ص َر َو ْاألَ ْفئِ َدةَلَعلَّ ُك ْمتَ ْش ُكر
ُون
َ َو ْاألَ ْب
Artinya:
Dan Allah Mengeluarkan Kamu Dari Perut Ibumu Dalam Keadaan Tidak
Mengetahui Sesuatupun, Dan Dia Memberi Kamu Pendengaran, Penglihatan
Dan Hati, Agar Kamu Bersyukur.
(QS. An-Nahl:78)1

1

Department Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, Special For Women, Bandung:
Sygma, 2009, Hal. 275.
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ABSTRAK

…… Astuti, Juliyanti Widi. 2020. Mandiangin Tuo Kecamatan Mandiangin Kabupaten
Sarolangun Provinsi Jambi
Pembimbing I
Pembimbing II

: Mailinar,S.,Sos.,M.Ud
: Mina Zahara S.Hum. MA

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pelestarian Kesenian Tari Kain
Kromong Desa Mandiangin Tuo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun
Provinsi Jambi. Kesenian merupakan bagian dari unsur kebudayaan, yang mana
kesenian memberikan gambaran umum tentang wujud suatu bangsa. Pada setiap
kelompok muncul berbagai kesenian yang bersifat khas dan menjadi identitas
masyarakat setempat. Salah satu daerah yang memiliki kesenian tradisional yang
masih dipertahankan masyarakat adalah kesenian Tradisional Tari Kain Kromong,
kesenian ini berasal dari Desa Mandiangin Tuo. Tari kain kromong biasanya
dipertunjukan sebagai hiburan masyarakat pada saat acara pernikahan warga desa
kemudian acara 17 Agustus dan acara resmi lainnya. Kesenian tradisional ini tetap
dipertahankan meskipun harus bersaing dengan hiburan yang bersifat modern.
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang Pelestarian Kesenian
Tari Kain Kromong. Untuk mengetahui bagaimana sejarah dan perkembangan
Kesenian Tari Kain kromong di Desa Mandiangin Tuo. Dan untuk mengetahui
bagaimana pengaruh islam terhadap kesenian Tari Kain Kromong. Dan untuk
mengetahui bagaimana upaya masyarakat Desa Mandiangin Tuo dalam
mempertahankan Kesenian Tari Kain Kromong. Penelitian ini merupakan
penelitan kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, dalam bentuk
pengamatan (observasi non partisipan), tidak berperan serta, artinya peneliti
hanya melakukan satu fungsi saja yaitu hanya mengelolah pengamatan dan tidak
ikut aktif, didalam kegiatan hanya mengamati dari jauh, dan menggunakan
wawancara tak terstuktur agar peneliti dan informan dapat menggunakan
pendapatnya yang lebih bebas, serta menggunakan dokumentasi agar data lebih
akurat dalam peneletian.
Hasil temuan dan pembahasannya adalah, dalam Pelestarian Kesenian Tari
Kain kromong di Desa Mandiangin Tuo ini adalah dimana masyarakat masih
berupaya melestarikan kesenian tari kain di tengah-tengah perubahan zaman yang
semakin modern. Cara masyarakat mengatasi agar kesenian ini tidak hilang adalah
dengan cara mempromosikan kesenian tersebut melalui media sosial, promosi
lisan dengan mengajak masyarakat dan anak-anak generasi muda khusunya
masyarakat Desa Mandiangin Tuo agar melestarikan warisan peninggalan Desa
tersebut agar tidak hilang begitu saja.
Kata Kunci : Pelestarian Kesenian Tari Kain Kromong, Desa Mandiangin Tuo
Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang lengkap dengan pikiran dan
perasaan, disamping itu manusia juga diberikan kemampuan lebih untuk
berfikir. Hal inilah yang membedakan manusia berbeda dengan makhluk
lainnya. Manusia mampu berimajinasi, berkreasi untuk untuk menciptakan
suatu keindahan. Keindahan itulah yang berasal dari kebudayaan. Kebudayaan
merupakan hasil dari cipta, karsa,dan rasa. Dimana kebudayaan ini bisa
dirasakan oleh setiap orang didunia.
Indonesia adalah Negara yang kaya akan suku bangsa, dan kearifan
lokal lainnya masing-masing suku bangsa mempunyai latar belakang
kebudayaan yang berbeda salah satu perbedaan itu bisa dilihat dari aspek
kesenian nya, kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan yang
dihasilkan dari manusia. Selain kekayaan alam dengan keberagaman hayati
dan nabati.2
Kebudayaan dalam satu masyarakat memiliki makna tersendiri bagi
anggotanya serta diwariskan secara turun-temurun di lingkungan keluarga
ataupun dalam komunitasnya. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem
gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang
dijadikan milik diri manusia dengan belajar.3 Dengan kata lain kebudayaan
merupakan aktifitas manusia yang terdiri dari pengetahuan, kepercayaan, seni,
hukum, moral, dan adat istiadat sebagai anggota masyarakat.
Secara umum kebudayaan adalah istilah untuk segala hasil karya
manusia yang berkaitan erat dengan pengungkapan bentuk. Kebudayaan
merupakan wadah tempat hakikat manusia dan pengembangan diri
2

Aina Mulyana, Keragaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia. Jurnal Muqoddimah,
No. (9) Tahun 2013, (Jakarta: Koperts,2013), Hal.43
3
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: PT Rineka Cipta.2009),
Hal.144

1

2

(kebudayaan) tersebut terjalin hubungan yang tidak dapat dipisahkan.
Kebudayaan lahir dari akal budi, jiwa atau hati nurani manusia. Bentuk
kebudayaan tersebut selalu mencerminkan jika ada pertunjukan seni di daerah
mereka, mereka akan berbondong-bondong mendatangi tempat pertunjukan
untuk menonton. Dalam antropologi manusia melakukan aktifitas tersebut
karena manusia meiliki dorongan naluri. Menurut ahli psikologi paling sedikit
ada tujuh macam dorongan naluri salah satunya, yaitu: dorongan akan
keindahan, dalam arti keindahan bentuk, warna, suara, atau gerak. Beberapa
ahli mengatakan bahwa dorongan ahli ini merupakan landasan dari suatu
unsur yang penting dalam kebudayaan manusia, yaitu kesenian.4
Kebudayaan bagi masyarakat diterjemahkan dalam berbagai bentuk
tertentu dimana, yang diwariskan secara turun-temurun dilingkungan keluarga
maupun dalam komunitasnya. Kebudayaan mempunyai fungsi yang besar bagi
manusia dan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dibidang spiritual dan
material sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada
masyarakat itu sendiri. Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau
kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan utama dalam melindungi
masyarakat terhadap lingkungan alamnya.5
Pelestarian secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu usaha atau
kegiatan untuk merawat, melindungi dan mengembangkan objek pelestarian
yang memiliki nilai guna untuk dilestarikan sekaligus memanfaatkan sumber
daya suatu tempat dengan adaptasi terhadap fungsi baru, tanpa menghilangkan
makna kehidupan budaya.6
Masyarakat sebagai kelompok sosial tidak dipisahkan dari berbagai
unsur kebudayaan, salah satunya unsur kesenian. Kesenian adalah merupakan
bagian yang terpenting dalam kebudayaan. Kesenian merupakan daya akal
pikiran naluri manusia yang bersifat indah. Manusia sebagai makhluk

4

Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, (Jakarta: UI-Press. 1997), Hal. 109-111
Supriyanto, Tari Klana Alus Sri Suwela Gaya Yogyakarta Perspektif Joged Mataram ,
(Jurnal Seni Tari Vol 3 No. 1 Mei 2012). Jam. 11.45 WIB
6
Muhammad Bu’ang dkk, Pergeseran Seni Tari Sebagai Upaya Pengembangan Dan
Pelestarian Kebudayaan, (Jurnal Iqra‟ Volume 12 No.01 Mei 2008).Jam. 18.57
5

3

berbudaya tentunya butuh akan hal-hal yang bersifat keindahan. Sebab
keindahan itu adalah unsur konsumtif dari kehidupan rohaniah dan perlu
dibina dan dipelihara agar ada keseimbangan pertumbuhan antara kehidupan
jasmaniah dan rohaniah.7
Kesenian adalah salah satu di antara tujuh unsur kebudayaan yang
bersifat universal umumnya kesenian yang tumbuh dan berkembang dalam
masyarakat bersifat rasio religius. Maksudnya kesenian tidak dapat dipisahkan
dengan kehidupan sosial, dan kesenian muncul untuk kepentingan yang erat
hubungannya

dengan

kepercayaan

masyarakat

setempat.8

Kesenian

merupakan identitas masyarakat yang tidak bisa lepas dari kebudayan yang
bahkan kesenian mempunyai hubungan sejarah dan kondisi sosial yang
berbeda-beda.9
Kesenian sebagai produk dari manusia yang mempunyai banyak jenis
dan ragamnya salah satu adalah kenian tari sekapur sirih yang mana tari ini
digunakan pada saat penyambutan tamu. Kesenian

tari di Indonesia

mencerminkan kekayaan dan keanekaragaman suku bangsa dan budaya
Indonesia. Berdasarkan koreografinya seni tari terbagi menjadi dua yakni, tari
modern dan tari Tradisional. Tari juga digolongkan sebagai tari modern dan
tari Tradisonal. Tari Tradisional adalah suatu tarian yang pada dasarnya
berkembang di suatu daerah tertentu yang berpedoman luas dan berpijak pada
adaptasi kebiasaan secara turun temurun yang dipeluk/dianut oleh masyarakat
yang memiliki kesenian tari tersebut, sehingga upaya-upaya yang harus
dilakukan dalam menggulangi permasalahan tersebut sehingga budaya
Indonesia dapat tetap ada.10
Kesenian Tradisional mengambarkan budaya setempat dan memberi
warna pada masyarakat di tempat itu, ada banyak kesenian tari yang
7

Olan Situmorong, Seni Rupa Islam, Pertumbuhan Dan Perkembangan, (Bandung:
Angkasa, 1993). Hal 1-2
8
Djoko Prasetya, Tanya jawab ilmu budaya dasar,( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997),
Hal. 14
9
Sidi, Ghazalba, PengantarIslam Tentang Kesenian,( Jakarta: Bulan Bintang,1997), Hal.
204
10
Jamalul Lail, Seni Pengabdian Masyarakat, Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, Vo.14,
No. 2 mei 2015, Hal 12
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merupakan identitas dari suku bangsa di Indonesia serta memberi gambaran
umum tentang wujud suatu bangsa, pada setiap kelompok muncul berbagai
jenis kesenian yang bersifat khas identitas kebudayaan masing-masing salah
satu diantaranya adalah kesenian tari. Keunikan dalam kesenian itu bisa dilihat
dari teknik gerak tubuhnya atau pakaiannya, karena kesenian tari merupakan
identitas suku-suku bangsa dan di dunia misalnya tari Saman dari Aceh.11
Begitu juga dengan Jambi yang merupakan salah satu provinsi di
Indonesia yang memiliki berbagai bentuk kesenian tradisional, seperti seni
vocal berupa lagu khas daerah, seni rupa, seni pertunjuka, cerita rakyat,
permainan tradisional, dan masih banyak beragam jenis lainnya. Keragaman
seni, budaya dan tradisi yang merupakan hasil karya budaya ini perlu untuk
dikembangkan. Pengembang seni budaya memiliki peranan yang sangat
penting dalam meningkatkan apresiasi masyarakat dari generasi ke generasi
terhadap keragaman budaya. Tumbuh dan berkembangnya kesenian
dipengaruhi oleh kondisi masing-masing wilayah, sehingga kesenian dapat
berbeda-beda di setiap tempat.12
Kesenian tradisional Jambi sangat banyak jenisnya, salah satu
diantaranya adalah seni musik. Seni musik Jambi ini cukup memiliki banyak
ragam serta coraknya pada tiap-tiap daerah dan suku dalam kelompok
masyarakat adat Jambi. salah satu kekayaan akan kesenian yang tumbuh di
Jambi yaitu di desa Mandiangin Tuo.
Desa Mandiangin merupakan salah satu desa yang berada di kabupaten
Sarolangun. Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang
memiliki bentuk keanekaragaman bentuk kesenian Tradisional yang
merupakan representasi dari suku-suku bangsa yang ada di wilayah Jambi

11

Asep Supianudin, Model Konservasi Seni Islam Indonesia Studi Atas Pelestarian dan
Perlindungan Seni Tari Saman Aceh,( Jurnal Peradaban Islam Vol. 16 No.1, Tahun 2019). Jam.
21.04 WIB.Hal. 64
12
H. Hasip Kalimudin Syam Datuk Setio Agamo, Seni Dan Budaya Adat Jambi, Jilid V,
(Jambi: Lembaga Data Privinsi Jambi, 3014). Hal.3
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misalnya: tari Selampit Delapan, Sekapur Sirih, Selaras Pinang masak Jambi,
Selendang Mak Inang Jambi, dan tari rentak kudo.13
Tari-tari tersebut merupakan salah satu identitas dari Jambi yang salah
satunya terdapat di Desa Mandiangin Tuo yaitu Kesenian Tari Kain kromong.
Kesenian tari kain kromong adalah kesenian Tradisional Daerah yang
merupakan peninggalan dari suku melayu yang tinggal di Desa Mandiangin
Tuo. Kesenian Tari kain ini dulunya masyarkat sangat mempercayai berasal
dari mahluk halus namun seiring perkembangan zaman dan semakin
berkembangnya bebagai macam media seakan-akan kepercayaan ini hilang
dan hanya sebagian masyarakat pada zaman dahulu yang mempercayainya.
Namun dengan demikian tari kain ini masih dipertahankan kelestariannya oleh
masyarakat

setempat, agar tidak punahnya warisan budaya agar generasi

muda masa kini dapat menikmatinya.
Perkembangan seni budaya tari memiliki peranan yang sangat penting
dalam meningkatkan apresiasi masyarakat dari generasi ke generasi terhadap
keragaman budaya. Tumbuh dan berkembangnya kesenian dipengaruhi oleh
kondisi masing-masing wilayah, sehingga kesenian dapat berbeda-beda
disetiap tempat.14
Dalam kehidupan sosial budaya mereka memiliki salah satu bentuk
peninggalan budaya kesenian yaitu tari kain kromong. Lahirnya tari kain
kromong pada tahun 1800, di Mandiangin belum terbentuk suatu kampung
maupun desa, serta belum adanya pemerintahan dan Mandiangin belum
mempunyai nama, akan tetapi pada saat itu lahirlah sebuah kesenian yang
dinamakan kesenian tari kain kromong.15
Tari Kain Kromong merupakan kesenian tradisional daerah yang
ditampilkan sebagai hiburan, atau sering kali dipakai pada acara-acara
sambutan dan perpisahan di Desa Mandiangin. Asal muasal tari kain tersebut

13

Missela Nifitri, Bentuk Penyajian Tari Piring Di Daerah Guguak Pariangan Kabupaten
Tanah Datar, No. (1) Tahun 2015, (Institut Seni Indonesia), Jam. 20.49 WIB. Hal. 116
14
H.Hasip Kalimanudin Syam Datuk Setio Agamo,Seni dan Budaya Adat Jambi,jilid V,
(Jambi: Lembaga Adat Provinsi Jambi. 2003). Hal.3.
15
Berdasarkan Dokumen Desa Mandiangin, Tahun 2017.
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adalah dari seorang perempuan yang di temukan oleh sekelompok dari suku
damai yakni tirau gurah lalu diberi nama Satisa, tirau tersebut memiliki dua
alam dan pintar bicara. Tetapi setelah dipelihara lama kelamaan ahirnya tirau
tersebut bisa bicara kembali, lalu ia bekerja di rumah sambil menenun kain
kemudia setelah kain tenunan selesai ditenun, ia merasa sangat gembira sekali
sehingga luapan rasa gembira yang tak terhingga dia menari-nari memakai
kain yang ia tenun, dan ia menggunakan mulutnya sebagai musik untuk
mengiringi tariannya, nada suara mulutnya indah sekali sehingga bagaikan
suara kromong, gong, serta gendang. 16
Berdasarkan data yang penulis dapatkan, kesenian tari kain kromong di
Desa Mandiangin Tuo ini masyarakatnya berupaya melestarikan peninggalan
warisan tersebut, dulunya tari kain ini hanya dilakukan hanya dilakukan oleh
ibu-ibu atau masyarakat yang umumnya sudah berkeluarga namun,seiring
berkembangnya

zaman

masyarakat

mulai

memperkenalkan

warisan

penginggalan kesenian ini kepada keturunannya. Namun, seiring dengan
perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan
banyak sekali macamnya dan jenis hiburan dimana-mana. Menjadikan
kesenian tari kain kromong ini mulai kurang diminati oleh generasi muda
sekarang akan tetapi, masyarakat Desa Mandiangin Tuo masih berupaya
mempertahankan serta melestarikan kesenian tari kromong sebagai bentuk
keperdulian masyarakat terhadap warisan budaya. 17 Kemudian kesenian tari
kain kromong ini lambat laun mengalami perubahan dari segi pakaian yang
mengikuti perkembangan zaman, akan tetapi dalam hal ini masyarakat masih
berupaya untuk mempertahankan kesenian tari kain kromong agar tetap eksis
ditengah-tengah masyarakat yang semakin modern
Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti pelestarian
kesenian tari kain kromong di Desa Mandiangin Tuo, yang mana masyarakat
berupaya melestarikan kesenian tari kain kromong di tengah perubahan zaman
serta teknologi yang semakin pesat. Dari permasalahan latar belakang diatas
16

Berdasarkan Dokumen Desa Mandiangin, Tahun 2017.
Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Sudewi. Salah satu pemain dalam kesenian tari kain
kromong di Desa Mandiangin Tuo,(29 November 2019, 13.00 WIB s/d 14.45 WIB)
17
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membuat penulis tertarik untuk mengkaji penelitian yang berjudul:
Pelestarian Kesenian Tari Kain Kromong di Desa Mandiangin Tuo
Kecamatan Mandiangin Tuo Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana sejarah dan perkembangan kesenian tari kain kromong di Desa
Mandiangin Tuo?
2. Bagaimana Pengaruh Islam Terhadap Kesenian Tari Kain Kromong?
3. Bagaimana

upaya

masyarakat

Desa

Mandiangin

Tuo

dalam

mempertahankan kesenian Tari Kain Kromong?
C. Tujuan Penelitian
1. Mendeskripsikan bagaimana sejarah dan perkembangan kesenian tari kain
kromong di Desa Mandiangin Tuo.
2. Mendripsikan bagaimana pengaruh Islam terhadap kesenian tari kain
kromong di Desa Mandiangin Tuo.
3. Mendeskripsikan bagaimana masyarakat Desa Mandiangin Tuo dalam
mempertankan kesenian tari kain kromong.
D. Manfaat Penelitian
Sebagaimana telah diketahui apa tujuan dari penulisan skripsi ini adalah
supaya bermanfaat bagi pembaca:
1. Manfaat Teoritis: dengan adanya penelitian skripsi mengenai pelestarian
kesenian tari kain kromong di Desa Mandiangin Tuo, maka masyarakat
berupaya melestarikan dan mempertahankan agar budaya daerah ini tetap
ada dan selalu terjaga sehingga budaya peningalan tersebut bisa dinikmati
oleh generasi muda pada saat ini.
2. Manfaat Praktis: dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap agar dapat
memberikan informasi serta menambah wawasan tentang adanya kesenian
tari kain kromong di Desa Mandiangin Tuo.
3. Untuk melengkapi persyaratan akademik dalam rangka memperoleh gelar
Sarjana Strata (S1) Fakultas Adab dan Humaniora Jurusan Sejarah
Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Sultah Thaha Saifuddin Jambi.
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E. Tinjauan Pustaka
Tinjauan merupakan salah satu usaha untuk memperoleh data yang
sudah ada, karena data merupakan salah satu hal yang terpenting dalam ilmu
pengetahuan, yaitu menyimpulkan fakta-fakta meramalkan gejala-gejala baru
mengisi yang sudah ada atau sudah terjadi. 18 Untuk mengetahui apakah yang
saya teliti dalam karya ini sudah ada yang melakukan penelitian sebelumnya
atau belum ada yang melakukan penelitian, maka diperlukan suatu kajian
penelitian terdahulu. Dari hasil tinjauan pada hasil penelitian sebelumnya,
maka penulis telah menemukan beberapa buku yaitu:
1. Penelitian yang ditulis oleh Mhike Suryawati, yang berjudul Estetika Tari
Sekapur Sirih Sebagai Tari Penyambutan Tamu di Kota Jambi.19 Yang
mana didalamnya membahas tentang Estetika yang terdapat dalam tari
sekapur sirih. Tari sekapur sirih merupakan tari penyambutan tamu di kota
Jambi, tari sekapur sirih difungsikan sebagai tarian selamat datang untuk
menyambut para tamu terhormat yang datang ke Jambi. Gerakan tari ini
bersumber falsafah Alam Takambang jadi guru, yaitu melihat kepada alam
dan isinya yang distilisasi dan ditata dengan mempertimbangkan nilai
estetika dan norma yang berlaku pada masyarakat Jambi. Metode yang
akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Langkahlangkah atau metode penelitian yang meliputi observasi, pengumpulan
data, dokumentasi, dan wawancara.Bentuk dan estetika tari sekapur sirih
dan makna falsafah yang terdapat dalam tarian tersebutdapat dilihat dari
pemahaman estetika dan dinamika yang dilihat dari bentuk tarian tersebut,
kemudian makna falsafah yang tergantung dalam masing-masing gerak.

18

Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat. ( Yogyakarta: Gramedia,
1998), Hal. 10
19
Mhike Suryawati. Estetika Tari Sekapur Sirih Sebagai Tari Penyambutan Tamu di Kota
Jambi, (Jurnal Ilmu Humaniora. Vol. 02, No. 02, Desember 2018https//onlinejournal.unja.ac.id/index.php/titian) jam. 11.00

9

2. Penelitian Misselia Nofitri, yang berjudul Bentuk Penyajian Tari Piring di
Daerah Guguak Pariangan Tanah Datar.20 Dimana membahas tentang
memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan tari piring di daerah lain di
Minangkabau. Terutama dari segi konsep dan bentuk penyajiannya.Dari
konsep, tari piring adalah sebuah paket pertunjukan yang didalamnya
terdapat properti piring, saputangan dan pisau.Tradisi tari piring ditarikan
oleh empat orang penari laki-laki dengan ketentuan dua menggunakan
properti pisau. Keempat penari ini menari bersama-sama mengikuti bunyi
musik pengiringnya. Alat musik pengiringnya adalah gandang kantianak,
telempong pacik, pupuik gadang (baju terbuat dari daun kelapa), dan
kostum yang digunakan adalah baju milik (baju randai), ending,
sesamping sarung bugis dan destar. Pertunjukan tari piring biasanya
ditampilkan pada acara pacu jawi, dan upacara perkawinan. Namun dalam
perkembangan zaman tari ini bisa saja ditampilkan kapan saja sesuai
dengan permintaan.
3. Penelitian skripsi Sony Triatmaja “Eksistensi Kesenian Tradisional Biduk
Sayak di Desa Lubuk Sepenuh Kecamatan Pelawan Kabupaten
Sarolangun di Tinjau Dari Budaya Islam”. Yang mana didalamnya
membahas tentang salah satu daerah yang memiliki kesenian tradisional
yang masih dipertahankan masyarakat adalah kesenian tradisional Biduk
Sayak yang berasal dari desa Lubuk Sepenuh Kecamatan Pelawan
Kabupaten Sarolangun. Biduk Sayak

biasanya dipertunjukkan sebagai

hiburan masyarakat pada saat acara pernikahan warga desa. Kesenian
tradisional ini tetap dipertahankan meskipun harus bersaing dengan hibura
yang

bersifat

modern

seperti

organ

tunggal,

atau

hiburan

oechesta.Berdasarkan temuan lapangan, kesenian tradisional Biduk Sayak
ini merupakan pertunjukan hiburan saling balas pantun yang berisi bagi
tiap pernikahannya, serta diiringi dengan tarian daerah yang menceritakan
bagaimana pergaulan muda-mudi seharusnya. Upaya yang dapat dilakukan
20

Misselia Nofitri. Bentuk Penyajian Tari Piring Di Daerah Guguak Pariangan
Kabupaten Tanah Datar (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Karya Seni). Vol. 17, No 1, Juni 2015,
Hal. 1-165). Jam 09.00
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dalam memperlakukan Biduk Sayak adalah mengajak muda-mudi dan
masyarakat untuk mencintai kebudayaan daerah, serta peran pemerintah
untuk menjadikan Biduk Sayak sebagai bagian bidang studi kesenian di
Sekolah.

BAB II
KERANGKA TEORI
A. Kebudayaan
Kebudayaan adalah seluruh hasil usaha manusia baik berupa benda
maupun buah pikiran dalam penghidupannya. Menurut ilmu antropologi
kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya
manusia dalam kehidupan dan masyarakat yang dijadikan milik manusia
dalam belajar.21
Kebudayaan itu ada tiga wujudnya yaitu:
1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai norma,
peraturan dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari
manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.
Setiap manusia pasti memiliki kebudayaan masing-masing , hanya saja
setiap kebudayaan yang dimiliki masyarakat berbeda-beda satu sama lain,
dalam konteks itu kebudayaan tidak bisa dipisahkan dari suku-suku bangsa.
7 unsur kebudayaan Menurut Koentjaraningrat yang dapat ditemukan
pada semua bangsa di dunia, yaitu:22
1. Bahasa
2. Sistem Pengetahuan
3. Sistem Kemasyarakatan atau Organisasi Sosial
4. Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi
5. Sistem Mata Pencaharian Hidup
6. Sistem religi
7. Kesenian
Ketujuh unsur kebudayaan yang dikatakan oleh Koentjaraningrat
diatas, kesenian tari merupakan salah satu dari unsur kebudayaan sebagaimana

21
22

Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi1,( Jakarta: Rineka Cipta,1996), Hal.144
Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi 1, Hal.80
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yang dijelaskan oleh Koentjaraningrat. Unsur-unsur kebudayaan diatas
mempunyai fungsi dalam kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan
naruli

makhluk

hidup

manusia

yang berhubungan

dengan

seluruh

kehidupannya.23 Oleh karena itu unsur “kesenian” berfungsi untuk
memuaskan hasrat naluri manusia akan hal keindahan.24
Dari beberapa penjelasan diatas tentang kebudayaan, maka posisi
kebudayaan yang penulis teliti adalah merupakan bagian dari unsur
kebudayaan yaitu salah satunya adalah kesenian.

B. Kesenian
Seni pada mulanya adalah proses dari manusia dan oleh karena itu
merupakan sinonim dari ilmu. Seni bisa dilihat dari kreativitas manusia seni
juga dapat diartikan dengan sesuatu yang diciptakan manusia yang
mengandung unsur keindahan.25 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.26
kesenian adalah suatu nilai hakiki yang tidak bisa dipisahkan dari
kehidupan manusia.27 Kesenian merupakan suatu hasil karya manusia yang
mempunyai nilai keindahan yang dapat dinikmati serta dirasakan oleh
manusia.28 Seni yaitu penjelma rasa yang indah yang terkandung dalam jiwa
manusia, dilahirkan dengan perantara alat komunikasi kedalam bentuk yang
dapat ditangkap oleh indra pendengar (seni suara), penglihatan (seni lukis),

23

Alo Liliweri, Pengantar Studi Kebudayaan, (Jakarta: Nusa Media , 2014). Hal. 23
Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi 1, Hal.88
25
Badrus Sholeh, skripsi “Kesenian Tari Topeng di Desa Muaro Jambi Kec.Maro Sebo
Kab.Muaro Jambi”, Fakultas Adab dan Humaniora IAIN STS Jambi, 2016, Hal.19
26
Badrus Sholeh, skripsi “Kesenian Tari Topeng di Desa Muaro Jambi Kec.Maro Sebo
Kab.Muaro Jambi”, Fakultas Adab dan Humaniora IAIN STS Jambi, 2016.Hal.19
27
Rafael Raga Maram, Manusia dan kebudayaan. Hal. 103
28
Triyanto Haryanto, Antropologi, 2012. Hal. 3
24
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atau dilahirkan dengan perantara gerak (seni tari, drama).29 Kesenian mengacu
pada nilai keindahan (estetika) yang berasal dari ekspresi hasrat manusia
terhadap keindahan yang dinikmati dengan mata atau telinga. Sebagai
makhluk yang mempunyai cita rasa tinggi, manusia menghasilkan berbagai
corak kesenian mulai dari yang sederhana hingga perwujudan kesenian yang
kompleks.30
C. Kesenian Tradisional
Kesenian tradisional merupakan tradisi dalam tulisan berikut dilihat
sebagai identitas kultural masyarakat pendukungnya yang berfungsi secara
sosial

dan

ritual.

Kesenian

tradisional

juga

dipercaya

masyarakat

pendukungnya tidak saja sekedar sebagai hiburan yang menciptakan
kegembiraan, namun ia juga menjadi media yang mampu memfasilitasi do’a
dan harapan mereka. Kendatipun penyajian kesenian tradisional saat ini
mengalami perubahan bentuk strategi adaptif masyarakat pendukung dalam
mempertahankan dan melestarikan kesenian tradisional. Determinasi teknologi
komunikasi atau terpaan teknologi komunikasi hadir dalam kehidupan
masyarakat sehari-hari, termasuk didalamnya kesenian tradisional mereka.31

D. Kesenian Islam
Agama Islam tidak memberikan atau menggariskan teori dan ajaran yang
rinci tentang seni dengan bentuk-betuknya, sehingga belum memiliki
“batasan” tentang seni Islam yang diterima semua pihak. Kesenian Islam tidak
harus berbicara tentang islam, ia tidak harus berupa nasihat langsung atau
anjuran berbuat kebajikan, bukan juga abstrak tentang akidah. Seni yang
islami adalah seni yang menggambarkan wujud ini, dengan bahasa yang indah
serta sesuai dengan cetusan fitrah. Seni islam adalah ekspresi tentang

29

Abdurrahman Al Baghdadi, Seni Dalam Pandangan Islam Seni,vocal, Seni Musik dan
Tari,( Jakarta: Gema Insani Perss. 1991). Hal. 13
30
Sulasman, dan Setia Gumilar,Teori-Teori Kebudayaan dari teori Hingga Aplikasi, (
Bandung: CV Pustaka Setia,2013). Hal.43
31
Agus Maladi Iranto, Kesenian Tradisional Sebagai Sarana Strategi Kebudayaan di
Tengah Determinasi Teknologi Komunikasi, (NUSA, Vol. 12. No. (1) 2017). Jam 22.37 WIB
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keindahan wujud dari sisi pandangan islam tentang islam, hidup dan manusia
mengantar menuju pertemuan sempurna antara kebenaran dan keindahan.32

E. Kesenian Tari
Kesenian tari adalah seni yang mengekspresikan nilai batin melalui gerak
yang indah dari tubuh/fisik dan mimik. Seni tari secara umum memiliki aspekaspek 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 berhubungan dengan gerak yang panjang atau pendek, gerak yang
besar atau kecil.33
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
penari.34
Jenis-jenis tari diantaranya:
1. Tari Tradisional
Tari Tradisional adalah suatu tarian yang pada dasarnya
berkembang di suatu daerah tertentu yang berpedoman luas dan berpijak
pada adaptasi kebiasaan secara turun temurun yang dipeluk atau dianut
oleh masyarakat yang memiliki tari tersebut. Tari tradisional umunya
memiliki nilai historis yang tinggi, pedoman yang luas dan berpijak pada
32

Kaidah Shihab, Wawasan Tentang Al-Qur‟an. (Bandung: Mizam, 1996) Hal, 398
Supriyanto, Tari Klana Alus Sri Suwela Gaya Yogyakarta Perspektif Joged Mataram,
(Vol. 3. No.(1) 2012). Jam 20.35 WIB
34
Rahmida Siawati, dkk, Seni Tari, Jakarta: Direktorat Pembinaan sekolah Menengah
Kejuruan, 2008. Hal.7
33
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adaptasi adat istiadat lingkungan sekitar tempat tumbuhnya. Sehingga
upaya-upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangi permasalahan
tersebut sehingga budaya Indonesia dapat tetap ada.35
Jenis tari tardisional Jambi sangat banyak sekali macamnya, dari
bentuk tari yang sangat sederhana sampai pada mempunyai nilai arti yang
cukup tinggi. Berdasarkan tingkat nilai artistiknya, aturan-aturan yang
dipakai didalamnya suasana yang ditimbulkan sewaktu tarian tersebut
dipertunjukkan serta ciri-ciri lainnya, maka tarian tradisional jambi dapat
kita bagi menjadi dua kelompok pula:

a. Tari Primitif
Tarian- tarian primitif adalah jenis tarian yang berasal dari
masyarakat primitif (Pra-Hindu) dimana unsur-unsur kepercayaan
animisme atau totenisme banyak terdapat didalamnya.Istilah primitif
berasal dari kata primis yang berarti mula atau pertama. Pada
umumnya tarian primitif dilakukan pada hari-hari tertentu atau pada
sat-sat yang telah ditentukan. Unsur kerawuhannya terasa sangat
dominan dalam penampilannya, unsur-unsur trans ini dilakukan
dengan

maksud

tertentu

pula

seperti

untuk

pemujaan

dan

penyembahan terhadap arwah nenek moyang mohon keselamatan pada
rakyatnya serta perlindungan ke antara anggota-anggota masyarakat
mereka yang terkena penyakit diakibatkan dari gangguan roh-roh jahat,
memohon datangnya hujan bila musim kemarau berkepanjangan. 36
Tarian-tarian ini lebih banyak ditujukan serta diperuntukan
kepada alam spiritual sehingga tarian primitif ini dipercayai kekuatan
magis didalamnya. Kekuatan magis itu sangat penting kedudukannya
dalam masyarakat primitif sebagai sarana dan alat untuk berhubungan
dengan roh-roh yang disucikan roh-roh tersebut sangat dipuja oleh
35
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masyarakat tersebut. Tarian primitif lebih merupakan kehendak
maupun keyakinan yang didalam pelaksaannya dibutuhkan dan sangat
diperlukan masa pengabdian yang tinggi dan ketulusan hati yang
melakukannya

serta

masyarakat

pendukungnya

dengan

rasa

ketulusannya yang ikhlas. 37
Bentuk-bentuk tari primitif ini tidak banyak lagi kita jumpai dalam
masyarakat yang telah maju, tapi di daerah pedalaman tari ini masih
sangat utuh dan masih berbentuk tari asal. Tari di pedalaman ini
dilakukan oleh masyarakat suku terasing (kubu). Tarian-tarian ini
sangat disucikan oleh masyarakat pemakainnya, sehingga bentuk tari
tidak bisa dipertunjukkan disembarangan tempat.38
b. Tari Rakyat
Tari rakyat ada yang berbau primitif dan berupa tari
tradisional secara mudah agar dapat dikatakan bahwa tari rakyat adalah
jenis tarian yang merupakan ungkapan kehidupan rakyat yang sanggup
ditarikan oleh orang ramai karena bentuk tari ini sangat spontan dan
mudah dengan segala perlengkapan yang dipakai juga sederhana dan
murah.
Tari rakyat merupakan tarian pergaulan (sosial dance) yang
dilakukan secara berpasangan ataupun secara masal yang didalamnya
terkandung unsur-unsur gembira atau unsur humor atau kocak. Tari
rakyat yang disebut folk dance sangat sederhana bentunya tidak
banyak terkait oleh norma-norma tertentu baik bentuk tarian maupun
bentuk musik pengiring tarian tersebut. Sebab yang dipentingkan
dalam tariannya adalah masa gembira serta hiburan baik sipenari itu
sendiri maupun bagi mereka yang melihat dan menikmatinnya. Pada
umumnya tarian daerah Jambi berbetuk tarian rakyat seperti tari di
daeah yaitu pauh (Kabupaten Sarko, Bungo Tebo, dan Batang hari)
37
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biasannya tari ini dilakukan semusim seperti setelah melaksanakan
panen. Tari semayo (Sarko), tari inai (Kuala Tungkal) dan lain-lain.
Pementasan tari tersebut biasannya dilakukan setelah masyarakat
selesai mengerjakan sawah ladang ataupun, hari-hari besar lain juga
sering dipertunjukan pada saat adanya upacara adat.39
c. Tari Klasik
Tari klasik ialah bentuk tari yang sudah mapan lengkap dengan
segala macam norma-norma yang mengatur jalannya tarian tersebut,
tarian klasik telah mempunyai atururan-aturan tertentu dan mempunyai
nilai artistik yang sangat tinggi dan mempunyai standar yang tertentu
pula. Biasanya tari klasik ini berasal dari kalangan istana pada masa
dulunya, ia tidak banyak dikenal oleh masyarakat umumnya ia
ditarikan oleh kalangan tertentu saja. Tapi ada juga tari klasik yang
berasal dari tari tradisional. Tari klasik pada umumnya telah
mengalami proses kristalisasi dan perjalanan yang cukup panjang yang
seringkali tari klasik mempunyai nilai tradisional yang kemudian
melahirkan tari klasik tradisional. Melihat tari yang ada di daerah
Jambi serta melihat standar-standar yang membatasi apa yang disebut
tari klasik maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk daerah Jambi
sampai dewasa ini belum ada dan ditemui tarian klasik daerah ini. 40
d. Tari Modern
Tari modern, dimana pengaruh budaya Negara lain sangat
menyeseuaikan dengan perkembangan budaya dan teknologi masa
kini, maka tari modern lebih diminati dan mendapat tempat yang lebih
baik dibandingkan dengan tari tradisi. Modern Dance berkembang
sejak awal abad ke 20 sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap tari
balet, modern dance berasal dari Eropa, dan pada tahun 1930 Amerika

39
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Serikat telah menjadi pusat tari modern untuk eksperimen.
Perkembangan tari modern memiliki ragam gerak yang sangat
bervariasi, mulai dari Break dance, hip hop dance, menjadi jenis tari
yang digemari masyarakat dikalangan muda.41

F. Klasifikasi Berdasarkan Fungsi
Fungsi tari dimasing-masing daerah di Indonesia satu sama lainnya bedabeda adanya perbedaan fungsi tari ini disebabkan oleh faktor agama dan adatistiadat yang dipakai masing-masing daerah dan tempat di mana tarian
tersebut hidup dan berkembang. Masyarakat Jambi yang sebahagian besar
masyarakatnya adalah pemeluk agama Islam yang taat sedangkan tari yang
ada di Jambi sudah ada sebelum agama Islam masuk ke daerah Jambi
sehingga tarian tersebut banyak disesuaikan dengan kehendak agama, tapi
banyak pula tarian yang terdapat tatanan dari para alim ulama setempat
sehingga menyebabkan kesuraman perkembangannya. Yang jelas tarian di
daerah Jambi sangat erat hubungannya dengan adat istiadat yang dipakai di
daerah ini, sehngga perkembangan dan pertnjukkan tari tidak bisa dipisahkan
denan adat istiadat daerah. Tari Jambi jika di klasifikasikan menurut fungsinya
maka dapat kita bagi dalam beberapa kelompok, 42 seperti :
1. Tarian Upacara
Semua tarian yang bermaksud dan bertujuan untuk melaksanakan
upacara adat dan agama dimasukkan dalam kelompok tarian-tarian untuk
tarian upacara adat dan agama. Tari yang ada kaitannya dengan kegiatan
upacara tersebut sangat dijaga kesucian oleh pelakukknya tarian Jambi
yang masuk kelompok ini adalah: tarian-tarian suku anak dalam (sirih
layang) tari iyo-iyo, tari aseak, dan lain-lain.

41
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2. Tarian Hiburan
Tari ini dipentaskan bukan saja untuk hiburan bagi masyarakat
yang menari tapi juga untuk kepuasan masyarakat yang ikut melihat tarian
ini bisa saja berbentuk tari pergaulan (sosial dance), tarian bersama dan
lain-lain yang penting tari tersebut dapat mengungkapkan rasa gembira
dan senang, tarian yang masuk dalam kelompok ini tidak begitu terikat
dengan waktu pementasan ia bisa saja dilakukan di umo-umo di pinggir
sawah untuk menyatakan kegembiraan sesudah panen atau ditengah
halaman rumah di waktu malam hari terang bulan dan sebagainnya.
3. Tari Tontonan
Sesungguhnya semua tari yang di Jambi termasuk kedalam
kategori tari tontonan, karena semua tariannya yang dapat dinikmati dan
dirasakan dalam suatu pertunjukan maka tarian tersebut termasuk kedalam
kelompok tari tontonan. Tapi yang dimaksud dengan tarian tontonan disini
ialah tari yang memang dipersiapkan untuk suatu pertunjukan apakah ia
tarian tradisional atau tarian rakyat dan tari kreasi baru, tapi yang jelas
tarian tersebut dipersiapkan denga matang dan latihan yang tekun
disesuaikan dengan pentas yang dipakai apakah pentas tertutup atau yang
terbuka. Tarian tontonan harus banyak mempertimbangkan panjang tari,
peralatan tari, pentas dan kostum yang dipakai.
Beberapa taria Jambi yang bisa dimasukkan disini seperti,43 tarian :
a. Puti Mas Urai (Kerinci)
b. Tari Semayo (Bangko)
c. Tari Puteri Teluk Kembang ( Bungo-Tebo)
d. Tari Nelayan (Kuala Tungkal).

43
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Merupakan penelitian yang berbentuk deskriptif kualitatif (penelitian
lapangan). Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan
untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada suatu
tertentu.Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk
mengumpulkan informasi mengenai subjek penelitian dan perilaku subjek
penelitian pada suatu metode tertentu. Penelitian kuatitatif deskriptif berusaha
mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala
menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.44
Dalam hal ini peneliti mencoba mendeskripsikan tentang kesenian
Tradisional Tarian Tari Kain Kromong Desa Mandiangin Tuo Kecamatan
Mandiangin Kabupaten Sarolangun.

B. Lingkup Penelitian
Penelitian ini tentang Kesenian Tradisional Tari Kain Kromong di
Desa Mandiangin Tuo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun.
Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif yang dilihat dari sudut padang
pelestarian kesenian Tari Kain Kromong di Kecamatan Mandiangin.
Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi,
rekaman, dan dokumentasi.

C. Penentuan Informan
Informan adalah sekelompok orang yang memiliki informasi pokok
pada budaya tertentu.45 Teknik pengambilan sampel menggunakan model
purposive (Pusposive Sampling), sampel ditetapkan secara sengaja oleh
peneliti.Sampel

model

purposive

44

sampling

artinya

sampel

yang
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bertujuan.Penyampelan dilakukan dengan menyesuaikan gagasan, asusmsi,
sasaran, tujuan, manfaat yang hendak dicapai oleh peneliti.46 Dalam hubungan
ini,

lazimnya

didasarkan

atas

criteria

atau

pertimbangan

tertentu.

Pertimbangan tertentu ini misalnya orang atau informan tersebut dianggap
paling tahu apa yang akan kita harapkan atau mungkin dia sebagai obyek atau
situasi sosial yang akan diteliti.47
Dalam penentuan informan penulis membagi menjadi dua yakni,
informan kunci dan informan biasa. Informan kunci adalah seseorang yang
memiliki informasi relativ lengkap terhadap budaya yang teliti, dengan
pertimbangan bahwa orang yang bersangkutan memiliki pengalaman pribadi
sesuai dengan permasalahan yang diteliti, usia yang bersangkutan sehat
jasmani dan rohani, merupakan tokoh/masyarakat, memiliki pengetahuan yang
luas mengenai masalah yang diteliti, dan lain-lain.48 Adapun yang menjadi
informan kunci dari penelitian ini adalah Ibu Sri Sudewi, selaku salah satu
orang yang memainkan tari kain tersebut, kemudian Bapak H. Aminullah dan
Bapak Erman Hidayat ,selaku Tokoh masyarakat dan yang mengetahui
tentang tari kain ini. Sedangkan penikmat atau pendukung sebagai informan
adalah masyarakat Desa Mandiangin Tuo.

D. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
a) Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan
oleh peneliti dari sumber pertama atau utama.49 Data primer merupakan
data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik, dilakukan
46
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melalui wawancara, obeservasi dan inilah yang menurut Lofland
mengatakan bahwa sumber utama dari penelitian kualitatif adalah katakata dan tindakan.50 Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis
atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau
film.51 Data primer tersebut merupakan data utama dari hasil
pengamatan, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti
berkaitan dengan Pelestarian Kesenian Tari Kain Kromong Desa
Mandiangin Tuo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun
terhadap toko adat, tokoh masyarakat, kepala desa, serta masyarakat
Dusun Mandiangin Tuo. Serta untuk mencari tahu bagaimana
pelestarian kesenian tari kain kromong desa Mandiangin Tuo
Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
b) Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan
oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk-bentuk publikasi atau
jurnal.52 Dan inilah yang dijelaskan dalam bukunya Lexy J. Maleong
bahwa: Data sekunder

adalah data yang tersusun dalam bentuk

dokumen atau dari bahan perpustakaan yang berkaitan dengan masalah
penelitian seperti buku, majalah, sumber dari arsip dokumen pribadi
dan dokumen resmi.53 Data sekunder foto juga digunakan dalam
penelitian ini, foto menghasilkan data deskriftif yang cukup berharga.
Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian
kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan
oleh peneliti sendiri.54 Data sekunder merupakan data tambahan yang
diperoleh dalam bentuk tertulis berkaitan dengan sejarah, letak
geografis, dan kehidupn sosial budaya (keagamaan, pendidikan, adat

50
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istiadat, perubahan sosial dan ekonomi) Jadi, jenis data terbagi menjadi
dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data
utama, sedangkan data sekunder adalah data pendukung. Dalam hal ini
untuk mengumpulkan data primer peneliti menggunakan metode
observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2. Sumber Data
Sumber data adalah sumber dimana data dapat diperoleh, sedangkan
sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dimana data bersangkutan
dengan penelitian itu didapatkan, diantaranya:55
1. Informan seperti: pewaris atau masyarakat yang mengetahui dan
memahami tentangTari Kain Kromong, kepala desa.
2. Buku-buku yang bersangkutan dengan penelitian ini. Seperti jurnal,
skripsi-skripsi, dan sumber-sumber yang berkaitan dengan skripsi ini.
3. Dokumentasi, diambil dari dokumentasi yang terdapat di lokasi penelitian.
Dalam konteks ini sumber data menjadi sumber pendukung penulis
dalam mencari data penelitian yang berhubungan dengan pelestarian kesenian
tari kain kromong Desa Mandiangin Tuo Kecamatan Mandiangin Kabupaten
Sarolangun.
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observation
(observasi natural) dan indepth interview (wawancara mendalam),melalui
observasi alamian dan wawancara mendalam data yang terkumpul akan
semakin lengkap. Data yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara secara
natural akan lebih bermakna ditambah dengan dokumentasi foto dan video. 56
Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu
observasi atau pengamatan, wawancara, dokumentasi dan penentuan sampel
informan, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
55
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1. Observasi
Observasi/pengamatan merupakan peninjauan secara cermat
dengan mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang
berkaitan dengan apa yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan
dengan cara observasi yang dibantu dengan metodesejarah lisan.
Berdasarkan situasinya, Observasi terbagi dalam beberapa macam seperti:
Free Situation: adalah observasi yang dijalankan dalam situasi bebas, tidak
ada hal-hal atau faktor-faktor yang membatasi jalannya observasi.
Manipulated Stuation: adalah observasi yang situasinya dengan sengaja
diadakan. Sifatnya terkontrol (dalam pengontrolan observer). Partially
Controlled Situation: adalah campuran dari keadaan observasi free
situation dan manipulated situation. Penulis menggunakan bentuk
observasi partially controlled situation dan merupakan Observer Non
Partisipan.
Dalam hal ini peneleti melakukan pengamatan yang tidak berperan
serta, artinya peneleti hanya melakukan satu fungsi saja yaitu hanya
mengelola pengamatan.57 Dimana penulis tidak ikut aktif didalam kegiatan
yang akan dteliti atau dengan kata lain penulis hanya mengamati dari jauh.
Teknik observasi atau pengamatan digunakan penulis untuk
mendapatkan data objektif tentang segala hal yang berhubungan dengan
pelestarian kesenian tari kain kromong Desa Mandiangin Tuo Kecamatan
Mandiangin Kabupaten Sarolangun.

2.

Wawancara
Wawancara adalah a conversation with purpose, wawancara
sebagai wahana strategis pengambilan data, dalam pengambilan data
memerlukan kejelian dan teknik-teknik tertentu.58 Demi lancarnya
wawancara dan mendapatkan informasi yang akurat, maka proses
57
58
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wawancara dilakukan dengan santai, tidak tergesa-gesa, tidak tegang,
nyaman, artinya tidak ada yang tertekan antara pewawancara dan
terwawancara.
Wawancara yang digunakan peneliti merupakan wawancara
mendalam (indeptinterview). Sejalan dengan jenis wawancara tidak
terstruktur, dimana peneliti maupun subyek penelitian lebih bebas
mengemukakan pendapatnya tentang budaya yang dilakukan. Peneliti juga
lebih bebas dalam mengatur kata-kata, tidak terkekang, dan terkesan
resmi, walaupun demikian peneliti juga tetap menyiapkan rambu-rambu
pertanyaan awal lalu ketika wawancara dikembangkan seperlunya.59
Selain itu, jenis wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini
adalah wawancara terbuka, artinya peneliti dan yang diteliti sama-sama
tahu dan tujuan wawancara pun diberitahukan.60
Dalam wawancara peneliti menggunakan bahasa dusun atau biasa
sering disebut disana bahasa melayu.Dengan tujuan mempermudah
komunikasi antara narasumber dan informan dalam mendapatkan
informasi. Oleh karena itu, ada hal-hal atau ungkapan dalam bahasa dusun
atau melayu, yang nantinya akan dibahas menggunakan bahasa Indonesia
agar

memudahkan

untuk

menganalisis.

Dalam

hal

ini

peneliti

mewawancarai terutama orang yang sudah pernah melakukan tari kain
tersebut, agar bisa mengetahui bagaimana gerakan sesungguhnya,
kemudian orang yang tetua yang dianggap masyarakat setempat
mengetahui akan tari kain, kemudian tokoh masyakat dan masyarakat yang
mengetahui tentang kesenian tri kromong tersebut.
Bentuk wawancara ini bertujuan untuk menggali data yang
berkaitan dengan penelitian demi menemukan data yang akurat mengenai
pelestarian kesenian tari kain kromong Desa Mandiangin Tuo Kecamatan
Mandiangin Kabupaten Sarolangun.
59
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3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik ahir yang digunakan untuk
pengumpulan data dalam penelitian ini. Didalam perdokumentasian
sering

dikenal

dengan

istilah

dokumen,

record,61

foto

dan

video/film.Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku
bisa bentuk tulisan, gambar atau karta-karya monumental dari seseorang
yang menjadi bukti bahwa hasil penelitian dari observasi/pengamatan
dan wawancara mengandung nilai yang kredibel, yaitu mengumpulkan
linteratur-linteratur dan data-data yang berhubungan dengan masalah
dengan melihat dokumen-dokumen yang ada pada suatu lembaga.
Dokumentasi penulis ini gunakan untuk memperoleh data yang
berhubungan dengan pelestarian kesenian tari kain kromong Desa
Mandianfin Tuo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun.

F. Teknik Analisis Data
Analisis data penelitian budaya berupa proses pengkajian hasil
wawancara, pengamatan, dan dokumen yang telah terkumpul. Setelah
data-data penelitian ini terkumpul, maka data yang diperoleh terlebih
dahulu diseleksi menurut variabel-variabel tertentu dan dianalisis melalui
segi kualitatif, data ini dianalisis dengan tehnik sebagai berikut:
1. Analisis Domain
Analisis Domain, biasanya dilakukan untuk memperoleh gambaran
atau pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang
apa yang tercakup disuatu fokus atau pokok permasalah yang diteliti.
Biasanya dilakukan terhadap data yang diperoleh dari pengamatan
deskriptif yang terdapat dalam catatan lapangan. Analisis domain ini
digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari tempat
61

Menurut Guba dan Lincoln record adalah setiap pertanyaan tertulis yang disusun oleh
seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting,
sedangkan dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak
dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Lihat di lexy J. Maleong, Metodologi
Penelitian Kualitatfi, (bandung: Remaja Rosdakarya, 2013),Hal.216
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penelitian secara garis besarnya yaitu mengenai ”Pelestarian Kesenian
Tari Kain Kromong Desa Mandiangin Tuo Kecamatan Mandiangin
Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi”.
2. Analisis Taksonomi
Analisis taksonomi baru dilakukan setelah analisis domain,
dengan menggunakan pertanyaan struktural dapat membuktikan
domain-domain dan memperoleh data yang diteliti yang termasuk
kedalam domain-domain itu. Dengan analisis taksonomi akan
mengarahkan perhatian pada struktur internal dari domain-domain
tersebut. Hasil terpilih untuk memperdalam data yang telah ditemukan
melalui pengajuan sejumlah pertanyaan kontras. 62 Jadi, taksonomi
merupakan rangkaian dari beberapa tindakan/hubungan, dalam hal ini
yang berkaitan dengan proses yang bersumber langsung dari tempat
penelitian secara garis besarnya yaitu menggenai ”Pelestarian
Kesenian Tari Kain Kromong Desa Mandiangin Tuo”.
3. Analisis Komponensial
Setelah

analisis

taksonomi,

dilakukan

wawancara

atau

pengamatan terpilih untuk memperdalam data yang telah ditemukan
melalui pengajuan sejumlah pertanyaan kontras.Data hasil wawancara
terpilih dimuat dalam catatan lapangan.
4. Analisis Tema Budaya
Analisis tema merupakan seperangkat prosedur untuk memahami
secara holistic pemandangan yang sedang diteliti.Sebab setiap
kebudayaan terintegrasi dalam beberap jenis pola yang lebih luas.

G. Triangulasi Data

Triangulasi data adalah teknik pemerikasaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan
pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.63 Triangulasi
62
63

Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Hal. 305.
Lexy Maleong, 2013, Metode Penelitian Kualitatif. Hal 321
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data bertujuan untuk memeriksa kembali kebenaran dan keabsahan datadata yang diperoleh di lapangan tentang Pelestarian Kesenian Tari Kain
Kromong Desa Mandiangin Tuo.

H. Jadwal Penelitian

Penelitianini idealnya dilakukan selama 7 bulan mulai dari
pembuatan judul proposal hinggan penulisan laporan (sripsi). Penelitian
ini dilakukan diawali dengan konsultasi judul dengan pihak program studi,
dilanjutkan penunjukan dosen pembimbing dan perbaikan proposal.
Kemudian seminar proposal, perbaikan hasil seminar dan turun ke
lapangan untuk pengumpulan data penelitian di lapangan, setelah
dilakukan

teknik

analisis

data

dan

sebagainya,

munaqosahkan. Lihat jadwal penelitian dibawah ini.

selanjutnya

di
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BAB IV
HASILDAN PEMBAHASAN
A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
1. Sejarah
Suku melayu yang ada di Desa Mandiangin Tuo merupakan suku
asli melayu yang menempati Desa Mandiangin Tuo.64 Sebelum menjadi
desa devinitif, pada mulanya desa Mandiangin Tuo adalah sebuah
kampung kecil yang dikelilingi belantara dan masih merupakan bagian
dari wilayah desa Mandiangin dan masih belum mempunyai nama,
sedangkan menurut sejarah dan asal muasalnya menjadi desa. Setelah
Indonesia Merdeka Mandiangin dibawah naungan Pasirah kembali.65
Setelah Pasirah dihilangkan, Mandiangin menjadi desa. Desa
tersebut menjadi dua desa yang dipimpin oleh pengawah. Satu desa
Mandianggin hulu dengan kepala desa (pengawah) Anawawi (Matculik).
Yang kedua desa Mandiangin hilir dengan kepala desa (Pengawah)
Zakariah. Pada tahun 1990 maka dua desa tersebut disatukan menjadi satu
sehingga desa Mandiangin Tuo dengan kepala desa pertama Anang Uning
dan dusun pun dibagi menjadi tiga dusun. Pada masa pemerintahannya
beliau mengembangkan di bidang pertamina yaitu pembangunan sawah,
sehingga pada waktu itu pemerintahan melaksanakan panan perdana dan
desa mempunyai penggiingan padi, yang mana pemerintahan beliau
berahir pada tahun 2000.66
Pada saat ini Pembangunan dipokuskan pada pembuatan jalan
setapak Desa dan juga dibangun Jembatan Gantung namun pada akhirnya
Jembatan Gantung yang pertama Roboh akibat banjir kemudian dibangun
kembali Jembatan gantung yang bersumber dari Dana APBD dan
Pembangunan Kantor Desa. Pada masa ini juga adanya Program
Pengembangan Kecamatan ( PPK ) Sehingga Desa Mandiangin Tuo
64

Data Desa Mandiangin Tuo. Tahun (2017-2022)
Data Desa Mandiangin Tuo. Tahun (2017-2022)
66
Data Desa Mandiangin Tuo. Tahun (2017-2022)
65
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Mendapatkan Bantuan Bangunan berupa Drainase (parit) sepanjang 600
M, jalan setapak simpang tiga dan jalan setapak Dusun Baluhan hingga
tahun 2006.67
Pada Tahun 2008 dikarenakan ada sesuatu hal. Setelah itu diangkat
Pelaksana Tugas Kades oleh Camat Mandiangin yaitu Sekdes Sri lestari
Sebagai pelaksana tugas, hingga tahun 2009 dan pada saat ini Dusun Desa
Mandiangin tuo dibagi menjadi empat Dusun dan tiga belas RT. Sebagai
Pelaksana Tugas dia melanjutkan pembangunan pada masa yang lalu yaitu
pembangunan Drainase/Got Dusun baluhan, pembangunan jalan setapak,
rehab jembatan Gantung dan perbaikan balai Desa. Setalah menjadi
Pelaksana Tugas sebagai Kades Mandiangin Tuo lalu Sekdes ditugaskan
lagi sebagai PJS Kepala Desa hingga maret 2010. 68
Kemudian dilakasanakan pemilihan Kepala Desa kembali dan
terpilihla Erman Hidayat sebagai Kepala Desa periode 2010-2015 dengan
VISI “ Menuju Mandiangin Tuo Bersih Dan Sempurna( Beriman, Santun,
Indah, Harmonis dan Sukses Ekonomi, merata Pembangunan, Ulet dan
Rencana Nyata)“ dimasa Kepemimpinan Kepala Desa ini masih
melanjutkan Pembangunan Bidang Infrastruktur yaitu pembangunan jalan
sehingga setiap sudut Desa pun sudah dibangun jalan Rabat beton. Dusun
terpencil seperti Dusun Sungai Gurah sudah dibangun jalan Rabat beton
untuk meningkatkan hasil produksi Masyarakat. Di Desa Mandiangin Tuo
terdapat Masjid Tua yang mana Masjid ini sudah direhab dari Tahun 2008
dan diresmikan pada Tahun 2011.69
Pada masa Kepala Desa ini juga mendapatkan Bantuan dari PNPM
yaitu pembangunan Madrasah sebanyak tiga lokal, pembangunan Gedung
Paud dan polindes dari Dinas terkait. Pada masa ini juga Kepala Desa akan
membangun kembali Potensi Sawah menginagat luas persawahan sangatla
Luas hingga mencapai 300H . Pada masa Periode ini juga ada yang nama
nya Program Bupati yaitu Sarjusade Sehingga program ini juga membantu
67

Data Desa Mandiangin Tuo. Tahun (2017-2022)
Data Desa Mandiangin Tuo. Tahun (2017-2022)
69
Data Desa Mandiangin Tuo. Tahun (2007-2022)
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penambahan Bidang Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyrakat, Setelah
berhasil oleh Bupati Program Sarjusade program ini berubah menjadi
P2DK yang mana tujuannya masih menigkatkan bidang Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, Ada juga pembangunan yang
sifatnya bantuan dari APBD Seperti Lampu Jalan, Pembanguan Jembatan
Gantung. Lalu pada tahun 2015 ada yang namanya Dana Desa yang sesuai
dengan UUD Nomor 06 Tahun 2014 yang bersumber dari APBN yang
mana Dana Desa ini menyentuh langsung kepada Masyarakat karena
Masyarakat punya kewenangan Hak asal Usul yang berdasarakan UUD
NO 6 Tahun 2014, pengerjaannyasemua dikelola dari Masyrakat itu
sendiri.70
Pada tahun 2015 ini masa jabatan Kepala Desa Erman Hidayat
habis Lalu Dia Mencalonkan diri kembali Sebagai Kepala Desa dan pada
akhirnya Kepala Desa yang terpilih masih Erman Hidayatmasih
melanjutkan VisiMenuju Mandiangin Tuo Bersih Dan Sempurna
(Beriman, Santun, Indah, Harmonis dan Sukses Ekonomi, merata
Pembangunan, Ulet dan Rencana Nyata ).71
Masyarakat Desa Mandiangin Tuo adalah suku melayu asli, yang
sudah ada sejak dulu atau sejak awal mula sejarah Desa Mandiangin Tuo
ada.Seperti informasi yang disampaikan oleh Tokoh masyarakat suku
melayu Desa Mandiangin Tuo Kecamatan Mandiangin Kabupaten
Sarolangun mengenai sejarah Desa. Sebagai berikut:
“ Pado zaman dulu itu ado orang dari ulu bengen, sikok dari
orang tirau atau orang jadi-jadian , dulunyo itu masih zaman
penjajahan jadi orang asli dusun Mandiangin tu nak mandi, tapi
kalo dio mandi agek orang yang menjajah tu nampak kan kalo ado
bekas sabut anyut kato orang dulu, jadinyo agek dikiro orang yang
jajah brati masih ado orang disiko, jadinyo orang yang dijajah dak
70
71

Data Desa Mandiangin Tuo. Tahun (2017-2022)
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mandi-mandi selamo beberapo minggu sampe beberapo bulan,
karno takut orang belanda apo orang jepang datang. Jadi itulah
mungkin disebut orang dak mandi sungai jadi kito mandiangin
be,makonyo disebut Mandiangin Tuo tu kareno awal mulonyo dari
dusun sini di sebrang Batang Hari Baru Menyebar ke Mandiangin
dekat pasar atau dekat jalan besok”.72
Transliterasi :
Pada zaman dulu itu ada orang dari hulu, satu orang sama dari
orang Tirau. Yang dinamakan tirau adalah orang pada zaman dulu
menyebutnya orang jadi-jadian, dulu itu masih zaman penjajahan
jadi orang itu mau mandi akan tetapi kalau dia mandi orang yang
menjajah nanti lihat kalau ada sabut hanyut. Kata orang dulu, jadi
dikira yang menjajah berarti masih ada orang disini, jadinya orang
ini tidak mandi-mandi selama beberapa minggu bahkan beberapa
bulan.Karena takut kalau orang jepang atau belanda datang, jadi
itulah mungkin disebut orang tidak mandi di sungai jadinya
mandiangin aja. Makanya disebut Mandiangin Tuo itu awalnya
dari sebrang Batanghari kemudian baru menyebar sampai sampai
Mandiangin dekat pasar atau dekat jalan besar.
2. Letak Geografis
Desa Mandiangin Tuo adalah salah satu desa yang ada di
Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, dimana
merupakan salah satu lokasi masyarakat melayu itu tinggal. Secara
geografis Desa Mandiangin Tuo terletak dibagian Timur Kabupaten
Sarolangun dengan batas wilayah + 6.000 Ha KM2 dan berada pada posisi
10 15’ Lintang Selatan sampai dengan 20 20, lintang selatan dan diantara

72

Hasil Wawancara dengan Datuk H. Aminullah, Salah satu tokoh masyarakat suku
melayu di Desa Mandiangin Tuo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun. Minggu, 10
Maret 2020, 14.10 WIB s/d 13.00 WIB di Rumah kediamannya

34

1020 30, Bujur Timur sampai dengan 1040 bujur Timur. Dengan batas
wilayah sebagai berikut:
a. Sebelah Timur dengan

: Desa Kertopati dibatasi S, Gurah

b. Sebelah Utara dengan

: Jalan Alas

c. Sebelah Selatan dengan

: Ds Mandiangin/ S. Tembesi

d. Sebelah Barta dengan

: Ds Rangkiling/ S.Ngulak Tembesi

Lokasi

yang digunakan

sebagai

penelitian adalah

Dusun

Mandiangin Tuo dimana jarak desa ke kotajaraknya cukup jauh sehingga
pemukiman masyarakat Desa Mandiangin Tuo termasuk daerah pedesaan.
Jarak Desa ke kota dijelaskan pada table dibawah ini.
Tabel.1
Jarak dari Desa ke Kota
Jarak (KM)

Desa Mandiangin

Ibu Kota

Ibu Kota

Ibu Kota

Tuo

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

0

2,5

6,2

132

2,5

0

60

130

62

60

0

190

132

130

190

0

Desa
Mandiangin
Tuo
Ibu Kota
Kecamatan
Ibu Kota
Kabupaten
Ibu Kota
Provinsi

Sumber: Dokumen Desa Mandiangin Tuo, Tahun 2007-2022
Dari tabel diatas menjelaskan bahwa jarak pemukiman masyarakat
Desa Mandiangin Tuo menuju kecamatan tidak terlalu jauh, hanya saja
jika akan menuju Provinsi lumayan jauh ditambah lagi dengan kondisi
masyarakt harus melewati jembatan gantung penghubung sungai Batang
Hari.
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3. Kondisi Sosial Budaya
a. Demografi
Keadaan Topografi Desa Mandiangin Tuo dilihat secara umum
merupakan daerah perbukitan. Yang beriklim sebagaimana di desa lain
di Kabupaten Sarolangun. Catatan yang diperoleh dari monografi desa
menjelaskan bahwa jumlah penduduk di Desa Mandiangin ini
berjumlah 1.474 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 450 KK. Dengan
jumlah suku bangsa yang tersebar di Desa mandiangin Tuo
berdasarkan tabel dibawah ini:
Tabel. 3
Jumlah Penduduk di Desa Mandiangin Tuo
Berdasarkan Suku Bangasa
NO

Suku Bangsa

Persentase

1

Melayu

100%

2

Jawa

53%

Sumber: Dokumen Desa Mandiangin Tuo. Tahun 2007-2022
Berdasarkan data suku bangsa dalam tabel tersebut, jumlah
masyarakat Desa Mandiangin Tuo adalah rata-rata suku melayu,
sedangkan suku lain yaitu suku Jawa hanya suku pendatang. Berdasarkan
keterangan yang disampaikan oleh RT Desa Mandiangin Tuo sebagai
berikut:
“ Kalo suku disiko mayoritas melayu, ado jawa tapi cuman
pendatang dan dak banyak. Kalau di Mandiangin Tuo ni sukunyo
melayu asli selebinyo kalo ado suku laincuman pendatang”.73
Transliterasi:
73

Hasil Wawancara dengan Bapak Kelvin. Minggu 10 Mei 2020 Pukul 12.30 WIB s/d
13.00 WIB
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Kalau suku disini mayoritas melayu, ada jawa tapi hanya
pendatang dan tidak banyak. Kalau Mandiangin Tuo ini sukunya
melayu asli selebihnya kalau ada suku lain hanya pendatang.
Berdasarkan suku diatas, bahwa suku-suku yang ada di Desa
Mandiangin Tuo hanya ada dua suku bangsa, suku melayu asli sedangkan
suku jawa hanya sebagian dan hanya pendatang. Jumlah penduduk
berdasarkan jenis kelamin sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah
ini:
Tabel.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
NO

Jenis Kelamin

Jumlah

1

Laki-laki

741 Jiwa

2

Perempuan

733 Jiwa

Jumlah

1.474 Jiwa

Sumber: Dokumen Desa Mandiangin Tuo (2017-2022)
Dari tabel diatas disimpulkan bahwa jumlah penduduk Desa
Mandiangin Tuo cenderung menurun karena tingkat banyaknya penduduk
yang pindah ke Desa lain yang kondisi daerahnya lebih tinggi dan tidak
mudah terkena banjir.
b. Agama
Masyarakat Desa Mandiangin Tuo adalah mayoritas suku melayu
yang pada umumnya beragama Islam. Mandiangin Tuo sebelum masuk
Islam masih mereka menganut kepercayaan Hindu-Budha atau menganut
Agama nenek moyang mereka. Bagi mereka pohon atau bukit tempat
dewa-dewa sangat mempengaruhi kehidupan mereka karena memiliki
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kepercayaan terhadap makhluk dan kekuatan supernatural yang menaruh
perhatian pada kehidupan manusia sebagai tempat mereka memohon.74
Menurut informasi yang disampaikan oleh salah satu Masyarakat
Desa Mandiangin Tuo:
“ Kalo suku yang awalnyo nian lah dak ado mungkin sekarang,
orang dulu tu agak aneh dikit. Orang di Dusun ni kadang Misalkan
nak buat rumah, harus nanam apo dulu kayak nanam kelapo dan
masyarakat masih percayo hal kayak gitu, berarti masih ado dikitdikit orang yang menganut kepercayaan nenek moyang zaman
dulu. Tapi idak semuo masyarakat percayo hal kek gitu melainkan
sebagiannyo bae maksudnyo Cuma orang-orang dulu bae yang
sudah bengen, kalo yang sekarang idak la.”75
Transliterasi:
Kalau suku yang awalnya beneran mungkin sudah tidak ada
sekarang, orang dulu itu sedikit aneh. Orang di Dusun ini misalnya
kadang mau membuat rumah, harus menanam apa dulu seperti
menanam kelapa dan masyarakat masih percaya hal seperti
itu,berarti

masih

ada

sedikit-dikit

orang

yang

menganut

kepercayaan nenek moyang zaman dulu. Tapi tidak semua
masyarakat percaya hal seperti itu melainkan hanya sebagianya
saja maksudnya, Cuma orang-orang dulu saja yang sudah lama
tidak semuanya.
Dari data diatas dapat disimpulkan bahawa awalnya masyarakat
suku melayu desa Mandiangin Tuo ini masih menganut kepercayaan
seperti yang daunut roh nenek moyang. Akan tetapi lambat laun dengan
seiring perkembangan zaman dan semakin banyaknya keyakinan yang
74

Bustanuddin Agus, Agama dalam kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi
Agama,(Jakarta: Rajawali Persada, 2007), Hal. 153
75
Hasil Wawancara Dengan Bapak Kelvin. Minggu 10 Mei 2020 Pukul 14.00 WIBs/d
14.40 WIB di Rumah Beliau
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bermunculan sehingga dapat mengalami perubahan dari segi kepercayaan
atau Agama, sehingga masyarakat Desa Mandiangin Tuo secara mayoritas
sudah memeluk agama islam. Dan mereka sudah taat menjalankan ibadah,
ketaatan masyarakat didukung dengan adanya sarana ibadah disertai
dengan kegiatan-kegiatan keberagamaan lainnya.
Aspek keberagamaan merupakan salah satu faktor penting dalam
kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat
menjamin kehidupan beragama setiap individu didalam masyarakat.
Pemrintah Kabupaten sarolangun memiliki komitmen yang kuat dalam
memajukan kehidupan beragama. Hal ini tercantum dari kehidupan yang
agamis diperlihatkan dengan aktifitas peribadatan, tumbuhnya kelompokkelompok atau majelis pengajian kemudian semaraknya peringatan harihari besar keagaman, serta semangat masyarakat dalam pembangunan
rumah-rumah ibadah.76 Beikut jumlah rumah ibadah di Desa Mandiangin
Tuo seperti tabel berikut:
Tabel. 4
Sarana Peribadahan Masyarakat Desa Mandiangin Tuo
NO

Sarana

Jumlah

1

Masjid

2

2

Langgar atau Surau

0

3

Gereja

0

Sumber: Dokumen Desa Mandiangin Tuo. Tahun 2017-2022
Dari

data

berdasarkan

tabel

diatas

menunjukkan

tentang

kepercayaan yang masyarakat anut di Desa Mandiangin. Hal itu karena

76

Dokumen Desa Mandiangin Tuo. Tahun 2017-2022
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mayoritas masyarakat di Desa Mandiangin Tuo adalah melayu beramaga
Islam.
c. Budaya
Masyarakat Desa Mandiangin Tuo tetap menjaga dan menjunjung
tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi para leluhur, hal ini terbukti
masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap prosesi
pernikahan, khitanan, panen raya serta prosesi cuci kampung jika salah
seorang dari warga melanggar ketentuan hukum adat. Lembaga yang
paling berperan dalam melestarikan dan menjaga tatanan adat istiadat dan
budaya lokal baik dalam kepengurusan maupun dalam melaksanakan
tugas-tugasnya.

d. Pendidikan
Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat
kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya.
Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat
kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya
keterampilan

kewirausahaan.

Pendidikan

biasanya

akan

dapat

mempertajam sistimatika pola piker individu, selain itu mudah menerima
informasi yang lebih maju.
Masyarakat Desa Mandiangin Tuo hampir rata-rata dapat
bersekolah, pendidikan adalah suatu hal yang penting dalam memajukan
tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada
umumnya.77 Seperti informasi yang disampaikan oleh salah satu
masyarakat sebagai berikut:
“ Dusun Mandiangin tuo ni tempat sekolah ado SD, TK,
Madarasah. Kalau sekolah SMP dan SMA disini dak ado, adonyo
di Mandiagin dekat arah pasar. Sedangkan rato-rato disini
sekolah tapi ado jugo beberapo karna faktor baiaya, dan jugo
77

Dokumen Desa Mandiangin Tuo. Tahun 2017-2022
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yang kuliah lumayan banyak.Karno apo sebab pendidikan itu
penting jadi bagi yang mampu yo sekolah la dio.”78
Transliterasi:
Dusun Mandiangin Tuo ini tempat sekolah ada SD, TK,
kemudian Madarasah, kalau sekolah SMP dan SMA disini tidak
ada, adanya di Mandiangin dekat arah pasar. Sedangkan rata-rata
disini sekolah tapi ada juga yang tidak karena faktor ekonomi, dan
juga yang kuliah lumayan banyak, karena pendidikan adalah hal
yang paling penting.

e. Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi masyarakat Mandiangin Tuo secara umum
juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah
pendudul yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis
pendapatanya berbeda. Senada dengan informasi yang disampaikan oleh
salah satu masyarakat Desa Mandiangin Tuo yaitu sebagai berikut:
“Kalau sekarang mayoritas masyarakat disiko pekerjaannyo
petani karet, dan kebanyakan pekerja swasta kerjo di PT sawit.
Sedangkan zaman dulu orang-orang siko yang menempati pertama
Dusun ko mayoritas beladang.”79
Transliterasi:
Kalau sekarang mayoritas masyarakat disini pekerjaannya petani
karet, dan kebanyakan pekerja swasta, kerja di PT sawit.
Sedangkan pada zaman dulu orang-orang disini yang menempati
pertama Dusun ini mayoritas berladang.
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Hasil Wawancara dengan Bapak Kelvin.Minggu 10 Mei 2020 Pukul 11.30 WIB s/d
12.15 WIB. Di rumah beliau
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f. Kesehatan
Pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu faktor
pentingdalam

rangka

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat.

Peningkatan kesehatan masyarakat dapat dilihat dari status kesehatan dan
pola penyakit yang ada di wilayah itu. Indikator umum yang dipakai
untuk mengatur derajat kesehatan adalah usia harapan hidup masyarakat.
Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai
indikator

kesehatan

seperti

meningkatnya

usia

harapan

hidup,

menurunnya angka kematian bayi, dan status anak gizi buruk.80

B. Hasil dan Pembahasan/Analisa
1. Sejarah Dan Perkembangan Kesenian Tari Kain Kromong
a. Sejarah Kesenian
Koentjaraningrat

mengungkapkan

kesenian

telah

menyertai

kehidupan manusia sejak awal-awal kehidupan dan sekaligus juga
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari seluruh kehidupan manusia. 81
Pada tahun 1800M di Mandiangin belum terbentuk suatu kampung
maupun desa serta belum adanya pemerintahan dan Mandiangin belum
mempunyai nama. Akan tetapi pada saat itu Mandiangin sudah memiliki
penduduk yang keadaanya masih berkelompok-kelompok, yang pada saat
itu lahirlah sebuah seni yang sekarang dinamakan seni tari kain.
Sebagaimana informan menjelaskan kepada peneliti tentang tari kain
kromong tersebut yang disampaikan oleh Ibu Sri Sudewi bahwa:
“Tari kromong ini masih sering di pakai semacam acara-acara
resmi, acara penyambutan tamu, kalau sekarang ni penyambutan Bupati,
penyambutan Gubernur/biso dibilang tari sambutan yo termasuk
sambutan pengganten yo sejenis sambutan. Kalau diwaktu itu tahun 1099
dibuat acara ado acara di Jambi seni budaya tak benda jadi tari seni yang
lah punah dihidup kembali
80

yang termasuk tari kain, jadinyo kalo

Dokumen Desa Mandiangin Tuo. Tahun 2017-2022
Anjar Mukti Wibowo, Sejarah Perkembangan Kesenian Tari Gaplik di Desa Kendung
Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi. Jurnal Agastya Vol, 5 No, (1) Januari 2015
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sekarang tu masih berkembang, jadi tari kain kromong tu kainnyo itu
properti tarian sedangkan kromongnyo itu musik jadinyo tari kain
kromong kalo kito bilang tari kromong orang dak tau soalnyo dari dulu
Mandiangin taunyo tari kain kromong. Tari kain in kalo orang nengoknyo
gampang tapi melaksana nyo sulit, karna tari kain tu harus lemah lembut
gemulai harus nampak lemah gemulai, alat-alat tari kromong itu ado
gong, gendang, dan kromong kalo kromong itu semacam keturunan.
Zaman dulu itu critanyo semacam seorang gadis itu sering
menenun dio tu kegirangan, jadi dio menenun itu dio senang dan amat
senangnyo tadi tu menari membawa kain hasil tenunannyo itu, itulah
dibilang tari kain karna properti menggunakan kain / selendang, dio bawa
kain itu sambil menari ado burung terbang dan dio menarilah seperti itu.
Di sini masih sering dipake apolagi acara nikah tapi yang jadi kendala
tari ini jarang dipake karno faktor materi, kalo sekarang orang yang
mampu bayar itulah yang pake. Tapi sekarang tu tempatnyo tu sanggar
dak ado kalo dulu ado disini setiap malam minggu tu rame anak-anak
disini, ya itulah jadinyo makanyo dibilang gak exis lagi tapi sekarang
insha allah masih lah tahun 2014-2015 pernah ke Surabaya membawakan
tari kain kromong.”82
Transliterasi:
Tari kain kromong ini masih sering dipakai seperti acara-acara
resmi acara penyambutan tamu, penyambutan Bupati, juga penyambutan
Gubernur, dan juga acara penggantin yang sejenis dengan sambutan.Pada
waktu itu tahun 1099 ada acara di Jambi seni budaya tak benda jadi
kesenian tari yang sudah punah dihidupkan kembali dan termasuklah tari
kain tersebut, jadi sekarang tari kain itu masih berkembang.Tari kain
kromong itu kain sebagai properti tarian sedangkan kromong adalah alat
musik saat tarian dilakukan, tari kain kromong kalau kita menyebutnya tari
kromong masyarakat desa Mandiangin banyak yang tidak mengtahui
82

Wawancara Ibu Sri Sudewi Selaku Pelaku Dalam Kesenian tari kain.(23-februari-2020.
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karena sejak dulu masyarakat Mandiangin mengetahui dengan sebutan tari
kain kromong. Masyarakat yang melihat tarian tersebut seperti mudah
mengikuti gerakannya tetapi saat akan mempratekkannya sangat sulit,
Karen tari kain itu harus lemah lembut gemulai serta harus terlihat gemulai
saat menarikan. Alat-alat tari kain kromong ini meliputi: gong, gendang,
dan kromong.
Zaman dulu dikisahkan seperti seorang gadis yang sering
menenun, gadis itu kegirangan saat menenun kain saking gembiranya lalu
ia melampiaskan kesengannya dengan menari sambil membawakan kain
hasil tenunan dia tadi, dari itulah disebut tari kain karena menggunakan
properti kain/slendang. Ia bawa kain tersebut sambil menari ada burung
terbang ia menari mengikuti gerak burung tersebut. Disini tari kain in
masih sering sekali dipakai apalagi pada saat acara nikahan akan tetapi,
yang menjadi kendala pada saat ini adalah faktor materi, kalau sekarang
orang yang mampu membayar itulah yang menyewa hiburan tari kain
tersebut. Tetapi tempat sanggar tari itu sudah tidak ada lagi dikarenakan
rusak atau tidak ada fasilitas yang menampung tari ini, biasanya setiap
malam minggu ramai anak-anak muda berkumpul menyaksikan tari kain di
sanggar tari, jadi hal inilah yang membuat tari kain ini dibilang tidak exis
lagi akan tetapi sekarang banyak cara untuk selalu melestarikan tari kain
asli budaya Mandiangin tersebut dengan cara melalui media sosial,
buktinya pada tahun 2014-2015 pernah ke Surabaya membawakan tari
kain kromong ini dan masih banyak lagi dipakai pada saat acara-acara
resmi di Jambi.

b. Lahirnya Tari Kain
Pada tahun 1800 di Mandiangin belum terbentuk suatu kampung
maupun desa serta belum adanya pemerintahan dan Mandiangin belum
mempunyai nama. Akan tetapi pada saat itu Mandiangin sudah memiliki
penduduk yang keadaannya masih berkelompok-kelompok, pada saat itu
lahirlah sebuah seni yang sekarang dinamakan seni tari kain.
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Dengan serombongan kelompok dari suku damai menangkap tirau
gura yang diberi nama Satisa, tirau tersebut memiliki dua alam dan pintar
berbicara, akan tetapi dengan berkat didukuni oleh orang suku damai
walaupun ia mempunyai dua alam dapat ditangkap. Tetapi setelah tirau
tersebut ditangkap ia menjadi bisu dan tidak mempunyai dua alam lagi,
lalu tirau tersebut ditangkap dan dipelihara oleh orang dari suku damai.
Lambat laun tirau tersebut bisa bicara kembali, lalu dia bekerja dirumah
sambil menenun kain, setelah kain yang ia tenun tersebut selesai ditenun,
dia merasa gembira sekali sehingga luapan rasa gembira yang tidak
terhingga tersebut dia menari-nari memakai kain yang ia tenun dan dia
menggunakan mulutnya sebagai musik untuk mengiringi tariannya. 83

c. Perkembangan Kesenian
Kesenian tari kain kromong ini adalah salah satu kesenian warisan
budaya di Desa Mandiangin Tuo, bahkan sudah di akui oleh dunia.
Kesenian tari kain ini termasuk kedalam kategori seni pertunjukan yaitu
seni visual, seni tater, seni suara, seni musik dan seni tari.84 seperti
informasi dari Data Desa Mandiangin Tuo tentang perkembangan
kesenian tari kain kromong dari tahun ke tahun sebagai berikut:85
“ Di tahun 1938 digunakan dalam rangka peresmian jembatan
Sarolangun, yang sekarang telah roboh, yang lokasinya di sebelah hulu
jembatan Sarolangun sekarang.Kemudian pada tahun 1943 digunakan
untuk peresmian jalan Tembesi Sarolangun, bertempat di simpang tiga
pasar los Mandiangin sekarang. Lau pada tahun 1945 digunakan dalam
rangka penyambutan pemuda Mandiangin yang pulang dari tugas
giogon dan heiho bertempat di Mandiangin Tuo”86
Setelah Kemerdekaan
83

Dokumen Warisan Budaya, Pencatatan Warisan Budaya Tak Benda Kabupaten
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“ Di tahun 1945 kromong beserta tarian digunakan untuk
menyambut kedatangan Gubernur Sumatera : Mister Teungku
Muhammad Hasan dari Medan, Gubernur militer Sumatera selatan :
Dr. Gandi, residen Palembang: Dr.M. Isa, dan Raden Jambi: Raden inu
Kartopati. Pada tahun 1946 digunakan untuk menyambut wakil
Presiden Prof. Dr. Muhammad Hatta, di kediaman residen Jambi. Pada
tahun 1949 digunakan dalam rangka 27 Desember 1949 berahirnya
masa

jajahan

Belanda

selatan

kongres

kedua

bertempat

di

Mandiangin.”87
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bawha kesenian tari
kain kromong ini pernah digunakan pada saat-saat ada acara tertentu
seperti acara resmi yang ada di Desa Mandiangin Tuo.

d. Kesenian Tari Kain Kromong
Kesenian tari kain kromong lahir adalah kesenian yang berasal
dari Desa yang sekarang bernama Mandiangin. Tari kain berasal dari
seorang perempuan yang ditemukan oleh sekelompok orang dari suku
damai yakni tirau gurah lalu diberi nama Satisa. Tirau tersebut
memiliki dua alam dan pintar berbicara, tetapi setelah tirau itu
ditangkap dia menjadi bisu dan tidak memiliki dua alam lagi.
Tirau gurah adalah salah satu perempuan kerjanya menenun
kain,

setelah tenunan selesai ia sangat gembira. Jadi menarilah

seorang perempuan itu dengan amat senang dan gembira sambil
membentangkan hasil tenunannya, dengan lemah gemulai dan
tangannya seperti meniru gaya burung yang terbentang di angkasa, dan
badannya berputar-putar dengan lemah lembut serentak dengan kaki
dan seirama dengan alunan musik kromong, gendang, dan gong.
Setelah itu berputar duduk lalu ia memberi salam, maka selesailah
tarian tersebut. Sampai saat ini tari kain kromong digunakan sebagai

87
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tarian untuk acara penyambutan orang-orang penting yang datang.88
Senada dengan informasi yang disampaikan oleh salah satu mayarakat
Desa Mandiangin Tuo sebagai berikut:
“Tari Kain ini jugo sering dipertunjukan pada saat acara
pengantin kemudian acara 17 Agustus, di Dusun ko.”89
Transliterasi:
Tari Kain juga sering dipertunjukan pada saat acara pengantin,
kemudian acara 17 Agustus, di Desa ini.
Berdasarkan informasi diatas penulis menyimpulkan bahwa
kesenian tari kain kromong ini masih bertahan hingga saat ini,
kemudian masyarakat berupaya melestarikan kesenian tari kain agar
tetap bertahan dan bisa dinikmati para generasi muda, namun disisi
lain dilihat dari penjelasan diatas kesenian ini berawal dari sejenis
makhluk dari dunia lain akan tetapi karena kekuatannya tersebut hilang
menjadikannya seperti manusia biasa.
Gambar 1. Alat musik keromong/Gunjing Keromong di Desa
Mandiangin Tuo seperti dibawah ini:
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Dokumen Warisan Budaya, Pencatatan Warisan Budaya Tak Benda Kabupaten
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Sumber : Hasil Observasi
Gambar
Alat musik keromong atau gunjing keromong di Desa
Mandiangin Tuo

e. Kegunaan Kromong
Setelah kromong ada maka, alat musik kromong ini digunakan
sebagai musik untuk mengiringi tarian-tarian selanjutnya dan kromong
digunakan untuk hiburan, seperti resepsi pernikahan. Kemudian
digunakan dalam rangka penyambutan Raja atau atasan serta dalam
acara-acara pelantikan. Seperti keterangan yang disampaikan oleh
salah satu penari di Desa mandiagin Tuo sebagai berikut :
“ Alat kromong ni sudah ado lamo, pas nari ado beberapo
alat-alat musik yang mengiringi tarian ini ado, gendang,
gong.”90
Transliterasi:
Alat kromong ini sudah lama ada, saat nari ada beberapa alat
musik yang mengiringi tarian ini ada, dong dan gendang.
Lihat gambar 2,alat-alat musik pengiring tari kain kromong dibawah ini:

90
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Sumber : Hasil Observasi
Alat-alat musik pengiring kesenian tari kain kromong di Desa
Mandiangin Tuo
2. Pengaruh Islam Terhadap Kesenian Tari Kain Kromong
Dari hasil temuan wawancara, penulis melihat bahwa terdapat
beberapa faktor islam yang mempengaruhi kesenian tari kain kromong di
Desa Mandiangin Tuo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun
sebagai berikut:

a. Pengaruh Islam Terhadap Tari Kain Kromong
Setiap masyarakat pada kehidupannya pasti mengalami
perubahan. Berdasarkan sifatnya, perubahan yang terjadi bukan hanya
menuju kearah kemajuan, namun dapat juga menuju kearah
kemunduran. Perubahan yang terjadi memang telah ada pada zaman
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dahulu, bukan hanya faktor perkembangan zaman, tapi karena adanya
pengaruh dari masyarakat sebagai subjek perubahan itu sendiri, yaitu
sebagai rasa tidak puas atau tidak pernah puas yang memang
merupakan sifat dasar seorang manusia.91
Pengaruh Islam dalam kesenian ini dapat di bagi dalam
beberapa bagian yaitu sebagai berikut:
1) Aspek Busana
Pengaruh Islam dalam kesenian Tari Kain Kromong ini
dapat dilihat dari aspek busana, busana yang dipakai oleh penari
yaitu busana yang sesuai dengan ketentuan Islam dengan menutup
aurat. Menurt penuturan Bapak Erman selaku pegawai taman
budaya Jambi yang menjelaskan latar belakang kaitan islam
didalam tari kain kromong ini adalah sebagai berikut :
“Ketika Agama Islam masuk berkaitan dengan tari kain
kromong ini bisa jadi dulu perempuan dilarang menari
kalaupun boleh menari harus harus sesuai dengan kaidahkaidah tertentu. Dalam kaidah itulah pakaian seperti apa
yang harus dipakai karena mereka memeluk Agama Islam
dan

mereka

pun

tidak

bisa

berpakaian

secara

sembarangan, dan ketika tari ini digunakan untuk
menyambut para tamu atau tokoh-tokoh besar misalnya.
Mereka ahirnya menggunakan pakaian yang baik dan
sopan.Seperti properti selendang yang mereka gunakan
saat menari yang menunjukkan bahwa mereka meyakini
Agama Islam.
Kemudian bukti jika mereka terpenggaruh oleh Islam
dengan tidak menari diatas panggung bersama lakilaki.Seperti pembawa musik adalah laki-laki bisa jadi pada
zaman
91

dulu

yang

membawakan

adalah

sesorang

Buku Kesenian Tari Daerah Jambi, proyek Pusat Pengembangan Kebudayaan jambi
Bidang Kesenian, Kantor Wilayah DEP.P&K PROV.Jambi. Hal 15
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perempuan, namun setelah pengaruh Islam masuk tidak
dibolehkan perempuan membawkannya. Pada saat Islam
belum masuk bisa saja pakaian penari adalah memakai
penutup dada saja dan tidak memakai pakaian yang rapi
akan

tetapi

ketika

Islam

masuk

disitulah

terlihat

perubahannya. Yaitu dengan pakaian penari yang tertutup
kemudian menggunkan penutup kepala sebagaimana umat
Islam pakai pada saat ini dan pakaian yang tertutup.92
Transliterasi:
Ketika agama islam masuk berkaitan dengan tari kain
kromong ini bisa saja dulu perempuan dilarang menari,
walaupun boleh menari harus sesuai dengan kaidah-kaidah
tertentu. Dalam kaidah itulah islam dan mereka pun tidak
bisa berpakaian secara sembarangan, dan ketika tari ini
digunakan untuk menyambut para tamu atau tokoh-tokoh
besar misalnya. Mereka ahirnya menggunakan pakaian
yang lebih baik dan sopan. Seperti properti selendang yang
mereka gunakan saat menari menunjukkan bahwa mereka
meyakini Agama islam.
Kemudian bukti jika mereka terpenggaruh oleh Islam
dengan tidak menari diatas panggung bersama laki-laki.
Seperti pembawa musik adalah laki-laki bisa jadi pada
zaman

dulu

yang

membawakan

adalah

sesorang

perempuan, namun setelah pengaruh Islam masuk tidak
dibolehkan perempuan membawkannya. Pada saat Islam
belum masuk bisa saja pakaian penari adalah memakai
penutup dada saja dan tidak memakai pakaian yang rapi
akan

tetapi

ketika

Islam

masuk

disitulah

terlihat

perubahannya. Yaitu dengan pakaian penari yang tertutup

92
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kemudian menggunkan penutup kepala sebagaimana umat
Islam pakai pada saat ini dan pakaian yang tertutup.
2) Aspek Gerak
Aspek gerak adalah satu faktor gerakan tari kain mengalami
perubahan senada dengan informasi yang disampaikan oleh salah
satu masyarakat yaitu sebagai berikut:
“ iyo.. pengaruh budaya islam ni dapat di tengok dari
aspek gerakannyo, yang mano gerakan tari ini dak
dipertontonkan auranyo, tapi yang gerakannyo penuh
dengan gerak mempunyai maksud atau tujuan tertentu.
Terus tu tarian ini didominasikan buat perempuan bae
sedangkan laki-laki menari dak diwajibkan ikut karena,
khawatir agek apabilo laki-laki nari samo perempuan agek
timbullah hal-hal yang merusak perilaku.Jadi sebab itu
buat menghindari hal-hal tersebut, jadi kesenian ini
sengajo diciptakan tarian yang punyo batasan ruang gerak
dan

mengurangi

bersentuhan

antara

laki-laki

dan

perempuan, guno menaati peraturan tata tertib dan sopan
santun serta menjalankan kewajibab beragama.93
Transliterasi:
Iya… pengaruh budaya Islam dapat dilihat dari aspek
gerakan,

yang

mana

gerakan

tari

ini

tidak

mempertontonkan aurat, melainkan seni yang gerakannnya
penuh dengan gerak yang mempunyai maksut atau tujuan
tertentu.
sedangkan

Tarian

ini

laki-laki

didominasikan oleh
tidak

diwajibkan

perempuan

ikut,

karena

dikhawatirkan apabila laki-laki menari dengan perempuan
akan menimbulkan hal-hal yang merusak prilaku. Oleh
karena itu untuk menghindari hal-hal tersebut, maka
93
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kesenian ini sengaja diciptakan tarian yang memiliki
batasan ruang gerak dan mengurangi persentuhan antara
laki-laki dan perempuan, guna mentaati tata tertib dan
sopan santun dalam menari, dan menggunakan pakaian
yang sopan serta menjalankan kewajiban beragama.
Berdasarkan infomasi diatas penulis berkesimpulan bahwa,
adanya perubahan tersebut diakibatkan karena faktor tertentu yaitu
salah satunya faktor Agama. Karena mayoritas masyarakat Desa
Mandiangin Tuo memeluk keyakinan Agama Islam. Untuk itu
mereka membatasi gerak-gerak yang tidak diperbolehkan dalam
agama Islam.
3) Aspek Mistis
Selain aspek busana dan aspek gerak pengaruh budaya
islam pada kesenian tradisional tari kain kromong juga ada aspek
mistis. Yang dipaparkan oleh salah satu pegawai Taman Budaya
Jambi sebagai berikut:
“ Pada zaman dahulu masyarakat mempercayai awal
mulanya tari kain kromong ditarikan oleh seorang gadis
yang berasal dari tirau, tirau adalah sejenis makhluk
gaib.Kemudian masyarakat juga mempercayai adanya hal
mistis pada saat melakukan tarian tersebut karena
gerakannya yang lemah gemulai dan gerakan tersebut
hanya itu ke itu saja. Namun masyarakat beranggapan
bahwa kenapa gerakan tari tersebut ditarikan dengan
sangat nyaman walaupun sebenarnya gerakannya susah
untuk dilakukan, bisa saja dulu saat penciptaanya gadis
tersebut sedang dalam keadaan tidak sadar maka ia menari
dengan mengikuti alunan musik. Pada saat itu ada seorang
ibu-ibu yang tidak sengaja mengintip gadis yang berasal
dari tirau ini saat menari, lalu dari situlah tari ini
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dikembangkan dan di pelajari oleh mayarakat yang pada
saat itu”.94
Tranliterasi:
Pada zaman dahulu masyarakat mempercayai awal mulanya
tari kain kromong ditarikan oleh seorang gadis yang berasal
dari tirau, tirau adalah sejenis makhluk gaib.Kemudian
masyarakat juga mempercayai adanya hal mistis pada saat
melakukan tarian tersebut karena gerakannya yang lemah
gemulai dan gerakan tersebut hanya itu ke itu saja. Namun
masyarakat beranggapan bahwa kenapa gerakan tari
tersebut ditarikan dengan sangat nyaman walaupun
sebenarnya gerakannya susah untuk dilakukan, bisa saja
dulu saat penciptaanya gadis tersebut sedang dalam
keadaan tidak sadar maka ia menari dengan mengikuti
alunan musik. Pada saat itu ada seorang ibu-ibu yang tidak
sengaja mengintip gadis yang berasal dari tirau ini saat
menari, lalu dari situlah tari ini dikembangkan dan di
pelajari oleh mayarakat yang pada saat itu.
Berdasarkan informasi

diatas penulis menyimpulkan

bahwa, ada beberapa aspek yang mempengaruhi gerak tari kain
kromong ini terjadi perubahan.Ternyata bukan dari segi aspek
kepercayaan, gerak tetapi dari segi aspek mistis juga dapat
mempengaruhi terjadinya perubahan gerakan pada kesenian tari
kain kromong di Desa Mandiangin Tuo Kecamatan Mandiangin
Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

3. Upaya Masyarakat Dalam Mempertahankan Kesenian Tari Kain
Kromong di Desa Mandiangin Tuo
Upaya dalam mempertahankan kesenian tari kain kromong di Desa
Mandiangin Tuo adalah dengan cara melakukan penyuluhan kepada anak94
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anak muda atau generasi muda bahwa betapa pentingnya memelihara dan
melestarikan kesenian tradisional yang merupakan warisan budaya secara
turun-temurun.
Usaha dalam melestarikan dan mempertahankan kesenian tari kain
kromong agar tidak hilang oleh perkembangan zaman pada masa sekarang
ini, kaum muda-mudi di Desa Mandiangin Tuo harus berusaha
mempelajari dan mengembangkan kesenian yang penuh dengan nilai-nilai
sejarah dan budaya yang merupakan patokan sejauh mana kemajuan
kesenian peninggalan zaman dahulu, dan tidak menilai kesenian
merupakan kesenian yang kuno atau ketinggalan zaman.
a. Promosi Lisan
Upaya dalam mempertahankan serta melestarikan kesenian tari kain
kromong ini adalah dengan berbagai cara yaitu adalah seperti ungkapan
yang disampaikan oleh salah satu masyarakat sebagai berikut:
“Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang ingin
melestarikan kesenian tari kain kromong di Desa Mandiangin Tuo
iko dalam mengatasi kurangnyo minat sebagian masyarakat dan
penerus generasi terutama anak-anak mudo pada zaman sekarang
ko. Upaya yang dilakukan masyarakat adalah salah satu dengan
cara promosi melalui lisan, dengan ngajak masyarakat melihat
apo menonton setiap ado pesta yang menghadirkan kesenian tari
kain Yo..tujuannyo agar masyarakat apo pemuda pemudi tau akan
peninggalan yang telah diwariskan selamo ini. Dalam mengatasi
masalah ini masyrakat berupayo memelihara dan mewariskan
kesenian tradisional ini secara turun-temurun karena didalam
kesenian tradisional ini terkandung nilai-nilai kebaikan.
Upaya dalam melestarikan kesenian tradisional daerah iko adalah,
sebagai orang tuo berila motivasi samo anaknyo untuk belajar
kesenian tradisional seperti kesenian tari kain kromong ko. Agar
kesenian ini memiliki generasi penerus dan bisa berkembang
hingga masa yang akan datang. jika tidak dengan cara seperti itu
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makan kesenian akan meredup oleh perkembangan zaman yang
semakin modern. Usaha dalam melestarikan kesenian tradisional
tari kain kromong ini agar tidak hilang oleh perkembangan zaman
masa sekarang ini, kaum muda-mudi desan Mandiangin Tuo
mengembangkan sedikit demi sedikit kesenian yang merupakan
peninggalan pada zaman dahulu kala.”95
Transliterasi:
Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang ingin
melestarikan kesenian tari kain kromong di Desa Mandiangin Tuo dalam
mengatasai kurangnya minat sebagian masyarakat dan penerus generasi
terutama anak-anak muda pada zaman sekarang. Upaya yang dilakukan
masyarakat adalah salah satu dengan cara promosi melalui lisan, Dengan
tujuan agar masyarakat atau pemuda pemudi mengetahui akan peninggalan
yang telah diwariskan tersebut. Dalam mengatasi masalah ini masyrakat
berupaya memelihara dan mewariskan kesenian tradisional ini secara
turun-temurun karena didalam kesenian tradisional ini terkandung nilainilai kebaikan.
Upaya dalam melestarikan kesenian tradisional daerah ini adalah,
sebagai orang tua memberi motivasi terhadap anaknya untuk mempelajari
kesenian tradisional seperti kesenian tari kain kromong ini. Agar kesenian
ini memiliki generasi penerus dan bisa berkembang hingga masa yang
akan datang. jika tidak dengan cara seperti itu makan kesenian akan
meredup oleh perkembangan zaman yang semakin modern. Usaha dalam
melestarikan kesenian tradisional tari kain kromong ini agar tidak hilang
oleh perkembangan zaman masa sekarang ini, kaum muda-mudi desa
Mandiangin Tuo mengembangkan sedikit demi sedikit kesenian yang
merupakan peninggalan pada zaman dahulu kala.
Untuk mengatasi masalah pelestarian tersebut masyarakat harus
mendirikan kembali sanggar tari yang bernama kain kajang yang saat ini
sudah lama roboh. Agar sanggar tari tersebut dapat aktif digunakan
95
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kembali oleh anak-anak muda yang ingin belajar menari dan sebagai
wadah untuk mereka belajar budaya peninggalan Desa Mandiangin Tuo
tersebut.Agar nantinya seni ini bisa berkembang dan dikenal oleh
masyarakat luas, walaupun itu merupakan partisipasi masyarakat
setempat.96
Dari beberapa penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa
diketahui beberapa upaya yang dilakukan masyarakat dalam melestarikan
kesenian adalah, dengan cara mengajak dan memberi penjelasan kepada
masyarakat untuk bisa mengetahui betapa pentingnya mempelajari
kesenian tradisional dan dorongan orang tua sangat diperlukan dalam
melestarikan kesenian tersebut. Serta menumbuhkan niat para generasi
muda-mudi untuk melakukan pelestarian kesenian tari kain kromong agar
tidak punah dengan seiring perkembangan zaman.
b.

Media Sosial
Upaya yang dapat dilakukan masyarakat selanjutnya dalam
mempertahakan kesenian tari kain kromong adalah dengan cara melalui
media online. Masyaratat dalam hal ini harus ikut serta dalam
mempromosikan kesenian tari lewat media sosial seperti, facebook,
instagram dan masih banyak media sosial lainnya. Melihat perkembangan
zaman pada saat ini yang sangat maraknya hiburan-hiburan yang mampu
bersaing dengan kesenian tari dan mampu menarik minat ingin lebih tau
dari pada melihat kesenian yang berasal dari daerah sendiri.
Kemudian masyarakat dalam hal ini untuk mengikut sertakan diri
mereka saat ada pertunjukan kesenian tari kain kromong dan mengajak
oaring-orang untuk ikut serta pada saat pertunjukan dilakukan. Hal ini
bertujuan agar masyarakat di luar Daerah lebih banyak yang mengetahui
kesenian tari kain kromong.
Untuk mengatasi masalah pelestarian kesenian tari kain kromong
ini, masyarakat harus mendirikan kembali sanggar tari yang bernama kain
96
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kajang yang saat ini sudah roboh. Agar sangar tari tersebut dapat aktif
digunakan kembali oleh anak-anak muda yang ingin belajar menari dan
sebagai wadah untuk mereka belajar budaya peninggalan desa Mandiangin
Tuo tersebut. Agar nantinya seni ini bisa berkembang dan dikenal oleh
masyarakat luas, walaupun itu merupakan partisipasi masyarakat setempat.
Dari beberapa penjelasan diatas dapat diketahu bahwa beberapa
upaya yang dilakukan dalam pelestarian kesenian ini adalah mengajak dan
memberi penjelasan kepada masyarakat untuk bisa mengetahui betapa
pentingnya mempelajari kesenian tradisional dan dorongan orang tua
sangat

diperlukan

dalam

melestarikan

kesenian

tersebut.Serta

menumbuhkan minat para generasi muda-mudi untuk melakukan
pelestarian kesenian tari kain kromong agar tidak punah oleh
perkembangan zaman.
Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa kendala dalam
mempertahankan kesenian tari kain kromong disebabkan dua faktor, yaitu:
1. Faktor Masyarakat
Hanya ada sebagian masyarkat yang ingin melestarikan dan
menicntai kesenian-kesenian tradisional, seperti kesenian tari
kain kromong. Sedangkan yang lain banyak yang kurang
berminat terutama kaum muda yang sudah melupakan kesenian
tersebut, karena dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak
perlu lagi dipelajari serta semakin maraknya hiburan yang
semakin modern. Hingga membuat kaum muda tersebut
seakan-akan tidak mau untuk mempelajari kesenian asli desa
mereka sendiri. Apalagi setelah terkenalnya hiburan semacam
organ tunggal, masyarakat secara otomatis akan memilih
hiburan organ tunggal karena dari segi musiknya lebih
bervariasi disbanding mendengarkan alunan musik kesenian
tari kain kromong .
Kendala perkembangan kesenian tari kain kromong
disebabkan oleh kurangnya kecintaan generasi muda sekarang
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pada warisan budaya nenek moyang. Padahal kesenian ini
merupakan kesenian asli dari Desa Mandiangin Tuo. Sebagian
orang yang memelihara kelestarian kesenian ini memikul beban
yang cukup berat apalagi perputaran waktu yang semakin tua.
Seharusnya setiap generasi harus mendapatkan perwakilannya,
agar kesinambungan karya, kemampuan menguasai dan
kemampuan mewariskannya terus bergulir. Hal ini merupakan
salah satu kendala perkembangan kesenian tari kain kromong.97
2. Faktor Pemerintah
Kesenian tari kain kromong mengandung nilai-nilai budaya
yang positif. Kendala perkembangan kesenian tari kain
kromong adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap
kesenian ini, yang seharusnya pemerintah setempat membuat
program yang bisa dimasukkan kedalam bidang studi kesenian
disekolah, sehingga kesenian ini bisa berkembang melalui
lembaga pendidikan, namun pemerintah belum melakukan hal
tersebut.
Dari ungkapan terseut dapat diketahui bahwa perhatian
pemerintah terhadap kesenian tari kain kromong karena
kurangnya medapat perhatian khusus dari pemerintah. Pada
dasarnya

pemerintah seharusnya

memperhatikan potensi

kesenian daerah memberi solusi dan jalan keluarnya. Supaya
kesenian tari kain kromong ini bisa diminati oleh banyak
masyarakat. Hal ini merupakan kendala-kendala yang harus
diselesaikan

oleh

pemerintah,

agar

kesenian-kesenian

tradisional ini bida berkembang lagi.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab diatas
mengenai “Pelestarian Kesenian Tari Kain Kromong Desa Mandiangin Tuo
Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi jambi”. Maka
penulis mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Kesenian tari kain kromong Desa Mandiangin Tuo Kecamatan
Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi merupakan kesenian
yang perlu dipelihara dan dipertahankan keberadaannya. Karena kesenian
tari kain kromong ini merupakan sebuah seni yang sudah ada sejak pada
tahun 1880, kesenian tari kain ini merupakan kesenian yang sukar untuk
berkembang, karena dilihat dari perkembangannya dari masa kemasa yang
kurang diminati oleh masyarakat terutama pada masa sekarang. Biasanya
kesenian tari kain ini ditampilkan pada saat acara adat, pernikahan,
peresmian tempat, penyambutan tamu dan beberapa acara penting lainnya.
2. Beberapa faktor Islam yang mempengaruhi kesenian tari kain kromong
yaitu aspek: Agama, gerak, dan mistis. Biasanya dalam penampilan penari
tari kain ini busana yang digunakan adalah busana tari yang tertutup sesuai
dengan aturan-aturan agama islam. Kemudian pada gerakan taripun tidak
diperbolehkan menari berdua dengan laki-laki apalagi ada gerakan yang
bersentuhan dengan laki-laki, karena disesuaikan dengan adat dan normanorma agama.
3. Adapun upaya-upaya yang dilakukan masyarakat untuk mempertahankan
kesenian tradisional tari kain ini adalah memperkenalkan kepada
masyarakat betapa pentingnya memelihara kesenian tradisional seperti tari
kain kromong ini yang merupakan bentuk dari warisan secara turuntemurun. Mengajak dan memotivasi setiap lapisan masyarakat untuk ikut
terlibat dalam setiap ada kegiatan tari kain tersebut. Memperluas
kesempatan masyarakat menikmati kesenian tradisional sehingga tumbuh
59
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sikap positif dan apresiasi yang timbul terhadap kesenian tradisional dan
memahami nilai yang kandungnya untuk kepentingan dan perkembangan
jati diri dan mempertahankan budaya.
B. Rekomendasi
Permaslahan yang dikemukakan diatas, maka ada beberapa rekomendasi
yang disarankan antara lain sebagai berikut:
1. Kepada pemerintah Desa Mandiangin Tuo untuk turut serta melestarikan
kesenian tradisional daerah secara serius khususnya pada kesenian tari
kain kromong. Untuk selanjutnya dipublikasikan melalui website
pemerintah, televise dan iklan potensi daerah.
2. Kepada masyarakat daerah Mandiangin Tuo, besama-sama dengan
masyarakat lainnya untuk bekerja sama dalam upaya melestarikan
kesenian tari kain kromong tersebut.
C. Kata Penutup
Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan karunia serta hidayahnya kepada peulis berupa
kesehatan rohani dan jasmani kepada penulis, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini.Dalam penulisan skripsi ini tentunya masih banyak
sekali terdapat kekeliruan, baik dalam segi penulisan, pengutipan dan
sebagainya.Oleh karena itu penulis dengan segala kerendahan hati
mengaharapkan kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari semua
pihak demi menyempurnakan skripsi ini.
Tidak lupa pula penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada semua
pihak yang telah membantu dan berprsitipasi dalam menyelesaikan skripsi
ini.Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan, petunjuk serta
rahmatnya kepada kita semua dalam setiap langkah.Semoga skripsi ini
bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.Aamiin
ya rabbal alamin.
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Pelestarian Kesenian Tari Kain Kromong Desa Mandiangin Tuo Kecamatan
Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

A. Observasi
Mengenai letak geografis lokasi penelitian pelestarian kesenian tari
kain kromong Desa Mandiangin Tuo Kecamatan Mandiangin Kabupaten
sarolangun Provinsi Jambi.
B. Wawancara
1. Bagaimana sejarah dan perkembangan kesenian tari kain kromong
Desa

Mandiangin

Tuo

Kecamatan

Mandiangin

Kabupaten

Sarolangun?
2. Bagaimana masyarakat Desa Mandiangin Tuo mempertahankan
kesenian tari kain kromong?
3. Bagimana pengaruh islam terhadap kesenian tari kain kromong?
4. Bagaimana sumber daya manusia di Desa Mandiangin Tuo?
5. Apa penyebab masyarakat kurang minat terhadap kesenian tari kain
kromong?
6. Menganut sistem kepecayaan apa saja dan memiliki berapa suku
bangsa?
7. Adakah pengaruh islam terhadap gerakan tari kain kromong?
C. Dokumentasi
1. Data tentang gambaran umum di Desa Mandiangin Tuo.
2. Data tentang penduduk di Desa Mandiangin Tuo.
3. Data tentang pendidikan di Desa Mandiangin Tuo.
4. Data tentang Kesenian Tari kain kromong di Desa Mandiangin Tuo.
5. Data tentang kondisi pelestarian budaya di Desa Mandiangin Tuo.

