BAGIAN I
MINANGKABAU DAN BAHASA

A. Seputar Tentang Minangkabau
Menurut Ibrahim Dt. Sanggoeno Dirajo (2009),
Minangkabau (Minang) adalah kelompok etnis di
Indonesia

yang berbahasa dan menjunjung adat

Minangkabau. Wilayah kebudayaan Minang meliputi
daerah Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, pantai
barat Sumatera Aceh, dan juga Negeri Sembilan
Malaysia. Prinsip adat Minangkabau tertuang singkat
dalam pernyataan "Adat basandi syarak, syarak
basandi Kitabullah" (Adat bersendikan hukum, hukum
bersendikan

Al-Qur'an)

yang

berarti

adat

berlandaskan ajaran Islam (Navis, 1984). Jika tidak
beragama
merupakan

islam

berarti

bagaian

seseorang
dalam

itu

tidaklah

masyarakat

Minangkabau, itulah pemaknaan dari pernyataan
tersebut.
Matrilineal merupakan salah satu aspek utama

dalam

mendefinisikan

Minangkabau.

Adat

identitas
dan

masyarakat

budaya

mereka

menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai
pewaris

harta

pusaka

dan

kekerabatan.

Garis

keturunan dirujuk kepada ibu yang dikenal dengan
Samandeh (se-ibu), sedangkan ayah mereka disebut
oleh masyarakat dengan nama Sumando (ipar) dan
diperlakukan

sebagai

tamu

dalam

keluarga

(Maryelliwati,1995).

Di Minangkabau, rumah tempat tinggal bagi keluarga
dikenal dengan sebutan Rumah Gadang (Besar), atau
kadangkadang
disebut
juga
dengan
Rumah Bagonjong. Besar bukan hanya dalam

BAGIAN II
KESUSASTRAAN MINANGKABAU

Sebuah perubahan akan dirasakan jika sesuatu itu telah
berbeda dari yang sebelumnya. Perbedaan itu tidak hanya terjadi
dalam jumlah yang kecil, namun juga terjadi dalam skala besar.
Sebuah perubahan dapat berjalan secara lambat maupun cepat.
Perubahan-perubahan tersebut dapat berbeda-beda karena
masyarakat itu merupakan masyarakat yang dinamis. Hal ini
sejalan dengan pendapat

Leonard

dkk

(2009:11), yang

menyatakan bahwa masyarakat yang dinamis adalah masyarakat
yang mengalami perubahan yang cepat.
Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan
terkadang mendukung dan menyetujui adanya fleksibilitas pada
perubahan tersebut. Faktor-faktor tersebut membuat perubahanperubahan di dalam sebuah bentuk yang dipertahankan selama
ini. Terkadang faktor-faktor tersebut juga menolak terjadinya
perubahan karena akan merusak suatu bentuk yang asli ke dalam
bentuk yang baru. Keberadaan budaya, bahasa dan sastra lisan
Minangkabau tampaknya mulai mengalami perubahan dari waktu
ke waktu.
Perubahan ini menunjukkan adanya pengaruh yang luar
biasa dari perkembangan zaman, bahkan sebagian

besar

perubahan tersebut tidak dapat dirasakan lagi oleh para generasi
muda yang hanya mewarisi sebuah bentuk perubahan baru di
dalam kehidupan mereka. Generasi muda seolah-olah dibutakan
oleh peradaban baru dan membutakan peradaban lama yang

luar biasa yang belum mereka rasakan.
Ruang lingkup sastra Minangkabau tentu saja adalah karya
sastra yang berada dalam ruang lingkup wilayah Minangkabau.
Kesusastraan Minangkabau adalah kesusastraan adat, yaitu
gambaran perasaan dan pikiran dalam tataran alur patut yang
diungkapkan dengan bahasa Minangkabau yang diwariskan
secara oral atau kato-kato atau rundiang bakiah kato bamisa
(rundingan berkias kata bermisal) dari suatu generasi kegenarasi
(Maryelliwati, 1995:29).
Tradisi lisan sebagai kekayaan sastra budaya Minangkabau
merupakan salah satu bentuk ekspresi kebudayaan daerah yang
sangat berharga, bukan saja menyimpan nilai-nilai budaya dari
suatu masyarakat tradisional, melainkan juga bisa menjadi akar
budaya dari suatu masyarakat baru. Dalam arti, tradisi lisan bisa
menjadi sumber bagi suatu penciptaan budaya baru (Esten,
1999:105.
Menurut Amir dalam Gayatri (2006), menyebutkan bahwa
mengingat fungsinya dalam masyarakat, tradisi lisan Minangkabau
dari segi keberadaannya dikelompokkan menjadi tiga, pertama
ragam tradisi lisan yang terancam punah karena perkembangan
dari masyarakat hingga kehilangan fungsi dan perannya. Kedua,
ragam tradisi lisan yang bertahan dari kepunahan dengan jalan
melakukan penyesuaian dan perkembangan sehingga mendapat
sambutan dari masyarakat-nya. Ketiga, ragam tradisi lisan yang
tidak mengalami perubahan sama sekali karena berkaitan
dengan upacara adat, seperti pantun adat dan pasambahan,
yang biasa ditemukan dalam upacara perhelatan, kematian, dan
penyambutan tamu.

Pola konsepsi masyarakat Minangkabau baik itu dalam
kehidupan sehari-hari ataupun dalam kesusastraan tampaknya
dibangun melalui pengamatan terhadap fenomena alam tempat
mereka tinggal. Bentuk, sifat dan ciri alam dimetaforakan ke
segala

aspek

kehidupan

untuk

dijadikan

pengajaran

dan

pandangan hidup. Masyarakat Minangkabau menganut konsep
alam takambang jadi guru. Selanjutnya, ajaran dan pandangan
hidup itu dinukilkan ke dalam pepatah petitih, petuah, mamangan
dan bidal (Navis dalam Oktavianus, 2012:59).
Dalam suatu masyarakat yang bertradisi lisan, pepatah
petitih atau ungkapan yang mengadung ajaran, pandangan
hidup yang sangat penting. Semuanya disampaikan secara lisan
kemudian disampaikan melalui berbagai media salah satunya
melalui

sastra,

pertunjukan

dan

lain

sebagainya.

Sastra

Minangkabau yang lisan tersebut merupakan suatu bentuk folklore
yang hidup dan diwariskan secara turun temurun dalam bentuk
tradisional, tidak tertulis dan kemungkinan-kemungkinan hilang,
punah atau berubah itu pasti akan ada dalam gejolak kehidupan
manusia.

BAGIAN

III

SASTRA MINANGKABAU DAN PENCIPTAAN
SEBUAH KARYA
Realitas merupakan salah satu sumber utama dari setiap
gagasan seorang kreator seni dari berbagai banyak gagasan
yang terbentang di alam ini. Gagasan tersebut kemudian
diaktualisasikan dalam berbagai media penciptaan. Seorang
pelukis akan menggores kuasnya dengan kanvas, keografer
dengan tarinya, komposer dengan musiknya dan sutradara akan
menciptakan peristiwa dari naskahnya.
Sebuah teks naskah terkadang hanya menarik apabila tidak
hanya dibaca saja, namun perlu ditafsirkan dengan keindahan
agar enak didengar dan dilihat. Dengan kata lain estetikanya
melekat sampai naskah itu ditampilkan dalam bentuk pertunjukan
yang bermakna.
Dalam ensiklopedi Indonesia, pertunjukan yang bermakna
itu diberikan istilah dramaturgi atau seni pementasan atau drama.
Pergertian dramaturgi ini kelihatan lebih luas, mencakup naskah,
penampilan di atas pentas dan drama sebagai seni yang terdiri
dari unsur-unsur utama dalam drama yakni plot, karakter, bagan
atau isi cerita naskah, resolusi dan keputusan (Tambayong, 1981).

A. Latar Belakang dan Ide Penciptaan
Dalam mencari sumber inspirasi penciptaan sebuah karya,
bisa berasal dari mana saja. Ia bisa berasal dari proses imajinasi,
informasi-informasi, alam atau bisa jadi pengalaman hidup. Karya

seni

merupakan

satu

pengkayaan

imaji

yang

bersifat

pengetahuan berupa keindahan dengan medium panggung
yang

merupakan

refleksitas

dari

seni

pertunjukan

kepada

masyarakat seni ataupun tidak. Refleksitas dari seni pertunjukan
kepada masyarakat seni maupun non seni ini menjadikan sebuah
panggung sebagai media penyampain pesan-pesan serta makna
sebagai salah satu metode pencapaian sisi kebenaran yang
dirajut dengan nilai-nilai estetika filosofis.
Adapun hal-hal yang bisa dilakukan dalam proses latar
belakang

penciptaan

karya

bisa

dimulai

dari

menghayal.

Menghayal bagi seorang penulis atau pencipta karya merupakan
proses mencari ide-ide, baik yang masih berupa imajinasi, fantasi,
ilham dan emosi dalam nilai-nilai masyarakat. Setalah melalui
proses mengahayal, selanjutnya yang bisa dilakukan adalah
menuliskan ide-ide ke dalam bentuk yang dinginkan, bisa berupa
gambar, lambang, simbol atau bahkan bisa jadi dalam bentuk
draf sebuah cerita.
Dalam
merupakan

seni
satu

teater,

sutradara

pergerakan

wacana

dan
yang

penyutradaraan
mempengaruhi

dramaturgi yang berkembang pada situasi zaman tertentu.
Seorang sutradara terlebih dahulu mencari naskah yang diangkat
ke atas panggung. Prinsip-prinsip dasar sebuah teater berawal dari
naskah lakon yang dibuat oleh pengarang naskah dan kemudian
diaplikasikan oleh sutradara dalam bentuk pertunjukan teater.
Naskah merupakan ide-ide dasar yang digarap diwujudkan
dalam bentuk dialog antar tokoh, kemudian relasi antar peristiwa
di atas penggung dapat dipahami dan dicerna, sehingga
pertunjukan dan audience menjadi sebuah kesatuan yang bisa
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Naskah,

Pementasan

dan

GLOSARIUM
A
Adat adalah 1 aturan (perbuatan dsb) yang lazim diturut atau
dilakukan sejak dahulu kala: menurut -- daerah ini, laki-lakilah yang
berhak sbg ahli waris; 2 cara (kelakuan dsb) yg sudah menjadi
kebiasaan; kebiasaan: demikianlah -- nya apabila ia marah; (pd) -nya; 3 wujud gagasan kebudayaan yg terdiri atas nilai-nilai budaya,
norma, hukum, dan aturan yg satu dng lainnya berkaitan menjadi
suatu sistem
B
Basandi adalah berdasar pada; berpedoman pada; berasaskan:
Batagak

Pangulu

merupakan

upacara

adat

penggangkatan

pangulu(penghulu)
Balabek yaitu perhatian terletak pada posisi tangan membentuk
gonjong rumah gadang.
Bansi adalah alat musik tiup yang terkenal di Sumatra Barat, yang
sangat kaya dengan berbagai instrument tradisional. (saruanai,
saluang dan lain sbgnya)

D
Darek merupakan wilayah atau daerah asli orang Minangkabau
(Tanah data, Agam dan 50 Koto)
Dendang atau istilah untuk seni suara seni vokal atau menyanyi di
Minangkabau
Dramaturgi atau seni pementasan atau drama.
Dramaturg (pengarang drama)
E
Etnis adalah /étnis/ a etnik atau suku
Eksogami adalah prinsip perkawinan yg mengharuskan orang mencari
jodoh di luar lingkungan sosialnya, spt di luar lingkungan kerabat,
golongan sosial, dan lingkungan pemukiman

Estetika cabang filsafat yg menelaah dan membahas tt seni dan
keindahan serta tanggapan manusia terhadapnya
F
Falsafah meruapakan anggapan, gagasan, dan sikap batin yg paling
dasar yg dimiliki oleh orang atau masyarakat; pandangan hidup;
G
Gandang

alat

bunyi-bunyian

berupa

kayu

bulat

panjang,

di

dalamnya ada rongga dan salah satu lubangnya atau kedua-duanya
diberi berkulit (untuk dipukul)
Gelek atau perputaran badan
I
Indang adalah sebuah seni pertunjukan drama tradisonal yang
bernuansa Islam di daerah Padang Pariaman.
K
Kaba sama dengan “kabar”, sehingga boleh juga berarti “berita”.
Tapi sebagai istilah ia menunjuk suatu jenis sastra tradisional lisan
Minangkabau.

Kaba

berbentuk

prosa

lirik.

Bentuk

ini

tetap

dipertahankan saat diterbitkan dalam bentuk buku.
Kaum / sanak saudara; kerabat; keluarga:
Kato

nan

Ampek

merupakan

aturan

tuturan

dalam

bahasa

Minangkabau yang penggunaannya tergantung kepada hubungan
sosial yang terjadi antara penutur dengan mitra tutur dalam
kehidupan sehari-hari. (mandaki, manurun, mandata, malereng)
Kieh merupakan salah satu cara bertutur masyarakat Minangkabau.
Bahasa kias tersebut biasanya hadir dalam bentuk perbandingan,
persamaan, sindiran dan analogi. Bahasa kias juga dapat disebutkan
dengan bahasa hikmah yang tidak dapat dipahami semata-mata
melalui akal sehat saja
Kitabullah / ayat/ bukti yang ada di dalam Alquran
Kudo-kudo/Kuda- kuda adalah memperkokoh atau memperkuat
posisi berdiri di saat kita melakukan penyerangan maupun tangkisan
terhadap lawan.

L
Lakon merupakan peristiwa atau karangan yg disampaikan kembali
dng tindak tanduk melalui benda perantara hidup (manusia) atau
suatu (boneka, wayang) sbg pemain: pertunjukan wayang kulit dng -Baratayuda; 2 peran utama; 3 karangan yg berupa cerita sandiwara
(dng gaya percakapan langsung)
Lajang atau sipak/tendangan
Laras/lareh/kelarasan/keselarasan suku di Minangkabau : lareh Koto
Piliang dan Larh Bodi Caniago
Limpapeh/ kupu-kupu
M
Matrilineal /matrilinéal/ mengenai hubungan keturunan melalui garis
kerabat wanita
Maternal/keluarga maternal adalah Keturunan digariskan lewat ibu,
yang disebut dengan sistem matrilineal. Dalam banyak hal (walaupun
tidak selalu), keturunan matrilineal dikaitkan dengan tempat tinggal
(daerah)

yang

disebut

matrilokal,

yakni

di

mana

anak-anak

dilahirkandi rumah keluarga si istri dan tinggal di sana. Hak yang
dimilikinya dalam kelompok keluarga tidaklah pada suami tetapi
pada beberapa saudara laki-laki si istri. (pengaruh dari kaum
keluarga)
Mamangan adalah ungkapan adat Minangkabau
Minangkabau/Minang merujuk pada entitas kultural dan geografis
yang ditandai dengan penggunaan bahasa, adat yang menganut
sistem kekerabatan matrilineal, dan identitas agama Islam. Secara
geografis, Minangkabau meliputi daratan Sumatera Barat, separuh
daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai
barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan Negeri Sembilan di
Malaysia
N
Nagari merupakan wilayah atau sekumpulan kampung yg dipimpin
(dikepalai) oleh seorang penghulu

P
Pasisia adalah tanah datar berpasir di pantai (di tepi laut); Tiku
Pariaman, Pasisia Pasaman, daerah tepi barat Minangkabau
Patrilineal (garis keturunan ayah)
Pasambahan/Persambahan: pembicaraan dua belah pihak antara si
pangka (yang datang) dengan si alek (yang punya acara)

untuk

menyampaikan maksud dan tujuan dengan cara hormat.
Pituah adalah Nasihat masayarakat Minangkabau
Pepatah-petitih adalah peribahasa Minangkabau yg mengandung
nasihat atau ajaran dr orang tua-tua
Pusako merupakan harta warisan dalam adat minangkabau
R
Randai adalah drama atau teater tradisional Minangkabau yang
telah hidup dan lama berkembang dari masa kemasa dalam setiap
suku masyarakat di Minangkabau. Randai di Minangkabau dahulunya
di mainkan di halaman rumah gadang atau lapangan terbuka di
mana biasnya tempat masyarakat berkumpul atau berkeramaian.
Rantau adalah pantai sepanjang teluk (sungai); pesisir (lawan darat):
berlayar sepanjang --; 2 daerah (negeri) di luar daerah (negeri) sendiri
atau daerah (negeri) di luar kampung halaman;merantau (orang
yang pergi ke luar wilayah darek)
Rumah Gadang/Bagonjong merupakan nama untuk rumah adat
Minangkabau yang merupakan rumah tradisional di Sumatera Barat
S
Samandeh / Seibu
Sumando /menantu/ ipar
Silek adalah nama Minangkabau buat seni beladiri yang ditempat lain
dikenal dengan Silat
Simpia yaitu pusat perhatian terletak pada posisi kaki membentuk
sudut L
Syarak adalah hukum yg bersendi ajaran Islam; hukum Islam: kawin
menurut --; pembagian warisan menurut –
Sako (gelar dalam suku)

T
Tambo merupakan sejarah; babad; hikayat; riwayat kuno; 2 uraian
sejarah suatu daerah yg sering kali bercampur dengan dongeng di
Minangkabau;
Tarekat adalah suatu jaringan sosial global dan hierarkis yang
dikepalai seorang syekh dan murid-muridnya mengajarkan suatu cara
beribadah yang khas.
Talémpong alat musik pukul Minangkabau dr logam, perunggu, atau
besi, berbentuk bundar;
Tungua/tunggul

merupakan

pangkal

pohon

yg

masih

tinggal

tertanam di dl tanah sehabis ditebang; 2 pokok batang yg masih
tertinggal sehabis dituai, disabit, dsb:
Tupai Janjang merupakan teater tradisi Minangkabau yang hidup dan
berkembang di daerah Agam. Tupai Janjang hanya dimainkan oleh
satu orang pemain. Pemain itu melakukan monolog seperti menirukan
suara dan akting yang sesuai dengan tuntutan cerita.
Tangkih atau tangkisan
Turun Mandi merupakan upacara

yang dilaksanakan

untuk

mensyukuri nikmat Allah atas bayi yang baru lahir dan upacara ini
juga merupakan sunnah rasul. Untuk pertama kalinya bagi si bayi
untuk melihat lingkungan dan masyarakat sekitar.
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