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Desyandri (2014, Juni)        : Peserta Didik Mulai Menjauh dari Nilai-nilai  
Kesenian dan Adat Minangkabau 
 

Adat Minangkabau sebagai 

bagian dari khazanah budaya memiliki 

keunikan tersendiri dan merupakan aset 

Provinsi Sumatera Barat. Adat 

Minangkabau bermanfaat bagi bangsa 

dan negara terutama bagi etnis Minang 

sendiri menuju masyarakat maju dan 

berbudaya tinggi, untuk mengisi 

pembangunan dalam wadah Negera 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  

Adat Minangkabau yang dirancang berdasarkan akal-budi (perpaduan 

antara pikiran dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk mengacu pada 

alam takambang jadi guru, raso jo pareso (rasa/karsa dengan periksa/kontrol) 

yang menurut alua jo patuik (alur dan patut) akan melahirkan tindakan (sikap 

dan perilaku) yang baik dengan mempertimbangkan perasaan malu dan sopan, 

agar memunculkan kearifan pengetahuan dan berperilaku sebagai manusia 

dalam kehidupan sosial yang beradab (Zainuddin, 2010:106).  

Ditinjau dari segi letak, secara umum dapat dikatakan bahwa 

kebudayaan Minangkabau tumbuh, hidup, dan berkembang di wilayah 

administratif provinsi Sumatera Barat. Musyair Zainuddin (2010: 43) 

mengemukakan bahwa menurut Tambo (sejarah dan asal-usul adat 

Minangkabau), Ranah Minang meliputi wilayah Sumatera Barat dan sebagian 

wilayah-wilayah pada provinsi Riau (Bangkinang), provinsi Jambi (Muaro 

Bungo dan Kerinci), dan provinsi Bengkulu (Muko-muko), tidak termasuk 

Kabupaten Mentawai. Pandangan Zainuddin sekaligus menggambarkan bahwa 

wilayah kebudayaan Minangkabau dihuni oleh masyarakat Minang yang tidak 

hanya mendiami wilayah provinsi Sumatera Barat saja, akan tetapi sampai ke 

wilayah perbatasan antara provinsi Sumatera Barat dengan provinsi sekitarnya, 

serta wilayah-wilayah perantauan.  

Doc. http://tour.seruu.com 
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Wilayah Minangkabau terbagi atas daerah asli yang disebut dengan 

Luhak nan Tigo atau wilayah Darek dan daerah Rantau. Wilayah Darek 

meliputi: (1) Luhak Tanah Datar; (2) Luhak Agam; dan (3) Luhak Lima Puluh 

Kota. Sedangkan daerah Rantau yakni daerah yang berada di luar wilayah 

Luhak nan Tigo. Selain itu, juga terdapat daerah Ujuang Darek Kapalo Rantau 

yakni daerah perbatasan luhak dan rantau.  

Amir (2011: 1-2) mengemukakan bahwa masyarakat yang mendiami 

wilayah ranah Minang diikat oleh sistem budaya yang dikenal dengan sebutan 

adat. Orang Minangkabau menyebut kebudayaannya dengan sebutan “Adaik 

Minangkabau”, yang mencakup seluruh aspek kebudayaan Minangkabau. Adat 

adalah peraturan hidup sehari-hari. Jika hidup tanpa aturan disebut dengan 

“tidak beradat” atau disebut juga dengan tidak berbudaya atau tidak beradab. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aturan hidup merupakan adat dan 

konsep itu pula yang disebut dengan budaya.  

Adat Minangkabau berisikan hal-hal mendasar, seperti: landasan 

berfikir, nilai-nilai dalam kehidupan, norma-norma dalam pergaulan, falsafah 

hidup, dan hukum-hukum yang harus dipatuhi. Adat Minangkabau merupakan 

suatu konsep kehidupan yang disiapkan nenek moyang orang Minang yang 

bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang berbahagia dan sejahtera di 

dunia dan akhirat.  

Pembahasan tentang nilai-nilai dalam adat Minangkabau memiliki 

cakupan yang sangat luas. Untuk itu, dikemukakan empat nilai-nilai utama 

yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam melahirkan tindakan dan karakter 

orang Minang serta dapat mewujudkan tercapainya tujuan adat Minangkabau, 

seperti yang dikemukakan Amir (2011: 103) yakni untuk membentuk individu 

yang berbudi luhur, manusia yang berbudaya, dan manusia yang beradab. 

Keempat nilai-nilai utama tersebut, yaitu: (1) nilai-nilai dasar (falsafah); (2) 

sistem kekerabatan; (3) sifat-sifat dan watak orang Minang; dan (4) kebiasaan 

atau tradisi merantau.  

Pertama, nilai-nilai dasar (falsafah), yakni: Adat Basandi Syarak – 

Syarak Basandi Kitabullah dan Alam Takambang Jadi Guru. Nilai-nilai dasar 
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ini dikenal dengan istilah ABS-SBK yang menunjukkan jati diri dan identitas 

budaya Minangkabau yang menjadi rujukan dalam kehidupan pribadi, 

keluarga, suku, dan masyarakat Minangkabau baik yang berada di ranah 

Minang maupun yang berada di perantauan.  

Inti sari nilai-nilai dasar tersebut menjelaskan bahwa adat Minangkabau 

bersendikan syari’at dan syari’at bersendikan kitabullah (Al-Quran). Adat 

Minangkabau menyandarkan diri pada ajaran agama Allah yakni Islam yang 

memegang teguh Al-Quran dan Hadits Rasulullah. Nilai-nilai dasar tersebut 

dijadikan sebagai pedoman dasar untuk mewujudkan masyarakat Minangkabau 

yang aman dan makmur secara lahir dan batin, berbudi luhur, berakhlak mulia, 

dan diridhai Allah SWT. Sedangkan Alam Takambang Jadi Guru, menurut 

Idrus Hakimy (1987: 2) bahwa alam yang terkembang yang dipelajari dengan 

seksama merupakan sumber pengetahuan yang dapat dipergunakan dalam 

mengatur kehidupan masyarakat manusia.  

Berkaitan dengan falsafah ABS-SBK dan Alam Takambang jadi Guru 

di atas, adat Minangkabau mengajarkan: 

Panakiek pisau sirauik   (Penakik pisau siraut) 
Ambiak galah batang lintabuang (Ambil galah batang Lintabueng) 
Silodang ambiak ka niru  (Selodang jadikan niru) 
Nan satitiak jadikan lauik  ( Yang setetes jadikan laut) 
Nan sakapa jadikan gunuang (Yang segenggam jadikan gunung) 
Alam takambang jadikan guru (Alam terkembang jadikan guru) 
 

Pepatah di atas menganjurkan kepada setiap insan Minang untuk 

mempelajari dan merenungkan alam semesta ini, baik mengenai asal-usul 

kejadiannya, hikmah yang terkandung di dalamnya, serta manfaat yang dapat 

diberikannya (Nasroen, 1971: 37).  

Kedua, sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan di 

Minangkabau ditentukan berdasarkan garis keturunan perempuan/ibu atau yang 

dikenal dengan sistem matrilineal. Umar Junus dalam Koentjaraningrat (ed) 

(1999: 250) mengatakan bahwa pendukung kebudayaan Minangkabau 

dianggap sebagai suatu masyarakat dengan sistem kekeluargaan yang ganjil 

diantara suku-suku bangsa yang lebih dahulu maju di Indonesia, yaitu sistem 
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kekeluargaan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal secara tidak langsung 

memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kaum perempuan/ibu (bundo 

kanduang) baik di dalam struktur adat maupun dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

Ketiga, sifat dan watak, yakni: (1) hiduik baraka, baukue jo bajangko. 

Dalam menjalankan hidup dan kehidupan, orang Minang dituntut untuk selalu 

menggunakan akal dan pikirannya, serta rencana yang jelas dan perkiraan yang 

tepat; (2) baso basi - malu jo sopan: mengutamakan sopan santun dalam 

pergaulan; (3) tenggang raso: pergaulan yang baik dan menjaga perasaan orang 

lain; (4) setia (loyal): sifat ini menjadi sumber untuk melahirkan sifat setia 

kawan, cinta kampung halaman, cinta tanah air, dan cinta bangsa; (5) adil: 

mengambil langkah sikap yang tidak berat sebelah dan berpegang teguh pada 

kebenaran; (6) hemat cermat; (7) waspada; (8) berani karena benar: adat 

Minang dengan tegas menyatakan bahwa orang Minang harus punya 

keberanian untuk menegakkan kebenaran; (9) arif bijaksana, tanggap, dan 

sabar: orang yang dapat memahami pandangan orang lain, mampu menangkis 

setiap bahaya yang bakal datang, dan mampu menerima segala cobaan dengan 

dada yang lapang dan mampu mencarikan jalan keluar dengan pikiran yang 

jernih; (10) rajin; dan (11) rendah hati.  

Sifat dan watak orang Minangkabau memberikan gambaran tentang 

nilai-nilai dan watak terpuji yang dijadikan pedoman bagi orang Minang dalam 

melahirkan sikap dan perilaku terpuji dalam menghadapi semua permasalahan 

hidup dan kehidupan sehari-hari.  

Keempat, kebiasaan atau tradisi merantau. Merantau merupakan 

kebiasaan atau tradisi yang telah dilakukan masyarakat Minang sejak dahulu 

kala. Merantau bagi orang Minang, salah satunya merupakan lambang harga 

diri di tengah-tengah masyarakat, seperti kata pepatah Minang, “karatau 

madang di hulu, babuah babungo balun, marantau bujang daulu, di rumah 

paguno balun”. Generasi muda Minang akan berguna di kampung apabila 

mereka sudah merantau, mencari ilmu di negeri orang, mencari hidup dan 

menjalani kehidupan yang susah-senang di rantau orang. Dengan demikian, 
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dapat dikemukakan bahwa kebiasaan atau tradisi merantau bagi orang Minang 

memberikan cerminan nilai-nilai keuletan, ketangguhan, keteguhan hati, kerja 

keras, dan keberanian.   

Keempat nilai-nilai utama adat Minangkabau yang dikemukakan 

sebelumnya, membuktikan bahwa secara ideal adat Minangkabau telah 

memberikan bekal nilai-nilai bagi orang Minang dalam mengarungi kehidupan 

sehari-hari, baik kehidupan individu maupun kehidupan bermasyarakat. Dan 

nilai-nilai tersebut dapat dijadikan sebagai sarana edukatif bagi orang Minang 

untuk mewujudkan tujuan adat Minangkabau, yakni membentuk orang Minang 

yang berbudi luhur, berbudaya, dan beradab. 

Pewarisan nilai-nilai yang terkandung dalam adat Minangkabau telah 

dilakukan secara turun-temurun dengan berbagai cara. Dalam masyarakat 

Minangkabau, salah satu cara yang digunakan adalah melalui seni pertunjukan 

atau kesenian Minang. Amir (2011: 76) mengungkapkan bahwa “adat-istiadat 

merupakan aneka kelaziman dalam suatu nagari. Kelaziman ini pada umumnya 

menyangkut pengejawantahan unjuk rasa seni budaya masyarakat, seperti 

acara-acara keramaian anak nagari (generasi muda), seperti pertunjukan 

randai, saluang, aneka tari-tarian, dan aneka ragam kesenian. Amir 

menambahkan, bahwa Kebanyakan adat atau nilai-nilai sopan-santun, basa-

basi, serta tata krama pergaulan termasuk dalam klasifikasi “adat-istiadat”.  

Salah satu di antara jenis kesenian yang ada di Minangkabau adalah 

lagu-lagu Minang. Lagu-lagu Minang merupakan ungkapan perasaan dan 

pemikiran seniman Minang yang dituangkan ke dalam bentuk musik dan lagu 

yang mengandung nilai-nilai dan menggambarkan kondisi realitas yang terjadi 

di masyarakat, serta proses aktualisasi nilai-nilai yang terkandung dalam adat 

Minangkabau. Nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam 

melahirkan tindakan dan perilaku yang mencerminkan karakter orang Minang. 

Barendregt (2002: 416) mengatakan bahwa: 

Pop Minang, provides one of the avenues through which identification 
as Minangkabau is experienced, defined, and consumed internally. It 
constructs a Minangkabau sensibility “by depicting a recognizable 
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landscape through the use of metaphors” related to migration and the 
homeland.  

 

Lagu-lagu pop Minang dapat mengidentifikasi adat Minangkabau  yang 

diikuti, didefinisikan, dan dikonsumsi secara internal dan dapat membangun 

serta menggambarkan perasaan tentang keindahan alam yang dapat dikenali 

melalui penggunaan metafora terkait dengan ranah Minang dan kebiasaan atau 

tradisi merantau. “The attachment goes beyond this landscape to “a community 

sharing the same moral values” (ibid.:417). Lagu-lagu Minang lebih dari 

sekedar menceritakan tentang kerinduan terhadap alam Minangkabau, bahkan 

merupakan upaya masyarakat untuk berbagi nilai-nilai moral).  

Senada dengan Hajizar (2012) yang menyatakan bahwa lagu-lagu pop 

Minang berangkat dari resepsi nilai-nilai sosial masyarakat. Dengan demikian 

lagu-lagu Minang dapat digambarkan sebagai sebuah keintiman atau kedekatan 

dengan budaya Minangkabau, seperti yang dikemukakan Fraser (2011), “Pop 

Minang is a form of cultural intimacy, one that allows the Minangkabau to 

recognize themselves within the nation as distinct from its other constituents”. 

Lagu-lagu Minang yang berangkat dari resepsi nilai-nilai sosial 

masyarakat sebagai sebuah keintiman atau kedekatan budaya, pada umumnya 

adalah lagu-lagu Minang yang muncul pada periode awal, seperti yang 

dikemukakan Boestanoel Arifin Adam dalam Yon Hendri (2005: 129) bahwa 

keberadaan lagu-lagu Minang memiliki beberapa fase pertumbuhan yang 

dipelopori oleh beberapa seniman Minangkabau, yaitu fase pertama dipelopori 

oleh Syofyan Naan; fase kedua dipelopori oleh Asbon dan Nurseha, serta Yus 

Kinantan dengan Orkes Gumarang; fase kegita oleh Huriah Adam dan 

Syofiani; fase keempat oleh Nuskan Syarief dengan Orkes Kumbang Cari 

bersama Yusaf Rahman.  

Lagu-lagu Minang yang tumbuh dan berkembang pada zaman tersebut, 

diantaranya lagu: Minangkabau (Cipt. NN), Kampuang Nan Jauah di Mato 

(Cipt. Aminos), Lintuah (Cipt. Ibenzani Usman), Pasan Buruang (Cipt. 

Nuskan Syarief), Baju Kuruang (Cipt. Asbon Madjid), Dayuang Palinggam 

(Cipt. Karim Nun), Kambanglah Bungo (Cipt. Sofyan Naan), Bareh Solok 
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(Cipt. Nuskan Syarief), Jaso Mandeh (Cipt. Nuskan Syarief), Ayam Den Lapeh 

(Cipt. Abdul Hamid), Laruik Sanjo (Cipt. Asbon Madjid), dan Si Nona (Cipt. 

Sjamsu Ariffin) 

Lagu-lagu Minang memiliki dua unsur pokok, yakni unsur musik dan 

lirik.  

Pertama, unsur musik lagu-lagu Minang memiliki kekhasan 

Minangkabau yang bersifat fleksibel, terbuka, dan modern. Lagu-lagu Minang 

memiliki beragam alat musik yang khas Minang, seperti talempong, gandang, 

bansi, saluang, rabab, dan kecapi. Sebagai sebuah genre pop, musik Minang 

mengalami akulturasi dengan musik modern, sehingga peralatan musiknya 

merupakan perpaduan dengan alat musik modern, seperti keyboard, electric 

guitar, saxophone, terompet. Irama dan melodi lagu-lagu Minang memiliki 

nuansa unik, yakni memiliki cengkok (gariniak) Minang, seperti yang 

diungkapkan Budiman (2011) bahwa lagu-lagu Minang disampaikan dalam 

alunan melodi yang kental dengan keunikan “gariniak” atau cengkok Minang. 

Kedua, unsur lirik lagu-lagu Minang memiliki lirik yang berbentuk 

sajak dan pantun, seperti yang diungkapkan Darwis (2005) bahwa pantun 

pernah memegang peranan penting dalam kesenian Minangkabau. Orang 

Minang sering mengungkapkan perasaannya dengan pantun, bahkan berdialog, 

bersahutan kata dengan pantun. Pada zamannya pantun itu sangat dimengerti 

dan dihayati oleh orang Minang, termasuk anak muda, orang dewasa sampai 

pada orang tua, baik pria maupun wanita. Bahkan demikian terharunya orang-

orang yang mendengarkan pantun itu, sampai ada yang meneteskan air mata, 

atau yang tertawa cekikikan. Apalagi kalau pantun itu didendangkan beserta 

dengan iringan saluang atau rebab. 

Kekuatan lagu-lagu Minang terletak pada nilai-nilai yang terkandung 

dalam lirik lagu yang mencerminkan nilai-nilai adat Minangkabau. Budiman 

(2011) mengemukakan bahwa lirik memberikan indikasi bahwa “Pusako urang 

Minang tu, iyolah kato” artinya pusaka orang Minang itu adalah kata. “Kato 

bakieh (kata sindiran), kato bamukasuik (kata yang ditujukan untuk...), tanyo 

baalamat (pertanyaan yang jelas), manggado manghadang tampuak (hal-hal 
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yang tepat sasaran), balaia manghadang pulau (upaya untuk menyelesaikan 

petualangan)”. Setiap kata memiliki maksud dan tujuan tertentu. Di samping 

itu, lirik lau-lagu Minang memiliki nilai-nilai kearifan yang santun dan 

menuntun. 

Berikut dipaparkan analisis dan sintesis awal terhadap dua buah lirik 

lirik lagu Minang sebagai langkah awal untuk melakukan kajian dalam 

penelitian, yakni: 

1) Lirik lagu “Lintuah”, ciptaan Ibenzani Usman yang dipopulerkan oleh Elly 

Kasim. Lagu ini menceritakan tentang kerisauan terhadap perilaku atau 

sikap generasi muda Minang yang cenderung meninggalkan ciri khas 

Minangnya sendiri. 

Tabel 1. 
Analisis dan Sintesis Awal Lirik Lagu “Lintuah” 

 
Lirik Lagu Terjemahan 

Rang mudo rang mudo nak Pagaruyuang 
 
Batutua kato pantang manyingguang 
Basonyo katuju nan elok budi  
 

Para generasi muda anak Pagaruyung 
(Minangkabau) 
Bertutur kata yang tidak menyinggung 
Bahasanya yang disukai dan baik budi 

 

Lirik ini menggambarkan bahwa generasi muda Minangkabau seharusnya 

memiliki tutur kata yang sopan santun dan tidak menyinggung perasaan 

orang lain, memiliki perilaku yang disukai oleh semua orang, dan 

berperilaku elok (baik budi). Ungkapan potongan lirik ini dapat ditemui 

dalam pepatah adat Minangkabau, yakni “elok dek awak, katuju dek 

urang”. Artinya, berbuat sesuatu yang baik menurut pikiran sendiri namun 

juga disukai orang lain (Amir, 2011: 105). Nilai-nilai edukatif yang 

terkandung dalam lirik tersebut, yaitu: mengajarkan generasi muda untuk 

menghargai, toleransi, ramah, dan sopan santun terhadap orang lain.  

2) Lirik lagu “Minangkabau”, ciptaan NN yang dipopulerkan oleh Lily Syarif. 

Lirik lagu ini menceritakan tentang kerinduan terhadap rumah pusaka 

Minangkabau (Rumah Gadang) atau kampung halaman.  

Tabel 2. 
Analisis dan Sintesis Awal Lirik Lagu “Minangkabau” 
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Lirik Lagu Terjemahan 

Minangkabau tanah nan den cinto 
Pusako bundo nan dahulunyo 
Rumah Gadang nan sambilan ruang 
 
Rangkiang baririang di halamannyo 
Bilo den kana, hati den taibo 
Tabayang-bayang di ruang mato 
 

Minangkabau kampung yang kucinta 
Pusaka Bundo/Ibu dari dahulu 
Rumah Gadang yang memiliki sembilan 
ruang 
Lumbung beriring di halamnya 
Ketika aku ingat, hatiku hiba 
Terbayang-bayang dipelupuk mata 

 

Potongan lirik ini menggambarkan tentang kerinduan orang Minang 

terhadap keindahan “Rumah Gadang” (rumah adat Minangkabau) dengan 

segala bentuk khasnya yang merupakan pusaka orang Minangkabau. 

Ungkapan potongan lirik lagu ini dapat ditemui dalam pepatah 

Minangkabau, yakni “Rumah gadang surambi Aceh, nan salanja kudo 

balari, nan salitak kuciang malompek”. Artinya, rumah pusaka yang 

bersendikan Islam, yang sebebas kuda berlari, sepuas kucing melompat. 

Rumah pusaka yang besar. Nilai-nilai edukatif yang terkandung dalam 

potongan lirik lagu tersebut adalah rasa cinta atau kerinduan pada tanah air, 

yakni Minangkabau.  

Selain kekhasan musik dan nilai-nilai yang terkandung dalam lirik lagu-

lagu, lagu-lagu Minang terbukti sangat dekat dengan pendengar atau 

masyarakat pendukungnya. Hal ini terlihat dari kepopuleran lagu-lagu Minang 

yang tidak hanya di wilayah Minangkabau, akan tetapi beberapa lagu-lagu 

tersebut telah dikenal secara nasional hingga ke manca negara dan bahkan 

dapat dikatakan bahwa beberapa lagu-lagu Minang tergolong lagu-lagu yang 

melegenda. Kepopuleran dan kedekatan lagu-lagu Minang dengan masyarakat 

pendukung menandakan bahwa pesan nilai-nilai yang terkandung dalam lagu-

lagu Minang diterima dan hidup di hati masyarakat Minangkabau. 

Nilai-nilai adat Minangkabau dan lagu-lagu Minang yang merupakan 

produk lampau menjadi warisan budaya yang tetap dipakai dan diamalkan 

secara teguh oleh masyarakat hingga saat ini, namun tidak berarti hingga abad 

ke dua puluh satu nilai-nilai adat Minangkabau dan lagu-lagu Minang tidak 

mengalami perubahan dan pergeseran.  
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Menyikapi paparan tentang nilai-nilai adat Minangkabau dan 

kandungan nilai-nilai yang terdapat pada lirik lagu-lagu Minang yang 

dipaparkan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa secara umum nilai-nilai adat 

Minangkabau dan lagu-lagu Minang memiliki kandungan nilai-nilai positif dan 

dapat dijadikan sebagai sarana edukasi untuk membangun karakter masyarakat 

Minangkabau. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa secara umum 

nilai-nilai yang disampaikan tersebut dapat dikategorikan sebagai nilai-nilai 

yang bersifat mendidik atau dapat dijadikan sarana edukasi (edukatif). Musik 

dan lirik lagu-lagu Minang mengedukasi pendengar atau pendukungnya untuk 

selalu mengikuti nilai-nilai adat Minangkabau dan memperlihatkan perilaku 

yang berbudi luhur, bertutur kata yang sopan dan santun, cinta kampung 

halaman, dan memberikan kesadaran untuk selalu menjunjung tinggi budaya 

sendiri.  

Keberhargaan dan pentingnya nilai-nilai edukatif yang terkandung 

dalam lagu-lagu Minang sebagai proses aktualisasi nilai-nilai adat 

Minangkabau, sarana edukasi yang telah dipahami, diamalkan, dan dibela, 

pedoman dalam melahirkan tindakan atau perilaku, mencerminkan 

watak/karakter orang Minang, dan sarana untuk mengenalkan adat 

Minangkabau kepada masyarakat, seharusnya tetap dimanifestasikan oleh 

generasi berikutnya. Untuk itu, diperlukan upaya pelestarian dan pengaktualan. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam melestarikan dan 

mengangktualkan nilai-nilai edukatif yang terkandung dalam adat 

Minangkabau dan lagu-lagu Minang adalah dengan mensinergikan pendidikan 

dan kebudayaan.  

Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan dan saling terkait satu sama lain. Dengan arti kata, bahwa 

pendidikan tidak terlepas dari kebudayaan dan begitupun kebudayaan tidak 

terlepas dari pendidikan. Pandangan ini memerlukan tindak lanjut untuk 

mensinergikan pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan memiliki peranan 

penting untuk menanamkan nilai-nilai kebudayaan, diantaranya nilai-nilai adat 

Minangkabau dan lagu-lagu Minang.  
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Ki Hadjar Dewantara dalam Ki Suratman (1987: 12) mengatakan 

bahwa pendidikan ialah usaha kebudayaan yang bermaksud memberi 

bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak, agar dalam kodrat 

pribadinya serta pengaruh lingkunganannya, mereka memperoleh kemajuan 

lahir batin menuju ke arah adab kemanusiaan. Dalam kaitan ini, Tilaar (2010: 

190) mengemukakan, ahli antropologi maupun ahli pendidikan sepakat bahwa 

pendidikan tidak terjadi di dalam vakum tetapi terlaksana di dalam suatu 

kehidupan yang berbudaya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Kepribadian 

seseorang terbentuk karena nilai-nilai budaya di mana seseorang itu dilahirkan, 

dibesarkan, dan dididik. Tanpa kebudayaan tidak mungkin lahir suatu 

kepribadian. Oleh sebab itu proses pendidikan tidak bisa lain adalah proses 

pembudayaan. 

Pendidikan sebagai proses pembudayaan bukan hanya merupakan 

proses transformasi pengetahuan yang terfokus pada penguasaan kemampuan 

intelektual semata, tetapi juga berperan mewariskan nilai-nilai positif budaya 

dan kearifan lokal sebagai tuntunan dalam melahirkan tindakan dan perilaku. 

Dengan kata lain, pendidikan seharusnya berupaya menjadikan nilai-nilai 

edukatif adat Minangkabau dan lagu-lagu Minang sebagai pedoman untuk 

melahirkan tindakan dan perilaku peserta didik. Dan upaya pembudayaan 

tersebut dapat dijadikan sebagai sarana untuk menumbuhkan dan membangun 

karakter peserta didik.  

Muhadjir (2003: 20) mengemukakan tiga fungsi pendidikan, yaitu: (1) 

menumbuhkan kreativitas subyek-didik; (2) memperkaya khasanah budaya 

manusia, memperkaya isi nilai-nilai insani dan nilai-nilai Illahi; dan (3) 

menyiapkan tenaga kerja produktif. Pandangan-pandangan  tentang pendidikan 

yang telah dikemukakan tersebut dapat diambil sebuah benang merah bahwa 

pendidikan merupakan upaya pemberdayaan dengan menumbuhkan kreativitas 

peserta didik agar menjadi manusia yang kaya dengan nilai-nilai insani dan 

Illahi, serta berbudaya. 

Di tinjau dari  tujuan pendidikan, Tilaar (2010: 20-21) mengemukakan 

bahwa tujuan pendidikan bukan hanya manusia yang terpelajar tetapi manusia 
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yang berbudaya, sehingga pendidikan dapat berfungsi sebagai proses 

pemberdayaan dan proses pembudayaan. Pendidikan sebagai proses 

pemberdayaan dan pembudayaan mengisyaratkan bahwa pendidikan memiliki 

tugas menumbuhkembangkan nilai-nilai positif yang terkandung dalam sebuah 

kebudayaan. Di pihak lain, Muhadjir (2003: 97) mengemukakan pendidikan 

adalah upaya normatif untuk mencapai sesuatu tujuan. Tujuan pendidikan 

adalah terjadinya tingkat perkembangan normatif yang lebih baik pada subyek-

didik. Dengan kata lain, pendidikan dimaksudkan untuk 

menumbuhkembangkan sikap dalam rangka membangun karakter peserta didik 

yang membawa pewarisan nilai-nilai positif serta pembentukan sikap dan 

kesadaran untuk masa depan budaya yang lebih baik. 

Melihat kondisi ideal pendidikan sebagai upaya normatif dalam 

perberdayaan dan pembudayaan khususnya di wilayah Minangkabau atau 

Sumatera Barat pada kondisi sekarang, secara umum masih menyisakan 

berbagai permasalahan yang berhubungan dengan pelestarian dan pengaktualan 

nilai-nilai adat Minangkabau.  

Permasalahan yang muncul adalah hilangnya jati diri masyarakat 

Minangkabau atau tercerabutnya orang Minang dari budayanya sendiri, seperti 

yang dikemukakan Naim (2001) bahwa permasalahan besar yang dihadapi 

masyarakat Minangkabau adalah hilangnya hal yang paling berharga dari diri 

mereka, yaitu jati diri. Jati diri yang dimaksudkan adalah nilai-nilai adat 

Minangkabau yang menjadi ajaran dan tujuan adat Minangkabau. 

Permasalahan ini menggambarkan bahwa pendidikan sebagai proses 

pembudayaan dalam upaya menanamkan nilai-nilai positif adat Minangkabau 

dan nilai-nilai edukatif lagu-lagu Minang khususnya di wilayah Minangkabau 

atau Sumatera Barat selama ini belum terlaksana dengan optimal.  

Permasalahan tersebut diperparah lagi dengan bergulirnya arus 

globalisasi. Globalisasi yang terjadi pada abad kedua puluh satu yang ditandai 

dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

(IPTEKS). Di satu pihak dapat memberikan keuntungan dan kemudahan bagi 

pendidikan dan masyarakat Minangkabau dalam memperoleh informasi dan 
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ilmu pengetahuan tanpa batas, di lain pihak merupakan sebuah momok 

mengerikan yang mengancam dan membahayakan eksistensi adat 

Minangkabau dan lagu-lagu Minang.  

Dampak globalisasi secara langsung atau tidak langsung telah 

membawa wajah baru dalam penampilan adat budaya (Sairin, 2004). 

Masyarakat Minangkabau yang makin kuat berinteraksi dengan masyarakat 

dunia pada saat sekarang tidak terhindarkan menyerap berbagai nilai budaya 

dari ranah budaya universal (Amir, 2007). Masyarakat Minangkabau 

mengalami kegoncangan budaya yang menyeret generasi muda untuk mencari 

jalan hidupnya sendiri-sendiri dengan kontrol budaya yang lemah (Sairin, 

2004).  

Pandangan senada dikemukakan Puti Reno (2012) yang dilansir Harian 

Pagi Padang Ekspres mengemukakan bahwa pengaruh teknologi informasi 

mengalahkan nilai-nilai adat Minangkabau. Dunia iptek telah mendekatkan 

manusia pada sekularisme, pluralisme, liberalisme, matrialisme dan 

hedonisme, yang membawa umat manusia kian jauh dari nilai-nilai agama dan 

norma-norma kehidupan masyarakat Minangkabau. Dengan kata lain, 

globalisasi menggerus sendi-sendi budaya, salah satunya adalah nilai-nilai adat 

Minangkabau dan nilai-nilai yang terkandung dalam lirik lagu-lagu Minang 

sehingga berdampak terhadap memudarnya nilai-nilai tersebut.   

Dampak globalisasi tersebut terekam dalam realitas pendidikan dan 

kehidupan masyarakat Minangkabau. Tidak semua masyarakat mengaktualkan 

dan menjadikan nilai-nilai yang terkandung adat Minangkabau dan lagu-lagu 

Minang sebagai pedoman dan sarana edukasi dalam melahirkan perilaku. Nilai-

nilai tersebut tidak lebih dari sebuah ilmu pengetahuan teoritis yang tidak 

teramalkan sebagai pedoman hidup. Perilaku dan perbuatan mengarah pada 

patologi masyarakat budaya, seperti gejala yang membanggakan pengaktualan 

budaya asing yang tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai adat 

Minangkabau dan hal ini dianggap biasa saja. Sehingga berpotensi terhadap 

memudarnya nilai-nilai budaya, tenggelamnya karakter orang Minang, dan 

hilangnya jati diri masyarakat Minangkabau.  



14 
 

Dua mata pelajaran dalam pendidikan yang berkaitan langsung dengan 

proses pelestarian dan pengaktualan nilai-nilai adat Minangkabau dan lagu-

lagu Minang, yakni Budaya Alam Minangkabau (BAM) dan Pendidikan Seni 

Musik, terlihat belum terlaksana dengan optimal.  

Pertama, pelajaran BAM yang dilakukan masih sebatas mengenalkan 

pepatah dan petatah-petitih adat Minangkabau. Belum dilanjutkan dengan 

pemahaman dan pengaktualan nilai-nilai tersebut dalam melahirkan perilaku 

peserta didik yang mencerminkan watak orang Minang. Sayuti (2012) Ketua 

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Provinsi Sumatera 

Barat yang dilansir Antara Sumbar, menilai pelajaran BAM sebagai bagian dari 

Muatan Lokal di sekolah belum efektif, hal ini disebabkan oleh empat faktor, 

yakni: (1) minimnya dukungan dana; (2) terbatasnya guru; (3) terbatasnya 

bahan kurikulum; dan (4) terbatasnya bahan ajar.   

Kedua, realita pendidikan dan pembelajaran pendidikan seni musik di 

sekolah, khususnya di Kota Padang juga ditengarai belum optimal. Berikut 

dipaparkan hasil pengamatan dan pengalaman peneliti yang dikombinasikan 

dengan hasil studi pendahuluan (Februari dan Juni 2013) dan pandangan-

pandangan dalam kaitannya dengan pewarisan nilai-nilai edukatif lagu-lagu 

Minang sebagai aktualisasi nilai-nilai adat Minangkabau. Permasalahan 

ditinjau dari dua sisi, yakni pendidikan/pembelajaran serta peran sekolah dan 

keluarga/masyarakat. 

Proses pendidikan lebih berorientasi pada penguasaan kemampuan 

intelektual semata dan mengabaikan proses pelestarian dan aktualisasi nilai-

nilai adat Minangkabau dan nilai-nilai edukatif yang terkandung dalam lirik 

lagu-lagu Minang. Sehingga pendidikan hanya dijadikan sebagai alat untuk 

memperkaya pengetahuan tetapi miskin nilai-nilai. Tilaar (2010: 218) 

mengemukakan bahwa intelektualisme yang telah menjadi ciri pendidikan 

nasional telah mengasingkan budaya dan apresiasi budaya dalam pendidikan 

nasional. Bukan berarti bahwa kognisi tidak diperlukan dalam pengembangan 

kepribadian manusia.  
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Padangan Tilaar terlihat dalam realita pembelajaran pendidikan seni 

musik di sekolah-sekolah. Pembelajaran didominasi oleh pemberian materi 

dalam bentuk hafalan musik/lagu-lagu dan hanya difungsikan untuk hiburan 

semata tanpa dilanjutkan dengan mengekplorasi nilai-nilai khususnya nilai-

nilai yang terkandung dalam lagu-lagu Minang. Bahkan sekolah-sekolah di 

Kota Padang terlihat mulai meninggalkan lagu-lagu Minang, sehingga nilai-

nilai edukatif yang terkandung dalam lagu-lagu Minang tidak lagi digunakan 

sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan sedikitnya peserta 

didik yang mengetahui lagu-lagu Minang. Seharusnya pendidikan seni musik 

dapat mengembangkan rasa keindahan, kreativitas, dan kepribadian, serta 

menjadikan peserta didik lebih produktif dan berbudaya (Astuti: 2010: 5). 

Permasalahan ini dapat menyebabkan munculnya kecenderungan 

perilaku dan karakter peserta didik yang tidak beradat/tidak beradab, seperti: 

kurangnya rasa menghargai dan menghormati orang lain, kurangnya sopan-

santun, lebih mementingkan diri sendiri, serta kurang peduli dengan adat atau 

budaya daerah mereka sendiri. Perilaku negatif ini, jika dibiarkan terus-

menerus mengakibatkan tercerabutnya peserta didik dari budayanya sendiri. 

Orang Minang yang tidak tahu dengan adat Minangkabau. Seperti kata pepatah 

Minang, “Lah lupo kacang jo kuliknyo”, maksud pepatah ini menggambarkan 

seseorang yang telah lupa dengan adat budayanya sendiri. 

Permasalahan lain juga terekam di sekolah dan keluarga/masyarakat. 

Sekolah sebagai wadah atau agen perubahan berperan membantu 

menumbuhkembangkan perilaku peserta didik belum sepenuhnya 

memperkenalkan dan menyosialisasikan nilai-nilai adat Minangkabau dan 

nilai-nilai edukatif lagu-lagu Minang. Sivitas sekolah belum sepenuhnya 

memberikan contoh perilaku teladan dalam menghadapi berbagai 

permasalahan peserta didik, ditambah lagi dengan minimnya kegiatan 

ekstrakurikuler, penyaluran bakat dan minat, mengikutsertakan peserta didik di 

berbagai lomba yang diadakan baik di sekolah sendiri maupuan di sekolah-

sekolah lain, menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang untuk 

menyosialisasikan nilai-nilai adat dan nilai-nilai edukatif lagu-lagu Minang.  
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Kurangnya keteladanan dan kegiatan pendukung di sekolah juga 

tergambar di lingkungan keluarga/masyarakat. Sejalan dengan pandangan yang 

mengatakan bahwa “Kondisi sekolah merupakan gambaran kecil dari kondisi 

masyarakatnya”. Kesibukan pekerjaan dan kepentingan menafkahi bagi 

keluarga mengalahkan perhatian dan kasih sayang mereka terhadap perilaku 

peserta didik. Selain itu, keluarga/masyarakat lebih menyukai seni pertunjukan 

global yang bebas nilai seperti tayangan berbagai media elektronik tanpa 

melakukan penyaringan dan pemahaman. Tayangan global yang mengalahkan 

nilai-nilai adat Minangkabau dan nilai-nilai edukatif lagu-lagu Minang 

sehingga keberadaan lagu-lagu Minang menjadi termarginalkan.  

Berdasarkan pengalaman peneliti, realita yang terjadi di lapangan, dan 

hasil pengamatan pada studi pendahuluan yang dipaparkan sebelumnya, dapat 

dikemukakan beberapa asumsi sebagai dasar berpijak dalam penelitian ini, 

bahwa lagu-lagu Minang: (1) merupakan lagu-lagu yang masih dikenal sampai 

sekarang; (2) mencerminan nilai-nilai adat Minangkabau; (3) masih diberikan 

di beberapa sekolah; (4) hanya dipahami sebagai hiburan semata tanpa jelas 

makna, kandungan nilai-nilai edukatif, dan peranannya; (5) dapat dijadikan 

sebagai pedoman perilaku; (6) dapat dijadikan sarana pendidikan untuk 

membangun karakter apabila kandungan nilai-nilai edukatif di dalamnya dapat 

difungsikan kembali; dan (7) dapat dijadikan sebagai upaya pelestarian dan 

pengaktualan nilai-nilai adat Minangkabau. 

Penelitian ini sekaligus merupakan salah satu alternatif dalam 

mencarikan solusi dan upaya revitalisasi terhadap memudarnya nilai-nilai 

edukatif lirik lagu-lagu Minang sebagai sarana untuk membangun karakter 

peserta didik. Permasalahan ini tidak dapat dibiarkan dan harus mendapat 

penanganan segera. Kondisi tersebut menjadikan penelitian ini mendesak 

(urgency) untuk dilakukan. 

Revitalisasi merupakan cara untuk mengangkat dan mementingkan 

kembali nilai-nilai edukatif lirik lagu-lagu Minang yang mulai memudar. 

Wallace (1956: 266) mengemukakan bahwa, “Revitalization movements are 

defined as deliberate, conscious, organized efforts by members of a society to 
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create a more satisfying culture”. Gerakan revitalisasi didefinisikan sebagai 

sebuah kesengajaan, kesadaran, dan upaya yang dilaksanakan oleh anggota 

masyarakat untuk menciptakan budaya yang lebih memuaskan. Gerakan 

revitalisasi sebagai jenis peristiwa umum terjadi dalam dua kondisi: stres yang 

tinggi untuk individu anggota masyarakat dan kekecewaan dengan gestalt 

budaya yang terdistorsi.  

Upaya revitalisasi, salah satunya dapat dilakukan dengan belajar 

budaya sendiri. Dalam kaitannya dengan nilai-nilai edukatif lirik lagu-lagu 

Minang sebagai aktualisasi nilai-nilai adat Minangkabau, revitalisasi dilakukan 

dengan memperhatikan bukti-bukti empirik, bahwa; (1) lagu-lagu Minang 

merupakan aktualisasi nilai-nilai adat Minangkabau; (2) lagu-lagu Minang 

yang pernah populer baik secara lokal, nasional, bahkan internasional; (3) 

kepopuleran ini menandakan bahwa lagu-lagu Minang tersebut memiliki 

kedekatan erat dengan masyarakat Minangkabau; (4) kedekatan tersebut 

menandakan bahwa nilai-nilai edukatif yang terkandung dalam lagu-lagu 

Minang diaktualisasikan dengan baik; (5) nilai-nilai edukatif dalam lagu-lagu 

Minang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melahirkan perilaku untuk 

membangun karakter peserta didik.  

 

Daftar Pustaka 

Amir M.S. (2011). Adat Minangkabau; Pola Hidup dan Tujuan Hidup Orang 
Minang. Jakarta: Citra Harta Prima 

 
Astuti, K.S. (2011). Pengembangan Model Pembelajaran Karakter Berbasis Seni. 

Dalam Darmiyati Zuchdi (Ed), Pendidikan Karakter dalam Perspektif 
Teori dan Praktik. (pp. 244-273). Universitas Negeri Yogyakarta Press, 
Yogyakarta 

 
Basir, N. (2007). Yusaf Rahman: Komponis Minang. Bandung: Lubuk Agung 
 
Barendregt, Bart. (2002). The Sound of ‘Longing for Home’ Redefining a Sense of 

Community through Minang Popular Music. Bijdragen tot de Taal-, Land- 
en Volkenkunde 158, No: 3, 411-450: Leiden University 

 
Budiman, S. (2011, Maret 6). Lagu Minang Baru Muncul di Era 70-an. Harian 

Haluan Padang 



18 
 

 
Darwis. (2005, November 28). Tafsir Pantun Minang I. Artikel 655. Diambil pada 

tanggal 22 Januari 2012, dari 
http://www.cimbuak.net/content/view/655/5/1/1/ 

 
Dewey, John. (1929). The sources of a science of education. New York: Horace 

Liveright. 
 
Fithri. Widhia. (2013). Mau Kemana Minangkabau? Analisis Hermeneutika atas 

Perdebatan Islam dan Adat Minangkabau.Yogyakarta: Gre Publishing 
 
Fraser, J. (2011). Pop Song as Custom;Weddings, Ethnicity, and Enterpreneurs in 

West Sumatra. Jurnal Ethnomusicology Sping/Summer Vol. 55, No. 2, p. 
200-228. Ohio: Society for Ethnomusicology 

 
Hajizar. (2012, Maret 13). Lagu Padang Dulu dan Kini. Artikel. Diambil pada 

tanggal 3 Maret 2014, dari http://albiouna.com/umum/lagu-padang-dulu-
dan-kini  

 
Hakimy, I. (1987). Rangkaian Mustika Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi 

Kitabullah. Bandung: Remaja Karya 
 
Kemdiknas. (2010). Desain Induk Pendidikan Karakter. Jakarta: Kementerian 

Pendidikan Nasional 
 
Ki Hadjar Dewantara. (1977). Bagian Pertama: Pendidikan. Yogyakarta: Majelis 

Luhur Persatuan Taman Siswa. 
 
Koentjaraningrat. (2011). Pengantar Ilmu Antropologi I. Jakarta: Rineka Cipta 
 
Latief, N. (2002). Etnis dan Adat Minangkabau; Permasalahan dan Hari 

Depannya. Bandung: Angkasa 
 
Lickona, T. (1991). Educating for Character; How Our Schools Can Teach 

Respect and Responsibility. New York, Toronto, London, Sydney, 
Aucland: Bantam Books 

 
Muhadjir, N. (2003). Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial; Teori Pendidikan 

Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta. Raka Sarasin 
 
Nashroen. (1971). Dasar Falsafah Adat Minangkabau. Djakarta: Bulan Bintang 
 
Tilaar, H.A.R. (2010). Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka 

Cipta 
 



19 
 

Zainuddin, M. (2010). Pelestarian dan Eksistensi Dinamis Adat Minangkabau. 
Yogyakarta: Ombak 

 
 
 


