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ABSTRACT
Penelitian ini tentang analisis verbal dan non verbal dalam tarian
Kabasaran budaya Minahasa. Masih banyak budaya Minahasa yang belum diteliti
secara ilmiah. Berbagai penelitian masih tetap dilaksanakan untuk menggali
peninggalan-peninggalan budaya yang perlu diungkapkan. Disadari bahwa
berbagai versi muncul dari pendapat para ahli, tergantung dari sudut latar
belakang ilmu. Namun mereka memiliki satu tujuan yang sama untuk menggali
kekayaan budayaorang Minahasa masa lampau. Keanekaragaman budaya
Minahasa memiliki pesan-pesan dari generasi Tou Minahasa tempo dulu.
Kebudayaan itu memiliki makna budaya yang perlu dimaknai dan diterjemahkan.
Tarian Kabasaran adalah seni spektakuler yang memiliki spesifikasi dari tarian
lain pada umumnya. Tari Kabasaran adalah tarian perang yang memiliki tiga
babak yang terdiri dari bentuk-bentuk tari yang berdiri sendiri dan memiliki
makna.
Tari Kabasaran memiliki perlengkapan tari antara lain asesoris, seragam,
pedang dan perisai. Perlengkapan tari memiliki simbol-simbol budaya yang perlu
untuk diterjemahkan. Simbol-simbol merupakan nilai kehidupan yang
mengandung pola pikir yang sangat bermanfaat bagi generasi pewaris
kebudayaan. Kearfian lokal tari kabasaran merupakan kekayaan budaya daerah,
menjadi asset budaya nasional.
Kata Kunci : Budaya, Minahasa, Tarian Kabasaran, Kearifan lokal, Pola
Pikir, Simbol.

This research is about the analysis on the verbal and non-verbal of
Kabasaran dance of Minahasan culture. There are still many Minahasan cultures
which are not researched scientifically. There are various researches that still need
to be carried out to find out itscultural inheritages that need to be exposed
necessarily. It is realized that there are various opinions coming from some
experts on it which dependon their different science backgrounds. However, they
have the same objectives to find out the richness of the culture of Minahasan
people in the past. The variety of Minahasan culture has messages from Tou
Minahasa (Minahasan People) in the past time. The culture has its cultural
meaning that needs to be interpreted or translated. The Kabasaran dance is a
spectacular art which has specifications being different from the others in general.
The Kabasaran dance is a war dance which has 3 stages consisting of their own
dance styles which have meanings.
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The Kabasaran dance has some equipments from among others,
accessories, sword, and shields. The dance equipments have cultural symbols that
need to be interpreted. The symbols are the values of life that contain the pattern
of thought which are useful for those generations inheriting the culture. The local
content of the Kabasaran dance is a richness of the regional culture to become a
national asset.
Key words: Culture, Minahasa, Kabasaran Dance, Local Content, Pattern of
Thought, Symbol
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan
Bahasa mampu mengungkapkan nilai-nilai budaya dalam satu komunitas
masyarakat penutumya. Dengan demikian bahasa dapat mengungkapkan pikiran
dan perasaan yang mencerminkan pola pikir masyarakat pengguna bahasa
tersebut. Jadi, dapat dikatakan bahwa bahasa itu adalah identitas diri daerah dan
bangsa. Budaya yang dimiliki oleh masyarakat daerah di mana pun sangat
dihargai karena mengandung nilai-nilai dan norma yang disepakati bersama untuk
mengatur tingkah laku dan pola pikir mereka. Nilai budaya itu pada prinsipnya
merupakan pikiran masyarakat tentang apa yang dianggap baik, berharga dan
penting dalam kehidupannya., sedangkan norma merupakan aturan-aturan yang
mengatur pola sikap dan tindakan masyarakat pengguna budaya itu. Terkait
dengan budaya ini, Geerts (dalam Syaifuddin, 2005: 288) mengemukakan bahwa
budaya itu sebagai (a) suatu sistem keteraturan dari makna dan simbol-simbol,
yang dengan makna dan simbol tersebut individu-individu mendefinisikan dunia
mereka, mengekspresikan perasaan- perasaan, dan membuat penilaian-penilaian;
(b) makna yang terkandung dalam bentuk- bentuk simbolik dapat digunakan
manusia untuk berkomunikasi, memantapkan dan mengembangkan pengetahuan
mereka dan bersikap terhadap kehidupan; ( c) simbol dapat mengontrol perilaku;
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(d) oleh karena kebudayaan ialah suatu simbol, maka proses kebudayaan harus
dipahami, diterjemahkan dan diinterpretasi.
Karya-karya besar 'tou' Minahasa dibidang seni dapat dikagumi menjadi
aset daerah maupun nasional. Karya seni tradisional 'tou' Minahasa antara lain
tarian 'kabasaran', tarian 'maengket', tarian 'pisok'. Dalam karya-karya ini sangat
nampak mengekspresikan kehidupan 'tou' Minahasa. Orang Minahasa meyakini
akan kebesaran Tuhan sebagai pencipta dan pelindung. Mereka percaya bahwa
Tuhan menampakkan kekuasaanNya melalui alam sekitar. Bunyi siulan burung
manguni sebanyak Sembilan kali diyakini mereka merupakan suatu tanda yang
baik untuk melaksanakan suatu aktifitas antara lain melakukan perjalanan yang
jauh, menempati suatu rumah yang baru dibangun, tanda yang baik untuk
bercocok tanam. Tanaman Tawa'ang dijadikan patokan atau batas lahan untuk
bercocok tanam, tanaman ini juga mengandung arti sebagai "sumpah" bila ada
yang me1anggar maka akan mendapat hukuman dari Opo Empung. Keyakinan
pada kekuasaan Opo Empung dapat dilihat pada tarian perang Kabasaran, antara
lain ekspresi mata melotot tajam dati penari memiliki arti mengusir roh halus atau
roh jahat. Ekspresi mata melotot merupakan simbol dari Opo Empung yang marah
pada roh-roh jahat. Tarian kabasaran merupakan cerminan kehidupan peperangan
di masa lampau, dalam setiap individu tow Minahasa.
Karya-karya besar generasi masa lampau orang Minahasa yang
disampaikan di atas terdapat goresan-goresan yang memiliki makna sebagai pola
pikir orang Minahasa. Disadari bahwa masih sangat kurang kekayaan budaya
Minahasa diteliti secara ilmiah. Benar apa yang dikatakan DR. Paul Richard
Renwarin (2012) bahwa masih banyak hal kekayaan budaya-budaya di Indonesia
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yang belum digali dan belum ditelaah secara ilmiah; demikian pula halnya
dengankebudayaan Minahasa. Kajian linguistik pada tarian kabasaran belum
ditulis dalam pelbagai buku, hanya dalam bentuk artikel-artikel sehingga karya ini
merupakan temuan baru dari penulis. Ujaran-ujaran dan goresan bermakna berupa
bentuk yang nampak pada ragam hias tarian kabasaran merupakan komunikasi
verbal dan nonverbal yang memiliki makna budaya. Peneliti akan menentukan
bagaimana bentuk, makna dan nilai simbol serta sistem simbol verbal dan
nonverbal

yang

terdapat

pada tarian

perang

kabasaran

dalam

kajian

semiolinguistik, inilah yang menjadi ruang penelitian peneliti.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang pemikiran yang diuraikan di atas maka
permasalahan yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan dalam
pertanyaan berikut ini:
a) Bagaimanakah bentuk, makna dan nilai simbol verbal dan nonverbal yang
terdapat pada tarian perang kabasaran.
b) Bagaimanakah sistem simbol verbal dan nonverbal yang terdapat pada tarian
perang kabasaran.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan:
a. Menentukan bentuk, makna dan nilai simbol verbal dan nonverbal yang
terdapat pada tarian perang kabasaran.
b. Menentukan sistem simbol verbal dan nonverbal yang terdapat pada
tarian perang kabasaran
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2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat teoretis
Secara teoretis, hasil penelitian ini bennanfaat bagi pengembangan ilmu
sebagai berikut:
1. Memberikan kontribusi teori terhadap para linguis dan semiotikawan
mengenai sistem tanda dan reproduksi tanda yang terdapat pada situssitus budaya, simbol budaya, dalam karya seni upacara adat Minahasa.
2. Memberikan kontribusi konsep terhadap teori semiotik dalam
mengidentifikasi simbol-simbol yang belum diungkap pada konsep
sebelumnya. Secara khusus tanda bunyi burung manguni adalah
komunikasi verbal tapi yang dijadikan simbol adalah fisik dari burung
manguni.
3. Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi dibidang pendidikan
khususnya yang berorientasi pada bidang linguistik.
b. Manfaat Praktis
1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dokumentasi dan
sumber materi untuk membina kualitas hidun dan karakter masyarakat
yang berdasarkan budaya Minahasa. Seperti penyuluhan atau dialog
interaktif melalui siaran TV, Radio dll. Lomba budaya Minahasa
lewat

tarian-tarian

kabasaran,

maengket,

pisok

dll,

dengan

menampilkan ragam hias yang beraneka ragam dengan memancarkan
keindahan sesuai dengan cerita tarian yang ada.
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2. Mengungkapkan kesadaran dan motivasi masyarakat untuk tetap
bangga memiliki, memelihara, melestarikan, bahkan mencintai budaya
daerah.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORETIS
A. Tinjauan Pustaka
Penelitian tentang sistem simbol pada peninggalan budaya Minahasa
masih terbatas. Masih kurang penelitian untuk mengungkapkan misteri di balik
simbol, namun hasil-hasil penelitian yang relevan dan sudah ada penting untuk
dijadikan acuan. Tinjauan pustaka dapat ditelusuri melalui studi literatur dan
media pendukung yang sangat membantu memberikan informasi yang cepat dan
akurat (lewat intemet). Tinjauan pustaka terkait dengan penerapan teori yang
digunakan oleh peneliti sebelumnya. Teorinya bisa sama berdasarkan teori para
pakar, tetapi objek, teknik, masalah yang diteliti berbeda. Sepengetahuan peneliti
terdapat beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
Penerapan model semiotik dalam kajian budaya, dalam perkembangan
terakhir ini terdapat usaha mendekatkan kedua pendekatan dalam satu kerangka
analis terpadu, yaitu antara antropologi simbolik yang bersifat interpretative dan
antropologi kognitif (Peirce dan de Saussure).
Pertama, Umberto Eco (2009) teori semiotika yang menguraikan
signifikasi komunikasi teori kode, serta teori produksi tanda. Sebuah teori
semiotika umum yang menjelaskan setiap kasus fungsi tanda berdasarkan system
elemen-elemen dasar yang saling dihubungkan satu sama lain oleh satu kode atau
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lebih. besar (negeri) di Minahasa, yang muncul paa acara-acara pesta perayaan
dalam busana asli, memakai pedang, perisai, tombak, sebagai tarian nasional
orang Minahasa.
Kedua,

Masinambow

(2000)

membahas

semiotik

dalam

kajian

kebudayaan. Beliau berpendapat jika kebudayaan dianggap sebagai sistem tanda,
sistem itu berfungsi sebagai sarana penataan kehidupan masyarakat. Pemahaman
sistem tanda ini memberikan pengertian mengapa warga masyarakat berperilaku
demikian. Bagi warga suatu masyrakat, sistem tanda yang berlaku memungkinkan
mereka berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan darinya. Dengan
pemahaman tanda-tanda yang digunakan akan diperoleh gambaran tentang suatu
keteraturan karena terdapat kesesuaian interpretasi dari tanda-tanda yang
digunakan.
Ketiga, penelitian yang berkaitan dengan budaya Gorontalo Tuloli, dkk,
(1999) dalam penelitian yang berjudul "Nilai Budaya Cerita Rakyat Lahilote
(tinjauan struktural semiotik). Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut
ialah deskriptif dan kajian analisis struktural semiotik. Metode deskriptif dan
kajian analisis struktural semiotik dalam penelitian tersebut digunakan untuk
melihat hubungan antara tanda dan makna.
Keempat, tulisan Dr. A. B Meyer dam buku Albeon Von Celebes typen,
cetakan Stengel & Markert, 1889. Kabasaran adalah kesenian rakyat yang terdapat
di desa-desa besar (negeri) di Minahasa, yang muncul pada acara-acara pesta
perayaan dalam busana asli, memakai pedang, perisai, tombak, sebagai tarian
nasional orang Minahasa.
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Kelima, dalam legenda sejarah leluhur Minahasa assaran Tuah Puhuna
yang dikumpulkan dan ditulis oleh pendeta Reidel pada tahun 1870 diceritakan
pula bentuk tarian dengan wajah memohon belas kasihan sampai jenis tarian
dengan mata melotot seperti burung hantu.
B. Kerangka Teoretis
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Pendekatan Linguistik.
Satuan lingual terdiri dari fonem, morfem, kata, frase, klausa kalimat dan
paragraf. Satuan lingual yang sangat dikanali orang yaitu kata dan kalimat.
Mewakili keberadaan bahasa adalah kata. Adanya kalimat karena ada unsur
dasar kata.
a. Kata
Setiap membicarakan bahasa akan menampilkan kata atau kata-kata
untuk menguatkan, mempertegas, dan memperj elas pembicaraan. Kata
adalah satuan lingual yang paling dihayati oleh pemakai bahasa. Kata
adalah sosok dasar yang empiris hal ini telah dibuktikan oleh Edward
Sapir melalui penelitian ilmiahnya. Kata yang dikenal oleh linguis
sebagai morfem dengan mengatakan It makes no sense itu tidak ada
artinya. Jadi bukan hanya morfem tidak dikenalnya, bahkan suku kata
yang munculpun tidak dikenalnya (Sudaryanto, 1994:3).
b. Frase Istilah frase banyak digunakan dengan pengertian yang berbeda.
Ada yang berpendapat frase digunakan sebagai satuan sintaksis satu
tingkat di bawah satuan klausa atau satu tingkat berada di atas satuan
kata. Pengertian frase sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan
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kata bersifat nonpredikatif, atau lasim disebut gabungan kata yang
mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat didefinisikan oleh
Chaer (2007:222)

2. Pendekatan Semiotik
Teori semiotik yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori yang
dikemukakan oleh F. de Saussure dan R. Barthes. F. De Saussure (1988: 147)
mengemukakan salah satu penemuannya yang terpenting ialah teori tentang
bahasa. Ia menampilkan 3 istilah dalam teorinya yaitu: tanda bahasa (sign),
penanda dan petanda. Penanda bukanlah bunyi bahasa secara konkret, tetapi
merupakan citra tentang bunyi bahasa. Pemahaman masalah lambang
(simbol) tentu akan mencakup pemahaman masalah penanda (signifier;
signans; signifiant) dan petanda (signified; signatum; signifie). Segal a
sesuatu yang ada dalam kehidupan kita dilihat dari bentuk yang mempunyai
makna tertentu. Setiap tanda linguistik terdiri atas unsur bunyi dan unsur
makna. Hubungan antara bentuk dan makna tersebut didasari oleh
"kesepakatan" ( konvensi) sosial.
Menurut F. de Saussure (1988: 13) tanda mempunyai dua muka yang
tidak bisa dipisahkan, yakni: (a) konsep (signifie) 'yang ditandai': petanda dan
(b) citra akustis (signifiant) 'yang menandai atau penanda'. Didalam tanda
bahasa, bila citra akustis diubah maka berubah pulalah konsep atau
sebaliknya. Tanda yang besifat dua sisi ini meniadakan acuan (referent). Jadi,
tanda bahasa tidak menyatukan "nama" dengan acuannya.
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Barthes (2007: 84) melihat tanda sebagai sesuatu yang menstruktur
(proses pemaknaan) berupa kaitan antara signifie dan signifiant. Dalam
perkembangannya, semiotic menjadi perangkat teori yang dipakai untuk
mengkaji kebudayaan manusia. Kehidupan masyarakat didominasi oleh
konotasi. Konsep konotasi dalam ranah semiotik ini digunakan oleh Barthes
untuk menjelaskan interpretasi terhadap makna. Konotasi dijelaskan sebagai
system-sistem makna kedua yang dielaborasi, kadang diberitakan luas,
kadang disamarkan, kadang dirasionalisasikan. Interpretasi makna dapat
berkembang pada gejala budaya yang kemudian memperoleh makna khusus
dari masyarakat. Konotasi ini dapat berkembang pula menjadi suatu mite.
Mite merupakan keseluruhan sistem citra dan kepercayaan yang dibentuk
masyarakat untuk mempertahankan dan menonjolkan identitasnya. Mite
merupakan sistem semiotis lapisan kedua ( De Saussure, 1988: 27). Teori ini
menjadi dasar peneliti untuk mengungkapkan komunikasi verbal dan ~
nonverbal yang terdapat pada: Tarian tradisional kabasaran.
Antara signifier dan signified disebut hubungan simbolik, maksudnya
signifier menyimbolkan signified. Misalnya; kalau kita pergi ke supermarket,
objek yang disaksikan itu juga menjadi tanda yang terdiri atas signifier
(tempat itu sendiri) dan signified (misalnya; gaya hidup orang kota). Jadi,
tanda yang dipelajari oleh semiotikbukan hanya tanda-tanda linguistik seperti
kata, namun juga objek (Sunardi, 2002: 48-49 dan 60).
a. Pengertian Simbol
Simbol adalah segala objek berupa benda-benda, orang, peristiwa,
tingkah laku, dan ucapan-ucapan yang mengandung pengertian tertentu
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menurut kebudayaan yang bersangkutan (Geertz, 1992: 149). Pengertian
simbol menurut konsep Ogden dan Richards (dalam Aminuddin, 1988:
81) ialah elemen kebahasaan, baik berupa kata, kalimat, dan sebagainya,
yang secara sewenang-wenang mewakili objek dunia luar maupun dunia
pengalaman

masyarakat

pemakainya.

Spradley

(1997:

121)

mengemukakan simbol ialah objek atau peristiwa apapun yang menunjuk
pada sesuatu. Semua simbol melibatkan tiga unsur: (a) simbol itu sendiri,
meliputi apapun yang dapat kita rasakan atau kita alami; (b) satu rujukan
atau lebih ialah benda yang menjadi rujukan simbol; dan (c) hubungan
antara simbol dengan rujukan ialah unsur ketiga dalam makna. Ketiga
unsur ini merupakan dasar bagi makna simbolik. Hal ini menunjukkan
bahwa proses simbolik itu sendiri merupakan proses yang dilakukan oleh
manusia untuk menjadikan hal-hal tertentu dapat mewakili hal-hal
lainnya. Contoh: simbol-simbol kekayaan seperti uang, gelar, tanda
pangkat yang disematkan pada pakaian kita dianggap oleh sebagian
orang sebagai lambang keistimewaan sosial.
Simbol menampilkan hubungan antara penanda dan petanda dalam
sifatnya yang arbitrer. Penafsir dituntut untuk menemukan hubungan
penandaan itu secara kreatif dan dinamis. Tanda yang berubah menjadi
simbol dengan sendirinya akan dibubuhi sifat-sifat budaya situasional,
dan kondisional (Santosa, 1993: 10-14).
Tanda mempunyai satu arti yang sama bagi semua orang
sedangkan simbol mempunyai banyak arti tergantung pada siapa yang
menafsirkannya. Tanda yang berubah menjadi simbol dengan sendirinya
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akan bermuatan budaya, situasional, dan kondisional. Halliday dan
Ruqaiya (1992: 62-63) mengemukakan bahwa dalam menafsirkan teks
tidak terlepas dari konteks. Konteks dimaksud ialah konteks situasi dan
konteks budaya. Teori-teori tentang pengertian simbol seperti yang telah
dikemukakan

para

pakar

ini,

digunakan

oleh

peneliti

untuk

mengungkapkan makna simbol verbal maupun simbol nonverbal pada
tarian kabasaran.
Memperhatikan berbagai pendapat yang diperoleh para pakar dan
dihubungkan dengan penelitian terhadap pelaksanaan tarian kabasaran,
dapat dikemukakan bahwa simbol ialah segala sesuatu (kata-kata, frasa,
klausa, wacana, paralinguistik, perangkat, busana, gerakan, gerak mimik
dan tempat) yang dipergunakan untuk dapat mewakili sesuatu yang telah
disepakati secara kolektif oleh masyarakat Minahasa sebagai pengguna
budaya itu.
b. Bentuk-Bentuk Simbol
Yang dimaksud dengan bentuk ialah semua realitas yang secara konkret
dapat ditangkap dengan panca indra. Perwujudan realitas itu memiliki
dua bentuk yakni simbol verbal dan nonverbal. Bentuk simbol verbal
diekspresikan dalam bahasa, sedangkan bentuk simbol nonverbal dapat
dilihat pada benda-benda, alat-alat, flora dan fauna, gerak isyarat untuk
menyampaikan makna sebagai pesan kepada orang lain. Teori yang
digunakan untuk menganalisis bentuk-bentuk simbol dalam tarian perang
kabasaran yaitu teori yang dikemukakan oleh Woods (1992); Darmodjo
(2005); dan Agar (termuat dalam Masinambow, dkk 2001). Teori ini para
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ahli ini mengklasifikasikan untuk simbol terdiri dari simbol verbal dan
nonverbal. Simbol verbal terdiri mencakup dua bentuk yakni: (i) tandatanda linguitis (ii) tanda-tanda para linguistis.
Berdasarkan teori para ahli, semiolinguistik dapat digunakan untuk
mengkaji kebudayaan. Kebudayaan dalam pandangan semiolinguistik
sebagai suatu sistem tanda yang berkaitan satu sama lain dngan cara
memahami makna yang ada didalamnya. Keterkaitan itu bersifat
konvensional J. Imbang, (2012: 70).
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metodologi kualitatif
merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau
lisan di masyarakat bahasa (Djajasudarman 1993:10). Juga ditunjang dengan
metode ethnographic interview dari Spradley (1979). Metode kualitatif tujuannya
untuk mengidentifikasi dan menjelaskan komunikasi verbal dan nonverbal juga
makna simbol, pada "I yayat u santi", tarian kabasaran.
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Waktu Pelaksanaan Penelitian
Penelitian direncanakan selama delapan bulan, penelitian kepustakaan sudah
dimulai sejak Oktober 2013.
Tempat Penelitian
Tempat penelitian rencananya dilaksanakan pada masyarakat di daerah
Minahasa antara lain Kabupaten Minahasa Induk dan Kota Tomohon.

B. Bahan Pendukung Penelitian
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Bahan pendukung penelitian berupa alat yang digunakan dalam penelitian ini
antara lain buku, alat tulis, pedoman wawancara, tape rekorder, kaset, kamera
video, kamera foto, hp, dan laptop dan tab. Bahan penunjang ini digunakan
pada

pengumpulan

data

di

lapangan,

berupa

wawancara

pada

informanlpelaku tarian kabasaran.

C. Rancangan Penelitian
Penelitian ini rencananya akan dilakukan untuk memperoleh informasi
faktual tentang sistem simbol pada tarian perang kabasaran dalam masyarakat
Minahasa. Fokus penelitian berorientasi pada rumusan masalah penelitian
sebagai berikut: (a) bentuk makna dan nilai simbol pada tarian perang
kabasaran dalam masyarakat Minahasa, dengan sumber datanya dari: (i)
tuturan informan yang diperoleh melalui rekaman, wawancara; (ii) hasil
pencacatan juga dokumentasi yang diperoleh melalui observasi; (b) sistem
simbol yang terdapat pada tarian adat perang kabasaran masyarakat
Minahasa, dengan sumber datanya dari: (i) tuturan informan yang diperoleh
melalui wawancara.; (ii) hasil pencacatan diperoleh melalui observasi.
Dua permasalahan ini rencananya peneliti akan menggunakan
instrument bantu berupa: tape recorder, tab; daftar wawancara; lembar
pengamatan

sedangkan

untuk

memperoleh

menggunakan kisi-kisi speaking; catatan lapangan.
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data

nonverbal

peneliti

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Sejarah Kabasaran
Tanah Minahasa zaman dahulu sering mendapat ancaman dari dua suku
yang berdekatan yaitu suku Mangindano dan suku Mongondo. Leluhur orang
Minahasa sering terlibat perang untuk mempertahankan diri. Maesaan mulai
terbentuk ketika leluhur Minahasa mulai mengadakan perundingan, bagaimana
cara menghalau suku Mangindanau yang menguasai perairan laut di sekitar
Minahasa. Kemudian dikumpulkan orang-orang kuat dan berbadan besar. Dilatih
cara berperang dengan menggunakan senjata berupa pedang dan tombak, mereka
pergi berperang dengan keyakinan bahwa mereka harus menang.
Dalam legenda sejarah leluhur Minahasa Assaran Tua Puhuna yang
dikumpul dan ditulis oleh pendeta Reidel pada tahun 1870. Diceritakan tentang
peperangan peperangan di Minahasa yang tidak berkeputusan dari zaman orang
Minahasa mengenal tanaman padi hingga abad ke XVII, dan bentuk tarian dengan
wajah memohon belas kasihan sampai jenis tarian dengan mata melotot seperti
burung hantu. Karena itu para leluhur berusaha memperkuat pertanahan negeri
mereka.
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Ksatria-ksatria yang disebut tuama (bersifat jantan) atau wuaya (berani)
meraka inilah militer pertama di Minahasa. Oleh sebab itu pemuda harus menjadi
penjaga walak atau desa, setiap desa harus menjadi desa waraney (militer).
Gerakan-gerakan para prajurit ketika mereka sedang mempersiapkan diri
untuk berperang,

seperti lompatan,lompatan maju menyerang, mundur atau

menyampung untuk menghindari dan menangkis serangan musuh disertai jeritan
menakutkan. Itulah yang disebut cakalele atau dalam Minahasa tua sakalele.
Menyangkut kata cakalele terdapat beberapa versi. Ada yang mengatakan
sakalele, kabasaran, dan kawasaran. (Djakaria: 22,23).
B. Deskripsi Kabasaran
Dalam pemantauan sekarang ini beberapa desa di Minahasa yang masih
memiliki kelompok tari kabasaran dan sering dipertunjukkan antara lain: Tombulu
desa Kali, desa Warembungan, kota Tomohon; daerah Tonsea ada di desa
Sawangan, daerah kota Tondano dan Tontemboan ada di desa Tareran.
Penelitian ini mengambil tempat di daerah Tombulu tepatnya di desa
Warembungan. Kabasaran dalam dialek Tombulu disebut kawasaran, asal kata
wasal (wasar) sebutan untuk ayam jantan yang dipotong mahkotanya agar lebih
galak ketika menyabung. Yang dinamakan kabasaran adalah: kaum pria yang
memakai topi bulu ayam atau buluh burung cenderawasi, memakai senjata tajam
tombak atau pedang, busananya dari lilitan dan gantungan kain tenun dan kain
patola serta memakai perisai.
Tari kabasaran memiliki tiga jenis tarian yakni simbolisasi perang yang
dinamakan cakalele, lalaya’an adalah simbolisasi bergembira karena menang
perang, dan kumoyak adalah menghormati roh musuh yang terbunuh dalam
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peperangan. Tarian cakalele adalah gabungan gerakan Sembilan jurus pedang dan
tiga jurus tombak, yang dibawakan dengan gerak tari irama 4/4.
Berikut ini gerakan sebilan jurus pedang dalam tarian cakalele:
1. wira’ yaitu gerakan menebas dengan menggunakan pedang.
2. Sambowen yaitu gerakan dengan menebas kea rah bahu dan sisi kiri leher
lawan.
3. Sambiku, gerakan menebas dengan ayunan kiri ke kanan kea rah bahu
kanan dan sisi leher kanan lawan
4. Rampe’ren yaitu gerakan menebas dari kanan ke kiri kea rah sisi kiri
pinggang lawan.
5. Rimperen yaitu gerakan menebas dari kiri ke kanan, kea rah sisi kanan
pinggang lawan.
6. Parasen yaitu gerakan menebas dari kanan ke kiri, kea rah kaki kiri lawan
7. Rap-rapen menebas dari kiri ke kanan, kea rah kaki kanan lawan.
8. Tawasen yaitu menebas silang dari atas ke bawah.
9. Kiwilen yaitu gerakan mengayunkan pedang dari bawah ke atas.
C. Hasil Penelitian.
Tarian kabasaran yaitu tarian perang yang memiliki spesifikasi sendiri,
berbeda dengan tari-tarian lainnya. Spesifikasi tarian kabasaran menampilkan
gerakan tubuh dengan perangkat-perangkatnya dan asesories yang unik dari
binatang dan tumbuhan, yang memiliki simbol-simbol dan makna budaya. Tarian
kabasaran menunjukkan pekikan atau ujaran dari pemimpin tari dan anggotanya.
Kabasaran dalam dialek tombulu menyebutnya kawasdian asal kata wasar
sebutan untuk ayam jantan yang dipotong mahkota di atas kepalanya agar lebih
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galak ketika menyabung, Tangkilisan M. dkk (2012: 35). Tarian kabasaran
memakai topi buluh ayam atau buluh burung cenderawasi, memakai senjata tajam
tombak atau pedang. Busana kabasaran dari lilitan dan gantungan kain tenun
bentenan dan kain patola, serta memakai perisai.
Penelitian ini memaparkan hasil sebagai berikut: (l) bentuk, makna, dan
nilai simbol; dan (2) sistem simbol pada tarian perang kabasaran baik verbal
maupun nonverbal yang digunakan oleh 'tou' Minahasa Sulawesi Utara untuk
memaknai suatu
1) Bentuk, Makna dan Nilai Simbol Verbal
Masuruan sebagai bentuk verbal yang dituturkan pemimpin tarian
kepada seluruh waraney (semua penari) saat tarian akan dimulai. Dalam
tarian

perang Kabasaran aba-aba dari Tonaas Wangko serta pekikan

semangat yang diteriakan oleh seluruh waraney dan Tonaas Wangko yaitu
tuama nyaku tuama 'saya laki-laki'. Pada saat tarian perang Kabasaran akan
dimulai, Tonaas Wangko akan memberi aba-aba masaruan artinya
berhadapan.
Wangunan kelung wo santi yaitu bentuk verbal yang dituturkan tonaas
wangko kepada para waraney untuk segera mengangkat pedang dan perisai ke
atas .
Makasampe sebagai bentuk verbal yang mengisyaratkan untuk saling
berdekatan,

melompat

sedikit

dua

langkah

kedepan

dan

saling

mempertemukan perisai, sampai pada aba-aba ini penari perang Kabasaran
terbagi dalam dua barisan yang berhadapan dan saling mengangkat pedang
dan perisai.
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Tumbalan kelung yaitu bentuk verbal yang menisyaratkan untuk
segera menurunkan perisai, aba-aba ini biasanya disertai dengan sumiki
artinya menghormat, bentuk verbal ini memberikan penghormatan kepada
lawan, yang melambangkan kejantanan seorang waraney. Adapun hormat
yang diberikan kepada orang besar tetap memakai aba-aba sumiki.
Berikut aba-aba rumenday artinya kembali pada posis semula. Retaan
kelung wo santi artinya menaruh perisai dan pedang, biasanya aba-aba ini,
pada bagian waraney akan menari tanpa pedang dan perisai. Timboyan
kelung wo santi artinya mengambil perisai dan pedang. Mareng tampa artinya
pulang atau kembali ketempat semula. Semua aba-aba di atas diiringi dengan
ketukan tambor dua kali.
Tonaas Wangko akan mengeluarkan aba-aba cakalele untuk adanya
tarian perang saling berhadap-hadapan, saat aba-aba tersebut diteriakan maka
penari akan dengan garang menari mengunakan pedang dan perisai, seakan
saling menyerang. Tambor manari dan tambor maleyonda aba-aba ini akan
mengisyaratkan para waraney untuk melakukan tarian dengan tidak
mengunakan pedang dan perisai. Pada setiap aba-aba tersebut selain diikuti
dengan suara ketuakan tambor dua kali, diikuti juga dengan teriakan dari para
waraney.
Saat sudah mulai menari Tonaas Wangko akan mengeluarkan teriakan
I Yayat U Santi sebanyak tiga kali, artinya angkat pedang untuk perang.
Ujaran-ujaran yang terdapat pada komando dan pekikan akan
diklasifikasikan atas lima bentuk yakni: (a) kata; (b) frasa; (c) klausa; klausa;
(d) wacana; (e) para linguistik.
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2) Bentuk, Makna, dan Nilai Simbol Nonverbal
Bentuk simbol nonverbal yang terdapat dalam tarian kabasaran Minahasa
direalisasikan pada tarian perang kabasaran yang menjadi figurative dari
personil penari antara lain: (1) penutup kepala; (2) seragam; (3) gelang
tangan; (4) gelang kaki; (5) wengko 'tombak'; (6) lei-lei 'kalung-kalung
tengkorak kepala monyet' (7) buluh ayam (8) kain merah (9) tiwoho 'tangkai
bunga kano-kano' (10) wongkur 'penutup betis kaki' (11) rerenge'en 'giringgiring lonceng yang terbuat dari kuningan' (12) tambor (13) pedang dan
perisai (14) tengkorak kepala Empat belas simbol peradatan tersebut di atas
dapat diklasifikasikan atas: (a) aksesories; (b) busana; (c) perangkat (d)
gerakan (e) tempat, yang diungkapkan dalam penjalasan seperti di bawah ini.

a) Aksesoris
1. Penutup Kepala
Penutup kepala makna harafiahnya yakni kain atau sesuatu yang
berbentuk bulat melingkari bagian atas kepala, dihiasi dengan paroh
burung yang menjulang ke atas, yang dulunya paroh burung tersebut
adalah paroh burung taong, disertai dengan buluh-buluhnya atau juga
buluh burung elang dan buluh ayam jantan. Penutup kepala juga
menggunakan kain berwama merah Ini dicerminkan sebagai lambang
kebesaran. Penutup kepala merupakan salah satu syarat yang harus
ada dalam tarian perang kabasaran.
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Mengingat penutup kepala sebagai sarana dan merupakan syarat
dalam

pelaksanaan

tarian

maka

perlu

dipaparkan

fitur-fitur

semantiknya agar menjadi jelas referennya. Ciri semantis yang
melekat pada kata penutup kepala ialah mengacu ke suatu bentuk topi
yang terdiri atas fitur-fitur semantik sebagai berikut: (a) kain merah
yang melingkari atas kepala sehingga berbentuk topi; (b) paroh
burung yang menjulang ke atas; (c) buluh burung taongl elang atau
bahkan buluh ayam jantan (d) kepala tengkorak dilekatkan pada buluh
bagian kepala.
2. Lei-Lei 'Kalung-Kalung Leher
Lei-Lei makna harafiahnya ialah 'kalung-kalung leher' merupakan
syarat dalam pelaksanaan tarian perang kabasaran. Lei-lei tergantung
melingkari leher dan memanjang ke arah dada.
Ciri-ciri semantis yang terdapat pada lei-lei ialah kalung yang
memiliki buah kepala tengkorak, yang menandakan bahwa musuh
telah dibunuh dimedan perang hingga tengkorak membuktikan
kebenaran tersebut.
3. Rerenge'en 'Giring-giring Lonceng'
Rerenge'en makna harafiahnya yaitu gmng-gmng lonceng yang diikat
pada bagian yang mudah bergerak agar pada saat terjadi gerakan
hentakan lonceng tersebut terdengar ramai, irama dalam lonceng
tersebut akan mengikuti setiap hentakan.
Ciri-ciri semantis dari rerenge'en yaitu (a) giring-giring lonceng yang
digunakan harus lebih dari satu agar terdengar ramai saat bergerak; (b)
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rerenge 'en terbuat dari bahan kuningan supaya bila digunakan ring an
dan leluasa untuk dipakai oleh penari.
b) Busana
Busana makna harafiahnya yaitu pakaian yang dipakai para penari.
Pakaian. bagian atas berupa kameja tanpa lengan dan celana dengan
ukuran pendek. Ciri-ciri semantis yang terdapat pada busana yaitu
kemeja dan celana pendek berwama merah. Wama merah merupakan
simbol keberanian
c) Perangkat
a. Wengko'Tombak'
Wengko makna harafiahnya yaitu tombak yang menjadi syarat penari
untuk menggunakan senjata tajam seperti tombak. Wengko digunakan
sebagai alat untuk melawan musuh. Wengko digunakan saat musuh
berada jauh, sehingga digunakanlah wengko sebagai sentaja untuk
dilemparkan kea rah musuh. Dalam tarian perang para waraney
menggunakan tombak sebagai simbol senjata tajam untuk mematikan
musuh yang ada di depan. Ciri semantis dari wengko yaitu: (a) kayu
(tombak) hitam berukuran kurang lebih 2 meter yang dibuat runcing
hingga terkesan tajam (b) kain merah yang terikat di ujung tombak,
melambai-lambai saat waraney menggerakkannya.
b. Pedang
Pedang makna harafiahnya peda (istilah melayu manado) yaitu
termasuk syarat dalam tarian kabasaran. Selain wengko penari
menggunakan senjata tajam berupa pedang. Bila musuh berada
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didekat tentunya akan menggunakan senjata tajam seperti pedang
untuk membelah diri sehingga pedang sangat penting digunakan
dalam medan perang. Inilah yang disimbolkan penari perang
kabasaran dalam menggunakan pedang tersebut.
d) Gerakan
Gerakan atau makna harafiahnya alunan-alunan bagian tubuh yang
memiliki arti. Arti semantisnya penari kabasaran menggerak-gerakkan
tangan sambil memegang perisai pedang dan tombak. Gerakan
mengangkat kaki kiri dan kanan seeara bergantian sambil melangkah.
e) Tempat
Tempat atau posisi para penari berada. Tarian kabasaran biasanya berada
Di depan pada acara-acara di mana tarian kabasaran diikutsertakan.
Atraksi yang di tunjukkan menarik perhatian dan makna budaya dari
tarian kabasaran menjadi elm semantis posisi atau tempat dari penari.
3) Sistem Simbol Verbal dan Nonverbal Yang Terdapat Pada Tarian Kabasaran.
Tarian kabasaran merupakan larnbang kehidupan orang Minahasa di
masa lampau. Tarian kabasaran memiliki sistem simbol yang secara integral
dan teratur yang saling berhubungan satu sama lain sehingga terwujudnya
kelompok penari dengan sarana yang unik dan narnpak menarik. Yang
dimaksud dengan sistem simbol ialah sistem yang tersususn dari berbagai
unsur baik yang bersifat verbal maupun nonverbal, yang digunakan oleh
personil penari yang diwariskan dari generasi mas a lampau. Sebagai suatu
sistem, pelaksanaan tari kabasaran memiliki tata cara atau aturan yang sudah
diketahui. Tahap-tahap pelaksanaan tarian ialah personil penari, bus ana,
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asesoris, perangkat, gerakan, dan tempat pelaksanaan dan ujaran yang
disampaikan. Semua unsur dalam sistem tersebut saling berhubungan satu
dengan yang lain. Hasil temuan terdapat sistem simbol baik verbal maupun
nonverbal sebagai berikut: (1) bentuk-bentuk simbol; (2) makna simbol (3)
nilai simbol.
Dilihat dari sistem bentuk, ditemukan dua bentuk simbol yakni simbol
verbal dan simbol nonverbal. Simbol verbal ialah bahasa yang diujarkan oleh
pernimpin penari. Bentuk-bentuk simbol verbal dapat dilihat dari asesoris
yang dipakai para penari dan perangkat - perangkat penari.
Makna-makna yang tersirat pada tarian kabasaran berupa simbol
verbal dan nonverbal merupakan pola pikir dan tata krama orang Minahasa
masa lampau, yang masih dipertahankan sampai saat ini. Pola pikir yang
dimaksud antara lain: (i) hubungan manusia dengan Tuhan yang maha kuasa;
(ii) hubungan manusia dengan alam sekitar. Tata krama yang dimaksud antara
lain: (i) 'tau' Minahasa menghonnati aturan-aturan yang telah disepakati; (ii)
sopan santun 'tau' Minahasa dijunjung tinggi.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah
dipaparkan pada bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Simbol memiliki bentuk-bentuk yang pada prinsipnya dapat mewakili
sesuatu yang dapat direalisasikan dalam bentuk apapun berdasarkan kesepakatan
secara kolektif oleh masyarakat pengguna simbol itu. Dilihat dari bentuknya,
simbol memiliki dua bentuk yakni simbol verbal dan symbol nonverbal
sebagaimana konsep-konsep sebelumnya.
Sistem simbol dalam tarian perang kabasaran merupakan sistem yang
tersusun dari berbagai unsur simbol baik yang berbentuk verbal maupun
nonverbal yang secara teratur dan saling berhubungan antara satu unsur dengan
unsur lainnya. Unsur-unsur dimaksud ialah: bentuk, makna, dan nilai yang
terdapat dalam simbol verbal dan nonverbal yang terimplementasi pada tahaptahap proses pelaksanaan tarian perang kabasaran. Konsep ini mendukung konsep
sebelumnya yang dapat memberi kontribusi pada teori semiotik khususnya yang
berkaitan dengan hubungan antara unsur-unsur dalam sistem simbol.
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