
BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini, seluruh hasil dari pengumpulan data, pengolahan dan

pembahasan penelitian akan disimpulkan menjadi suatu pernyataan yang

merupakan akhir dari suatu penelitian. Menyimpulkan mengenai Makna simbol

komunikasi dalam tradi Tabuik masyarakat di Kota Pariaman.

A. Kesimpulan

TradisiTabuik merupakan suatu budaya masyarakat di Kota Pariaman

yang sudah dilakukan sejak lama dan tiap tahunnya dilakukan tahapan

prosesinya. Budaya ini banyak mengalami perkembangan. Yaitu dari mulanya

yang dilakukan semata-mata oleh masyarakat, sekarang sudah di kelola

langsung oleh Pemerintah Kota Pariaman dan telah menjadi kalender wisata

Nasional.

Makna Simbol komunikasi dalam tradisiTabuik ini jika dilihat dari

urutan prosesinya, maka yang menjadi simbol dan mempunyai makna adalah:

a) Mambuek daraga, mengandung maknabahwa daraga dijadikan sebagai

lambang tanah kuburan Imam Husen, b) Maambiak tanah mengandung makna

simbolik bahwa manusia berasal dari tanah dan kembali kepada tanah, c)

Manabang batang pisang mempunyai makna memperlihatkan kepada

masyarakat kelihaian Imam Husen memainkan pedang yang sekali tebas,

musuh langsung mati, d) Maatam adalah sebagai wujud menangisi dan

meratapi kematian Imam Husen, e) Maarak jari jari mengandung makna



simbol melihatkan kepada masyarakat bahwa jari-jari Imam Husen telah

ditemukan. Jari-jari yang di cincang oleh tentara muawiyah, melihatkan

kekejaman pasukan Yazid kepada Imam Husen, f) Maarak sorban

melambangkan kebesaran dan penghormatan kepada seorang pemimpin, yaitu

Imam Husen. Sorban diletakkan di atas kepala. Kepala memiliki kedudukan

yang tertinggi, g) Tabuik naiak pangkek melambangkan persatuan yang kuat,

h) Hoyak Tabuikmelambangkan bahwa semua yang dilakukan susah dan berat,

jika dilakukan sendiri akan mudah ketika dilakukan bersama-sama atau

bergotong royong, i) Tabuik tabuang merupakan persembahan kepada

makhluk di dunia gaib agar mereka memberi perlindungan terhadap manusia

yang berada di sekitar pantai Barat Sumatera.

TradisiTabuik secara keseluruhan mengandung makna bahwa

didalamnya ada unsur perjuangan, pengharapan, standar nilai sehingga tidak

mudah hilang begitu saja oleh perkembangan zaman.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis

akan memberikan saran untuk perbaikan yang mungkin dapat bermanfaat bagi

Pemerintah Kota Pariaman dan masyaraka, mengenai makna simbol

komunikasi dalam tradisiTabuik. Adapun saran yang dapat penulis berikan

adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat Pariaman khusunya dan kepada

masayarakat Sumatera Barat dapat selalu menjaga warisan kebudayaan

tradi Tabuik tersebut. Karna dalam tradisiTabuik banyak simbol dan makna



yang bisa kita jadikan sebagai sejarah, falsafah dan pegangan hidup dan

khusunya untuk masyarakat Pariaman. Begitu pula makna yang terkandung

dalam tradisiTabuik. dalam tradisiTabuik terdapat nilai sosial, budaya dan

agama. Jangan biarkan bangsa lain mengklaim warisan yang dari dulu

sudah dijaga.

2. Diharapakan kepada generasi muda dan anak-anak untuk ikut berpartisi

menjaga dan melestarikan tradisi baTabuik. Karna tanpa generasi penerus,

tradisi ini bisa saja hilang begitu saja.

3. Pemerintah Kota Pariaman diharapkan selalu mengontrol dan

melaksanakan tradisi ini. Karena pada dasarnya Pemerintah Pariamanlah

yang sangat berpengaruh dalam prosesi baTabuik. Apalagi masalah dana

yang diberikan kepada Tabuik.


