
 

29 
 

BAB IV 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

 

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan selama kurang lebih satu 

bulan dapat disimpulakan bahwa upaya pelestarian silek di Minangkabau masih tetap 

terjaga dan tidak akan pudar seiring berganti zaman. Penulis menjelaskan bahwa 

Minangkabauatau disingkat Minang merujuk pada entitas kultural dan geografis yang 

ditandai dengan penggunaan bahasa, adat yang menganut sistem kekerabatan 

matrilineal, dan identitas agama Islam.Minangkabau merupakan wilayah yang 

terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Minangkabau merupakan wilayah yang terdapat 

di Provinsi Sumatera Barat dimana terdapat banyak budaya tradisional seperti dari 

segi makanan, seni tari, seni bela diri, arsitektur dan masih banyak lainnya.Maka dari 

itu penulis memilih salah satu budaya tradisional dar segi seni bela diri yaitu silek.  

Silek Minangkabau atau Silat Minangkabau adalah seni bela diri yang dimiliki 

oleh masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia yang diwariskan secara 

turun temurun dari generasi ke generasi . Masyarakat Minangkabau memiliki tabiat 

suka merantau semenjak beratus-ratus tahun yang lampau. Untuk merantau tentu saja 

mereka harus memiliki bekal yang cukup dalam menjaga diri dari hal-hal terburuk 

selama diperjalanan atau dirantau, misalnya diserang atau dirampok orang. Disamping 

sebagai bekal untuk merantau,, silek penting untuk pertahanan nagari terhadap 

ancaman dari luar. 

Penulis juga menemukan informasi bahwa ternyata Silek di Minangkabau, jika 

mengikuti asal usulnya tidak dapat dikenal pasti, siapa pembawa jenis seni beladiri 

silek ke daerah Minangkabau. dengan seiring berkembangnya zaman maka silek ini 

juga berkembang dengan berbagai jenis silek sesuai daerah masing masing seperti 

Silek Harimau berkembang di sekitar Luhak Agam. SilekTseralak, Kumango, dan ulu 

ambek. Silek Tsralak banyak berrkembang di sekitar daerah Maninjau. Silek Kumsngo 

berkembang di daerah sekitar Kamang Agam. Silek Ulu Ambek banyak berkembang di 

daerah Pesisir – Pariaman. 
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Perlengkapan yang digunakan dalam pertunjukkan silek adala 1. Sasaran 

Silek (Tempat berlatih silat).2. Minyak Silek (Minyak silat),3. Pakaian, 4. Senjata 

dan Pusaka Sasaran, 5. Alat Musik serta Perlengkapan Adat. Silat berguna untuk 

bela diri, atau sebagai pembelaan diri dengan keutamaannya adalah pertahanan. 

Pesilat akan mempertahankan diri bila diserang. Jika tidak sangat terpaksa ia tidak 

akan menyerang. Hal itu sesuai dengan ikrar pesilat Minang “musuah pantang dicari, 

batamu pantang di elak-an” (musuh pantang dicari, bertemu pantang dielakkan).  

 

B. SARAN 

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dalam upaya pelestarian silek 

di Minangkabau perlu dilakukan beberapa hal yang penting diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Sebaiknya pemerintah nagari Batagak mulai merencanakan mengenai 

mendirikan perguruan silek di nagari ini, mengingat kebanyakan nagari di 

Minangkabau memiiki perguruan silek masing – masing. 

2. Pemerintah nagari sebaiknya mulai gencar dan ikut serta penuh dalam 

promosi silek ini bukan hanya sebagai promotor saja melainkan sebagai 

penyelenggara juga. 

3. Para orang tua sebaiknya mulai menyuruh anak – anak mereka untuk 

belajar silek ini guna untuk pertahanan diri mereka kelak terlebih untuk 

anak lelaki karena sangat dianjurkan untuk belajar mengenai silek ini. 

4. Sebaiknya silek dimasukkan kedalam program ekstrakulikuler di setiap 

sekolah untuk mengasah bakat dan minat murid – murid. 

 

 


