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ABSTRAK 

Dalam masyarakat Minangkabau dikenal tiga macam jenis ukiran. Ketiga ukiran 

tersebut terinspirasi dari alam. Perbedaannya didasarkan kepada inspirasi dari 

motif  ukiran.  Pertama,  ukiran  yang  terinspirasi  dari  nama  tumbuh-tumbuhan 

seperti Aka Duo Gagang, Aka Barayun dan Kaluak Paku jo Kacang Balimbiang. 

Kedua, ukiran yang terinspirasi oleh nama hewan  seperti Itiak Pulang Patang, 

Ruso Balari dalam Ransang dan Tupai Managun. Ketiga, ukiran yang terinspirasi 

dari  nama  benda  dalam  kehidupan  sehari-hari  seperti  Ampiang   Taserak, 

Limpapeh  dan  Ambun  Dewi.  Penulisan  ini  bertujuan  untuk  membahas  dan 

menginterpretasikan makna filosofis yang terkandung dalam ukiran „Itiak Pulang 

Patang‟ yang mencerminkan pola kehidupan  masyarakat Minangkabau. Ukiran 

ini pada umumnya  banyak terdapat di dinding Rumah Adat Minangkabau  yang 

terkenal dengan nama “Rumah Gadang”.  Adapun pendekatan yang digunakan 

dalam penulisan adalah pendekatan teoretik yaitu  pendekatan yang dilakukan 

untuk menelaah ukiran „Itiak Pulang Patang‟ berdasarkan suatu teori, dalam hal 

ini teori filosofi mengenai estetika. Sedangkan metode analisis yang dipakai 

adalah metode analisis aposteriori, yakni. suatu metode analisis yang dilakukan 

secara  konsepsional  mengenai  ukiran  „Itiak  Pulang  Patang‟  dengan  merujuk 

kepada   pengertian-pengertian  yang  sudah  ada  dan  menjadi pola  hidup 

masyarakat Minangkabau  yang didasarkan kepada pepatah „Alam Takambang 

Jadi Guru‟. Dalam tulisan ini diketahui  bahwa ukiran „Itiak Pulang Patang‟ 

ternyata memiliki enam  makna filosofis yang terlihat dalam  kehidupan 

masyarakat Minangkabau yang masih ada dan dipertahankan samapai sekarang. 

Makna tersebut adalah pertama, mengenai keselarasan dan keserasian kehidupan 

masyarakat  Minangkabau  dengan  alamnya;  kedua, tata  pergaulan  dalam 

kehidupan sehari-hari antar individu dalam masyarakat; ketiga, tatanan sistem 

pemerintahan;  keempat, hubungan sinergis pada hubungan system kekerabatan 

antara mamak dan  kemenakan;  kelima, keteguhan dalam menjalankan prinsip- 

prinsip   hidup; keenam, kebersamaan dan  kekompakan dalam  kehidupan 

masyarakat Minangkabau. 
 

Kata kunci : Makna Filosofis, Ukiran, „Itiak Pulang Patang‟, Adat Minangkabau. 
 

 
 

PENDAHULUAN 

 
Bangsa  Indonesia  adalah  bangsa  yang  kaya  akan  seni  dan  budaya 

(Widagho,  Djoko,dkk. 2001). Kekayaan yang dikandungnya tidak hanya berupa 

materi seperti sumber daya alam namun juga berupa kekayaan abstrak yang ada 

dan  senantiasa  dianut  dan  dipelihara  ditengah-tengah   masyarakat  Indonesia 

seperti kesenian dan kebudayaan yang beragam. Kebudayaan, menurut 
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Koetjaraningrat (1994  :  115)  “Kebudayaan  adalah  keseluruhan  manusia  dari 
kelakuan   dan   hasil  kelakuan  yang  teratur  oleh  tata  kelakuan  yang  harus 

didapatnya  dengan   belajar   dan  yang  semuanya tersusun  dalam  kehidupan 

masyarakat”. Di dalam kebudayaan terdapat unsur-unsur kebudaayaan. Unsur- 

unsur  kebudayaan tersebut adalah unsur pengetahuan, unsur mata pencaharian 

hidup atau unsur  ekonomi, unsur peralatan atau teknologi, unsur kekerabatan, 

unsur religi atau kepercayaan,  unsur bahasa dan unsur kesenian. Lebih lanjut 

Koentjaraningrat  (1994) juga menjelaskan tentang seni. Menurutnya seni dibagi 

atas seni rupa dan seni suara. Seni rupa terbagi atas seni bangunan, seni relief, seni 

patung,  seni  lukis  atau  gambar,  seni  rias,  seni  kerajinan,  dan  seni  olah  raga. 

Sedangkan seni suara terbagi atas seni musik dan seni vokal. 

Salah satu contohnya adalah kesenian dan kebudayaan di Sumatera Barat. 

Kebudayaan  tersebut adalah kebudayaan Minangkabau. Kebudayaan ini banyak 

memiliki rangkaian Mustika  Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. 

Adat Basandi Syarak maksudnya adalah  Adat  kebudayaan orang Minangkabau 

berlandaskan Syarak. Syarak artinya Agama, yakni  Agama Islam (Hakimy, Dt. 

Rajo Panghulu, Idrus. 1994). Kenyataan bahwa kebudayaan Minangkabau sangat 

unik dan wajib untuk dilestarikan kepada setiap generasinya adalah suatu hal yang 

tidak terelakkan. Di samping berperan untuk memperkaya khasanah kebudayaan 

bangsa Indonesia tapi Kebudayaan Minangkabau juga berperan sebagai identitas 

bangsa Indonesia. 

Aspek seni rupa yang menonjol pada kesenian Minangkabau adalah seni 

bangunan.   Seni  bangunan  pada  bangunan  tradisional  Minangkabau  -Rumah 

Gadang- merupakan perpaduan seni arsitektur dan seni ukiran. Seni ukiran selalu 

terdapat pada Rumah Gadang  bahkan pada setiap Rumah Gadang.   Siat, Hasni, 

Rusmita dan Riza Mutia. (1998/1999) ,  menerangkan bahwa ukiran tradisional 

Minangkabau terbagi atas tiga jenis berdasarkan  inspirasi  terbentuknya ukiran. 

Pertama adalah ukiran yang terinspirasi dari nama tumbuh-tumbuhan seperti Aka 

Barayun, Aka Duo Gagang, Aka Taranang, Bungo Anau, Buah  Anau, Bungo 

Taratai dalam Aie, Daun Puluik-puluik, Daun Bodi jo Kipeh Cino, Kaluak Paku 

Kacang Balimbiang, Siriah Gadang dan Siriah Naiak. Kedua, adalah ukiran yang 

terinspirasi  dari  nama  hewan,  seperti  Ayam  Mancotok  dalam  Kandang,  Bada 

Mudiak,  Gajah  Badorong,  Harimau  dalam  Parangkok,  Itiak  Pulang  Patang, 

Kuciang  lalok,  Kijang  Balari  dalam  Ransang  dan  Tupai  Managun  dan  yang 

terakhir adalah ukiran yang terinspirasi dari  benda-benda yang dipakai dalam 

kehidupan sehari-hari seperti Ambun Dewi, Aie Bapesong, Ati-ati, Carano Kanso, 

Jalo Taserak, Jarek takambang, Jambua Cewek Rang Pitalah, Kaluak  Baralun, 

Lapiah Duo, Limpapeh, Kipeh Cino dan Sajamba Makan. 

Semua  jenis  ukiran  tersebut  diatas  menunjukkan  bahwa  unsur  penting 

pembentuk budaya Minangkabau bercerminkan kepada apa yang ada di alam. Hal 

ini  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  Marah,  Risman  (1987/1988)  bahwa 

budaya Minangkabau adalah suatu  budaya yang berguru kepada alam dengan 

istilahnya Alam Takambang Jadi Guru. Pernyataan ini memiliki pengertian bahwa 

hampir semua aspek kehidupan masyarakat Minangkabau berinspirasikan kepada 

alam. 

Tidak banyak literatur mengenai ukiran tradisional Minangkabau. 

Kalaupun ada, hanya membahas bagian umumnya dan tidak mencakup hubungan 

ukiran  tersebut  dengan  sendi-sendi  nilai  kehidupan  masyarakat  Minangkabau. 
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Maka, berdasarkan uraian di atas, tulisan ini bertujuan untuk membahas unsur 

kesenian yang  ada di dalam kebudayaan Minangkabau dengan menggambarkan 

falsafah hidup masyarakat  Minangkabau. Namun secara khusus tulisan ini lebih 

menitikberatkan kepada ukiran „Itiak Pulang Patang‟ dengan menginterpretasikan 
dan menelaah makna filosofis  ukiran dengan  motif „Itiak Pulang Patang‟. 

 
 

METODE PENDEKATAN 

 
Penulisan  mengenai “Makna Filosofis pada Ukiran „Itik Pulang Patang‟ 

dalam   Adat   Minangkabau”  ini  menggunakan  pendekatan  teoritis dengan 

menggunakan teori  yang relevan untuk mendukung pembahasan topik tulisan ini. 

Teori yang akan digunakan adalah teori tentang makna dan teori tentang filosofi. 

Pengertian makna di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989) , merupakan 

pesan yang terdapat pada suatu hal. Hal tersebut bisa berupa benda berwujud atau 
benda tak berwujud. Antara filosofi dan estetika  saling berhubungan. Estetika 

merupakan   masalah-masalah   konsepsional   yang   berhubungan   dengan   baik 

keindahan alami, seperti pegunungan dan matahari terbenam, atau seperti hasil 

karya seni seperti hasil lukisan dan simfoni atau nada (Earle, William James. 

1992) Sedangkan kata filosofi merupakan bentuk kata sifat dari filsafat. Dengan 

kata lain, segala sesuatu yang ada di dunia ini yang berhubungan dengan filsafat 

memiliki nilai-nilai filosofis. Maka dapat disimpulkan secara analogi bahwa yang 

dimaksud dengan makna filosofis  adalah makna yang dibentuk oleh pemikiran 

tentang  suatu  objek  yang  berkaitan  dengan  satu  atau  beberapa  aspek  kajian 

filsafat. 

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah salah satu 

metode   penelitian   filsafat   yaitu   metode   analisis-aposteriori   (Sudarto:1966). 

Metode  analisis-aposteriori  adalah  suatu  metode  pendekatan  yang  digunakan 

untuk   melakukan   penelaahan   secara   konsepsional   berdasarkan   pengalaman 

indrawi manusia atas suatu  pernyataan, sehingga dapat diperoleh kejelasan arti 

yang terkandung dalam pernyataan tersebut..  Oleh karena itu penjelasan makna 

filosofis ukiran „Itiak Pulang Patang‟ ialah penelaahan secara  konsepsional atas 

pernyataan makna ukiran „Itiak Pulang Patang‟ dengan menilik kepada 

pengertian-pengertian  yang  sudah  ada  terutama  yang  berhubungan   dengan 

pengalaman indrawi masyarakat Minangkabau. Hasilnya terdapat beberapa makna 

yang  secara  implisit  terkandung  dalam  seni  ukir  masyarakat  Minangkabau 

khususnya, dalam hal ini ukiran Itiak Pulang Patang yang dapat dijabarkan dalam 

tulisan ini. 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Bentuk Ukiran ‘Itiak Pulang Patang’ 

 
Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa seni ukiran 

di  Minangkabau pada hakikatnya terinspirasi oleh alam. Hal ini sesuai dengan 

falsafah orang Minangkabau yaitu Alam Takambang Jadi Guru. Oleh karena itu, 

banyak   sekali   motif-motif   ukiran   yang   terdapat   di   Ranah   Minang   yang 

mencerminkan alam yang diantaranya  terlihat pada gambar-gambar berikut : 
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Contoh salah satu gambar dari masing-masing jenis ukiran. 
 

 
 

 
 

Gambar 1. Ukiran „Daun Bodi jo Kipeh Cino‟ sebagai ukiran yang terinspirasi dari 

nama tumbuh-tumbuhan. 
 
 

 

 
 

Gambar 2. Ukitan „Itiak Pulang Patang‟ sebagai ukiran yang terinspirasi dari nama 

hewan. 
 
 

 
 

Gambar 3. Ukiran „Limpapeh‟ sebagai  ukiran yang  terinspirasi dari  nama  benda 

dalam kehidupan sehari-hari. 
 
 

Menurut informasi yang tertulis di situs www.geocities.com/pakguruonline 

menjelaskan bahwa letak ukiran pada Rumah Gadang di Minangkabau bervariasi. 

Hal ini didasarkan kepada  keberadaan motif besar dan motif kecil. Motif besar 

dan  motif  kecil  dapat  dibedakan  berdasarkan  kepada  luas  bidang  datar  yang 

ditempatinya. Sementara posisi letak ukiran di  Rumah Gadang terbagi atas tiga 

penempatan. Penempatan tersebut yaitu pada anjung rumah (bagian depan rumah), 

pada badan rumah dan pada tempat-tempat umum lainnya. 

Berdasarkan namanya, ukiran „Itiak Pulang Patang‟ termasuk kategori 

ukiran yang  terinspirasi oleh nama hewan yaitu „Itiak‟. Nama ukiran ini terdiri 

atas tiga kata yaitu „Itiak‟,  „Pulang‟ dan „Patang‟. „Itiak‟ adalah itik, „Pulang‟ 

adalah „kembali dari perjalanan atau suatu daerah tujuan‟ dan „Patang‟ memiliki 

dua arti yaitu kemarin dan senja hari. Dalam konteks ini, „Patang‟ artinya adalah 

senja hari. Jadi secara harfiah, „Itiak Pulang Patang‟ berarti itik yang baru kembali 

dari perjalanannya di waktu senja. Contoh gambar ukiran „Itiak Pulang Patang‟ 

dapat dilihat pada gambar 4 dan 5. 

 

 
 

Gambar 4. Ukiran „Itiak Pulang Patang‟ dalam bentuk sketsa. 

http://www.geocities.com/pakguruonline
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Gambar 5. Gambar Foto Ukiran „Itiak Pulang Patang‟ di bagian Paso-Paso 
Rumah Gadang (Museum Adityawarman). 

 
 

Jika dilihat dengan jelas bentuk ukiran ini pada gambar diatas terlihat 

keunikannya yang terletak pada penamaan ukiran itu sendiri. Sebuah petanyaan 

yang mungkin muncul  adalah mengapa harus menggunakan kata „Itiak‟ dan tidak 

menggunakan kata „Ayam‟?  Jawaban dari pertanyaan ini merujuk kepada sifat 

yang dimiliki oleh kedua hewan tadi. Itik  apabila terkena lumpur dan bertelur, 

tidak nampak perubahan yang signifikan terjadi pada  tubuhnya.Tubuhnya tetap 

bersih dan seimbang serta terkesan lihai dalam bergerak. Sedangkan ayam, jelas 

sekali nampak perbedaannya terutama pada sang betina pada saat setelah bertelur. 

Tubuhnya menjadi bulat dan terkesan lamban. Sehingga kata „Itiak‟ yang lebih 

sesuai  menggambarkan karakteristik budaya Minang yang tidak berubah dalam 

kondisi apapun. 

Keunikan lain yang dapat dilihat adalah bahwa ukiran ini dimulai dari 

tengah dengan bentuk dua ukiran yang bertolak belakang (satu ke kiri dan yang 

lainnya kekanan). Posisi titik pisah ukiran yang terletak ditengah-tengah memiliki 

maksud sebagai kampung halaman, sebagai pusat, di mana setiap orang Minang 

yang menetap ataupun merantau bertemu  kembali. Arah yang berlawanan pada 

arah itik bermaksud sifat orang Minang yang suka  merantau dan menyebar di 

seluruh pelosok negeri dalam mencapai tujuan hidupnya. 

Penempatan  ukiran  „Itiak  Pulang  Patang‟  di  Rumah  Gadang  terutama 

sekali di bagian anjung rumah yaitu pada paso-paso, bidang yang tidak terlalu luas 

tapi memanjang, pada  rangkiang dan pada tempat-tempat yang umum lainnya 

seperti pada tepi ukiran besar dan lesplank atau les tempe. 

Contoh  gambar  terdapatnya  ukiran  „Itiak  Pulang  Patang‟  di  Rumah 

Gadang dapat dilihat pada gambar 6, 7 dan 8. 

 

 
 

Gambar 6.Rangkiang di sebelah kanan Rumah Gadang. 
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Gambar 7.Anjung Rumah Gadang 
 

 
 

 
 

Gambar 6.Rangkiang di sebelah kiri Rumah Gadang 
 

 
Makna Filosofis pada ukiran ‘Itiak Pulang Patang’. 

 
Di dalam konteks budaya dan adat Minangkabau, makna filosofis yang 

dikandung dalam ukiran „‟Itiak Pulang Patang „ini sangat beragam. Keragaman 

ini  terjadi  karena  variasi   sudut  pandang masyarakat  Minangkabau  dalam 

memberikan persepsi terhadap  ukiran  itu sendiri. Ukiran „Itiak Pulang Patang‟ 

memiliki arti filosofis yang sangat mendalam yang dipengaruhi oleh falsafah adat 

Minangkabau  yakni  Alam  Takambang  Jadi  Guru..  Bagi  orang  Minang,  alam 

sekelilingnya adalah guru sebenar-benar guru. Banyak sifat-sifat alam yang dapat 

dijadikan  panutan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Alam yang  dinamis  dijadikan 

sumber  pembelajaran bagi orang Minangkabau. Aspek kehidupan mereka yang 

bersumberkan  kepada  alam  diimplementasikan  dalam  berbagai  bentuk.  Salah 

satunya  dalam  bentuk  seni  ukir  seperti  ukiran  „Itiak  Pulang  Patang‟.  Bagi 

masyarakat Minang kesadaran bahwa manusia adalah bagian dari alam 

menimbulkan pemahaman tentang  manusia dan segala macam isi alam saling 

berdampingan dan membutuhkan satu sama lainnya. Dibutuhkan keserasian antara 

satu sama lainnya sehingga kehidupan berjalan sebagaimana  mestinya.. Hal ini 

merupakan makna pertama dari ukiran „Itiak Pulang Patang‟. 

Selanjutnya,  makna  kedua  yang  tercermin  dalam  ukiran  ini  adalah 

mengenai   tata  pergaulan  dalam  kehidupan  sehari-hari  antar  individu  dalam 

masyarakat. Dalam konteks ini, lebih dititikberatkan adalah pada pergaulan anak 

gadis Minangkabau. Bagi masyarakat Minang kaum perempuan sangat 

ditinggikan  posisinya  sebagai  Bundo  Kanduang.  Seorang  gadis  akan  pulang 
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sebelum larut malam layaknya itik yang pulang ke kandang bila hari sudah petang 

dengan  sendirinya. Aib akan membuat keluarga dan lingkungan si anak gadis 

menjadi  malu  bila  hal  ini  diabaikan  oleh  si  gadis.  Nilai  moral  inilah  yang 

diingatkan oleh ukiran „Itiak Pulang Patang‟. 
Makna ketiga mengenai tatanan sistem pemerintahan. Dalam hal 

keselarasan  dan  keharmonisan  dalam  tatanan  pemerintahan  layaknya  pada 

keteraturan barisan itik yang pulang ke kandang di sore hari. Tata pemerintahan 

yang diterapkan pada  masyarakat Minangkabau adalah tata pemerintahan yang 

rapi  dan  tertata  dengan  aturan-aturan  yang  jelas  atas  kesepakatan  dari  ninik 

mamak.  Pola  pemerintahan  disebut  dengan  Laras.   Ada  dua  kelarasan  di 

Minangkabau yaitu Laras Bodi Caniago, dipimpin oleh Datuak  Parpatiah nan 

Sabatang  dan  Laras  Koto  Piliang,  dipimpin  oleh  Datuak  Katumanggungan  . 

Kedua laras ini berbeda dalam hal sistemnya. Laras Bodi Caniago bersistem 

„mambasuik dari bumi‟ (segala keputusan menurut kehendak rakyat) sedangkan 

Laras Koto Piliang bersistem „Titiak dari Ateh‟ (segala keputusan menurut pola 

pikir pimpinan). Walaupun berbeda sistem, namun dalam pelaksanaannya kedua 

laras ini dijalankan dalam keteraturan tanpa perselisihan. 

Makna  ke  empat  adalah  hubungan  sinergis  pada  hubungan  sistem 

kekerabatan  antara  mamak  dan  kemenakan.  Seorang  kemenakan  akan  selalu 

mengikuti kebijakan mamaknya selama tidak bertentangan dengan Agama Islam 

dan Hukum Adat. Hal ini terlihat  dari sifat itik yang selalu mengikuti itik yang 

berada  di  depannya.  Itik  ke  dua  mengikuti  langkah itik  pertama,  itik  ke  tiga 

mengikuti lankah itik yang ke dua, demikian seterusnya. 

Itik  pertama   disimbolkan   sebagai   mamak   dan   itik   ke   dua   adalah 

kemenakan  yang  pada  akhirnya  akan  menjadi  mamak  bagi  itik  ke  tiga  dan 

demikian  selanjutnya.  Mamak  adalah  saudara  laki-laki  dari  ibu  si  anak  dan 

kemenakan  adalah  anak  dari  saudara  perempuan  mamak.  Antara  mamak  dan 

kemenakan terdapat hubungan simbiosis mutualisme.  Hal ini tersirat pada bait 

berikut ini: „Biriak-biriak turun ke samak, dari samak mamakan padi. Dari niniak 

turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan‟.(Birik-birik turun ke semak, 

dari  semak memakan padi. Dari ninik turun ke mamak, dari mamak turun ke 

kemenakan‟.) Jadi, makna bait di atas menunjukkan tentang hubungan yang turun 

temurun antara mamak dan  kemenakan. Posisi mamak akan diturunkan kepada 

kemenakan  dan  kemenakan  pun  akan   menjadi  mamak.  Begitu  selanjutnya 

sehingga  menciptakan  suatu  hubungan  yang  bersinergis.  Layaknya  itik  yang 

selalu berkesinambungan dalam barisannya. Itik pertama dibutuhkan oleh itik ke 

dua  sebagai  pemandu  jalan  dan  begitu  pun  itik  ke  dua  dibutuhkan  oleh  itik 

pertama untuk mengatur barisan bagi itik ke tiga dan itik selanjutnya, sehingga 

membentuk suatu kesatuan utuh yang kuat hingga sampai ke kandang sebelum 

senja hari. 

Makna kelima  mengenai  keteguhan  dalam  menjalankan  prinsip-prinsip 

hidup. Sikap  hidup orang Minang yang selalu teguh pendirian dan konsekuen 

dalam menjalani  prinsip-prinsip hidup yang telah dihayati dan dijalankan sejak 

dahulu. Barisan itik yang teratur dan terarah mencerminkan kekonsekuensian dan 

keteguhan pendirian serta prinsip hidup orang Minang dalam mengisi 

kehidupannya baik dengan agama maupun dengan ilmu pengetahuan. 

Makna keenam mengenai kebersamaan dan kekompakan dalam 

masyarakat.   Dalam   menghadapi   masalah-masalah   masyarakat   Minangkabau 
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mengutamakan pemecahan masalah dengan musyawarah mufakat. Apabila sudah 

didapat kata mufakat, maka apapun keputusan itu akan dijalankan secara kompak 

bersama-sama. Tidak akan  ada itik yang memisahkan diri dari rombongan atau 
barisan. Barisan itik akan tetap bersama dan mempertahankan formasinya sampai 

mereka  tiba  di  kandang.  Jadi,  sebelum tujuan  hidupnya  tercapai,  sekelompok 

orang  Minang  yang  sudah  terikat  dengan  satu  komitmen  bersama  tidak  akan 
pernah melepaskan ikatan kebersamaannya. 

 
 

KESIMPULAN 

Adat Minangkabau adalah satu dari sebagian kecil warisan budaya lokal 

yang masih  bertahan hingga hari ini. Sebagai kekhasan yang paling menonjol 

adalah seni ukir. Kekayaan aset berupa seni ukir masih terus dipertahankan hingga 

hari ini. Bukan hanya secara lahiriah, namun juga secara lebih mendalam, makna- 

makna filosofis yang terkandung pada ukiran  tersebut masih tetap diupayakan 

untuk dipegang teguh sebagai falsafah hidup masyarakat Minangkabau. Bentuk- 

bentuk ukiran dikembangkan dengan mengambil inspirasi dari tiga hal yaitu nama 

tumbuh-tumbuhan,  nama  hewan  dan  nama  benda-benda  yang  dipakai  dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Salah satu ukiran yang mengandung makna filosofis tinggi adalah ukiran 

yang   terinspirasi  dari  hewan,  yaitu  “itiak  pulang  patang”.  Pada  ukiran  ini 

terkandung  makna  filosofis  yaitu  menggambarkan  keselarasan  dan  keserasian 

kehidupan  masyarakat   Minangkabau   dengan  alamnya,  tata  pergaulan  dalam 

kehidupan sehari-hari antar individu dalam masyarakat, tatanan sistem 

pemerintahan,  hubungan   sinergis  pada  hubungan  sistem  kekerabatan  antara 

mamak dan kemenakan, keteguhan dalam menjalankan prinsip-prinsip hidup serta 

kebersamaan dan kekompakan dalam masyarakat Minangkabau. 
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