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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang   

Kabupaten Kerinci merupakan salah satu wilayah di Propinsi Jambi terletak di 

dataran tinggi Gunung Kerinci. Kawasan ini diapit oleh perbukitan dan pegunungan 

daerah tropis, sehingga beragam tumbuhan dan hewan hidup dengan baik di Kabupaten 

Kerinci. Dilihat dari keadaan wilayah Kerinci yang dibatasi oleh Bukit Barisan, hutan 

yang lebat, medan yang berat, binatang buas, dan merupakan kawasan hutan belantara 

yang dikelilingi oleh Taman Nasional Kerinci Seblat. Berdasarkan kondisi alam yang 

demikian membuat orang beranggapan bahwa Kerinci adalah daerah yang tertutup 

sehingga kata Kerinci diibaratkan berasal dari kata “kunci”.  Namun, tanggapan lain 

menyebutkan bahwa Kerinci berasal dari kata “kurinci” (bahasa Tamil) yang berarti 

sebuah daerah kawasan pegunungan atau daerah dataran tinggi.  

Dalam artikel yang ditulis oleh Hafifulhadi (2013) dijelaskan bahwa : 

“Suku Kerinci merupakan suku tertua di pulau Sumatera, yang mendiami 

dataran tinggi puncak Kerinci termasuk ke dalam Rumpun Proto Melayu 

(Proto Malay) yang diduga berasal dari Yunan dataran Cina Selatan. Pada 

zaman dahulu suku Kerinci menganut sistem kepercayaan Animisme dan 

Dinamisme. Pada masa itu mereka beranggapan ada kekuatan spiritual 

lain yang mengendalikan alam semesta yaitu kepercayaan bahwa roh 

(jiwa) itu tidak hanya berada pada makhluk hidup, tetapi juga pada benda-

benda dan binatang tertentu yang memiliki jiwa dan kekuatan gaib yang 

harus dihormati supaya tidak mengganggu manusia. Selain hal tersebut, 

masyarakat Kerinci juga memuja Roh para leluhur dan meyakini bahwa 

Roh nenek moyang selalu memelihara dan menjaga anak keturunan dari 

marabahaya.” 
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Berdasarkan hal demikian, masyarakat Kerinci masih percaya dan masih ada 

mengadakan ritual-ritual tolak bala atau ritual penyembuhan, dan ritual mencegah 

binatang-binatang buas masuk ke perkempungan dan mengganggu masyarakat, yaitu 

ritual Asyeik, ritual Madu Amo dan ritual Ngagah Imau.  

Sejalan dengan itu, ritual Ngagah Imau saat ini menjadi Tari Ngagah Imau 

dikarenakan sudah tidak ditemukannya lagi harimau yang mati di hutan. Tari Ngagah 

Imau  ini diciptakan oleh seorang masyarakat Desa Limok Manaih Pulau Tengah yang 

bermana Harun Pasir. Beliau dilahirkan di Koto Dian, Kecamatan Keliling Danau, 

Kabupaten Kerinci pada 05 Mei 1941 tepatnya pada saat ini berusia 79 tahun. 

Perkenalan seni tradisional ini dilalui Harun Pasir dari dalam lingkungan keluarganya 

dan lingkungan keluarga ikut juga mendukung proses pembentukan kreativitas seninya. 

Sejak tahun 1974 Harun Pasir diangkat menjadi juru tulis adat yang mengetahui 

berbagai informasi tentang adat tradisional dan seni budaya yang ada di Pulau Tengah.  

Berawal dari itu Harun Pasir memulai aktivitasnya dibidang seni, dengan berbekal 

bakat dan ilmu pengetahuan yang dimiliki, tari ciptaan Harun Pasir salah satunya adalah 

Tari Ngagah Imau. Tari ini pernah ditampilkan pada Festival Danau Kerinci pada tahun 

1980, festival ini merupakan ajang promosi wisata dan ajang promosi berbagai 

peninggalan sejarah serta atraksi budaya masyarakat Kabupaten Kerinci. Seiring 

perkembangan zaman Tari Ngagah Imau ini terus berkembang dan juga sering 

dipertunjukkan di fest ival-festival atau acara-acara yang ada di Kabupaten Kerinci, 

sehingga tari ini cukup dikenal oleh masyarakat Kerinci pada umumnya. 
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Seperti disampaikan Oktora (52 Tahun), tanggal 23 September 2019 

mengatakan bahwa, seiring perkembangan zaman dan tingginya penikmat tarian ini, 

sehingga tari ini tidak hanya dipertunjukkan di daerah kelahirannya saja, akan tetapi 

juga sering dipertunjukkan di luar daerah. Seperti diacara Tradisi Lisan di Kantor 

Bahasa Propinsi Jambi tanggal 24 Oktober 2016. Selain itu tari ini juga pernah tampil 

pada Festival Batanghari tanggal 22 November 2017 di Kota Jambi, pada acara Tour De 

Singkarak 2019 di Danau Kerinci. Selain itu Tari Ngagah Imau juga pernah mengikuti 

Festival Budaya Mukomuko ke-5 bertempat di Kabupaten Mukomuko, Propinsi 

Bengkulu pada tanggal 24 Februari 2018. 

Tingginya tingkat pertunjukan Tari Ngagah Imau, baik di Kabupaten Kerinci 

maupun di Propinsi Jambi bahkan sering dipertunjukkan di luar Propinsi Jambi, 

menjadikan Tari Ngagah Imau sebagai tari populer dari daerah Kerinci. Bahkan pernah 

mendapatkan peringkat ke-2 sebagai atraksi budaya terpopuler oleh (API) Anugerah 

Pesona Indonesia pada  tahun 2017.  

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka tari Ngagah 

Imau ciptaan Harun Pasir ini merupakan tarian yang sangat diminati oleh masyarakat 

terutama masyarakat Kabupaten Kerinci bahkan di luar Propinsi Jambi. Berdasarkan 

fakta di atas, ada hal-hal yang yang menarik untuk diteliti dengan dirumuskan dalam 

bentuk pertanyaan. 

 

1.2  Rumusan Masalah 
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Berdasarkan uraian latar belakang  masalah yang dipaparkan tersebut, maka ada 

beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini dirumuskan 

kedalam pertanyaan beritut : 

1.2.1 Bagaimana Harun Pasir mewujudkan ide koreografi Tari Ngagah Imau 

berdasarkan Ritual Ngagah Imau? 

1.2.2 Bagaimana Harun Pasir menciptakan Tari Ngagah Imau? 

1.2.3 Bagaimana bentuk Tari Ngagah Imau ciptaan Harun Pasir dapat menjadi 

tari daerah Kerinci? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis melakukan 

penelitian adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan yaitu: 

1.3.1 Bagaimana Harun Pasir mewujudkan ide koreografis Tari Ngagah Imau 

yang berdasarkan Ritual Ngagah Imau di Desa Koto Tuo Pulau Tengah, 

Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. 

1.3.2 Bagaimana Harun Pasir menciptakan Tari Ngagah Imau tersebut sebagai 

seni pertunjukan populer di daerah Kabupaten Kerinci. 

1.3.3 Bagaimana bentuk Tari Ngagah Imau ciptaan Harun Pasir di Desa Koto 

Tuo Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, 

Propinsi Jambi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian yang  berjudul Harun Pasir Pencipta Tari Ngagah Imau Daerah 

Kerinci: Studi Koreografis dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
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1.4.1 Manfaat teoretis 

1.4.1.1   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk 

membantu dalam meningkatkan ilmu pengetahuan bagi dunia 

pendidikan, khususnya di bidang seni tari. 

1.4.1.2   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang seni tari 

warisan budaya masa lalu Ngagah Imau di Desa Koto Tuo Pulau 

Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci baik berupa 

video, foto-foto, dokumen yang nantinya dapat diketahui oleh 

masyarakat di desa tersebut dan dikenal oleh masyarakat luar. 

1.4.2 Manfaat praktis 

 Selain manfaat teoretis di atas, hasil penelitian ini juga dapat 

memberikan manfaat secara praktis yaitu: 

1.4.2.1   Bagi penulis, penelitian ini dapat digunakan menjadi wadah berfikir 

ilmiah untuk dapat memahami secara mendalam tentang tradisi yang 

berkaitan langsung dengan tari tradisional yang dimiliki oleh masyarakat 

di Desa Koto Tuo Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten 

Kerinci. 

1.4.2.2   Bagi masyarakat di Desa Koto Tuo Pulau Tengah, Kecamatan Keliling 

Danau, Kabupaten Kerinci hasil penelitian ini, diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai bahan pertimbangan tari-tari tradisi guna untuk 

melestarikan Tari Ngagah Imau dan dapat mempertahankan keaslian 

Tari Ngagah Imau  itu sendiri.  
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1.4.2.3   Sebagai bahan dokumentasi bagi calon peneliti lain dengan kajian yang 

berbeda, dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan 

dengan penulisan ilmiah.  

1.4.2.4   Bagi Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Kerinci, penelitian ini 

diharapkan dapat bermenfaat sebagai tambahan pembendaharaan dan 

pembinaan kesenian tradisional menyangkut Tari Ngagah Imau sebagai  

tradisi leluhur yang patut dilestarikan. 

1.4.2.5   Bagi mahasiswa seni tari Universitas Jambi, penelitian ini dapat 

bermanfaat sebagai bahan apresiasi oleh mahasiswa saat ingin meneliti 

Tari Ngagah Imau di Desa Koto Tuo Pulau Tengah, Kecamatan Keliling 

Danau, Kabupaten Kerinci dengan objek yang sama dan 

permasalahan yang berbeda. 

1.5 Tinjauan Kepustakaan 

Tinjauan kepustakaan dalam penelitian merupakan sumber acuan  dan pedoman dalam 

menambah referensi untuk penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu tinjauan pustaka 

juga berfungsi sebagai referensi untuk objek yang sama dengan masalah yang berbeda 

supaya tidak terjadi tumpang tindih dengan penelitian sebelumnya, dan sebagai acuan untuk 

objek yang berbeda dengan masalah yang sama. Berdasarkan penelusuran yang telah di 

lakukan tentang Tari Ngagah Imau. Ada beberapa tulisan yang berkaitan langsung ataupun 

tidak langsung dengan penelitian ini terdiri atas penelitian relevan, landasan teori, dan 

kerangka konsep: 

1.5.1 Penelitian Yang Relevan 
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Berdasarkan tinjauan kepustakaan yang dilakukan, didapatkan tulisan yang terkait 

dengan objek Tari Ngagah Imau. Namun ada jurnal yang saling berkaitan dengan penelitian 

yang akan diteliti dari objek yang berbeda dengan permasalahan yang sama, antara lain :  

 Dalam jurnal “Kajian Koreografi Tari Blakasuta” yang ditulis oleh Ardiyansah pada 

tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses koreografi tari Blakasuta terdiri 

dari dua aspek penting dalam koreografi, yaitu aspek pokok koreografi dan aspek 

pendukung koreografi. Aspek pokok koreografi terdiri dari; 1) proses penemuan ide yang 

peneliti angkat dari salah satu ungkapan masyarakat di Kabupaten Banyumas yang 

menggambarkan keterusterangan/apa adanya, yang dinamakan Blakasuta, 2) proses 

pembuatan konsep, 3) proses Eksplorasi, 4) proses Komposisi, 5) proses Improvisasi. 

Sedangkan aspek pendukung koreografi antara lain gerak, tenaga, ruang, dan waktu, tata  

rias dan busana. Semua proses itu digunakan hingga menghasilkan karya tari yang berjudul 

tari Blakasuta. Penelitian di atas tidak membahas tentang Tari Ngagah Imau yang peneliti 

kaji, namun kajian penelitiannya sama-sama tentang aspek koreografi. Penelitian ini 

digunakan sebagai bahan referensi dan rujukan tentang aspek-aspek koreografi sebelum 

melakukan penelitian, seperti proses penemuan ide, proses pembuatan konsep, proses 

eksplorasi pada pembuatan karya tari. 

 Anis Istiqomah (2017) dalam jurnalnya dengan judul “Bentuk Pertunjukan Jaran 

Kepang Papat Di Dusun Mantran Wetan Desa Girirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten 

Magelang” Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang, 

Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertunjukan pada kesenian Jaran 

Kepang Papat dapat dilihat melalui elemen-elemen pertunjukan yaitu lakon, pemain atau 
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pelaku, gerak, musik, tata rias, tata busana, tempat pementasan, properti, sesaji, dan 

penonton. Pemain Jaran Kepang Papat merupakan seluruh anggota berjumlah 16 orang 

yang semua pemain merupakan laki-laki dan satu garis keturunan, sedangkan penari Jaran 

Kepang Papat yang berjumlah empat orang menjadi ciri khas tersendiri pada setiap 

pertunjukannya. Gerak perangan merupakan gerak puncak pada pementasan, karena 

biasanya salah satu penari ada yang mengalami kerasukan.  

 Dari penelitian di atas dapat diketahui bahwa bentuk tari dapat dilihat dari beberapa 

elemen-elemen seperti lakon, pemain dan pelaku, gerak, musik, tata rias, tata busana, 

tempat pementasan, property, sesaji dan penonton. Hal ini menjadi referensi peneliti untuk 

lebih memahami tentang bentuk pada Tari Ngagah Imau yang ada di Desa Koto Tuo Pulau 

Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. Adapun dalam penelitian Tari 

Ngagah Imau ini elemen-elemen yang akan dikaji yaitu pelaku, gerak, musik, tata rias, tata 

busana dan sesaji,   

 Penelusuran selanjutnya, Olivia Admira (2016) artikel Inilah Jambi yang berjudul 

“Ngagah Imau, Ritual Magis Warga Pulau Tengah Kerinci Menghormati Harimau” 

menjelaskan bahwa Ritual Ngagah Imau biasanya dipersembahkan saat ada harimau yang 

mati, baik disebabkan oleh pemburu atau karena hal lain. Dalam kondisi terbunuh oleh 

pemburu tersebut jasad harimau biasanya tidak utuh, ada bagian-bagian tubuh yang hilang 

seperti kuku, taring, kulit, mata dan sebagainya. Ritual itu dilandasi oleh semacam janji 

sumpah setio antara nenek moyang orang Pulau Tengah Kerinci dengan harimau. Warga 

setempat tidak boleh membunuh harimau, sebaliknya harimau tidak boleh mengganggu 

manusia.  
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1.5.2 Landasan Teori 

Landasan teori merupakan teori relevan yang mengacu pada rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini, yaitu Harun Pasir Pencipta Tari Ngagah Imau Sebagai Tari 

Daerah Kerinci: Studi Koreografis. Untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini, 

digunakan beberapa teori yaitu : 

1.5.2.1  Teori Biografi 

Menurut Rene Wellek & Austin Warren dalam bukunya yang berjudul “Teori 

Kesusastraan” biografi secara kronologis ataupun logis adalah bagian dari historiografi 

atau diartikan sebagai penggambaran sejarah dan peristiwa di masa lalu. Sedangkan pada 

skripsi Jeferson Valeris Silalahi (2009:24) dalam buku “Antologi Biografi Pengarang 

Sastra Indonesia” dijelaskan bahwa biografi adalah suatu teori yang dipergunakan untuk 

mendeskripsikan hidup pengarang atau sastrawan. Dalam buku ini terdapat beberapa aspek 

dalam menyusun biografi seseorang, yaitu: 

“(1) Latar belakang, meliputi a) keluarga yaitu memuat keterangan lahir, 

meninggal (jika sudah meninggal), istri dan keturunan; b)pendidikan yaitu 

pendidikan formal dan non formal dari tingkat dasar sampai perguruan 

tertinggi jika ada; c) pekerjaan, yang memberi penjelasan tentang 

pekerjaan, baik pekerjaan yang mendukung kepengarangannya maupun 

pekerjaan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan 

kepengarangannya, dan d) kesastraannya yang menjelaskan apa yang 

mempengaruhi pengarang itu sendiri sehingga ia menjadi pengarang. 

(2) Karya-karya pengarang itu yang didaftar menurut jenisnya, baik yang 

berupa buku maupun berupa karya yang diterbitkan secara terlepas, bahkan 

yang masih berbentuk naskah karena kadang-kadang ada pengarang yang 

mempunyai naskah karyanya yang belum diterbitkan sampai ia meninggal. 

(3) Tanggapan para kritikus yang didaftarkan berdasarkan judul dan 

sumbernya dengan tujuan memberi keterangan kepada para pembaca 

tentang tanggapan orang kepada pengarang itu” 
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Biografi yang dimaksud dalam tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kisah atau 

perjalanan hidup Harun Pasir. Kisah itu dapat diketahui sejak awal Harun Pasir menjadi 

pencipta atau koreografer dan bagaimana latarbelakang Harun Pasi menciptakan Tari 

Ngagah Imau sehingga diakui oleh masyarakat Kabupaten Kerinci khususnya di Desa 

Pulau Tengah. Selanjutnya apa-apa saja karya yang diciptakan dan bagaimana tanggapan 

para kritikus terhadap Harun pasir, begitu pula dapat diketahui bagaimana seorang Harun 

Pasir mempertahankan eksistensi dari Tari Ngagah Imau tersebut sampai saat ini. 

1.5.2.2  Teori  Koreografi 

 Menurut Y.Sumandiyo Hadi dalam bukunya Koreografi Bentuk-Teknik-Isi (2014:1) 

istilah koreografi atau komposisi tari sesuai dengan arti katanya: 

“Koreografi berasal dari kata Yunani choreia yang berarti tari masala tau 

kelompok, dan kata grapho yang berarti catatan, sehingga apabila hanya 

dipahami dari konsep arti katanya saja, berarti “catatan tari masal” atau 

kelompok. Koreografi sebagai pengertian konsep, adalah proses perencanaan, 

penyeleksian, sampai kepada pembentukan (forming) gerak tari dengan 

maksud dan tujuan tertentu. Prinsip- prinsip pembentukan gerak tari itu 

menjadi konsep penting dalam pengertian “koreografi”, sehingga pada 

prinsipnya sesungguhnya pengertian konsep “koreografi” pada awalnya 

semata-mata hanya diartikan sebagai pembentukan atau penyusunan gerak-

gerak tari saja. Y.Sumandiyo hadi juga mejelaskan pendekatan koreografi 

adalah sebuah pemahaman melihat atau mengamati sebuah tarian yang dapat 

dilakukan dengan menganalisis konsep-konsep isi, bentuk, teknik dan sampai 

kepada proses koreografi yaitu tahan eksplorasi, improvisasi, dan 

pembentukan.”  

 

 Adapun Sri Rochana Widyastutiningrum dan Dwi Wahyudiarto juga menyampaikan 

bahwa koreografi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai seni menata dan 

mengubah gerak tari. Padanan kata koreografi yang sering digunakan di Indonesia, 

diantaranya: kata “garap”, atau menggarap. Kata “garap” artinya mengubah sesuatu menjadi 
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yang lain. Menggarap gerak artinya mengubah gerak, sehingga menjadi bentuk sajian karya 

tari. Sebagaimana yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa, koreografi merupakan 

proses perencanaan, proses pembentukan, proses menggarap atau mengubah gerak sehingga 

menjadi sebuah bentuk karya tari. Adapun dari penjelasan tersebut maka peneliti akan 

menggunakan kedua teori tersebut untuk memecahkan masalah tentang bagaimana Harun 

Pasir menciptakan atau menggarap gerak pada Tari Ngagah Imau, sampai kepada proses 

koreografi yaitu tahap eksplorasi, tahap improvisasi dan tahap pembentukan. 

 

 

1.5.2.3  Teori Bentuk 

Untuk menentukan bentuk perlu memahami teori struktur seperti pandangan 

Auguste Comte dalam buku Mahdi Bahar yang berjudul Menyiasati Musik Dalam Budaya 

(2016:10) seperti demikian:  

“Auguste Comte membicarakan struktur masyarakat secara teoretis, dimana 

Comte memandang masyarakat sebagai sebuah tubuh yang organik 

sebagaimana manusia adalah suatu tubuh yang organik. Maka dari itu 

dipahami, bahwa suatu tubuh dibangun oleh sejumlah organ atau bagian yang 

membangun. Setiap bagian bekerja menurut peran masing-masing dalam 

bentuk saling berkaitan dan membentuk satu-kesatuan, sehingga peran dari 

setiap bagian turut menentukan arti kerja keseluruhan. Oleh karenanya, 

masyarakat sebagai kesatuan bentuk, mempunyai struktur yang terdiri pula 

atas sejumlah bagian yang membangun masyarakat itu sendiri.” 

 

 Selanjutnya Soedarsono (1977:40) juga menjelaskan bahwa, untuk mengetahui 

bentuk maka perlu mengetahui beberapa komposisi tari dalam satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan dalam elemen-elemen pendukung sebuah tarian yaitu gerak tari, desain 
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musik, desain lantai, dinamika, desain atas, desain dramatik, koreografi kelompok, rias dan 

kostum, tema, property, pementasan, tata panggung dan tata lampu. 

 Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang bentuk Tari Ngagah Imau. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh 

penulis di atas, bahwa bentuk di dalam sebuah tarian merupakan kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan. Dari kedua pendapat di atas peneliti akan gunakan untuk melihat bentuk 

koreografis tari pada Tari Ngagah Imau Masyarakat Desa Koto Tuo Pulau Tengah. Pada 

Tari Ngagah Imau, peneliti akan menjelaskan beberapa elemen-elemen yang sudah 

dipaparkan tersebut, elemen-elemen yang akan dikaji pada Tari Ngagah Imau yaitu: gerak, 

tata rias dan busana, properti, musik, tema, tata panggung dan desain lantai. 

1.5.3 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau keterkaitan dengan 

Tari Ngagah Imau sebagai objek penelitian yang dapat digunakan sebagai pendekatan 

untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan di atas.  

1.5.3.1 Ide  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Ide adalah rancangan yang tersusun di 

dalam pikiran atau gagasan, sedangkan garapan berarti pekerjaan (apa yang dikerjakan) 

juga berarti hasil menggarap sesuatu. Adapun dalam ide garapan dapat dilihat dasar pijakan 

seperti apa yang dituangkan koreografer dalam menciptakan sebuah karya tari. Dari 

penjelasan di atas, ide yang dimaksud adalah ide Tari Ngagah Imau yang diciptakan oleh 

Harun Pasir, untuk mengetahui pijakan dan rancangan seperti apa yang digunakan Harun 

Pasir dalam menciptakan sebuah karya tari tersebut. 
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1.5.3.2 Koreografi  

Dalam buku Pengantar Koreografi yang ditulis oleh Sri Rochana 

Widyastutieningrum dan Dwi Wahyudiarto pada tahun 2014, menjelaskan bahwa kata atau 

istilah koreografi berasal dari bahasa Yunani, dari kata Choreia berarti tari massal dengan 

grapho berarti pencatatan. Berdasarkan maknanya, koreografi berarti catatan tentang tari. 

Di Indonesia kata koreografi diambil dari bahasa Inggris Choreography. Koreografi dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai seni menata dan mengubah gerak tari. 

Padanan kata koreografi yang sering digunakan di Indonesia, di antaranya : kata “garap”, 

atau menggarap. Menggarap gerak artinya mengubah gerak, sehingga menjadi sebuah 

bentuk sajian karya tari. Dari penjelasan di atas, koreografi yang di maksud adalah 

bagaimana Harun Pasir menggarap atau menata gerakan-gerakan pada Tari Ngagah Imau, 

sehingga dapat menjadi suatu bentuk sajian karya tari. 

1.5.3.3 Ritual 

Ritual adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terutama untuk tujuan 

simbolis. Ritual dilaksanakan berdasarkan suatu agama atau bisa juga berdasarkan tradisi 

dari suatu komunitas atau kelompok tertentu. Kegiatan-kegiatan dalam ritual biasanya 

sudah diatur dan ditentukan, dan tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Ritual). Adapun ritual yang dimaksud adalah ritual Ngagah 

Imau yang dilakukan oleh masyarakat Desa Koto Tuo Pulau Tengah pada saat 

ditemukannya harimau yang mati di hutan, ritual ini berdasarkan pada masyarakat yang 

menganut kepercayaan animisme.  

1.5.3.4 Bentuk 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ritual
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Seperti yang sudah dijelaskan pada landasan teori di atas bahwa bentuk merupakan 

satu kesatuan utuh yang meliputi beberapa elemen-elemen komposisi dalam sebuah tari 

yang terdiri dari: gerak, tema, desain lantai, dinamika, musik, property, tata rias dan busana, 

penonton, dan tata panggung yang keseluruhannya saling berkaitan antara satu dengan yang 

lainnya. Berdasarkan penjelasaan di atas, bentuk pada Tari Ngagah Imau juga dapat dilihat 

dari beberapa elemen-elemen tersebut, dan keseluruhan bagian tersebut saling berhubungan 

dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya.  

1.5.3.5 Tari 

Dapat digaris bawahi beberapa kata kunci dalam tari, yaitu: 1) gerak, 2) ritme, 3) 

bentuk, 4) ruang dan waktu, 5) ekspresi, dan 6) makna. Gabungan dari kata-kaata kunci 

tersebut dapat disimpulakan bahwa tari adalah aktivitas manusia berupa gerak-gerak distilir 

yang mengekpresikan kegiatan mental manusia, yang tersusun dalam ritme tertentu, yang 

digelar dalam waktu dan ruang tertentu, yang memiliki makna atau maksud tertentu, dan 

memenuhi aspek keindahan tertentu. Hasnah Sy (2010:7). Dari penjelasan ini dapat dilihat 

bahwa Tari Ngagah Imau memiliki makna dan maksud tertentu yaitu untuk menghormati 

roh nenek moyang dan untuk menghibur roh harimau, karena sesuai dengan janji dan 

sumpah setio antara manusia dengan harimau harus saling menjaga dan saling 

menghormati. Pada Tari Ngagah Imau aspek keindahan terdapat pada gerak-gerak yang 

mengekpresikan mental melalui seorang penari. 

1.5.3.6  Tari Ngagah Imau 

 Tari Ngagah Imau  adalah salah satu tarian tradisional masyarakat Desa Koto Tuo 

Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci yang terinspirasi dari Ritual 
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Ngagah Imau. Ritual tersebut dilakukan untuk menghibur roh-roh harimau yang mati, dan 

masyarakat percaya jika dilaksanakan ritual tersebut maka harimau yang hidup di hutan 

belantara di sekitar Desa Koto Tuo Pulau Tengah  tidak turun ke permukiman dan tidak 

mengganggu masyarakat.  Namun ritual tersebut sekarang tidak ada lagi, akan tetapi hadir 

sebuah tarian yang sudah ditata memiliki gerak layaknya seekor harimau mencari mangsa 

dan jari-jari penari mencengkram layaknya kaki harimau yang bernama Tari Ngagah Imau. 

Tarian ini mempunyai unsur magic sehingga penari ataupun penonton dapat kerasukan 

tingkah seekor harimau, oleh sebab itu pawang sangat dibutuhkan untuk mengobati penari 

ataupun penonton yang kerasukan pada saat tarian ini dipertunjukkan.  

1.5.3.7  Masyarakat 

 Masyarakat diartikan sebagai satu kesatuan bentuk atau sekelompok orang-orang 

yang mempunyai identitasnya sendiri, sehingga kesatuan bentuk itu berbeda dasarnya 

dengan bentuk yang lain. Mahdi Bahar (2012:94). Dari penjelasan di atas, di Desa Koto 

Tuo Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci masyara kat  saling 

berinteraksi mempunyai tata aturan tertentu dan memiliki norma adat tertentu yang saling 

terikat dalam suatu kebudayaan yang menjadi identitas pada wilayah tersebut, pada 

masyarakat Desa Koto Tuo Pulau Tengah terdapatlah sebuah tarian yang dinamakan 

dengan Tari Ngagah Imau  yang menjadi identitas kebudayaan yang berbeda dengan 

kebudayaan lainnya. 

1.5.3.8  Desa 

Kata “Desa” berasal dari bahasa Sansekerta yakni “Deshi”  yang artinya tanah 

kelahiran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa diartikan sebagai satu 
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kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem 

pemerintahan sendiri (dikepalai oleh kepala desa). Dari penjelasan di atas bahwa Tari 

Ngagah Imau ini berasal dari Desa Koto Tuo Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, 

Kabupaten Kerinci, yang mana desa tersebut memrupakan tempat tumbuh dan 

berkembangnya tarian ini dan masyarakatnya sebagai pendukung untuk mempertahankan 

kelestarian kebudayaan tersebut.  
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1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Pendekatan dan jenis penelitian 

Tari Ngagah Imau 

Ide Penciptaan Pendekatan 

Koreografis 
Bentuk 

Pencipta 

Desa Koto Tuo Pulau Tengah, 

Kecamatan Keliling Danau, 

Kabupaten Kerinci 

Teori Biografi 
Teori 

Koreografi 

Teori Bentuk 
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Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, adapun menurut 

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2019:4) metode kualitatif merupakan prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati. Moleong menjelaskan penerapan metode ini bersifat 

deskriptif, yaitu mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan. Pendekatan 

penelitian deskriptif adalah metode dengan cara menguraikan dan juga menganalisis kata-

kata, gambar yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen 

pribadi, dan dokumen resmi lainnya.  

Dalam hal ini peneliti melakukan survei lapangan terlebih dahulu, kemudian 

mendapatkan informasi melalui wawancara, catatan lapangan, foto, video, dan dokumen 

lainnya. Selanjutnya, menentukan fokus permasalahan sehingga dapat menganalisis Harun 

Pasir sebagai pencipta tari dan studi koreografi Tari Ngagah Imau yang akan membahas 

tentang, Harun Pasir sebagai pencipta tari yang meliputi latar belakang kehidupan pencipta 

dan karya-karya ciptaan Harun Pasir. Selanjutnya penciptaan Tari Ngagah Imau yang 

meliputi ide penciptaan dan ide koreografis, lalu menganalisis bentuk koreografi tari yang 

meliputi, gerak, penari, musik iringan, rias dan busana, tema, dan property. 

1.6.2 Subjek penelitian 

Subjek penelitian adalah responden atau pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel 

atau nara sumber dalam sebuah penelitian  (Wikipedia.com, 28 Agustus 2019). Subjek 

penelitian dibutuhkan untuk mendapatkan informasi dan data dalam sebuah penelitian yang 

dilakukan. Artinya, subjek penelitian yang dimaksud adalah sejumlah informan-informan 
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yang akan ditanyakan mengenai objek penelitian yakni Tari Ngagah Imau. Adapun 

beberapa informan yang telah diwawancarai adalah sebagai berikut: 

1. Harun Pasir yang merupakan pencipta tari, pencipta musik Tari Ngagah Imau 

tersebut. 

2. Bapak Oktora yang merupakan anggota sanggar dan sekaligus sebagai pawang 

pada Tari Ngagah Imau  yang menjadi tukang “serau” atau dalam bahasa 

Kerinci sebagai pemegang dapur kemenyan. 

3. Jores Saputra sebagai ketua Sanggar Seni Telaga Biru dimana sanggar tersebut 

yang menaungi Tari Ngagah Imau. 

4. Muhammad Moynafi sebagai anggota Sanggar Seni Telaga Biru, pemusik tari 

dan informan Tari Ngagah Imau. 

5. Nia Tafriana sebagai penari sekaligus informan Tari Ngagah Imau tersebut. 

1.6.3  Sumber Data 

Dalam penelitian Tari Ngagah Imau ini ada dua sumber data yang peneliti gunakan 

yaitu; sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer 

merupakan sumber data yang langsung diberikan data kepada pengumpul data, atau data 

yang diperoleh langsung dari informan atau narasumber yang berkaitan dengan rumusan 

masalah atau objek yang diteliti. (Sugiyono 2011:225). Dalam penelitian ini data yang 

diperoleh oleh peneliti merupakan data yang didapatkan secara langsung dengan melakukan 

wawancara kepada beberapa narasumber di Desa Koto Tuo Pulau Tengah, Kecamatan 

Keliling Danau, Kabupaten Kerinci yang mengetahui tentang objek penelitian yang sedang 

diteliti ini. Pada penelitian Tari Ngagah Imau, yang menjadi sumber data primer yakni 
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perkataan dan tindakan dari pelaku yang memegang peranan penting dalam pertunjukan 

Tari Ngagah Imau atau orang yang terlibat langsung dengan objek yang diteliti di Desa 

Koto Tuo Pulau Tengah. Sehingga dengan adanya sumber data primer peneliti dapat 

mengetahui langsung tentang objek penelitian tersebut. Selanjutnya, sumber ilmiah juga 

didapat dari buku, jurnal, karya ilmiah yang merupakan sumber tertulis yang dijadikan 

sebagai acuan atau bahan referensi. 

Selanjutnya, sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, minsalnya lewat orang lain atau lewat dokumen 

(Sugiyono 2011:225). Dari penjelasan di atas dapat perluaskan lagi yaitu sumber data 

sekunder merupakan data yang didapat atau dikumpulkan dari sumber yang telah ada 

dengan segala bentuk dokumen tertulis dan dokumentasi  (foto dan video). Sumber data 

sekunder pada penelitian Tari Ngagah Imau ini yaitu berupa foto-foto dokumentasi yang 

didapat dari Sanggar Seni Telaga Biru, video pertunjukan, dan dokumen-dokumen lain 

dari kantor Desa Koto Tuo Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci 

yang turut membantu menjadi lengkap dan jelasnya hasil penelitian. 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Maka teknik 

pengumpulan data secara umum dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), 

interview (wawancara), dokumentatsi, dan triangulasi. (Sugiyono 2014:308) 

1.6.4.1  Observasi  
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 Observasi merupakan metode pengamatan yang di dalamnya peneliti langsung 

turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi 

penelitian. Dalam pengamatan ini, penelitian merekam/mencatat baik dengan cara 

terstruktur maupun semistruktur (minsalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan 

yang memang ingin diketahui oleh peneliti) aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian. 

(John W. Creswell 2009:267). Dalam penjelasan di atas, peneliti melakukan peninjauan 

lapangan dengan mengamati secara langsung pertunjukan Tari Ngagah Imau pada acara 

Tradisi Lisan di Kantor Bahasa Provinsi Jambi, dan turun langsung ke Sanggar Seni 

Telaga Biru yang berada di Desa Koto Tuo Pulau Tengah untuk mengamati dan 

mendokumentasikan hal-hal yang dirasa diperlukan dalam penulisan sehingga mampu 

melihat kebenaran data. 

1.6.4.2  Wawancara 

Wawancara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan tanya 

jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya 

mengenai suatu hal, untuk dimuat diberbagai media. Menurut Moleong (2019:186) 

wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara  (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait 

data atau permasalahan yang sedang diteliti yaitu tentang Tari Ngagah Imau di Desa Koto 

Tuo Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. Kemudian, peneliti 

melakukan wawancara secara langsung di lapangan tempat pertunjukan, di rumah pencipta 
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tari tersebut, dan di Sanggar Seni Telaga Biru. Wawancara dilakukan dengan membuat 

daftar pertanyaan oleh peneliti, untuk mempermudah proses wawancara peneliti 

menggunakan buku catatan dan pena, serta menggunakan alat perekam suara seperti 

handphone. Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber/pelaku Tari Ngagah Imau, 

diantaranya; 

1. Kakek Harun Pasir yang merupakan pencipta tari dan penata musik Tari Ngagah Imau, 

disini peneliti menanyakan tentang sejarah dan asal-usul terbentuknya Tari Ngagah 

Imau. Kemudian peneliti menanyakan tentang latar belakang dari kakek Harun Pasir 

sendiri yang merupakan pencipta tari tersebut dan bagaimana ide garapan pada tarian 

ini. 

2. Bapak Oktora yang merupakan anggota Sanggar Seni Telaga Biru dan sekaligus 

sebagai pawang pada Tari Ngagah Imau  yang menjadi tukang “serau” atau dalam 

bahasa Kerinci sebagai pemegang dapur kemenyan, kepada bapak Oktora peneliti 

menanyakan tentang bentuk pertunjukan Tari Ngagah Imau tersebut. 

3. Jores Saputra sebagai ketua Sanggar Seni Telaga Biru, dan sanggar ini yang menaungi 

Tari Ngagah Imau tersebut. Kali ini peneliti menanyakan tentang pewarisan Tari 

Ngagah Imau dan keberadaan tarian ini di tengah masyarakat Kabupaten Kerinci. 

4. Muhammad Moynafi anggota Sanggar Seni Telaga Biru jasa sebagai pemain musik 

pada Tari Ngagah Imau, didapatkan informasi mengenai bagaimana pengaruh tarian 

ini dengan masyarakat terkususnya masyarakat Desa Koto Tuo Pulau Tengah. 
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5. Nia Tafriana sebagai penari pada Tari Ngagah Imau, didapatkan informasi tentang 

bagaimana bentuk atau motif gerakan-gerakan pada tari tersebut, dan bagaimana 

bentuk rias dan busananya. 

1.6.4.3  Dokumentasi 

  Menurut Sugiyono (2011:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan minsalnya catatan harian, sejarah kehidupan 

(life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar 

misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya 

misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.  

Dalam penjelasan ini peneliti melakukan dokumentasi untuk mengabadikan gerak-

gerak, rias dan busana, property yang digunakan dalam pertunjukan Tari Ngagah Imau. 

Dokumentasi yang dimaksud dengan mengambil foto dan video disaat berlangsungnya 

tarian Ngagah Imau. Selain itu dokumentasi juga didapat dari video Tari Ngagah Imau 

produksi Sanggar Seni Telaga Biru Official asuhan Harun Pasir, dan video Tari Ngagah 

Imau produksi Alifa Video, selanjutnya dokumen tertulis atau sumber tertulis yang dimiliki 

oleh informan lainnya. 

1.6.5 Analisis Data 

  Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat 

mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. (Bogdan dalam 

Sugiyono, 2013:244). Spradley (1980) juga mengatakan bahwa analisis dalam penelitian 
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jenis apapun, adalah merupakan cara berfikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara 

sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan 

hubungannya dengan keseluruhan. Nasution (1988) menyatakan analisis telah mulai sejak 

merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus 

sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan 

selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti melakukan analisis data Tari Ngagah Imau 

mulai dari merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana Harun Pasir 

mewujudkan ide koreografi tari, bagaimana Harun Pasir menciptakan tari, dan bagaimana 

bentuk dari tarian tersebut. Kemudian terlibat langsung ke lapangan untuk melakukan 

wawancara kepada narasumber atau informan Tari Ngagah Imau untuk mendapatkan 

informasi mengenai objek penelitian, lalu mencatat dan merekam semua hasil wawancara 

yang dilakukan di lapangan, dan kemudian melanjutkan ke penulisan hasil penelitian Tari 

Ngagah Imau tersebut. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini ditulis dalam bentuk bab demi bab, yang secara keseluruhan skripsi ini 

terdiri dari empat bab dan dalam setiap bab terdapat sub-sub bab yang akan dibahas, antara 

lain :  

Bab I: pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan (penelitian 

yang relevan, landasan teoretis, kerangka konsep), metode penelitian 
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(subjek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

analisis data), dan sistematika penelitian. 

Bab II: Temuan objek kajian penelitian yang berisi tentang uraian letak 

geografis, penduduk, mata pencaharian, tingkat pendidikan, adat istiadat 

,agama dan kepercayaan, ritual Ngagah Imau dan tari Ngagah Imau pada 

masyarakat Koto tuo Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, 

Kabupaten Kerinci. 

Bab III: Pembahasan dan temuan hasil penelitian, yang membahas tentang 

masalah yang sudah dirumuskan dari Tari Ngagah Imau Masyarakat Koto 

Tuo Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, 

meliputi : Harun Pasir sebagai pencipta tari Ngagah Imau, tari ciptaan 

Harun Pasir, tanggapan kritikus, penciptaan tari Ngagah Imau (ide 

penciptaan, ide koreografis), pendekatan koreografis tari Ngagah Imau 

(penari, gerak), dan bentuk tari Ngagah Imau meliputi (rias dan busana, 

musik iringan, property, desain lantai, tema, waktu pertunjukan). 

Bab IV: Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari semua hasil 

yang telah ditemukan peneliti di lapangan. 

 


