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BAB III 

PEMBAHASAN DAN TEMUAN HASIL PENELITIAN 

Pembahasan dalam skripsi ini berupa deskripsi mengenai jawaban apa 

yang dipertanyakan dalam rumusan masalah, yaitu pembahasan mengenai latar 

belakang Harun Pasir mewujudkan ide koreografi, menciptakan, dan bagaimana 

bentuk Tari Ngagah Imau ciptannya yang dikenal sebagai tarian daerah Kerinci. 

3.2 Harun Pasir Sebagai Pencipta Tari Ngagah Imau  

Harun Pasir, gelar Depati Cayo lahir di Pulau Tengah, Kecamatan Keliling 

Danau, Kabupaten Kerinci pada tahun 1941 pada saat ini berusia 79 tahun. Harun 

Pasir biasa dipanggil dengan nama akrabnya Harun Nahri. Nama Nahri adalah 

nama ayah beliau, nama ayah dipakai sebagai tanda penghormatan kepada 

ayahnya. Harun Pasir merupakan putra pertama dari sepuluh bersaudara dari 

pasangan H. Nahri dan  Hj. Sa`adiyah. 

 

Gambar 2 : Kartu Tanda Penduduk Harun Pasir 

Dokumentasi : Putri Anisa Utami, 30 Januari 2020 
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Perkenalan dengan seni tradisional dilalui Harun Pasir dari dalam 

lingkungan keluarganya. Sejak kecil ia telah diperkenalkan oleh kakeknya Su`ib 

Maruf dengan kesenian Seruling Bambu. Seruling Bambu merupakan salah satu 

seni tradisi di antara jenis seni pertunjukan tradisional yang ada di Kabupaten 

Kerinci. Kesenian ini masih digemari dan berkembang dalam masyarakat Pulau 

Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. Faktor lingkungan 

keluarga ikut mendukung proses penbentukan kreativitas Harun Pasir dalam 

berkesenian. Selain kakeknya, ayah Harun Pasir adalah seorang yang aktif dalam 

sistem adat di Koto Tuo Pulau Tengah yaitu pernah mendapat gelar depati dalam 

sistem pemerintahan adat, hai ini juga membuat ayahnya mengatahui tentang adat 

dan seni budaya Desa Koto Tuo Pulau Tengah. 

Latar belakang pendidikan Harun Pasir, pada tahun 1950 ia masuk Sekolah 

Rakyat (SR) di Desa Koto Tuo Pulau Tengah, sepulang sekolah ia juga berlatih 

silat di perguruan-perguruan silat di Negeri Pulau Tengah. Pada masa itu sangat 

hina bagi pemuda atau anak laki-laki Pulau Tengah kalau tidak mengikuti 

kegiatan silat. Aliran silat masa itu adalah Kuntao, Sinjing, dan Terlok. Kondisi 

yang demikian semakin mendorong Harun Pasir terlibat dalam kegiatan 

persilatan. 

Selain aliran-aliran silat tersebut, terdapat juga aliran Cilak Usiu (Silat 

dusun) yang lebih dikenal dengan istilah Cilak Imo (Silat Harimau). Silat Harimau 

ini hanya dipelajari oleh orang-orang tertentu saja, karena tidak sembarangan 

orang yang bisa menguasainya. Adapun syarat-sayarat yang harus dipenuhi dalam 

silat harimau tersebut adalah bisa menangkap bayangan elang yang sedang 
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terbang, dan bertapa di dalam rimba selama beberapa hari. Oleh karena beratnya 

syarat-syarat yang harus dipenuhi, Harun Pasir sendiri memperoleh silat harimau 

tersebut setelah beliau menginjak usia dewasa yaitu setelah lulus dari Sekolah 

Rakyat (SR) pada tahun 1957. Setelah tamat di SD, beliau kemudian melanjutkan 

ke Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) di Kota Sungai Penuh. Pada 

masa itu Harun Pasir mencoba mengasah bakatnya di bidang kesenian secara 

otodidak, yaitu mempelajari seni musik yang berbekal sebuah alat musik Biola 

dari Malaysia yang diberikan oleh pamannya. Beliau dilatih oleh pamannya cara-

cara memainkan biola sehingga beliau mengetahui petikan dan gesekan dari 

sebuah biola tersebut.   

Pada tahun 1961 Harun Pasir melanjutkan pendidikannya ke SMA swasta 

yang bernama SMA Harapan, pada saat belajar di SMA tersebut ia mulai bergaul 

dengan orang-orang yang memiliki bakat seni seperti Alm. Iskandar Zakaria yang 

menjadi Budayawan dan seniman di Kabupaten Kerinci. Di masa SMA, aktivitas 

Harun Pasir di bidang seni sangat meningkat, terlebih saat ia bersama teman-

temannya Iskandar Zakaria, Efendi Suhur, Muklis Jalil dan Janwar. Akhirnya 

Harun Pasir dan kawan-kawan membentuk sebuah group musik. Harun Pasir 

putus sekolah di kelas 2 SMA karena sekolah cukup jauh dari rumah beliau yaitu 

±10Km, yang ditempuh dengan jalan kaki, karenak pada saat itu tidak adanya 

kendaraan. Walaupun demikian Harun Pasir tetap menjaga komunikasi dengan 

teman-temannya terutama dengan Iskandar Zakaria. Aktivitas di bidang kesenian 

terus dijalankan oleh Harun Pasir, karena kesenian telah menjadi kegemaran 

baginya. Setelah putus sekolah, Harun Pasir tinggal di Pulau Tengah membantu 
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kedua orang tuanya, selalu menghabiskan waktu senggangnya dengan duduk-

duduk di kedai kopi dan mengobrol dengan siapapun yang ia temui. Perilaku 

tersebut membuat Harun Pasir menguasai mantra-mantra yang terdapat di Pulau 

Tengah, dan dari obrolan-obrolan seperti itu Harun Pasir memperoleh berbagai 

informasi bahkan informasi tentang dunia mistis.  

Tahun 1960-an Harun Pasir mendalami ilmu kebatinan kepada Mangku 

Abu, dan kemudian ia mulai diperkenalkan dengan istilah Ninek Tragea (Nenek 

Telago) yang merupakan salah seorang nenek moyang penduduk Pulau Tengah, 

yang dianggap keramat dan Mangku Gunung Rayo Kerajaan Harimau di Negeri 

Pasmah. Ilmu kebatinan yang dipelajari Harun Pasir itulah yang kemudian 

menjadi pendukung terhadap beberapa karya seni yang dihasilkannya. Pada tahun 

1974 Harun Pasir diangkat menjadi juru tulis adat. Selama menjadi juru tulis adat 

tersebut Harun Pasir memperoleh berbagai informasi, dan memiliki pengetahuan 

tentang adat dan seni budaya Pulau Tengah. Pada masa itulah ia mengenal dengan 

Upacara Ngagah Imau secara mendalam dan terus menggali budaya-budaya lama. 

Sejak saat itu, aktivitas dibidang seni mulai dilakukan dengan berbekal dari bakat 

seni yang dimiliki sedari kecil yang melekat pada diri Harun Pasir, dan ia selalu 

berusaha melestarikan kesenian tradisional yang ada terutama tari-tarian 

tradisional yang terdapat pada upacara-upacara adat. 

3.3 Tari Ciptaan Harun Pasir  

Harun Pasir merupakan salah satu seniman Kerinci yang berasal dari 

Daerah Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. Berikut 

beberapa karya tari yang diciptakan oleh Harun Pasir, yaitu : 
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1. Tari Satai Ninek Keramak (Penyambutan) 

Dalam jurnal Dini Noviza, Darmawati, Susmiarti yang berjudul Keberadaaan 

Tari Satai di Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, 

Jurusan Pendidikan Sendratasik, Universitas Negeri Padang, menjelaskan bahwa 

Tari Satai merupakan salah satu tari tradisional yang ada di Pulau Tengah. Tari 

Satai ini menurut Harun Pasir sudah ada sejak abad ke 18 yang menjadi bagian 

dari ritual tolak bala (balimoa). Balimoa  atau berlimau merupakan sebuah tradisi 

turun mandi ke sungai yang dipercaya masyarakat bisa membuang segala macam 

penyakit atau membersihkan kampung dari penyakit dan marabahaya. Hingga 

tahun 90an tari Satai masih dijadikan tari tolak bala atau biasa disebut balimoa 

(berlimau/membersihkan). Pada awal tahun  2000an, tari Satai tidak ditampilkan 

lagi dalam acara balimoa (berlimau), sebab tari Satai ini tidak ditampilkan lagi 

atas pola pikir masyarakat yang telah berubah. Bahwa keinginan-keinginan yang 

ingin dicapai harus digapai dengan usaha serta doa, bukan dengan ritual dan 

kepercayaan kepada alam.  

Oleh karena ritual-ritual seperti demikian sudah lama ditinggalkan 

masyarakat Pulau Tengah, sehingga kerinduan kebudayaan dimasa lalu yang 

memeliki nilai seni tinggi tersebut, dilestarikan kembali oleh Husin Hamid dan 

Harun Pasir. Mereka berdua mencoba mewujudkan kembali pementasan tari Satai 

sebagai hiburan dalam acara penyambutan tamu agung yang datang ke Desa Pulau 

Tengah Pelestarian ini dilakukan agar tari Satai tidak hilang ditelan zaman. Tari 

satai ditarikan oleh tujuh penari perempuan, adapun kostum pada tarian ini 

memakai baju adat kerinci berwarna merah lengkap dengan kuluk dikepala. 
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2. Runduk Padi 

Tari Runduk Padi merupakan sebuah tarian yang berangkat dari kegiatan di 

sawah dan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau tengah, 

Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. Tari Runduk Padi ini ditarikan 

oleh enam penari perempuan, adapun kostum pada tari ini yaitu memakai rok dan 

hijab atau penutup kepala. 

3. Tari Yadahdan 

Tari Yadahdan yang diciptakan Harun Pasir merupakan sebuah tarian melayu  

bernafas Islami, tarian ini menjadi tari kreasi masyarakat Pulau Tengah yang 

menjungjung nilai-nilai agama Islam. 

4. Tari Basumpoh 

Tari Basumpoh berangkat dari kisah peperangan di Pulau Tengah antara 

masyarakat Desa Pulau Tengah dengan Belanda. 

5. Tari Ranggeuk Ayok 

Dikutip dari artikel senibudayaasia.com, Tari Rangguk umumnya dikenal 

sebagai tari yang berasal dari daerah Kerinci, tarian ini mengandung nilai-nilai 

keindahan (estetika) dan nilai-nilai bernafas ajaran Islam. Hal ini tercermin dalam 

gerakan kepala (mengangguk-angguk), irama musik tabuhan rebana, serta 

beberapa selingan pantun puji-pujian. Gerak tarian ini diambil dari gerakan 

tumbuh-tumbuhan, gerak riang dan lenggak lenggok manusia yang terkombinasi 

menjadi satu, adapun Tari Rangguk ini bermakna spiritual dan sebagai ungkapan 

rasa syukur kepada Allah SWT. Dalam perkembangannya saat ini Tari Rangguk 

mempunyai kreasi dan nama masing-masing di setiap desa di Kabupaten Kerinci 



45 
 

salah satunya di Desa Pulau Tengah, di Desa Pulau Tengah ini Tari Rangguk 

diciptakan oleh Harun Pasir dengan nama Ranggeuk Ayok. Tari Ranggeuk Ayok 

tidak menghilangkan nilai-nilai agama Islam yang terkandung di dalamnya, dan 

kepala tetap bergerak (mengangguk-angguk). 

6. Tari Ngagah Imau 

Dapat dilihat dari daftar karya tari di atas Tari Ngagah Imau merupakan tari 

yang terpopuler ciptaan Harun Pasir, dan sangat dikenal oleh banyak orang baik 

itu masyarakat Kabupaten Kerinci ataupun Provinsi Jambi. Sehingga tarian ini 

menjadi ikon atau symbol kesenian masyarakat Desa Koto Tuo Pulau Tengah, 

Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. Sebagai seniman, Harun Pasir 

mendapatkan penghargaan sebagai tokoh seni Provinsi Jambi yang diberikan oleh 

Gubernur Zumi Zola pada HUT Provinsi Jambi ke 61 pada 7 Januari 2018, yang 

dilaksanakan pada acara Malam Apresiasi Seni Melayu Jambi  di Ratu 

Convention Center Hotel (RCC) Jambi. 

7. Ratib Saman 

Ratib Saman digagas pertama kali oleh seorang ulama besar yang pernah ada 

di Pulau Tengah. Informasi dan data yang diperoleh menyebutkan bahwa, 

sebelum pembangunan Masjid Keramat Pulau Tengah dilaksanakan secara 

swadaya, maka tiang-tiang masjid yang berukuran besar dan panjang tersebut 

terlebih dahulu dishalatkan dan dizikirkan, dengan harapan pembangunan 

nantinya dapat berjalan dengan lancar. Pada periode awal pendirian masjid (1780) 

jumlah penduduk Pulau Tengah belum berkembang, akan tetapi dengan semangat 

jihad yang tinggi untuk mewujudkan pembangunan masjid sebagai pusat ibadah 
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umat Islam, akhirnya masjid tersebut dapat terselesaikan dan menjadi rumah 

ibadah bagi umat Islam dengan atap bertumpang tiga dengan mustaka atau kepala 

dipucuk masjid. 

   

Gambar 3 : Masjid Keramat Desa Koto Tuo Pulau Tengah 

Dokumentasi : Putri Anisa Utami, 20 Desember 2019 

 

Ratib Saman di Desa Pulau Tengah tidak dapat dipisahkan dari sejarah 

pembangunan Masjid Keramat, Ratib Saman merupakan salah satu bentuk zikir 

yang dikembangkan oleh seorang ulama tarikat terkemuka bernama Syeikh 

Muhammad Saman Al-Madani. Pada pertengahan abad ke 16 Masehi Islam 

masuk ke tanah Kerinci, sedangkan di Desa Pulau Tengah sendiri sudah 

berkembang agama Islam yang di bawa oleh seorang yang dikenal dengan 

panggilan “Syeikh” dan dari beberapa sumber menyebut Syeikh Qulhu. Pada tahun 

1718 Masehi di Pulau Tengah setelah  Syeikh dari perantauan, beliau melakukan 

dakwah dan menyempurnakan aqidah penduduk sekaligus mengajarkan agama 
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Islam kepada masyarakat dan juga mengajarkan sebuah zikir dalam bentuk 

berdiri. Zikir tersebut kemudian berkembang dengan nama Ratib Tegak, karena 

pelaksanaan zikir 95% dilakukan dengan tegak atau berdiri. Adapun dikatakan 

Ratib Saman karena disalah satu kalimat terdapat ungkapan yang berbunyi “Badat 

Ya Syaikh 3x, Samman Aulia’Allah” yang diterjemahkan “Bersiap-siaplah wahai 

Syeikh 3x, Samman Aulia’Allah”.  

Setelah sekian lama Ratib Saman tidak dilaksanakan lagi, sekitar tahun 

2010 Di Daerah Pulau Tengah Ratib Saman dilestarikan kembali oleh Harun 

Pasir. Pelaksanaan Ratib Saman ini dilakukan dimasjid Keramat Desa Pulau 

Tengah yang diikuti oleh jamaah daerah tersebut. Walaupun saat ini Ratib Saman 

banyak diakui oleh daerah lain, namun Harun Pasir tetap mempertahankan Ratib 

Saman sebagai budaya Daerah Desa Pulau Tengah yang mempunyai ciri-ciri 

tertentu. 

3.4 Tanggapan Kritikus Tari Ngagah Imau 

Kritikus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang ahli 

dalam memberikan pertimbangan (pembahasan) tentang baik buruknya sesuatu, 

sedangkan kritik berarti memberikan apresiasi terhadap karya seni yang 

dilihatnya. Kritik sering dikatakan menilai karya seni baik dan buruknya karya 

seni tersebut tergantung dari pemahaman seorang kritikus seni. Seperti penjelasan 

di atas dalam hal ini akan ditulis beberapa kritik-kritik pada Tari Ngagah Imau 

yang disampaikan oleh para penonton tarian tersebut, yaitu; 

1. Otodidak Man berkomentar “syirik” pada video dengan judul “Tiger 

Dance/Tari Ngagah Imau (Official Sanggar Seni Telaga Biru)” sekitar 
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satu tahun yang lalu di akun youtube Sanggar Seni Telaga Biru 

Official. 

2. Roslan Nasrudin berkomentar “syirik” pada video dengan judul 

“Seruu..!!tari ngagah harimau pulau tengah jambi di pergelaran tradisi 

lisan masyarakat jambi” sekitar satu tahun yang lalu di akun youtube 

Uwo Dev.95. 

3. Arya Sadewa berkomentar “Astagfirullahaladzim… maafkanlah kami 

ya allah yang tidak cukup ilmu dan tidak mengetahui apa yang engkau 

telah larang.. dan maafkanlah juga nenek moyang kami yang 

terdahulunya telah bersekutu dengan jin.. semoga engkau memberikan 

hidayah kepada masyarakat kerinci terutama desa kami pulau tengah.. 

agar meninggalkan kesyirikan ini.. aminnn” pada video dengan judul 

“Menari ngageng harimau” sekitar lima tahun yang lalu di akun 

youtube Izuddin Ismail. 

4. HMD Akbar Channel berkomentar “Apa hukum Islam dalam hal ini” 

pada video dengan judul “Detik-detik kesurupan massal tarian harimau 

di kabupaten kerinci” sekitar 7 bulan yang lalu di akun youtube TV 

Lambung Kece. 

3.5  Penciptaaan Tari Ngagah Imau  

3.3.1 Ide Penciptaan 

Ide dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rancangan yang 

tersusun di dalam pikiran atau gagasan, ide berasal dari bahasa Yunani idea yaitu 

“bentuk/pola”. Sedangkan penciptaan berasal dari kata “cipta” yaitu kemampuan  
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pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru, angan-angan yang kreatif. 

“menciptakan” berarti menjadikan sesuatu yang baru, membuat suatu hasil 

kesenian. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan lebih ringkas bahwa, ide 

penciptaan adalah kemampuan pikiran untuk merancangan sesuatu yang 

berbentuk dan berpola untuk menata atau merancang struktur-struktur sehingga 

menjadi sesuatu yang baru, membuat suatu hasil kesenian yang belum pernah ada. 

Dalam hal ini lingkungan sosial budaya tradisional mengantarkan Harun Pasir 

menjadi seorang seniman tradisional. Beliau menjadi seorang seniman yang 

memiliki kemampuan pikiran untuk merancang suatu karya tari dengan bersumber 

dari lingkungan sosial budaya dan alam yang ada di sekitarnya. Hal ini dapat kita 

lihat dari karya-karyanya yang berangkat dari alam dan lingkungan 

masyarakatnya. 

Berbagai sikap dan perilaku masyarakat dan juga perilaku, sifat, dan 

karakter hewan di sekitarnya, menjadi bahan dalam setiap karya seni yang 

diciptakannya, sehingga Harun Pasir dijuluki sebagai seorang seniman alam. 

Begitupula dengan Tari Ngagah Imau,  Harun Pasir mengatakan bahwa, ide 

penciptaan tarian ini berangkat dari Ritual masyarakat Negeri Pulau Tengah yaitu 

Ritual Ngagah Imau, dan terdapat juga cerita rakyat yang tertuang dalam adat 

yaitu Kerinci hujan panas, mangko Gunung Raya, dan Hulu Balang Tiga. Ketiga 

cerita tersebut merupakan cerita rakyat dari daerah Pulau Tengah, Kecamatan 

Keliling Danau, Kabupaten Kerinci.  
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Harun Pasir juga menjelaskan mengenai bagian pada Tari Ngagah Imau, 

pada bagian pertama ia menginterpretasikan Ritual Ngagah Imau, yang pada 

dahulunya dalam kondisi terbunuh oleh pemburu biasanya jasad harimau yang 

ditemukan dalam keadaan tidak utuh, ada bagian-bagian tubuh harimau yang 

hilang seperti kuku, taring, ekor, mata, kaki dan sebagainya. Dalam ritual ini, 

semua yang hilang pada jasad harimau saat ditemukan akan diganti, mata diganti 

cermin, kuku diganti keris, taring diganti pedang, ekor diganti tombak. Pada Tari 

Ngagah Imau yang diciptakannya ia memakai semua property-properti tersebut 

dan ditambah dengan sesajen, kemenyan, kain, batu, replika harimau dan 

sebagainya. Pada bagian selanjutnya ia terinspirasi dari cerita rakyat yang 

disebutkan di atas, dimana menceritakan tentang kisah Ninek Tragea (Nenek 

Telago) yang merupakan salah seorang nenek moyang penduduk Pulau Tengah, 

yang dianggap keramat dan Mangku Gunung Rayo Kerajaan Harimau di Negeri 

Pasmah. 

3.3.2 Ide Koreografi 

Sri Rochana W. dan Dwi Wahyudiarto dalam bukunya Pengantar 

Koreografi (2014:1) menjelaskan bahwa: 

“Kata atau istilah koreografi berasal dari bahasa Yunani, dari kata 

Choreia berarti tari massal dan grapho  berarti pencatatan. 

Berdasarkan maknanya, koreografi berarti catatan tentang tari. 

Sedangkan 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. Alma Hawkin, seorang ahli tari dari Amerika menyebutkan 

bahwa konsep koreografi adalah berupa pemikiran-pemikiran 

yang diterapkan untuk mewujudkan suatu bentuk dan gaya suatu 

susunan tari. Seperti diketahui bahwa ‘bentuk’ merupakan salah 
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satu prinsip dasar dari koreografi yang hahdir sebagai suatu 

organisasi kekuatan dari hasil struktur internal dalam tari” 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat kita ketahui bahwa, koreografi 

merupakan pemikiran-pemikiran yang diterapkan oleh koreografer untuk menata 

dan menggarap gerak tari untuk mewujudkan suatu bentuk sajian karya tari. Ben 

Suharto juga menjelaskan bahwa koreografer (penata tari) yang banyak 

menghasilkan karya-karya tari adalah mereka yang penuh dengan ilham, imajinasi, 

dan visi, berbakat dan menguasai keterampilan serta telah memiliki pengalaman. 

Dalam hal ini, Harun Pasir tercatat sebagai koreografer dari beberapa karya tari 

yaitu: tari Satai Ninek Keramak (tari penyambutan), tari Runduk Padi, tari 

Yadahdan, tari Basumpoh, tari Ngagah Imau, dan tari Ranggeuk Ayok. Harun 

Pasir menjelaskan bahwa dalam menggarap gerak pada karya tari, ia berimajinasi 

dengan alam yang artinya setiap gerak pada tari yang diciptakan oleh Harun Pasir 

selalu terinspirasi dari alam dan dari kegiatan masyarakat setempat.  

Sesuai dengan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pada Tari 

Ngagah Imau Harun Pasir mewujudkan suatu bentuk gerak yang menirukan 

gerak-gerak harimau. Selain itu Harun Pasir juga menambahkan gerakan kaki 

menghentak-hentak, yang mana gerakan tersebut merupakan gerakan yang berciri 

sebagai gerakan khas tarian di Kabupaten Kerinci. Pada tari Runduk Padi Harun 

Pasir menggarap gerak dengan menirukan kegiatan masyarakat yang ada di 

sawah, tari Basumpoh digarap dengan gerak yang menirukan peristiwa 

penjajahan Belanda pada masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa 

bentuk gerak dan gaya susunan tari yang diciptakan Harun Pasir hanya 

berdasarkan pada imajinasi dan kekreatifitas yang dimiliki, bentuk gerak tersebut 
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berupa peniruan dari gerak-gerak binatang, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi 

dimasyarakat Desa Koto Tuo Pulau Tengah. 

3.4 Pendekatan Koreografis Tari Ngagah Imau 

Menurut Y.Sumandiyo Hadi (2014:35) Pendekatan koreografis adalah 

sebuah pemahaman melihat atau mengamati sebuah tarian yang dapat dilakukan 

dengan menganalisis konsep-konsep “isi”, “bentuk”, dan “tekniknya”. Untuk 

memahami koreografi semata-mata hanya secara deskriptif terekam sebagai 

“bentuk” luarnya, secara sederhana melihat keseluruhan bentuk tari terdiri dari 

struktur pola-pola gerakan tubuh yang sering dipahami sebagai “motif gerak” atau 

“unit minor tari”. Motif gerak ini sering dianggap sebagai kesatuan tata hubungan 

unsur-unsur gerak tari atau elemen gerak dari anggota tubuh yang telah memiliki 

“tema” atau “motovasi” gerak tertentu.  

Pendekatan koreografis mencakup koreografi sebagai teks, bentuk, teknik, 

gaya, dan konteks isi (tema gerak, tema cerita, tema simbolik). Dalam proses 

koreografi diantaranya tahap eksplorasi dimana eksplorasi termasuk 

mengimajinasikan, merenungkan, merasakan obyek-obyek atau fenomena alam 

yang ada untuk menemukan ide tari. Kemudian tahap improvisasi artinya “bebas” 

yaitu membebaskan seluruh tubuh secara spontan bergerak, memberi kebebasan 

menjangkau motivasi gerak yang tidak terbatas. Adapun tahap yang terakhir yaitu 

pembentukan, dimana koreografer berusaha “membentuk” atau 

mentrasformasikan bentuk gerak menjadi sebuah koreografi, dan termasuk tahap 

menyusun, merangkai, atau menata. Dalam Tari Ngagah Imau ciptaan Harun Pasir 

pendekatan koreografis dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut: 
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3.4.1 Tema 

 Pada Tari Ngagah Imau ini merupakan kejadian yang diangkat dari perangai 

binatang, cerita rakyat, legenda dan juga upacara yang ada di Desa Koto Tuo 

Pulau Tengah, yaitu Ritual Ngagah Imau. Tema yang digunakan Harun Pasir 

merupakan tema orisinil yang mana tema tersebut merupakan sumber pertama, 

artinya belum ada yang menggunakan sumber tersebut dalam bentuk tarian yang 

lain. Seperti penjelasan Soedarsono dalam bukunya Tari-Tarian Indonesia 

(1977:54) bahwa, dalam menggarap tari apa saja dapat menjadi tema. Dari 

kejadian sehari-hari, pengalaman hidup yang sangat sederhana, perangai binatang, 

cerita rakyat, cerita pahlawan, legenda, upacara, agama dan lain-lain dapat 

menjadi sumber tema. Namun demikian, tema haruslah merupakan sesuatu yang 

lazim bagi semua orang, karena tujuan dari seni adalah komunikasi antara karya 

seni dengan masyarakat penikmatnya.   

3.4.2 Penari 

 Penari pada Tari Ngagah Imau ini ditarikan oleh 7-10 penari perempuan 

yang berumur sekitar 15-17 Tahun, penari pada Tari Ngagah Imau tersebut 

mempunyai batas usia yang ditentukan. Sesuai dengan yang di katakan Harun 

Pasir pada wawancara pada tanggal 20 Desember 2019, bahwa penari Tari 

Ngagah Imau  harus ditarikan oleh perempuan yang berusia 15-17 Tahun, jika 

penari tersebut sudah melewati batas usia yang ditentukan maka akan digantikan 

dengan penari baru yang artinya penari pada tarian ini mempunyai generasi yang 

akan dijadikan sebagai penari penerus pada Tari Ngagah Imau ini. Hal ini 

disebabkan karena pada penari yang sudah berusia 20 ke atas sudah banyak yang 
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meneruskan pendidikan keluar daerah dan memasuki kerja sehingga mempunyai 

kesibukan tersendiri, namun tetap mengajarkan atau melatih gerak tari kepada 

penari baru pada waktu luang sehingga Tari Ngagah Imau dapat berkembang 

sampai saat ini. 

3.4.3 Gerak 

Pada Tari Ngagah Imau hanya terdapat satu bagian gerak yaitu gerak 

penari perempuan. Seperti yang dijelaskan Harun Pasir bahwa gerak pada penari 

perempuan berupa gabungan gerak yang menceritakan tentang kisah harimau pada 

Ritual Ngagah Imau yang ada dalam masyarakat Desa Koto Tuo seperti bagian 

gerak menyerang, Ggerak hendak memangsa, gerak jatuh telungkup, gerak 

selamat datang, gerak sumpah. Seperti yang dijelaskan Daryusti (2001:69) gerak 

merupakan unsur yang mendasar dalam tari atau dalam suatu tarian, yang terlahir 

dari anggota tubuh manusia seperti yang di kemukakan oleh Gendon Humardani 

(1991) mengatakan bahwa “tari adalah gerak tubuh manusia”. Maka dari itu, dapat 

dikatakan bahwa gerak merupakan gejala yang penting dan menjadi bahan baku 

pada sebuah tarian. Adapun gerak-gerak pada Tari Ngagah Imau adalah sebagai 

berikut: 
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No Nama Gerak Ciri Gerak Gambar 

1. Selamat Datang Kedua lengan diangkat ke atas 

depan, posisi kedua telapak 

tangan di buka ke atas. 

Kemudian arah hadap badan 

berdiri lurus ke arah depan.  

 

 

Deskripsi : 

 Selamat datang dilakukan pada pembuka Tari Ngagah Imau yang ditujukan 

kepada roh roh nenek moyang. 

 Pada gerakan ini hanya dilakukan sekali di awal tarian. 

 Dengan arah hadap yang hanya ke depan. 

 

2. Salam Kedua telapak tangan saling 

menempel berada di depan 

kepala, kedua lengan 

membentuk sudut tekuk 45º. 

Posisi badan ke arah depan, 

dengn posisi kedua paha 

menempel dan menekuk. 

 

 

Deskripsi : 

 Gerakan ini merupakan lanjutan dari gerakan sebelumnya. 

 Gerakan yang juga hanya dilakukan sekali sebelum tarian dimulai. 
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3. Salam duduk 

sembah 

Posisi kedua telapak tangan 

saling menempel berada di 

bawah dagu di atas dada, lalu 

kedua lengan membentuk 

sudut 45º(tekuk). Posisi badan 

kea rah depan dan bertumpu 

kedua kaki yang saling 

menempel, lalu lutut menapak 

di lantai. 

 

 

Deskripsi : 

 Pada gerakan salam duduk pertama dilakukan sekali untuk menyambut para 

penonton dan tamu yang menghadiri pertunjukan Tari Ngagah Imau. 

 Gerakan ini dilakukan dengan posisi duduk bersimpuh menghadap ke depan. 

 

4. Salam duduk 

sembah kanan 

Posisi badan pada gambar ini 

sama seperti posisi pada 

gambar sebelumnya, namun 

pada gambar ini telapak 

tangan saling menempel 

berada di depan bahu sebelah 

kanan.  Lengan tangan kiri 

membentuk sudut 60º(tekuk) 

sedangkan posisi lengan 

tangan kanan membentuk 

sudut 30º(tekuk). 
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5. Salam duduk 

sembah kiri 

Posisi badan pada gambar ini 

sama seperti posisi pada 

gambar sebelumnya, namun 

pada gambar ini posisi kedua 

telapak tangan saling 

menempel berada di depan 

bahu sebelah kiri. Kemudia 

posisi lengan tangan kanan 

membentuk sudut 60º(tekuk) 

dan posisi lengan tangan kiri 

membentuk sudut 30º(tekuk). 

 

 

Deskripsi : 

 Dari kedua gambar di atas, terlihat kedua telapak tangan penari yang 

menempel menjadi symbol ucapan selamat datang kepada para penonton yang 

berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri penari. 

 G erakan ini masih dilakukan dengan duduk bersimpuh. 

6.   Posisi kedua tangan 

membentuk sudut 45º (tekuk) 

menyilang di bawah dagu di 

depan dada, dengan telapak 

tangan saling membelakangi, 

dan jari-jari tangan 

membentuk seperti 

cengkraman harimau. Posisi 

badan tegak lurus ke arah 

depan, posisi kaki menapak 

dengan kedua kaki dibuka. 

 

 

Deskripsi : 

 Sebelum dimulainya gerak awal pada tarian ini, terlebih dahulu di bacakan 

Pno Adat atau Parno Adat yang artinya ungkapan adat berupa pribahasa, 



58 
 

bahasa kiasan dan papatah petitih. 

 Gerak ini dilakukan pada awal mulainya Tari Ngagah Imau,  musik gong dan 

gendang dimainkan mengawali gerak tarian ini. Dengan hitungan 1x8 penari   

menuju ke tengah panggung. 

 Gerakan ini diulang 3x dalam alunan dan tempo musik yang sama. 

 

7.  Lengan kanan lurus ke arah 

belakang kanan, diikuti 

lengan kiri membentuk sudut 

50º yang menekuk ke arah 

kanan di depan perut. Posisi 

kedua telapak tangan saling 

menghadap ke bawah. Kepala 

menoleh mengikuti arah 

lengan kanan, posisi badan 

menuju serong kanan. 

Kemudian posisi kaki kanan 

maju menekuk 150º dan kaki 

kiri berada di belakang kaki 

kanan membentuk sudut 

90º(tekuk). 

  

 

Deskripsi : 

 Gerak ini merupakan motif gerakan kedua setelah 1x8 gerak sebelumnya. 

 Kedua gerak tangan menganyun dari kanan ke kiri dalam hitungan 1x8. 

 Gerak ini diulang 2x dalam alunan dan tempo musik yang sama. 

 

8.  Posisi kedua lutut saling 

menempel dan kedua tungkai 

menapak dengan kedua kaki 

terbuka, posisi kedua lutut 
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ditekuk membentuk sudut. 

Lalu posisi badan maju 

rendah dengan kepala 

mengikuti. Lengan tangan 

kanan maju tinggi sejajar 

dengan kepala membentuk 

sudut 60º di depan kepala, 

posisi telapak tangan 

menghadap ke depan dengan 

jari-jari mencengkram. 

Lengan tangan kiri berada di 

belakang bawah sebelah kiri, 

dengan posisi telapak tangan 

menghadap ke bawah. 

 

9.  Posisi kaki pada gambar ini 

sama seperti posisi kaki pada 

gambar sebelumnya, namun 

posisi padan pada gambar ini 

menghadap ke depan dan 

posisi kepala menghadap ke 

tangan kiri. Lalu lengan 

tangan kanan lurus ke 

samping kanan bawah dengan 

telapak tangan menghadap ke 

depan, jari-jari tangan 

mencengram. Tangan kiri 

lurus ke samping kiri sejajar 

bahu dengan telappak tangan 

menghadap ke kiri. 
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10.  Posisi tungkai kiri atas maju 

sedang, sedangkan tungkai 

bawah maju tinggi menjadi 

tumpuan, posisi kaki kanan 

ditarik kebelakang, sehingga 

melebar dengan tungka  i kaki 

kanan lurus. Posisi badan 

maju tinggi dengan arah 

hadap diagonal kanan. Kepala 

menghadap ke depan dengan 

lengan tangan kanan 

membentuk sudut 45º sejajar 

kepala, telapak tangan kanan 

menghadap ke bawah. Lalu 

lengan tangan kiri menempel 

dilutut dengan telapak tangan 

menghadap ke atas. 

 

 

 

 

 

 

Deskripsi : 

 Gerakan ini dilakukan 1x8 dengan diiringi alat musik gendang dan gong. 

 Pada gerakan ini juga dilantunkan syair dengan bahasa asli Desa Koto Tuo 

Pulau Tengah. 

 Gerakan ini digerakkan rampak oleh semua penari menghadap ke depan. 

 Gerakan ini diulang 1x8 lagi setelah transisi. 

Deskripsi : 

 Gerakan pada kedua gambar di atas dilakukan setelah gerak pada gambar yang 

sebelumnya. 

 Dalam hitungan 2x8 gerak ini diiringi dengan lantunan alat musik gong dan  

gendang. 

 Diulang sebanyak 2x dengan arah yang menghadap ke depan. 
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11.  Posisi kaki kiri menghadap ke 

depan dengan menekuk 

sedang, kaki kanan 

menghadap ke samping kanan 

dengan posisi tegak lurus. 

Badan maju tinggi mengarah 

ke samping kanan dengan 

kepala lurus ke samping 

kanan. Posisi lengan tangan 

kanan diangkat tinggi sejajar 

kepala dengan telapak tangan 

menghadap ke depan samping 

kanan. Lalu lengan tangan kiri 

diangkat maju rendah sejajar 

dada, dengan telapak tangan 

mengarah ke bawah.  

 

 

 

 

 

 

Deskripsi : 

 Digerakkan sesudah gerak sebelumnya. 

 Dengan arah hadap ke samping kanan, dilakukan dengan rampak oleh semua 

penari. 

 

12.  Posisi badan bertumpu kepada 

kaki kanan dan tungkai kanan 

di angkat menghadap ke arah 

samping kanan lurus, lalu kaki 

kiri lurus ke arah depan dengan 

posisi menapak. Lalu posisi 

badan menghadap ke arah 

samping kanan mengikuti dan 
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menempel pada posisi kaki 

kanan, kepala menghadap arah 

bawah di ikuti dengan kedua 

lengan tangan menyentuh 

lantai. 

 
Deskripsi : 

 Gerak pada gambar ini merupakan sambungan gerak sebelumnya. 

 Dilakukan 1x8 mengikuti iringan alat musik, dan masih dengan lantunan 

syair daerah Koto Tuo Pulau Tengah. 

 Digerakkan oleh semua penari dengan arah hadap ke kanan. 

 

13.  Kedua lengan maju, dengan 

ujung jari-jari menapak. 

Posisi kepala lurus 

menghadap ke depan, kaki 

kiri membuat sudut 45º 

membuat tumpuan. Lalu kaki 

kanan berada di belakang 

kaki kiri dengan tumpuan 

pada lutut yang membentuk 

sudut dan ujung jari-jari kaki. 

Posisi keseluruhan 

menghadap ke depan. 

 

 

 

 

Deskripsi : 

  Posisi pada gerak ini menghadap ke arah depan, dengan digerakkan oleh 

semua penari secara rampak. 

  Gerak ini dilakukan 1x8 oleh semua penari secara rampak. 
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  Posisi menghadap ke arah depan. 

 

14.  Posisi kaki kiri tegak lurus 

menghadap ke depan sebagai 

tumpuan. Lalu posisi tungkai 

kaki kanan atas maju tinggi 

diikuti tungkai kanan bawah 

membuat sudut 30º(tekuk). 

Kedua lengan tangan kiri dan 

kanan maju tinggi ke arah 

samping bahu membuat sudut 

45º(tekuk), dengan jari jari 

membentuk cengkraman. 

Seluruh posisi badan 

menghadap ke arah depan. 

 

 

 

 

Deskripsi : 

 Gerak ini dilakukan 3x8 oleh semua penari, secara tidak bersamaan. 

 Ada gerak yang dilakukan setelah transisi. 

 Gerak ini dilakukan dengan arah hadap ke depan, dan diiringi dengan alat 

musik gong dan gendang dan tetap diiringi dengan lantunan syair. 

     

15.   Posisi tungkai kiri atas maju 

samping kiri rendah, tungkai 

bawah menapak, sedangkan 

tungkai kanan lurus di 

belakang kaki kiri, kaki 

dalam posisi terbuka. Posisi 

arah badan maju tinggi 

 



64 
 

menghadap ke samping kiri, 

diikuti dengan posisi kepala. 

Lengan tangan kiri 

membentuk sudut 45º(tekuk) 

didepan dada,  tangan kanan 

lurus kebelakang sejajar 

dengan bahu. 

 
Gambar 1 

16.  Posisi badan yang sama 

dengan gambar sebelumnya, 

namun posisi lengan tangan 

yang berbeda, lengan tangan 

kanan maju tinggi di depan 

dagu dengan membentuk 

sudut 45º, lalu lengan tangan 

kiri berada di bawah tangan 

kanan dengan membentuk 

sudut 45º juga. 

 

 
Gambar 2 

Deskripsi : 

 Gerakan ini dilakukan 1x8 dengan tempo yang lambat mengikuti iringan 

alat musik gong dan lantunan syair-syair dengan bahasa daerah Desa 

Koto Tuo Pulau Tengah. 

 Digerakkan oleh semua penari dengan arah hadap ke depan. 

 

17.  Posisi tungkai bawah maju 

menapak membentuk sudut 

90º(tekuk), lalu kaki kiri 

menghadap ke arah kanan 
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dengan posisi lurus. Posisi 

badan maju tinggi dengan 

lengan tangan kiri berada di 

depan dada membentuk sudut 

45º, lalu lengan tangan kiri 

mengarah ke belakang sejajar 

dengan bahu, telapak tangan 

menghadap ke bawah. 

 
Tampak depan 

18.  Posisi tungkai bawah maju 

menapak membentuk sudut 

90º(tekuk), lalu kaki kiri 

menghadap ke arah kanan 

dengan posisi lurus. Posisi 

badan maju tinggi dengan 

lengan tangan kiri berada di 

depan dada membentuk sudut 

45º, lalu lengan tangan kiri 

mengarah ke belakang sejajar 

dengan bahu, telapak tangan 

menghad ap ke bawah. 

 

 

 

 
Tampak samping 

Deskripsi : 

 Dilakukan dalam hitungan 3x8. 

 Dilakukan di tempat dengan diiringi 6x bunyi ketukan gong. 

 Semua arah hadap kedepan, 3x bunyi gong pertama posisi badan penari 

dalam keadaan berdiri tegap, 3x bunyi gong kedua posisi badan penari 

maju tinggi, dan 3x bunyi gong ketiga posisi badan penari maju sedang. 

 Posisi kedua tangan dan tungkai kaki masih dalam keadaan yang sama. 
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19.  Posisi badan maju tinggi 

menghadap ke arah depan, 

lalu kaki kanan maju 

menapak membentuk sudut 

diikuti dengan kaki kiri yang 

berada di belakang dengan 

posisi lurus. Posisi kepala 

melihat kea rah bawah, lalu 

kedua lengan maju tinggi 

sejajar dengan bahu yang 

mana telapak tangan 

menghadap ke bawah. 

 

 

Deskripsi : 

 Dilakukan 1x8 oleh 4 penari secara rampak, sebelum dilanjutkan ke gerak 

berikutnya. 

 Diiringi dengan alat musik gendang dan lantunan syair. 

 

20.  Posisi badan maju rendah, 

torso bertumpu pada tungkai 

kaki kanan bawah. Kepala 

maju rendah terlihat 

menapak di tempat, kedua 

lengan kiri dan kanan berada 

sejajar dengan kepala dan 

mempentuk sudut 45º, 

telapak kedua tangan 

menapak di lantai. 

 

 
Tampak depan 

21.  Posisi lutut kanan maju 

rendah sehingga  menapak di 

tempat, kaki kiri lurus di 

 



67 
 

belakang kaki kanan. Torso 

bertumpu pada tungkai kaki 

kanan bawah, lalu badan 

maju rendah dan siku lengan 

kanan dan kiri menapak di 

tempat sejajar dengan lutut 

kaki kanan, jari jari tangan 

menapak di lantai. Kepala 

mengikuti menghadap ke 

arah bawah. 

 
Tampak samping 

 

Deskripsi : 

  Gerakan ini dilakukan 2x8 dengan tempo yang lambat. 

  Dilakukan oleh 4 penari dengan arah hadap 2 penari menghadap ke arah 

depan dan 2 penari lainnya menghadap ke arah belakang. 

  Sedangkan 4 penari lainnya masih dalam posisi pada gerak sebelumnya. 

  Pada gambar 1 menunjukkan bentuk gerak dari arah depan, pada gambar 2 

merupakan bentuk gerak bila dilihat dari arah samping. 
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23    

 

 

 

 
Gambar 1 

 

22  Kedua kaki duduk bersimpuh 

dengan kedua tungkai bawah 

menapak sebagai tumpuan. 

Torso betumpu pada tungkai 

bawah, lalu posisi badan 

menghadap depan, kepala 

menghadap samping kiri. 

Posisi lengan tangan kanan 

membentuk sudut dengan 

posisi ke belakang torso, lalu 

lengan tangan kiri di angkat 

ke arah  kiri membentuk 

sudut 45º(tekuk), telapak 

tangan menghadap ke atas. 

 

 

 

 
Gambar 2 
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24.  Tungkai kanan maju rendah, 

tungkai kiri berada di 

belakang tungkai kanan 

dengan posisi maju rendah. 

Telapak kaki kanan menapak 

menghadap diagonal kanan 

depan, sedangkan telapak 

kaki kiri menapak menghadap 

diagonal kiri depan. Posisi 

badan menghadap arah depan, 

kepala menghadap ke arah 

samping kanan. Lalu lengan 

tangan kiri membentuk sudut 

60º berada di samping kiri 

torso, lengan tangan kanan 

maju rendah ke arah kanan 

dengan telapak tangan 

menghadap ke bawah.  

 

 

Deskripsi : 

  Kedua gambar di atas merupakan sambungan dari gerakan yang 

sebelumnya, dilakukan oleh 4 penari dengan posisi 2 penari menghadap ke 

depan, dan 2 penari lainnya berada di arah yang berlawanan. 

 Gerakan ini dilakukan 3x8 dengan diiringi dengan alat musik gong dan 

gendang. 

 Diikuti dengan lantunan syair berbahasa Desa Koto Tuo Pulau Tengah. 

 Kemudian 1x8 penari melakukan transisi untuk gerak selanjutnya di dalam 

pola lantai lingkaran. 
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Deskripsi : 

 Gerakan ini dilakukan oleh semua penari secara rampak. 

 Dilakukan sebanyak 1x8 dalam posisi atau pola lantai lingkaran. 

 Tetap diiringi alat musik gong dan gendang serta lantunan syair. 

 

25.  Tungkai kanan atas mundur 

rendah, tungkai bawah 

menapak dengan jari dijinjit, 

kaki kiri berada di depan kaki 

kanan tungkai ditekuk 

menapak di depan kaki 

kanan. Posisi tangan kanan 

berada di depan dada, lengan 

di tekuk telapak tangan 

mengarah ke samping kiri. 

 

 

Deskripsi : 

 Dilakukan sebanyak 2x8 dalam posisi atau pola lantai lingkaran, terpecah 

dalam 1x8 gerakan menghadap kea rah kanan, 1x8 selanjutnya ke arah yang 

berlawanan. 

 Alat musik yang mengiringi masih seperti gerak sebelumnya. 
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26.  Posisi pada gambar ini sama 

dengan posisi pada gambar 3 

di atas. 

 

 

Deskripsi : 

 Dilakukan sebanyak 1x8 oleh 2 penari, sedangkan penari lainnya berada di 

belakang. 

 Diiringi dengan lantunan syair berbahasa Desa Koto Tuo Pulau Tengah. 

  

27.  Posisi tungkai kedua kaki 

pada gambar ini sama dengan 

posisi pada gambar 

sebelumnya. Badan maju 

rendah, kepala menghadap ke 

bawah. Lalu lengan tangan 

kanan lurus ke samping kanan 

dengan jari jari menapak dan 

telapak tangan menghadap ke 

depan. Telapak tangan kiri 

menapak pada tungkai kiri 

atas, membentuk tekuk. 

 

 

 

 
Gambar 1 
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28.  Tungkai kedua kaki masih 

sama dengan posisi pada 

gembar sebelumnya, posisi 

badan lurus ke depan 

bertumpu pada kedua tungkai 

bawah. Kepala menghadap 

kea rah kanan, lengan tangan 

kanan membentuk tekuk 60º 

ke samping kanan dengan 

telapak tangan mengarah ke 

depan, telapak tangan kiri 

menempel pada tungkai kiri 

atas. 

 

 

 
Gambar 2 

Deskripsi : 

 Kedua gambar di atas dilakukan sebanyak 2x8 dengan posisi duduk 

bersimpuh menghadap arah depan. 

 Dilakukan oleh 2 penari, sedangkan penari lainnya berada di belakang. 

 Gerakan ini juga diartikan sebagai gerak selamat datang. 

 Diiringi dengan alat musik gong, gendang dan lantunan syair. 

 

29.  Posisi tungkai kaki pada 

gambar ini sama seperti pada 

gambar 25. Badan mengarah 

ke samping kiri, lalu lengan 

tangan kanan maju tinggi 

sejajar dengan bahu, telapak 

tangan merangah ke bawah. 
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Deskripsi : 

 Gerak ini dilakukan oleh 2 penari yang saling bertransisi secara kros atau 

menyilang. 

 Dilakukan dalam hitungan 2x8, sebelum dilanjutkan dengan gerak 

selanjutnya.  

 

30.  Tungkai kanan atas maju 

rendah, tungkai bawah 

menapak, sedangkan tungkai 

kiri lurus di belakang kaki 

kanan, kaki dalam posisi 

terbuka. Posisi badan maju 

sedang, lengan tangan kanan 

maju sedang sejajar bahu 

dengan telapak tangan 

mengarah ke bawah, lalu 

lengan tangan kiri mundur 

tinggi membentuk tekuk, 

telapak tangan kiri berada di 

atats torso mengarah ke 

bawah. 

  

 

 

 

Deskripsi : 

 Gerakan selanjutnya merupakan sambungan gerak dari gambar 29, yang 

dilakukan oleh 2 orang penari yang sama. 

 Pada gambar ini penari hanya berpose dalam hitungan 3x8 sebelum 

melanjutkan ke gerak selanjutnya. 

 Diiringi dengan lantunan syair, gendang dan gong. 
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31.  Tungkai kanan menapak 

membentuk tekuk, lalu kaki 

kiri maju lurus jari jari 

menapak membuat posisi 

badan miring 80º. Lengan 

tangan kiri maju sedang 

sejajar bahu membentuk 

sudut 45º, lengan tangan 

kanan mundur tinggi sejajar 

bahu membentuk sudut 45º. 

Posisi kepala menghadap arah 

depan. 

 

 
Gambar 1 

32.  Posisi tungkai kaki pada 

gambar ini sama dengan 

gambar sebelumnya, lalu 

badan maju sedang 

menghadap diagonal kiri 

depan diikuti kepada 

menghadap ke bawah. 

Lengan tangan kanan 

membentuk sudut 30º 

disamping bahu, lengan 

tangan maju sedang berada 

sejajar dada, kedua jari jari 

dikepal. 

 

 
Gambar 2 
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Deskripsi : 

 Kedua gambar di atas dilakukan dalam hitungan 4x8 dalam posisi atau 

pola lantai lingkaran. 

 Gerakan di atas dilakukan dengan berlaku kecil memutari lingkaran 

tersebut.  

 Gerakan ini merupakan gerakan menuju klimaks Tari Ngagah Imau, 

diiringi dengan lantunan-lantunan syair, gendang, dan gong yang semakin 

tinggi. 

33.  Posisi kedua tungkai kaki 

saling menempel dan 

membuat sudut 50º mendak, 

lengan tangan kanan lurus 

menghadap diagonal kanan 

depan, jari jari terbuka 

menghadap ke luar. Lalu 

lengan tangan kiri mundur 

diagonal kiri membentuk 

sudut. 

 

 

Deskripsi : 

 Dilakukan dalam hitungan 4x8 dalam posisi atau pola lantai lingkaran. 

 Digerakkan secara menghentak-hentakkan kaki di tempat, dan mengangguk-

anggukkan kepala yang merupakan ciri khas tarian daerah Kerinci. 

 Merupakan bagian puncak klimaks pada Tari Ngagah Imau.  

 Diiringi dengan musik yang bertempo tinggi. 

 Gerakan ini diulang sesudah gerak pada gambar 34, sampai pada akhirnya 

semua penari tidak sadarkan diri, dipercaya dirasuki roh nenek moyang. 
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34.  Jari-jari kaki kanan menjinjit 

menapak di tempat, sehingga 

membentuk sudut/tekuk, kaki 

kiri tegak lurus. Lalu posisi 

badan dan kepala menghadap 

ke depan, lengan tangan 

kanan membentuk sudut 

berada di depan dada, telapak 

tangan maju tinggi mengarah 

ke samping kiri, lalu lengan 

tangan kiri berada dibelakang 

torso. 

 

 

Deskripsi : 

 Dilakukan dalam hitungan 3x8 gerak dan 1x8 transisi antara penari. 

 Pada saat penari melakukan gerak tersebut diikuti dengan kaki yang  

menghentak. 

 Posisi arah hadap semua penari ke arah luar atau ke arah menonton. 

 Gerakan ini sebagai salam terakhir yang mengartikan bahwa pertunjukan 

Tari Ngagah Imau akan selesai.  

 

3.5  Bentuk Tari Ngagah Imau 

Untuk mengetahui bentuk perlu memahami teori struktur seperti 

pandangan Auguste Comte dalam buku Mahdi Bahar (2016:10), yang 

menjelaskan bahwa setiap bagian saling bekerja menurut peran masing-masing 

dalam bentuk yang saling berkaitan dan membentuk satu-kesatuan dari setiap 

bagian turut menentukan arti kerja keseluruhan. Selanjutnya, Soedarsono 

(1977:40) juga menjelaskan bahwa untuk mengetahui bentuk, maka perlu 

mengetahui beberapa komposisi tari dalam satu kesatuan yang tidak dapat 
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dipisahkan dalam elemen-elemen pendukung tari yaitu, gerak tari, desain lantai, 

desain musik, rias dan busana, tema, property, tata panggung, dinamika, desain 

dramatic, koreografi kelompok dan pementasan. Lebih ringkas dijelaskan juga 

oleh Daryusti (2001:49) bahwa bentuk dalam sebuah tari tidak terlepas dari 

struktur dan elemen-elemen yang ada pada tari yaitu, penari, gerak, pola lantai, 

rias dan busana, property dan iringan musik. Berdasarkan pendapat di atas maka 

pada Tari Ngagah Imau  terdapat beberapa unsur-unsur yang mendukung Tari 

Ngagah Imau yaitu, tata rias dan busana, iringan musik, property, tema, waktu 

pertunjukan dan desain lantai, yang akan di jelaskan sebagai berikut: 

3.5.1 Tata Rias dan Busana 

 Menurut Hasnah Sy (2010:31) tata rias dan busana merupakan unsur yang 

sangat penting bagi seni tari. Tata rias dalam tari adalah untuk membentu 

mewujudkan karakter penari, yang pada akhirnya membantu mewujudkan karakter 

keseluruhan tema dan pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah repertoar tari. 

Sama halnya dengan penggunaan rias, tata busana tari berperan untuk mendukung 

tema atau isi tarian dan karakter penari dalam repertoar tari. Artinya, busana tari 

merupakan suatu unsur keindahan tari yang menciptakan keindahan antara tubuh 

penari dengan tariannya. Seperti yang terlihat dari sub bab di sebelumnya, bahwa 

pakaian yang digunakan oleh penari yaitu baju dengan kedalaman sepinggul, 

mempunyai lengan panjang, celana panjang, keduanya berwarna orange dan  motif 

menyerupai kulit harimau, memakai selempang berwarna hitam dan memakai 

pengikat kepala. 
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 Selanjutnya, adapun rias yang digunakan pada Tari Ngagah Imau adalah rias 

karakter dengan menggunakan tinta berwarna hitam yang tebal, untuk 

penggunaannya hanya membentuk garis-garis horizontal diwajah sehingga 

membuat karakter wajah penari sama seperti wajah harimau. Sebagaimana yang 

dijelaskan narasumber sebelumnya, bahwa tata rias dan busana pada Tarian 

Ngagah Imau ini menggambarkan seekor harimau sesuai dengan tema ataupun 

pesan yang ingin disampaikan. Sesuai dengan yang disampaikan Daryusti 

(2001:43) busana memegang peranan paling penting untuk mendukung penyajian 

tar secara utuh, dan busana harus sesuai dnegan karakter atau watak tari tersebut 

yang akan diekspresikan lewat muka penari atau rias. 

 

 

Gambar 4 : Busana lengkap penari 

Dokumentasi : Putri Anisa Utami, 20 Desember 2019 
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Gambar  5 : Ikat kepala penari 

Dokumentasi : Putri Anisa Utami, 20 Desember 2019  

 

Gambar 6 : Rias Penari 

Dokumentasi : Foto Instagram Sanggar Seni Tela Biru, 1 Januari 2020 

 

3.5.2 Musik Iringan 

  Sudarsono (1977:46) menjelaskan bahwa musik dalam tari bukan hanya 

sekedar iringan, tetapi musik adalah partner tari yang tidak boleh ditingkalkan. 
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Apabila elemen dasar dari tari adalah gerak dan ritme, maka elemen dasar dari 

musik adalah nada, ritme, dan melodi. Karena musik adalah partner (pasangan) 

dari tari, maka musik yang akan dipergunakan untuk mengiringi sebuah tari harus 

digarap betul-betul sesuai dengan garapan tarinya. Sebagaimana pendapat di atas, 

bahwa pada Tari Ngagah Imau menggunakan alat musik dua rebana besar, rebana 

kecil, pentongan kayu, dan gong besar dengan jumlah pemain musik lima orang, 

terdiri dari pemain rebana besar dua orang, pemain rebana kecil satu orang, 

pemain pentongan kayu satu orang, pemain gong besar satu orang dan di tambah 

dengan vocal satu orang, pembacaan pno atau parno adat satu orang.  
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  Musik pengiring Tari Ngagah Imau dimainkan oleh laki-laki, vocal oleh 

perempuan, dan pembacaan pno oleh laki-laki, setiap melodi yang di mainkan 
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pada tarian ini erat kaitannya dengan adat Kerinci dan dengan ditambahnya 

lantunan syair-syair yang berbahasa daerah Desa Pulau Tengah, Kecamatan 

Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, membuat melodi musik tersebut dikenal 

sebagai musik daerah Kerinci. 

 

Gambar 7 : Alat Musik Gong 

Dokumentasi : Foto Dokumentasi Sanggar Seni Telaga Biru 

 

 

Gambar 8 : Foto Alat Musik 

Dokumentasi : Foto Dokumentasi Sanggar Seni Telaga Biru 
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3.5.3 Properti 

 Menurut Soedarsono (1986) dalam Daryusti (2001:54) mengatakan bahwa 

properti dalam tari merupakan suatu perlengkapan tari yang ikut ditarikan oleh 

penari. Pada Tari Ngagah Imau penari bergerak tidak menggunakan properti, 

namun property hanya diletakkan sebagai symbol dalam tarian. Sama seperti yang 

dijelaskan oleh Timbun Haryono (1994) bahwa symbol dapat berbentuk benta-

benda, warna, suara, dan gerak, dan makna dari symbol itu akan berbeda-beda 

tergantung dari persepsi dan pandangan hidup pelakunya. Dalam hal ini, pada Tari 

Ngagah Imau terdapat beberapa symbol atau benda-benda yang disetiap 

penampilannya mempunyai sayarat tertentu yang disebut sesaji, masing-masing 

merupakan symbol dan memiliki makna tersendiri.  

 Adapun symbol tersebut yaitu cerano, keris, pedang, tombak, cermin, gong, 

kelopak betung (pelepah bambu bagian dalam), dan kain, dari masing-masing 

symbol tersebut mempunyai makna tertentu dalam penampilan Tari Ngagah Imau. 

Hal ini dikarenakan pada Ritual Ngagah Imau tersebut biasanya harimau yang 

mati di hutan ditemukan dalam keadaan jasad yang tidak utuh, ada beberapa 

bagian tubuh harimau yang hilang seperti, kuku, taring, ekor, mata, kaki, dan 

sebagainya, untuk kebutuhan ritual semua yang hilang akan dibayar dengan mata 

diganti dengan cermin, kuku diganti dengan keris, taring diganti dengan pedang, 

dan ekor diganti dengan tombak. 

3.5.4  Desain Lantai 

 Menurut Soedarsono (1997:42) desain lantai atau floor design ialah garis-

garis di lantai yang dilalui oleh seorang penari atau garis-garis di lantai yang 
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dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara garis besar ada dua pola garis dasar 

pada lantai, yaitu garis lurus dan lingkaran. Desain garis lurus yang digunakan 

oleh penari yaitu, ke depan, ke samping, dan juga untuk membuat desain segi tiga, 

segi empat, dan zig zag, garis lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat. 

Hand dalam artikelnya yang berjudul Pengertian dan Ciri-Ciri Tari Primitive 

(2014), berpendapat bahwa formasi pada tarian primitive biasanya berbentuk 

lingkaran karena menggambarkan kekuatan yang bersifat magis dan sakral. Pada 

Tari Ngagah Imau desain lantai yang digunakan yaitu desain lingkaran, seperti 

yang dijelaskan di atas desain lingkaran banyak digunakan pada tari-tarian 

primitive karena menggambarkan sebuah kekuatan, dan juga pada tarian ini juga 

menggunakan beberapa desain zig zag, segi tiga, dan sebagainya. 

3.5.5  Tempat dan Waktu Pertunjukan 

  Tari Ngagah Imau salah satu bentuk seni pertunjukan yang digemari oleh 

masyarakat Desa Koto Tuo Pulau Tengah, pada setiap penampilan tari ini tentu 

memerlukan tempat pertunjukan. Dalah hal ini Tari Ngagah Imau dipertunjukkan 

di ruang terbuka minsalnya di lapangan-lapangan luas, namun juga sering 

ditampilkan di panggung pertunjukan dengan ruang gerak yang tidak maksimal. 

Kebiasaan dipertunjukkan di lapangan luas membuat kebebasan kepada 

masyarakat untuk dapat menyaksikan tarian tersebut secara langsung, 

pertunjukkan tarian ini erat kaitannya dengan masyarakat setempat. Dilihat dari 

tempat pertunjukkannya tarian ini berkesan sederhana, tempat tersebut tidak 

memerlukan setting tertentu, para penari hanya menari di atas tikar atau bahkan 

tidak memakai alas apapun. Waktu dalam tarian dapat dikatakan lamanya durasi 
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tari yang ditampilkan, pada Tari Ngagah Imau durasi yang ditampilkan lebih 

kurang 15 menit. 

3.5.6 Desain Dramatik 

 Sudarsono menjelaskan bahwa dalam menggarap sebuah tari, baik yang 

berbentuk tari solo atau dramatik, untuk mendapatkan keutuhan garapan harus 

diperhatikan desain dramatik. Suatu garapan tari yang utuh ibarat sebuah ceritera 

yang memiliki pembuka, klimaks dan penutup. Ada dua jenis desain dramatik, 

yaitu yang berbentuk kerucut tunggal dan kerucut ganda. Pada Tari Ngagah Imau 

memakai desain dramatik kerucut tunggal, yang dijelaskan bahwa pada kerucut 

tunggal mempunyai permulaan atau pembuka, kekuatan yang merangsang untuk 

naik, perkembangan, klimaks, penurunan, penahanan akhir, dan akhir atau 

penutup. Terlihat pada klimaks tarian ini membuat penari ataupun penonton 

mengalami kerasukan roh harimau, dan setelah klimaks tarian ini langsung 

menuju penurunan dan panahanan akhir sampai ke penutup. 

 

 


