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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Daerah Mengkadai merupakan salah satu Dusun di Kecamatan Limun, 

Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi. Wilayah ini memiliki banyak sungai yang 

menjadi penopang kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar. Sungai yang ada di 

sana juga terhubung satu sama lain dengan sungai-sungai pada daerah lain dalam 

Kabupaten Sarolangun. Apa lagi pada masa lalu, masyarakat sangat bergantung 

dengan keberadaan sungai. 

Masyarakat Mangkadai pada masa itu, melakukan aktivitas misalnya 

mandi dan mencuci baju di tepi sungai. Masyarakat setempat sering melihat ikan-

ikan pari bersembunyi di bawah pasir sungai tersebut takkala beraktivitas.1 Dari 

peristiwa inilah kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh lingkungan dan 

membentuk pemikiran mereka, sehingga pengalaman yang seperti demikian 

melahirkan apa yang dikemukakan oleh Edmund Husser, seperti dikutip Mahdi 

Bahar dalam buku Jonathan (The Structure of Sociological Theory), yaitu “proses 

pemikiran manusia” dan dari proses tersebut memunculkan apa yang dimaksud 

dengan “kesadaran  masyarakat”.2 Berdasarkan latar kearifan lokal (local genius) 

yang seperti demikian, lahirlah tari Singgam Pari yang terinspirasi dari cara 

pandang atau pengetahuan mereka terhadap kehidupan ikan pari, sebagaimana 

mereka alami setiap hari hidup bergantung pada sungai. 

 
1Wawancara, Nurhuda, Mangkadai, 03 Januari 2016. 
2Mahdi Bahar, Islam Landasan Ideal Kebudayaan Melayu, (Padang Panjang: ISI Padang 

Panjang,  2012),  hlm. 7. 
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Nama Singgam Pari terdiri dari dua kata, yaitu singgam dan pari. Kata 

singgam berarti nama senjata atau racun yang bisa keluar dari duri ekor ikan pari.3 

Ekor ikan pari yang panjang seperti lidi, merupakan “senjata” untuk perlindungan 

dirinya terhadap bahaya dari luar. Pari adalah sebuah nama ikan  berbentuk pipih 

dan lebar dengan ekor yang lebih panjang dari tubuhnya sebagaimana penulis 

melihat ikan pari di kampung sendiri (Mangkadai). Maka, kata singgam pari 

berarti nama racun yang keluar dari duri ekor ikan pari. Berdasarkan latar 

pengalaman seperti itulah tari Singgam Pari  tercipta di lingkungan masyarakat 

Mangkadai sebagai pesanagar berhati-hati saat di sungai sebagaimana 

disampaikan Ibu Nurhuda. 

 Ibu Nurhuda selaku penari tertua yang sekarang berusia 67 tahun, pernah 

menarikan tari Singgam Pari pada tahun 1966 di usia 14 tahun, dan telah 

menarikan tari ini selama 2 tahun. Ibu Huda (panggilan sehari-hari) juga 

menjelaskan, bahwa “tari ini tidak pernah ditarikan lagi setelah tahun 2009”. 

Salah satu penari generasi terakhir tari ini bernama Padila Rahmi cucu dari Ibu 

Huda. Sebagaimana diutarakan Ibu Huda, bahwa dulunya tari ini ditarikan secara 

turun temurun dari generasi ke generasi. Hal ini dibuktikan bahwa ada para penari 

dari generasi yang berbeda, yaitu Ibu Nurhuda, Ibu Yulinar dan Padila Rahmi. 

Mereka masih mengingat gerakan tari tersebut, meskipun tari ini tidak 

berkembang lagi di lingkungan masyarakat setempat. 

Ada satu gerak tari Singgam Pari yang menarik bagi penulis saat 

mempelajarinya pada tahun 2016. Gerakan itu menirukan gerakan ikan pari, 

 
3Wawancara, Nurhuda, Mangkadai, 03 Januari 2016. 
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seperti dicontohkan oleh Ibu Yulinar selaku generasi ketiga saat beliau 

menggerakkan tangan kanannya ke kiri dan ke kanan, serta kedua kaki 

disilangkan. Menurut beliau, gerakan itu menirukan gerak kepakan tubuh ikan 

pari melenggok ke kiri dan ke kanan, dan gerakan ekor panjangnya dilakukan 

dalam bentuk kaki yang disilangkan. Berdasarkan informasi yang seperti 

demikian, tampak bahwa tari Singgam Pari memiliki makna yang berhubungan 

erat dengan kehidupan masyarakat setempat, yaitu kehidupan orang-orang 

Mengkadai di masa lalu yang sangat bergantung pada sungai, dan mereka akrab 

dengan berbagai macam ikan.4 Dari penjelasan tersebut, penulis juga tertarik akan 

objek tari Singgam Pari dikarenakan adanya kedekatan masyarakat dan 

lingkungan yang ada di sana dengan gerak yang dlahirkan dalam tari Singgam 

Pari itu.  

Selain itu Ibu Yulinar sebagai penari, juga masih mengingat lirik-lirik lagu 

Singgam Pari. Lirik lagu itu berupa pantun-pantun yang dinyanyikan oleh seorang 

penyanyi wanita. Lagu itu dinyanyikanya sambil mencontohkan gerak tari 

Singgam Pari. Lirik lagu tersebut berisi peringatan mengenai bahaya ekor ikan 

pari saat beraktivitas di air serta pesan-pesan kehidupan.5 Namun saat ini, 

terutama sejak tahun 2013 aktivitas seperti masa lalu itu jarang penulis lihat di 

sungai, sebagaimana penulis saksikan waktu berada di Mangkadai pada tahun 

tersebut. 

Berdasarkan fakta yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk 

mengkaji sisi  koreografi tari tersebut yang dibatasi pada masalah latar belakang 

 
4 Wawancara, Yulinar, Mangkadai, 06 Januari 2019. 
5 Wawancara, Yulinar, Mangkadai, 06 Januari 2019. 
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ide koreografi, bentuk tarian/ koreografi, dan makna dari tari Singgam Pari dalam 

masyarakat mengkadai, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Selain itu, 

karena penulis berasal dari daerah tersebut dan masyarakat di sana sebagian besar 

adalah keluarga, maka sangat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian 

ini guna mempertahankan warisan daerah berupa tarian Singgam Pari yang sudah 

tidak lama ditarikan. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan pemaparan sejumlah fakta pada bagian latar belakang 

masalah di atas, ada beberapa masalah yang menjadi fokus penelitian dan 

dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian berikut. 

1.2.1 Bagaimana bentuk koreografi tari Singgam Pari masyarakat 

Mengkadai, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun ? 

1.2.2 Apa yang melatar-belakangi ide koreografi tari Singgam Pari ? 

1.2.3 Bagaimana makna simbolis dalam tari Singgam Pari masyarakat 

Mengkadai, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

yang akan dicapai penulis adalah: 

1.3.1 Untuk mengetahui bentuk koreografi tari Singgam Pari.  

1.3.2 Untuk mengetahui latarbelakang ide koreografi tari Singgam Pari.  

1.3.3 Untuk mengetahui makna simbolis dalam tari Singgam Pari. 
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1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

Adapun manfaat hasil penelitian ini penulis bagi 2, yaitu secara teoretis   

dan praktis. 

1.4.1 Manfaat teoretis 

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapakan bermanfaat bagi kalangan 

akademik sebagai rujukan, sumber bacaan, dan informasi bentuk koreografi tari 

Singgam Pari sebagai tari tradisional masyarakat Mangkadai, Kecamatan Limun, 

Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi. 

1.4.2 Manfaat praktis 

Adapun manfaat dari  hasil penelitian Singgam Pari  secara praktis   

adalah : 

1.4.2.1 Menambah wawasan penulis mengenai tari Singgam Pari 

masyarakat Mangkadai, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, 

Provinsi Jambi. 

1.4.2.2 Berkontribusi melestarikan tari Singgam Pari. 

1.4.2.3 Bisa menjadi sumber garapan dalam pembuatan karya tari yang 

dikembangkan. 

 

1.5 Tinjauan Kepustakaan 

Dalam melakukan tinjauan kepustakaan, ada beberapa hal yang penulis 

perhatikan, yaitu:  

1.5.1 Penelitian yang relevan 

Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan penelusuran kepustakaan 

agar tidak terjadi kesamaan pada masalah dan objek yang telah dikaji, baik berupa 
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skripsi, jurnal maupun sumber tulisan lainnya. Dari penelusuran yang dilakukan, 

maka didapatkan beberapa judul tulisan yang relevan dengan objek yang penulis 

kaji, sedangkan objek atau pokok masalah yang dibicarakan pada tulisan tersebut 

berbeda dengan masalah yang penulis ajukan. 

Yere Angela Putri Hutapea (2012) dalam Artikel UNIMED dengan judul 

“Bentuk Koreografi Tari Tor-Tor Dihar Sitarlak di Kabupaten Simalungun” 

menyebutkan bahwa Tor-tor Dihar Sitarlak merupakan tarian  yang berasal 

dari daerah Simalungun yang gerakannya di adopsi dari gerak dihar (pencak 

silat).6 Teori-teori yang digunakan berhubungan dengan topik penelitian 

mengenai keberadaan, bentuk dan koreografi. Bentuk  koreografi  Tortor  Dihar  

Sitarlak berkaitan dengan gerakan dihar (pencak silat) yang berfungsi untuk 

menyambut tamu-tamu dalam acara adat Simalungun. Bentuk yang dimaksud 

dalam tari ini adalah totalitas dari suatu karya seni, satu kesatuan, atau 

komposisi dari unsur-unsur pendukung suatu karya seni. Namun, jurnal ini 

hanya membahas bentuk dan gaya pada tari Tortor Dihar Sitarlak serta beberapa 

unsur-unsur saja yang ada dalam tari tersebut. Jurnal ini akan menjadi acuan 

penulis dalam meneliti tari Singgam Pari, karena penulis mendapati kesamaan 

mengenai rumusan masalah yaitu bentuk koreografi namun dengan objek 

penelitian yang berbeda. 

Berpedoman  pada jurnal ini, penulis mendapatkan gambaran mengenai tata 

cara penulisan koreografi tari Singgam Pari dengan rinci. Selain itu, tujuan utama 

penulis adalah mencatat secara keseluruhan elemen-elemen komposisi yang 

 
6Yere Angela, “Bentuk Koreografi Tari Tor-Tor Dihar Sitarlak di Kabupaten Simalungun”, 

Gesture, ( Medan: Jurnal Unimed, 2013), Vol.1(2), hal. 1-9.  
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terdapat pada tari Singgam Pari  seperti tema, gerak, desain atas, kelompok, tata 

panggung, tata cahaya, musik, kostum, properti yang ada dalam susunan 

pembuatan tari. Tujuan itu dibuat adalah karena tari tersebut  belum pernah 

diteliti dan dibahas sama sekali sehingga rumusan masalah mengenai bentuk 

koreografi tari sangatlah penting demi menyimpan aset kekayaan daerah 

Sarolangun dalam hal tari tradisi. 

Gusnetti, dkk., dalam Jurnal GRAMATIKA (2015) tulisan berjudul 

“Struktur dan Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Cerita Rakyat Kabupaten Tanah 

Datar Provinsi Sumatera Barat” menjelaskan, bahwa cerita rakyat sebagai bagian 

dari karya sastra lisan, kehadirannya dapat bermanfaat bagi penikmat sastra.7 

Sebabnya adalah karena suatu peristiwa dihantarkan oleh struktur cerita yang jelas 

dan mempunyai nilai-nilai sebagaimana terdapat dalam cerita rakyat Kabupaten 

Tanah Datar.  

Pada jurnal ini penulis mendapati kesamaan pembahasan, yaitu cerita rakyat 

dapat menjadi sesuatu hal yang penting untuk membuat karya seni, dalam hal ini 

adalah seni sastra. Namun dalam kajian penulis adalah cerita rakyat tentang 

kehidupan ikan pari yang mempunyai hubungan dengan lahirnya tari Singgam 

Pari. Dalam konteks ini penulis  meneliti latar belakang tari Singgam Pari 

sebagaimana yang diceritakan oleh masyarakat setempat secara turun temurun.  

Terbentuknya tari Singgam Pari ini sudah pasti mempunyai hubungan atau 

menjadi latar belakang yang berkaitan sangat erat dengan pengalaman sehari-hari 

 
7Gusnetti,dkk., “Struktur dan Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Cerita Rakyat Kabupaten 

Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat”,(Sumatera Barat: Jurnal Gramatika, 2015),  Vol.1 No.2, 

hal.183-192. 
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masyarakat itu sendiri pada masa lalu. Hubungan itu diceritakan secara lisan dan 

turun-temurun, sehingga menjadi pembelajaran bagi anak-anak mereka. Maka dari 

itu  jurnal ini menjadi acuan penulis dalam mengkaji permasalahan yang diteliti 

dalam rangka menemukan jawaban pertanyaan penelitian, khususnya berkaitan 

dengan latar belakang terbentuknya tari Singgam Pari sebagaimana adanya saat 

ini. Latar belakang pengetahuan masyarakat setempat akan berkaitan dengan 

lingkungan sekitarnya, waktu, dan suasana pada saat tari Singgam Pari diciptakan. 

Dengan demikian, kondisi yang begini tentu saja akan mempengaruhi nilai-nilai 

budaya masyarakat Mangkadai, dan turut melarbelakangi terbentuknya sebuah 

tarian. 

Wahidah Wahyu Martyastuti dan Usrek Tani Utina (2017) Jurnal Seni Tari 

UNNES dengan judul “Makna Simbolik Tari Matirto Suci Dewi Kandri dalam 

Upacara Nyadran Kali Di Desa Wisata Kandri”  menjelaskan, bahwa Tari Matirto 

Suci Dewi Kandri adalah tarian yang hanya ditampilkan dalam upacara Nyadran 

Kali di Desa Wisata Kandri, yakni setiap Kamis Kliwon pada bulan Jumadil 

Akhir.8 Penelitian ini mendiskripsikan bentuk dan makna simbolik tari Matirto 

Suci Dewi Kandri dalam upacara Nyadran Kali di Desa Wisata Kandri Kecamatan 

Gunungpati Semarang dimana hasil penelitian berupa bentuk tari Matirto Suci 

Dewi Kandri dimunculkan melalui elemen dasar tari dan elemen pendukung tari 

yang terdiri dari gerak, musik, tema, tata busana, tata rias, tempat pentas, tata 

lampu/cahaya dan suara, serta properti. Tari Matirto Suci Dewi Kandri memiliki 

keunikan yang dapat dilihat pada tata buasan yang digunakan, berupa kain putih.  

 
8Wahidah Wahyu Martyastuti dan Usrek Tani Utina, “Makna Simbolik Tari Matirto Suci 

Dewi Kandri dalam Upacara Nyadran Kali Di Desa Wisata Kandri”, (Semarang:Jurnal Seni Tari 

Unnes, 2017),  Vol.6 No.2, hal.1-9. 
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Pemikiran atau konsep yang dikemukakan dalam jurnal tersebut menjadi 

acuan penulis untuk mencari atau mengkaji permasalahan yang sama antara tari 

Singgam Pari dengan tari Matirto Suci Dewi Kandri. Pada penelitian ini, penulis 

mendapati kesamaan pembahasan masalah berupa bentuk dan simbol sehingga 

menjadi acuan penulis untuk menyelesaikan rumusan masalah mengenai 

hubungan latar belakang ide dengan bentuk koreografi tari Singgam Pari dalam 

masyarakat Mengkadai. Jika makna simbolik tari Matirto Suci Dewi Kandri 

muncul melalui gerak, musik, tema, tata rias, tata busana, dan properti, maka pada 

tari Singgam Pari diteliti melalui gerak tari, rias dan busana dan lirik lagu yang 

ada dalam elemen-elemen tari tersebut. Walaupun menggunakan pembahasan 

yang sama mengenai bentuk dan simbol dalam tari, namun objek serta tempat 

penelitan tari tidaklah sama.  

Ketiga jurnal yang dipilih di atas tentu saja saling berhubungan satu sama 

lain untuk penulis jadikan acuan mengkaji hubungan latar belakang ide 

terciptanya koreografi dengan bentuk tari itu sendiri. Dalam hal ini penulis harus 

mencari tahu terlebih dahulu latar tempat, waktu dan suasana yang ada di daerah 

setempat pada masa lalu, sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana sebuah 

ide itu lahir. Berdasarkan tinjauan mengenai beberapa permasalahan yang sama 

dalam jurnal di atas, baik mengenai bentuk, latar belakang ide koreografi, maupun 

hubungan yang didapat melalui simbol-simbol dalam tarian yang hanya diketahui 

(disepakati) oleh masyarakat itu sendiri, penulis juga melakukan peninjauan 

kembali terhadap beberapa skripsi dan jurnal yang lain.  
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Demikian pula penulis mewawancarai beberapa nara sumber untuk 

memastikan bahwa tidak terjadi kesamaan masalah yang diteliti sehubungan 

dengan objek penelitian, yaitu tari Singgam Pari masyarakat Mengkadai, 

Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Begitu pula pada karya ilmiah yang 

lain berupa jurnal, skripsi atau tulisan yang penulis tinjau, tidak ditemukan kajian 

yang sama dengan penelitian ini berkenaan dengan objek penelitian, yaitu tari 

Singgam Pari. 

1.5.2 Landasan teori 

Untuk membahas masalah-masalah dalam penelitian, diperlukan 

pemikiran-pemikiran para ahli, sehingga apa yang diragukan dalam latar belakang 

masalah dapat terpecahkan. Adapun teori-teori utama yang penulis gunakan 

adalah sebagai berikut: 

1.5.2.1  Teori bentuk  

Mengacu pada salah satu masalah yang peneliti kaji diperlukan antara lain 

teori atau pemikiran teoretis mengenai bentuk. Soedarsono mengatakan bahwa 

untuk mengetahui bentuk suatu tarian perlu mengetahui bagian-bagian dari 

komposisi  tari tersebut, yaitu bagian-bagian  yang membentuk satu  kesatuannya 

dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Bagian itu berupa 

elemen-elemen yang mendukung sebuah tari antara lain ialah, gerak tari, desain 

lantai (floor design), desain atas, desain musik, desain dramatik, dinamika, 

koreografi kelompok, tema, rias dan kostum, properti tari, pementasan, tata 
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lampu, dan susunan acara.9 Elemen-elemen ini saling berkaitan antara yang satu 

dengan yang lain, dan saling menentukan terwujudnya satu tujuan, yaitu suatu 

bentuk tarian sebagaimana yang dimaksud, ialah tari Singgam Pari.  

Pemikiran teoretis mengenai bentuk ini digunakan untuk mengkaji 

bagaimana bentuk koreografi tari Singgam Pari. Koreografi tari Singgam Pari 

yang dibuat oleh koreografer atau penciptanya pada masa lalu secara tidak mereka 

sadari telah memiliki elemen-elemen pendukung dalam suatu karya tari di 

dalamnya seperti musik, busana, properti tari, gerak, tema, desain, pola lantai dan 

elemen-elemen lainnya yang telah dikemukakan Soedarsono. Berdasarkan temuan 

berupa bagian-bagian yang membangun tari itu, maka akan ditemukan bagaimana 

tari Singgam Pari ini diciptakan pada masa lalu. Demikian teori ini  dipilih untuk 

menjawab rumusan masalah mengenai bentuk koreografi tari Singgam Pari. 

1.5.2.2  Folklor  

Folklor menurut Jan Harold Brundvand adalah sebagai kebudayaan suatu 

kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun, di antara kolektif macam 

apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan 

maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat 

(mnemonic device).10 Untuk menentukan bagian-bagian yang menjadi kebudayaan 

suatu kolektif maka, kita harus mengetahui apa-apa saja ciri-ciri dari folklor. Ciri-

ciri utama pengenal folklor yang dirumuskan Danandjaja yang juga 

menggabungkan ciri-ciri menurut Jan Harold dan Carvalho Neto  yakni: 1. 

 
9Soedarsono, Tari-Tarian Indonesia I, (Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, 

1977), hal 40 & 41. 
10James Dananjaja, Folklor Indonesia Ilmu Gosip, dongeng, dan lain-lain,  (Jakarta: Grafiti, 

1984), hlm.2. 
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Diwariskan secara lisan; 2. Bersifat tradisional; 3. Folklor ada (exist) dalam versi-

versi bahkan varian-varian yang berbeda; 4. Bersifat anonim; 5. Mempunyai 

bentuk berumus dan berpola; 6. Mempunyai kegunaan; 7. Bersifat pralogis 

(logika tersendiri); 8. Milik bersama; 9. Bersifat polos dan lugu.11  

Prinsip-prinsip folklor di atas digunakan untuk mengkaji dan difokuskan 

terutama pada masalah adat kebiasaan melalui bahasa rakyat (dialek) yang dilihat 

dari lirik nyanyian (folk song) yang mengiringi tarian, gerak  serta pakaian yang 

digunakan dalam tari Singgam Pari. Dari kajian ini, dapat diketahuai nilai-nilai 

yang terkandung di dalamnya. Hal ini dilakukan karena pentingnya mengetahui 

bagaimana cara berpikir masyarakat Mengkadai pada massa itu sehingga 

terciptanya tari Singgam Pari. Selain itu, folklor juga dapat mengarsipkan apa 

yang dirasa penting sehingga menambah keragaman suatu bangsa. Selain itu, teori 

ini menjawab rumusan masalah mengenai latar belakang ide koreografi tari 

Singgam Pari pada masa itu.  

1.5.2.3 Teori Semiotik 

Menjawab rumusan masalah ketiga mengenai makna simbolis tari Singgam 

Pari bagi masyarakat Mengkadai, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun 

digunakan teori Semiotik. Teori Semiotik adalah ilmu yang mengkaji tanda dalam 

kehidupan manusia.12 Tanda didapat dari hasil kesepakatan masyarakat yang 

dibuat melalui sistem pemikiran masyarakat itu sendiri. Maka penulis 

menggunakan istilah yang dikemukakan Ferdinand De Saussure yaitu “Istilah 

signifiant (signifier, Ing.;penanda, Ind.) untuk segi bentuk suatu tanda, dan 

 
11Ibid., hlm.4.  
12 Benny H. Hoed, Semiotik & Dinamika Sosial Budaya, (Yogyakarta: Komunitas Bambu, 

2007) hlm. 3. 
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signiefié (signified, Ing.;petanda, Ind.) untuk segi maknanya”.13 Ferdinand D.S. 

melihat tanda-tanda tersebut sebagai bentuk yang diciptakan oleh hasil pemikiran 

masyarakat yang memiliki makna dan disepakati oleh masyarakat. Contohnya tari 

Singgam Pari yang di dalamnya memiliki makna terdapat dalam lirik lagu, gerak 

penari,  dan pakaian penari. 

Teori ini digunakan untuk meneliti hubungan ide koreografi dengan 

tari Singgam Pari yang ada dalam rumusan masalah. Setelah penulis 

menganalisis bentuk koreografi tari dan latar belakang ide koreografi, 

penulis meneliti hubungan keduanya dengan menggunakan teori Semiotik. 

 

1.5.3 Kerangka konsep 

Kerangka konsep ini diperlukan untuk menuntun jalan pikiran penulis dalam 

mengkaji permasalahan, dan mengemukakannya secara tepat. Oleh karena itu, 

untuk mengkaji tari Singgam Pari sebagai objek yang diteliti, diperlukan 

penjelasan  mengenai beberapa pengertian atau  konsep dari sejumlah istilah yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, tercakup dalam judul yaitu: “Studi 

Koreografi Tari Singgam Pari Masyarakat Mengkadai, Kecamatan Limun, 

Kabupaten Sarolangun”. Dari judul tersebut dan beberapa kata yang mengandung 

konsep dalam rumusan masalah terdiri atas sejumlah kata (istilah) yaitu: studi, 

koreografi, tari,  singgam pari, masyarakat, bentuk, latar, ide, dan Semiotika 

selanjutnya dijelaskan seperti berikut. 

 

 

 
13 Ibid.  



14 
 

 

1.5.3.1 Studi 

Studi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penelitian 

ilmiah, kajian atau telaah.14 Pengertian ini digunakan sebagai konsep yang 

diterapkan penulis dalam mengkaji permasalahan tari Singgam Pari, yaitu 

memahami atau menelaah tari Singgam Pari sebagai objek tari.  

1.5.3.2  Koreografi  

Koreografi menurut Kamus Ilmiah Kontemporer adalah seni cipta tarian.15 

Koreografi dalam buku kajian tari teks dan konteks menjelaskan bahwa koreografi 

berasal dari kata Yunani choreia yang berarti tari massal atau kelompok dan kata 

grapho yang berarti catatan.16 Konsep koreografi dipakai untuk menganalisis tari 

yang kemudian didiskripsikan atau dicatat. Adapun yang menjadi objek kajian 

penulis adalah tari Singgam Pari yang ada di Masyarakat Mengkadai, Kecamatan 

Limun, Kabupaten Sarolangun. 

1.5.3.2 Tari  

Menurut Pangeran Suryodiningrat, tari adalah gerak-gerak dari seluruh 

bagian tubuh yang disusun selaras dengan irama musik serta mempunyai maksud 

tertentu.17 Corrie Hartong juga menyebutkan bahwa tari adalah gerak-gerak yang 

diberi bentuk dan ritmis dari badan di dalam ruang.18 Berdasar pada pengertian 

ini, maka tari yang dimaksud adalah gerak-gerak dari seluruh tubuh yang diberi 

 
14https://kbbi.web.id/studi, 10 November 2019. 
15Sofyan Hadi, Kamus Ilmiah Kontemporer (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 181. 
16Sumandiyo Hadi, Kajian Tari Teks dan Konteks, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 

2007), hlm. 23. 
17Edy Sedyawati dkk., Pengetahuan Elementer Tari dan Beberapa Masalah Tari (Jakarta: 

Direktorat Kesenian,1986), hlm. 83. 
18Loc.cit. 

https://kbbi.web.id/studi
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bentuk selaras dengan irama musik dan mempunyai maksud tertentu.  Tentu saja 

Tari Singgam Pari yang jika susunan gerak itu di ubah ataupun ditukar, maka itu 

tidak dapat dikatakan lagi dengan tari Singgam Pari. 

1.5.3.3 Singgam Pari 

Singgam Pari merupakan nama tari yang berasal dari Mangkadai, 

Kecamataan Limun, Kabupaten Sarolangun. Nama tari ini terdiri atas dua kata 

yaitu kata singgam yang berarti racun, sedangkan kata pari adalah nama ikan yang 

biasanya hidup di sungai. Pada dasarnya gerakan tari ini menirukan gerakan ekor 

ikan pari yang panjang tatkala beraktivitas di sungai. Hal ini tampak dari gerakan-

gerakan tarian tersebut misalnya gerakan tangan yang menirukan lenggokan ekor 

ikan pari yang mengipas ke kiri dan kanan.  

1.5.3.4 Masyarakat  

Menurut Mahdi Bahar, “masyarakat diartikan sebagai satu kesatuan bentuk 

kelompok yang mempunyai identitasnya sendiri, sehingga kesatuan bentuk itu 

berbeda pada dasarnya dengan bentuk yang lain”.19 Masyarakat  menurut 

Radcliffe-Brown  dalam Mahdi Bahar (2009) merupakan  kehidupan yang organik 

yang terdiri kesatuan (unity) organ-organ (bagian) yang saling ketergantungan 

satu sama lain.20  

Berdasarkan pengertian di atas, maka masyarakat yang dimaksud adalah 

sejumlah kesatuan organ-organ atau bagian dari orang-orang yang membentuk 

kelompok dan mempunyai identitasnya sendiri sehingga berbeda dengan 

masyarakat yang lain. Masyarakat yang dimaksud di sini adalah masyarakat 

 
19Mahdi Bahar, Menyiasati Musik Dalam Budaya,( Padang: Kabarita, 2016), hlm. 9. 
20Mahdi Bahar, Musik Perunggu Nusantara, (Bandung: Sunan Ambu Press,  2009), hlm. 

157.  
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Mangkadai yang berada di Desa Temenggung. Masyarakat Mangkadai merupakan 

bagian dari masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Walaupun mereka bagian dari  

masyarakat di Provinsi Jambi, namun mereka memiliki perbedaan baik perilaku, 

pekerjaan maupun bahasa. Contohnya perbedaan perilaku masyarakat Kota Jambi 

yang lebih memilih memesan catering (penyedia layananan makan) dibandingkan 

dengan masyarakat Mengkadai yang lebih memilih masak secara bergotong-

royong. Oleh karenanya, penulis memilih masyarakat Mengkadai, Kecamatan 

Limun ini, sebagai subjek dalam penelitian tari Singgam Pari yang menjadi  

pelaku dari tari Singgam Pari baik itu penari maupun pemusik. 

1.5.3.5 Bentuk 

Bentuk adalah wujud yang diartikan sebagai hasil dari berbagai elemen tari 

yaitu gerak, ruang dan waktu; di mana secara bersama-sama elemen-elemen itu 

mencapai vitalitas estetis.21 Tentu saja wujud adalah sesuatu yang tampak oleh 

panca indra kita. Contohnya saja gerak, desain lantai, desain atas, musik,  kostum, 

make up, tata panggung dan cahaya atau yang ada di dalam elemen-elemen tari. 

Elemen-elemen itu dapat dilihat oleh indra penglihatan dan indra pendengaran. 

1.5.3.6 Latar 

Latar dalam KBBI adalah permukaan; halaman;  rata; datar; keterangan 

mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya lakuan dalam karya sastra.22 Pada 

penelitian ini, latar yang dimaksud adalah sesuatu yang menjadi dasar 

terbentuknya suatu peristiwa pada massa itu sehingga sangat berpengaruh dalam 

terciptanya tari Singgam Pari. Dia bisa berupa cerita yang lahir secara turun-

 
21Sumandiyo Hadi, Kajian Tari Teks dan Konteks, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 

2007), hal. 24. 
22https://kbbi.web.id/latar, 10 November 2019. 

https://kbbi.web.id/latar


17 
 

temurun oleh nenek moyang mereka serta menjadi identitas bagi masyarakat di 

sana sehingga berbeda dengan daerah lainya. Hal itu yang membuat latar menjadi 

hal terpenting dalam sebuah ide yang membuat tari Singgam Pari lahir dan 

berkembang di sana. 

1.5.3.7 Ide 

Ide menurut KBBI adalah rancangan yang tersusun di dalam pikiran, 

gagasan, dan cita-cita.23 Tidak hanya latar saja, ide atau gagasan dari pencipta tari 

Singgam Pari adalah hasil pemikiran dari masyarakat itu sendiri. Ide sebagai hasil 

pemikiran dari setiap individu pasti berbeda antar satu dengan yang lain. Hasil 

pemikiran tersebut dapat berupa pengalaman pribadi, lingkungan yang 

memepengaruhi, kejadian sosial atau fenomoena-fenomena yang baru terjadi. 

Itulah yang dimaksud ide dari  hasil pemikiran masyarakat Mangkadai yang 

melatari penciptaan tari Singgam Pari.  

1.5.3.8 Semiotika  

Semiotika dalam KBBI berarti ilmu tentang lambang dan tanda.24 Melalui 

ini penulis memahami hubungan tari Singgam Pari dengan masyarkat Mengkadai 

di Kecamatan Limun. Walaupun  mereka tinggal di lingkungan yang sama, namun 

makna dari tanda itu sendiri akan berbeda-beda sesuai persepsi atau pemikiran 

masyarakat di sana. Contohnya tari Singgam Pari yang dibuat merupakan hasil 

pemikiran pencipta tari berdasarkan perasaan dan pengalaman pribadinya. Tanda-

 
23https://kbbi.web.id/ide, diakses 10 November 2019. 
24 https://kbbi.web.id/semiotika, diakses 26 September 2020. 

https://kbbi.web.id/ide
https://kbbi.web.id/semiotika
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Tanda itu bisa dilihat melalui gerak, busana, dan makna dari lirik lagu Singgam 

Pari. 

Penjelasan definisi-definisi di atas merupakan kerangka konsep penelitian 

dengan objek tari Singgam Pari di Mengkadai, Kecamatan Limun, Kabupaten 

Sarolangun, Propinsi Jambi. Berikut dapat dilihat bagan kerangka konsep dan 

sekaligus merupakan kerangka pemikiran untuk penuntun pelaksanaan penelitian 

tari Singgam Pari sesuai dengan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, 

sebagai berikut. 
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1.6 Metode Penelitian 

Menurut Sugiyono “Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.25 Berikut 

ini adalah fokus penelitian Kualitatif dalam Singgam Pari. 

1.6.1 Jenis penelitian dan pendekatan 

Penelitian tari Singgam Pari menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Pendekatan dilakukan secara langsung antara peneliti dan narasumber dimana 

peneliti bertatap muka serta berbincang-bincang secara langsung dari tanggal 9 

Februari hingga 15 februari 2020 dengan masyarakat sekitar mulai dari tokoh 

penggiat seni, penyanyi, pemusik dan penari-penari Singgam Pari. Selain itu, 

penulis  melihat secara langsung bentuk tari Singgam Pari serta mengetahui lebih 

jauh pola pikir masyarakat di sana. 

 

1.6.2 Subjek dan lokasi penelitian 

Subjek dalam penelitan ini adalah masyarakat mengkadai yaitu penari-

penari, pemusik dan masyarakat sekitar untuk mengetahui permasalahan tari 

Singgam Pari dalam masyarakat Mengkadai, Kecamatan Limun, Kabupaten 

Sarolangun. 

Penelitian ini dilakukan di Mengkadai, Kecamatan Limun, Kabupaten 

Sarolangun, Provinsi Jambi. Kecamatan Limun memiliki jarak tempuh ± 35 menit 

dengan kendaraan roda dua maupun roda empat dari pusat Kabupaten Sarolangun, 

Propinsi Jambi. Lokasi ini dipilih karena Kecamatan Limun merupakan tempat 

 
25Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2016), hlm.2. 
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tumbuh dan berkembangnya  tari Singgam Pari pada massanya. Selain itu 

Mengkadai merupakan tempat tinggal para penari Singgam Pari dan narasumber 

lainnya sehingga informasi yang didapat lebih akurat. 

 

1.6.3 Jenis sumber data 

Data yang dikumpulkan penulis lihat dari sumbernya, terdiri dari dua jenis, 

yaitu data primer dan sekunder.26  

1.6.3.1 Data primer 

Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya, tanpa 

adanya perantara27. Artinya, penulis melakukan penelitian dengan cara 

mendatangi daerah Mangkadai yang berada di Desa Temenggung. Dalam 

penelitian itu, penulis mendapatkan data secara langsung dan exclusive melalui 

rekaman yang diambil saat pementasan tari Singgam Pari, yaitu pada tanggal 14 

Februari 2020. Data tersebut berupa gambar dan rekaman audio visual 

pertunjukan pada malam itu dan wawancara dengan narasumber.  

Hasil wawancara yang penulis sajikan berupa jawaban-jawaban mengenai 

pertanyaan bentuk gerak, banyaknya penari, waktu atau lama durasi menari, 

tempat menari, lirik lagu dan siapa yang boleh menari pada tari Singgam Pari. 

Secara keseluruhan data hasil wawancara ini dilakukan oleh penulis sendiri 

melalui video dan wawancara tidak langsung 

 

 

 
26Mukhtar, Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah, (Jakarta: GP Press, 2010), 

hlm.86.  
27 Loc.Cit. 
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1.6.3.2 Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya 

oleh peneliti.28 Artinya, data didapat dari orang ketiga atau orang yang telah 

meneliti objek ini sebelumnya dan telah dibukukan atau ditulis oleh orang lain. 

Pada data sekunder, data diperoleh melalui pustaka-pustaka berupa tulisan-tulisan, 

biro statistik atau keterangan publikasi lain yang digunakan sebagai dasar 

penelitian dan data hasil penelitian. Jadi data sekunder berasal tangan kedua atau 

lebih yang bukan peneliti lakukan sendiri secara langsung. Contohnya seperti data 

profesi dari tahun ke tahun, pertumbuhan penduduk dan peta lokasi. 

Pada data sekunder ini, penulis hanya mendapatkan informasi mengenai 

biografi dan monografi desa melalui sekretariat Desa Temenggung, Kecamatan 

Limun, Kabupaten Sarolangun. Namun, untuk informasi mengenai sesuatu yang 

berhubungan dengan tari, baik foto lama maupun tulisan-tulisan mengenai 

penjelasan tari, lirik lagu atau video pertunjukan tari Singgam Pari yang dulu, 

penulis tidak mendapatkan data-datanya. Sebabnya adalah  karena tarian ini tidak 

pernah diteliti sebelumnya dan belum berkembangnya technology pada zaman 

dahulu sehingga tidak memiliki video pementasan. 

 

1.6.4 Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan  data.29 Tentu 

saja peneliti memerlukan data  yang diambil dari fakta-fakta yang ada di lapangan. 

 
28 Ibid., hlm. 90. 
29 Ibid., hlm.224. 
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Teknik pengumpulan data digunakan untuk mencari informasi-informasi dari 

berbagai narasumber. Namun bila dilihat dari cara atau teknik pengumpulan data 

menurut Sugiyono maka dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, 

dokumentasi dan triangulasi.30 Berikut ini adalah penjelesan dari segi 

pengumpulan data. 

1.6.4.1  Observasi 

 Observasi menurut Nasution dalam buku Sugiyono adalah dasar semua 

ilmu pengetahuan. Melalui observasi peneliti belajar perilaku dan makna dari 

perilaku tersebut.31 Pada penelitian kualitatif, seorang peneliti sangat 

mengandalkan hasil observasi, wawancara dan data dokumentasi yang 

dikumpulkan di lapangan. Observasi  merupakan pernyataan mengenai semua 

peristiwa yang dialami, baik yang dilihat maupun yang didengar  oleh peneliti.32 

Dalam Observasi, penulis menggunakan teknik observasi partisipatif dan 

observasi terus terang tersamar untuk meneliti Singgam Pari sehingga terlibat 

secara langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang akan di amati. Partisipasi 

yang penulis lakukan yaitu ikut mempelajari gerakan-gerakan dan irama lagu dari 

tari Singgam Pari. 

1.6.4.2 Wawancara 

Teknik wawancara adalah teknik memperoleh informasi secara langsung 

melalui permintaan keterangan-keterangan kepada pihak pertama yang dipandang 

 
30Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,  (Bandung: Alfabeta, 

2016), hal. 225. 
31Ibid., hal.226. 
32Mukhtar, Op.Cit., hlm.101. 
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dapat memberikan keterangan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan.33. 

Wawancara yang digunakan berupa wawancara terstruktur (Structured Interview) 

dan wawancara tidak terstruktur (Unstructured Interview).  

Pada wawancara terstruktur, penulis sudah mengetahui dengan pasti 

informasi yang akan diperoleh dari beberapa narasumber dengan pertanyaan yang 

dipersiapkan. Pertanyaan itu berupa banyak penari, tempat menari, lirik lagu, 

nama gerakan, arti lirik, dan lama menari.  Sedangkan wawancara tidak terstrukur, 

narasumber tidak mengetahui jika dia sedang diwawancarai karena peneliti lebih 

santai saat mengobrol. Pertanyaan tidak terstruktur yang penulis lakukan yaitu, 

ingin mengetahui pandangan narasumber akan tari ini hidup dan seberapa besar 

rasa memiliki masyarakat Mengkadai terhadap tari Singgam Pari. Tentu saja 

penelitian yag penulis lakukan dilakukan secara berkala dari tahun 2016 , 2019 

dan terakhir tahun 2020 selama 6 hari. Jangka waktu penelitian itu dibuat agar 

data yang didapat lebih akurat dan terkesan tidak terburu-buru.  

1.6.4.3 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu bukti yang akurat dari pencatatan-

pencatatan informasi. Dokumen bisa berbentuk tulisan maupun gambar dan karya-

karya. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian dan biografi, 

berbentuk gambar berupa foto dan sketsa sedangkan karya dapat berupa patung 

dan film.34 Dokumentasi akan memudahkan peneliti dalam menganalisis objek 

penelitian Singgam Pari. Seperti saat meneliti, peneliti ingin melihat gerak, musik 

dan tempat pertunjukan. 

 
33Ibid., hlm 89. 
34 Sugiyono, Op.Cit., hlm.240.  
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1.6.4.4 Triangulasi  

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.35 Dalam hal ini penulis 

mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data.   

Salah satu metode triangulasi ini penulis terapakan mulai dari tahun 2016, 

2019 dan 2020 dengan pertanyaan yang sama, tujuannya untuk menguji kebenaran 

data, apakah data itu hanya direkayasa informan atau memang benar adanya. 

Tidak hanya itu saja, penulis juga melakukan wawancara pada informan yang 

berbeda-beda namun dengan pertanyaan yang sama. Dengan triangulasi penulis 

dapat meningkatkan kekuatan data saat bertanya kepada informan mengenai tari 

Singgam Pari. 

 

1.6.5 Pengolahan atau analisis data 

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif telah dilakukan sebelum 

memasuki lapangan. Dalam hal ini nasution mengatakan “Analisis telah dimulai 

sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan 

berlangsung terus-menerus sampai penulisan hasil penelitian”.36 Adapun beberapa 

teknik dalam menganalisis data menurut Miles dan Huberman, yaitu data 

reduction (reduksi data), data  display (penyajian data) dan Conclusion Drawing / 

verification (verivikasi data).37 

 

 
35 Ibid., hlm. 241. 
36 Ibid., hlm. 245. 
37 Ibid., hlm. 246. 
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1.6.5.1  Reduction (Reduksi data) 

 Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.38 Dengan 

adanya reduksi data membantu penulis dalam mengumpulkan data dengan 

memberikan kode-kode atau simbol tertentu. 

1.6.5.2  Display (penyajian data) 

 Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan,  hubungan kategori, flowchart dan sebagainya.39 Dengan 

menggunakan data display, maka akan memudahkan peneliti untuk lebih 

memahami apa yang terjadi selama melakukan penelitan. 

1.6.5.3  Conclusion drawing (kesimpulan) 

 Verifikasi data/ kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara.40 Kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat penulis melakukan penelitan dari tanggal 10-15 Februari 2020 

selama di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 

yang sebenar-benarnya sehingga dapat menjawab rumusan masalah.

 
38 Ibid., hlm. 247. 
39Ibid., hlm. 249.  
40Ibid., hlm. 252.  


