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BAB III 

PEMBAHASAN DAN TEMUAN HASIL PENELITIAN 

 

Pembahasan dan temuan hasil penelitian pada bab ini merupakan jawaban 

hasil penelitian yang didapat selama di Mengkadai, Kecamatan Limun, Kabupaten 

Sarolangun, Propinsi Jambi. Pembahasan ini akan menjawab rumusan masalah 

yang telah ditulis pada BAB I. 

1.3.4 Bagaimana bentuk koreografi tari Singgam Pari masyarakat 

Mengkadai, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun ? 

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

1.3.6 Bagaimana makna simbolis dalam tari Singgam Pari ? 

 

3.1 Bentuk Koreografi Tari Singgam Pari 

Dalam membuat bentuk koreografi, komposisi tari merupakan elemen-

elemen penting dalam membuat suatu tari yang utuh. Hal itu diperjelas oleh 

Seodarsono yang mengatakan bahwa untuk mengetahui bentuk, maka perlu 

mengetahui  komposisi  tari   yang  menjadi  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat 

dipisahkan dalam elemen-elemen yang mendukung sebuah tari yaitu gerak tari, 

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

koreografi kelompok, tema, rias dan kostum, properti tari, pementasan, tata lampu 

dan susunan acara.52 

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

Kebudayaan,1977) hal 40 dan 41. 
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Dari apa yang diungkapkan oleh Sumandiyo dan Soedrsono adalah sesuatu 

yang saling mendukung dan berkaitan satu sama lain. Jika Bentuk adalah wujud 

yang artinya sesuatu yang tampak atau terlihat dan dirasakan oleh panca indra 

kita, maka elemen-elemen dalam membuat tari adalah sesuatu yang berwujud atau 

tampak oleh  panca indra. Penelitian bentuk koreografi tari Singgam Pari ini 

berdasarkan temuan hasil penelitian yang berada di lapangan.  

 

3.1.1 Gerak tari singgam pari 

Gerak menurut Alma M. Hawkins adalah sebuah medium ekspresi, dan dari 

gerak tubuh penari akan terlihat bentuk tari.53 Gerak dalam sebuah tarian biasanya 

mempunyai identitas sehingga tari berbeda dengan tari lainnya. Contohnya tari 

Singgam Pari yang dilakukan dengan cara menyilangkan kaki kanan di depan 

kaki kiri. Tentu saja itu menjadi ciri khas dalam tari itu karena berbeda dengan 

tari-tari lain yang dibuat oleh orang lain.  

Selanjutnya gerak-gerak pada tari ini ditulis menggunakan sistem penulisan 

“bentuk lukisan” yang dijelaskan oleh Humardani mengenai tata cara penulisan 

tari tradisi di Jawa Tengah. Bentuk lukisan dilakukan dengan cara mencoba 

melukiskan gerak tari dengan perincian segmen-segmen yang digerakkan.54  Jadi, 

penulisan dilakukan dengan cara mendeskripsikan gerak  dalam bentuk tulisan 

secara berkala sesuai hitungan. Namun penulis membuat dalam bentuk tabel, 

 
53 Daryusti, Kajian Tari dari Berbagai Seni, (Bukit Tinggi: Pustaka Indonesia, 2001), 

hlm.50. 
54Edi Sedyawati, dkk., Pengetahuan Elementer Tari dan Beberapa Masalah Tari, (Jakarta : 

Direktorat Kesenian Proyek Pengembangan Kesenian Jakarta Departemen Pendidikan dan 

Keebudayaan, 1986), hal. 289.  
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berikut ini adalah bentuk deskripsi gerak tari Singgam Pari. Gerak-gerak tersebut 

dibagi menjadi beberapa motif yang telah  diberi nama. 

 

No. Nama 

motif gerak 

Deskripsi gerak Gambar 

0. Posisi Awal 

sebelum 

masuk 

pentas/ 

panggung 

*posisi tubuh tegak lilin (penari 1-4). 

Penari 1&2: 

*Tangan kanan ke samping kanan 

sejajar bahu, ujung jari kanan ke atas 

dan telapak tangan menghadap ke 

kanan. 

*Tangan kiri di depan dada dengan 

telapak tangan menghadap kanan dan 

ujung jari ke atas. 

Penari 3&4: 

*Tangan kiri ke samping kiri sejajar 

bahu, ujung jari kiri ke atas dan 

telapak tangan menghadap ke kiri. 

 *Tangan kanan di depan dada dengan 

telapak tangan menghadap ke kiri dan 

ujung jari ke atas. 

 

 

 

Gambar 4: posisi awal 

1. Motif I: 

Gerak 

masuk/awal 

dan gerak 

keluar/akhir 

*Posisi tangan tetap 

 (masih sama dengan posisi awal) 

*Penari berjalan ke panggung 

membentuk barisan lurus horizontal  

(kaki saat berjalan tidak rampak/ 

bebas). 

Ctt: 

Dua penari di kiri membuka tangan 

kiri kesamping kiri dan dua penari di 

kanan membuka tangan kanan ke 

samping kanan 

 

 

Gambar 5: posisi masuk 
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2. Motif II: 

Gerak 

salam 

Bunyi gong ke-1: 

*Tubuh tegak lilin 

*kedua tangan berada di depan dada 

dengan telapak tangan yang saling 

berhimpit. 

*ujung jari menghadap ke atas. 

Bunyi gong ke-2: 

*kedua lutut ditekuk 

*kedua tangan saling membuka seperti 

gerakan mempersilahkan dengan 

telapak tangan menghadap ke atas, 

lalu kedua tangan saling bertemu 

kembali di depan dada dengan lutut 

yang diluruskan kembali. 

Gong ke-3: 

Kedua tangan diturunkan ke bawah  

seperti sikap siap dengan ujung jari ke 

bawah. 

Gong ke-4 sampai 6: diam  

 

 

 

Gambar 6: salam 

3. Motif III: 

Lenggak 

lenggok 

Sa: 

*kaki kanan diangkat sedikit (sekira 1 

kepal) 

*k-2 tangan diayunkan ke kanan.  

Tu:  

*Kaki kanan diturunkan 

* tangan kanan berhenti di samping 

pinggul dengan siku  lurus dan tangan 

kiri di depan perut dengan siku di 

tekuk. 

Du: 

*kaki kiri diangkat sedikit (sekira 1 

kepal) 

*k-2 tangan diayunkan ke kiri  

A:  

*Kaki kiri diturunkan 

* tangan kiri berhenti di samping 

pinggul dengan siku  lurus dan tangan 

kanan di depan perut dengan siku di 

tekuk. 

Ctt: Gerakan ini dilakukan terus 

menerus selama 2x8 (sampai penyanyi 

mulai bernyanyi) 

 

  

Gambar 7: 

Lenggak-Lenggok 
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4. Motif IV: 

Singgam 

Pari I 

Sa: 

*kaki kanan disilangkan ke depan kaki 

kiri (tidak menyentuh lantai) 

*tangan kiri di pinggang kiri 

*tangan kanan diayunkan menuju kiri 

*kepala menghadap kiri 

Tu: 

Kaki kanan menyentuh lantai 

Du: 

*kaki kanan tetap disilangkan (tidak 

menyentuh lantai) 

*tangan kiri tetap di pinggang kiri 

*tangan kanan diayunkan menuju 

kanan 

*kepala menghadap kanan 

A: 

Kaki kanan menyentuh lantai 

Ctt:  

Gerakan ini dilakukan sampai 

pergantian lirik syair lagu. 

 

 

 

 

Gambar 8&9 : 

Singgam Pari dan bentuk 

kaki 
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5. Motif V: 

Singgam 

Pari II 

Sa: 

*kaki kanan kesamping kanan 

*tangan kanan ke atas dengan siku 

sedikit di tekuk. 

*tangan kiri di pinggang 

*kepala sedikit menoleh kanan. 

Tu: 

*kaki kiri melangkah ke kanan dengan 

diletakkan disamping kaki kanan. 

*kepala menoleh ke kanan 

Du: 

*kaki kiri kesamping kiri 

*tangan kiri ke atas dengan siku 

sedikit ditekuk 

*tangan kanan di pinggang 

*kepala sedikit menoleh ke kiri 

A: 

*kaki kanan ke samping kiri 

*kepala menoleh ke kiri 

 

 

 

 

Gambar 10&11: 

Bentuk gerak kaki  dan 

tangan motif Singgam Pari II 
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6.  Motif VI: 

Singgam 

Pari III 

Sa: 

*kaki kiri maju 

*tangan kiri di depan (sejajar pinggul) 

Tu: 

*kaki kanan maju (diletakan sejajar 

kaki kiri) 

*tangan kanan diayunkan kearah 

tangan kiri sehingga telapak tangan 

menghadap ke bawah 

*pandangan menghadap ke dua tangan 

Du: 

*kaki kiri sedikit di angkat dan 

diturunkan kembali pada posisi tadi 

A: 

*Kaki kanan diangkat dan diletakan 

dibelakang kaki kiri 

*tangan kanan diayunkan ke belakang 

yang diikuti tubuh 

*pandangan ke tangan kanan 

 

 

 

 

 

Gambar 12&13: 

Singgam Pari III 

 

 

Tabel 2: Deskripsi gerak 
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3.1.2 Desain lantai 

Desain lantai (floor design) menurut Soedarsono ialah garis-garis di lantai 

yang dilalui penari atau garis-garis di lantai yang dibuat oleh formasi penari 

kelompok.55  Secara garis besar, garis mempunyai dua pola dasar, yaitu garis lurus 

dan garis lengkung. Karena desain yang dihasilkan dalam tari Singgam Pari ini 

adalah formasi kelompok dan bukan individu, maka pola lantai yang saya lihat 

berdasarakan posisi masing-masing penari. Di bawah ini merupakan gambaran 

dari pola lantai penari Singgam Pari dengan jumlah 4 orang penari. 

No. 
Pola Lantai Keterangan Hitungan 

1 

  
   

  X 
 

    

pola penari masuk 

(formasi garis lurus) 1x8 
    X     

    X     

   X     

           

2 

          

pola penari sampai  

salam (formasi garis 

lurus) 

1x3(kode 
konuong) 
+ 4x bunyi 

kode masuk 
gong 

          

          
 X X X X 

          

3 

          
 

pola penari melakukan 

gerakan Singgam Pari 

I  

7x2 transisi 
14x2 Singgam 

Pari 1 

  X   X   

          

  X   X   

          

4  

X                 

 

 

X     

 

 
X 

 

X 

Singgam Pari II 

Singgam Pari I 

Singgam Pari II 

14x2 Singgam 
Pari 2 

13x2 Singgam 
Pari 1 

14x2 Singgam 
Pari 2 

 
55 Soedarsono, Op.Cit., hlm. 42. 
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5 

  
   

X 
 

    
saling memutar satu 

sama lain (formasi garis 

lurus namun desain 

lantai yang dilalui 

masing-masing penari 

adalah lengkung) 

13x2  

    X     

  
   

X 
 

    

    X     

          

 

No. Pola Lantai Keterangan Hitungan 

6 

            

saling berhadapan  

(formasi garis lurus) 

 14x2 

Singgam 

Pari 1 

  X   X     

            

  X 
 

X     

            

7 

            

penari memutar membentuk  

lingkaran  

(formasi garis lengkung) 

 14x2 

Singgam 

Pari 2 

  X   X     

            

  X   X     

           

8 

            

saling berhadapan kembali 

(formasi garis lurus) 

 

14x2 

Singgam 

Pari 1  

  X   X     

            

  X   X     

            

9 

            

2 kali bertukar tempat 

(formasi garis lurus) 

14x2 
Singgam 
Pari 2  

  X   X     

          

  X   X     

            

 

10  

X  
 
 
 
X  

 

 

X  

 

  X   

  
saling berhadapan kembali 

(formasi garis lurus) 

14x2 

Singgam 

Pari 1  
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11.  

X 
 
 
 
X 
 

 

X  

 

X  

  

Menghadap depan (formasi 

garis lurus) 

Singgam Pari II 

Singgam Pari I 

14x2 

Singgam 

Pari 2 

14x2 

Singgam 

Pari 1 

12 

            

Posisi gerakan Singgam Pari 

II, Singgam Pari I & salam 

 (formasi garis lurus) 

  
  

14x2 
Singgam Pari 

2 
13x2 

Singgam Pari 
1 

 1x2 Salam 
  
  

            

  
 
 
  

        

  X  X X X   

  

          

13 

            

posisi keluar panggung 

(formasi garis lurus) 

3x bunyi 
gong kode 
arah hadap 
1x8 keluar  

            

            

  X X X X   

            

 
 

        

 

Tabel 3 : Deskripsi Pola Lantai. 

Keterangan Tabel : 

X : penari 1 

X : penari 2 

X : penari 3 

X : penari 4 

 : Arah hadap ke kiri 

 : Arah hadap ke kanan 

 : Arah hadap ke depan 

 : Saling memutar seperti 

lingkaran 

 : Berjalan mengikuti arah 

panah 

 : Cross/ menyebrang atau 

saling bertukar tempat 
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Dari gambar pola lantai yang telah dibuat, dapat dilihat bahwa formasi 

penari tari Singgam Pari lebih dominan menggunakan formasi garis lurus. Garis 

lurus yang dibentuk berupa garis segi empat, vertikal maupun horisontal. 

Sedangkan formasi garis lengkung, para penari membentuk sebuah pola 

melingkar/lingkaran.  

 

3.1.3 Desain atas 

Desain atas adalah desain yang dibuat oleh anggota badan yang berada di 

atas lantai.56 Tentu saja desain atas ini adalah desain yang dapat dilihat oleh 

penonton. Ada 19 desain yang disebutkan oleh Soedarsono, yaitu datar, dalam, 

vertikal, horisontal, kontras, murni, statis, lurus, lengkung, bersudut, spiral, tinggi, 

medium, rendah, terlukis, lanjutan, tertunda, simetris dan asimetris.57Dari gerak 

yang telah dilukisankan dalam sebuah tulisan, tampak bahwa tari Singgam Pari 

ini banyak menggunakan beberapa desain.  

Berikut ini adalah tabel dari desain-desain yang ada pada setiap motif gerak 

berdasarkan urutan gerak yang telah dideskripsikan pada tabel gerak tari Singgam 

Pari. 

 

 

 

 

 

 
56 Hasnah, Op.Cit., hlm. 102. 
57 Soedarsono, Op.Cit. hlm. 43-46. 
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No. Nama Gerak Desain-desain yang ada dalam gerak 

0. Posisi awal Desain lurus (tubuh dan tangan), vertikal (kaki hingga 

kepala), horisontal (tangan kanan lurus), asimetris 

(perbedaan posisi kedua bentuk tangan). 

1. Masuk  Desain lurus, vertikal, horisontal, asimetris, desain 

tertunda (selendang penari), statis (pose tangan tetap 

namun kaki bergerak maju terus menerus). 

2. Salam Desain lurus, vertikal, asimetris, desain tertunda 

(selendang penari). 

3. Lenggak-

lenggok 

Tertunda, bersudut (tangan mengarah ke bawah 

membentuk sudut siku-siku) 

4. Singgam Pari  Tertunda, dalam, luar, dan  asimetris 

5. Singgam Pari 

II 

Tertunda, lengkung (tangan) 

6. Singgam Pari 

III 

Tertunda, dalam dan luar (tangan) 

 

Tabel 4 : Desain-Desain yang ada dalam tari Singgam Pari. 

 

Berikut ini adalah penjabaran dari 19 desain oleh Soedarsono. 

1.  Datar   : desain yang apabila dilihat dari arah penonton, badan 

penari tampak perspektif. Semua anggota badan dalam 

postur mengarah ke samping. 

2.  Dalam  : desain yang apabila dilihat dari arah penonton, badan 

penari tampak memiliki perspektif dalam. 

3.  Vertikal  : desain yang menggunakan badan pokok yaitu tungkai dan 

lengan menjulur  ke atas atau ke bawah. 
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4.  Horisontal : desain yang menggunakan sebagian besar dari anggota 

badan mengarah ke arah garis horisontal. 

5.  Kontras  : desain yang menggunakan garis-garis silang (berbeda) 

dari anggota-anggota badan atau garis-garis yang akan 

bertemu bila dilanjutkan. 

6.  Murni  : desain yang ditimbulkan oleh postur penari  yang sama 

sekali tidak menggunakan garis kontras. 

7.  Statis   : desain yang menggunakan pose-pose yang sama dari 

anggota  badan walaupun badan yang lain bergerak. 

8.   Lurus   : desain yang menggunakan garis-garis lurus pada anggota-

anggota badan seperti tungkai, torso dan lengan. 

9.   Lengkung  : desain dari badan dan anggota-anggota badan lainnya yang 

menggunakan garis-garis lengkung. 

10.  Bersudut  : desain yang banyak menggunakan tekukan-tekukan tajam 

pada sendi-sendi seperti pada lutut, pergelangan kaki, siku 

dan pergelangan tangan. 

11.  Spiral   : desain yang menggunakan lebih dari satu garis lingkaran 

yang searah pada badan dan anggota badan. 

12.  Tinggi   : desain yang dibuat pada bagian dari dada penari sampai ke 

atas. 

13.  Medium  : desain yang dipusatkan pada daerah sekitar dada ke bawah 

sampai pinggang penari. 

14.  Rendah  : desain yang dipusatkan pada daerah yang berkisar antara 

pinggang penari sampai lantai. 

15.  Terlukis  : desain bergerak yang dihasilkan oleh salah satu atau 

beberapa anggota badan atau properti tari yang bergerak 

melukiskan sesuatu. 

16.  Lanjutan  : desain yang berupa garis lanjuta yang seolah-olah ada 

yang ditimbulkan oleh salah satu anggota badan.58 

 
58  Soedarsono, Op.Cit. hlm. 43-46. 
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17.  Tertunda  : desain yang terlukis di udara  yang ditimbulkan oleh 

rambut panjang, rok panjang dan lebar, selendang panjang 

dan lain-lain. 

18.  Simetris : desain yang dibuat dengan menempatkan garis-garis 

anggota badan yang kanan dan kiri berlawanan arah tetapi 

sama (seimbang). 

19.  Asimetris : desain yang dibuat dengan menempatkan  garis-garis 

anggota badan yang kiri berlainan dengan kanan (tidak 

seimbang). 

 

 

3.1.4 Desain musik 

Desain musik adalah pola ritmik dalam sebuah tari. Pola ritmik itu timbul 

karena gerakan tari yang sesuai dengan melodi, harmoni dan frase musik.59 Musik 

yang ada dalam tarianpun bukan hanya sebagai pengiring, namun juga bagian dari 

koreografi tari itu sendiri. Dengan adanya musik, tari yang ditarikan dapat 

meyampaikan sebuah rasa yang ingin dibagikan kepada para penonton. Serta 

pesan apa yang ingin disampaikan oleh penari dan pemusik kepada para 

pendengar. Berikut ini adalah transkrip musik Singgam Pari yang telah 

diterjemahkan ke dalam not oleh Muhammad Alfath. 

 
59 Hasnah, Op.Cit., hlm. 106. 
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Gambar 14 : Konuong atau Gong 

(Foto: Siti Amalia Rizki, 2020) 

 

 
Gambar 15 : Accordion 

(Foto: Siti Amalia Rizki, 2020) 
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Gambar 16: Kromong/kolintang 

(Foto: Siti Amalia Rizki, 2020) 

 

 
Gambar 17: Kompangan 

(Foto: Siti Amalia Rizki, 2020) 
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Gambar 18: Piul/ Biola 

(Sumber: Google.60) 

 

Musik yang ada dalam mengiringi tari Singgam Pari merupakan hasil dari 

beberapa alat musik yang dimainkan. Alat-alat musik yang dipakai pada tari 

Singgam Pari berupa, konuong atau gong gambar 13, accordion gambar 14, 

kolintang/kromong gambar 15, kompangan gambar 16 dan piul/ biola gambar 17. 

Dari banyaknya alat musik yang dimainkan, konuong atau gong merupakan alat 

musik utama yang menjadi penanda untuk memulai musik dan kode untuk 

memulai gerak. 

3.1.5 Desain dramatik 

 Desain dramatik adaalah tahap-tahap emosional  untuk mencapai klimaks 

dalam sebuah tarian.61 Desain ini dapat dilihat oleh masyarakat awam dalam 

bentuk tempo lagu yang semakin lama semakin cepat atau klimaks sehingga dapat 

 
60https://4.bp.blogspot.com/_qXibZRvQ9W8/SvqwBLn3qI/AAAAAAAAAEU/sbrtaNub

0AI/s320/violin.jpg, diakses tanggal 31 Agustus 2020. 
61 Hasnah, Op.Cit., hlm. 103. 

https://4.bp.blogspot.com/_qXibZRvQ9W8/SvqwBLn3qI/AAAAAAAAAEU/sbrtaNub0AI/s320/violin.jpg
https://4.bp.blogspot.com/_qXibZRvQ9W8/SvqwBLn3qI/AAAAAAAAAEU/sbrtaNub0AI/s320/violin.jpg
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merasakan kekuatan emosional penari. Namun dalam tari Singgam Pari ini, tari 

tidak memiliki desain dramatik. Hal itu dikarenakan musik yang dihasilkan dari 

awal hingga akhir tidak mengalami perubahan seperti mempercepat tempo musik 

maupun tempo gerak penari. Penari melakukan gerak secara konstan.  

3.1.6 Dinamika 

 Menurutu La Merry dalam buku Sudarsono “Dinamika adalah kekuatan 

dalam menyebabkan gerak menjadi hidup dan menarik”.62 Dalam membangun 

hubungan antara gerak tari dan musik tidaklah mudah, apa lagi jika itu diciptakan 

berdasarkan kehidupan yang terjadi pada waktu itu. Seperti tari Singgam Pari, 

baik gerakan maupun musik tidak banyak terjadi perubahan tempo. Pada gerak 

tarinya, hitungan hanya dilakukan 1x2 pada setiap motif dan dilakukan secara 

berulang-ulang hingga pergantian lirik lagu. Sedangkan musiknya memiliki 

bagian awal dan musik inti yang mengiringi setiap perubahan motif gerak dengan 

tempo yang tidak berubah. 

 

3.1.7 Koreografi kelompok 

Menarikan tari Singgam Pari  dilakukan secara berkelompok yang terdiri 

dari 4, 6, & 8 penari. Jumlah penari yang menarikan tarian ini haruslah berjumlah 

genap, karena tarian ini dilakukan secara berpasangan dengan cara saling 

berhadapan. Penari tarian ini adalah perempuan yang masih anak-anak hingga 

remaja pada saat itu. Para penari perempuan juga tidak memiliki ritual atau 

pantangan yang harus dilakukan sebelum menari. Contohnya seperti harus anak-

 
62 Sudarsono, Op.Cit., hlm.49.  
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anak, gadis atau sudah baligh dan hal lainnya. Hal itu dibuktikan dengan salah 

satu penari yang sebelumnya adalah anak-anak, kini beliau sudah menikah dan 

memiliki anak namun masih menari pada saat pertunjukan yang berlangsung 

malam hari, 14 februari 2020. 

 

3.1.8 Tema 

Menurut Hasnah Tema merupakan suatu pemikiran menyeluruh dari sebuah 

persoalan dengan tujuan tertentu.63 Tema juga menjadi peran penting dalam 

menentukan konsep awal sebuah koreografi tari. Konsep awal itu berupa ide yang 

akan dikembangkan nantinya. Ide dalam menentukan tema biasanya terinspirasi 

dari persoalan hidup atau kejadian sehari-hari, baik itu dari pengalaman pribadi 

maupun orang lain. Dengan adanya tema, proses pembuatan sebuah karya tari 

menjadi lebih terkonsep sehingga berbeda satu dengan lainnya. Tentu saja tema 

itu nantinya dapat mempengaruhi pembuatan komposisi-komposisi tari yang 

dibuat sehingga menjadi sebuah identitas. Oleh karenanya, Tema menjadi hal 

pokok yang harus pertama kali koreografer tentukan. 

Tari Singgam Pari sudah pasti memiliki tema di dalamnya. Hal itu bisa kita 

lihat dari judul tari yang memakai nama dari salah satu ikan. Ikan Pari menjadi ide 

atas terbuatnya tari Singgam Pari. Masyarakat Mengkadai yang dulu menganggap 

ikan itu berbahaya karena duri tajam pada ekornya sehingga dapat melukai 

manusia saat beraktivitas di air. Tentu saja  tema ini dekat sekali dengan aktivitas 

 
63 Hasnah, Op. Cit., hlm. 100. 
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mereka dimana sungai merupakan tempat mereka beraktivitas setiap harinya, 

mulai dari mencuci hingga mandi. 

 

3.1.9 Tata rias dan kostum 

Rias dan kostum atau busana menjadi hal yang paling penting dalam tari. 

Riasan pada masa itu tidaklah tampak atau mewah seperti sekarang dimana pada 

masa itu hanyalah memakai bedak tanpa alas atau foundation dan pewarna bibir. 

Berbeda dengan make up yang ada pada 10 tahun  kebelakang  ini dimana 

masyarakat memakai  foundation, pemerah pipi (blush on), lipstic, alis mata, 

eyeshadow dan bulumata palsu. Berikut ini adalah foto dari busana para penari 

Singgam Pari. 

 
Gambar 19: Baju kurung penari dan penyanyi 

(foto: Siti Amalia Rizki, 2020) 
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Gambar 20 : Songket penari 

(foto: Siti Amalia Rizki, 2020) 

 

 

Gambar 21 : Teratai Penari 

(foto: Siti Amalia Rizki, 2020) 
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Gambar 22: teratai penyanyi penyanyi 

(foto: Siti Amalia Rizki, 2020) 

 

 

Gambar 23: Kostum yang dipakai penari secara utuh 

(foto: Siti Amalia Rizki, 2020) 

 

Pada gambar 18 merupakan pakaian yang dikenakan baik oleh penari 

maupun penyanyi dari Singgam Pari. Masyarakat Desa Temenggung yang ada di 
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Dusun Mengkadai menyebutnya dengan baju kurung melayu. Gambar 19 

merupakan sepasang songket, songket yang dipakai sebagai penutup kepala yang 

di sebut Tengkuluk oleh masyarakat Jambi dan Songket dipasang di pinggang 

layaknya menyerupai rok panjang. Sedangkan gambar 20 & 21  merupakan teratai 

yang dikenakan di leher penari dan penyanyi menutupi dada. Warna hijau 

digunakan untuk para penari dan warna merah digunakan oleh penyanyi. Gambar  

22 adalah pemakaian kostum tari secara utuh mulai dari baju, kain, tengkuluk, 

teratatai hingga selendang. 

 

3.1.10 Properti tari 

 Walaupun selendang ini juga bagian dari kostum penari, namun selendang 

yang diikatkan di pinggang itu juga bisa digolongkan menjadi properti penari, 

karena ada desain yang dimainkan dalam selendang melalui tangan penari.  

 
Gambar 24: selendang Penari 

(Foto: Siti Amalia Rizki, 2020) 
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Terlihat dalam gambar 23 bahwa selendang yang menjadi properti penari 

itu diikatkan pada pinggang penari setelah baju merahnya. Selendang itu diikatkan 

di bagian jarin sehingga terus digerakan oleh tangan penari tanpa sekalipun 

dilepas. Warna dari selendang panjang pun sama seperti rok dan penutup 

kepalanya, yaitu kuning. 

 

3.1.11 Tata pentas 

Menentukan bagian pentas atau batas-batas ruang menari, masyarakat 

menggunakan terpal berwarna biru. Menurut Yulinar, biasanya panggung yang 

dibuat menggunakan papan-papan yang disusun bersama-sama sehingga 

membentuk panggung. Penontonpun dapat melihat dari segala arah layaknya 

seperti teater arena. Meskipun begitu, salam mereka menghadap para petinggi-

petinggi yang datang sebelum dipersilahkan duduk sehingga itu menjadi bagian 

depan menurut penari. 

 

Gambar 25 : panggung penari 

(Foto : Siti Amalia Rizki, 14 februari 2020) 
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Gambar 19 merupakan gambaran pementasan tari Singgam Pari dengan 

penonton dari segala arah. Sama halnya dengan tari-tari penyambutan yang ada di 

Kota Jambi seperti Tari Sekapur Sirih dan Persembahan. Meskipun posisi 

penonton untuk melihat penari tidak teratur layaknya seperti panggung arena, 

namun untuk penghormatan para penari menghadap ke arah tamu-tamu yang 

dihormati seperti para petinggi yang datang ke Desa Temenggung sehingga itu 

menjadi titik depan bagi mereka. 

 

3.1.12 Tata cahaya 

Pada pengaturan cahaya saat penampilan, dahulu mereka menggunakan 

obor yang terbuat dari bambu untuk menerangi berbeda dengan sekarang yang 

bisa menggunakan lampu dengan what 25-50 whatt. Untuk peletakan cahaya, 

mereka tidak mengaturnya atau terkesan berantakan tanpa mempertimbangkan 

keindahan atau tata letak dari suatu penerangan dalam pertunjukan. Hal itu 

dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat dari dulu hingga sekarang 

mengenai bagaimana tata letak yang baik dan benar agar pertunjukan dapat lebih 

dinikmati. 

 

3.1.13 Acara pertunjukan 

 Pada pertunjukannya tanggal 14 Februari 2020, tari ini ditampilkan di 

halaman rumah Pak Saidi, seorang penanggung jawab adat di Desa Temenggung 

sekaligus yang dipercaya menyimpan alat musik Singgam Pari. Menurut Pak 

Saidi beserta  beberapa warga sekitar, “tari Singgam Pari dulunya ditampilkan 
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malam hari pada acara-acara pengangkatan pemimpin daerah,  penyambutan 

tamu-tamu penting atau petinggi yang datang ke Desa Temenggung”. Sama 

halnya seperti tari Sekapur Sirih maupun tari Persembahan Kota Jambi, tari 

Singgam Pari juga ditampilkan saat para tamu masih berdiri dan disambut oleh 

penari Singgam Pari.  

Setelah penari selesai menari, barulah 2 orang maju membawa sirih yang 

ada dalam cerano untuk diberikan sebagai bentuk penghormatan bagi masyarakat 

Jambi kepada petinggi ataupun orang-orang yang dihormati. Dua orang yang 

membawa cerano biasanya adalah orang yang telah dewasa tanpa batasan umur 

dan bukan bagian dari penari. Kemudian, barulah tamu undangan dipersilahkan 

masuk ke dalam ataupun duduk di tempat yang telah disediakan. 

 

3.2 Latar Belakang Ide Tari Singgam Pari  

Dalam mengkaji latar belakang ide, tentu saja tidak terlepas dari sejarah, 

ataupun cerita yang diwarisi secara turun temurun. Untuk mecari tau, penulis 

menggunakan folklor menurut Jan Harold Brunvand yaitu sebagai kebudayaan 

suatu kolektif (kelompok) 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).64 Penyebaran dan pewarisannya dilakukan secara 

lisan melaui tutur kata masyarakat dari mulut ke mulut.  

 
64 James Dananjaja, Ibid., hlm.2. 



67 
 

Penyebaran folklor di Indonesia menurut Jan Harold Brunvand bisa dibagi 

dalam tiga kelompok.  

Pertama folklor lisan seperti : (a)bahasa rakyat/logat (folk speech), 

slang, sirkumlokusi, julukan, dan title kebangsawanan;(b) 

ungkapan tradisional seperti pribahasa, pepatah dan pameo ; (c) 

pertanyaan tradisional seperti teka-teki; (d) puisi rakyat seperti 

pantun rakyat, gurindam; (e) cerita rakyat; (f) nyanyian rakyat. 

Kedua folklor sebagian lisan contohnya seperti teater rakyat, tari, 

adat istiadat, upacara dan pesta rakyat. Ketiga adalah folklor bukan 

lisan seperti pakaian, arsitektur, kerajinan tangan, perhiasan tubuh 

adat, makanan, minuman dan obat-obatan tradisional.65 

 

Adapun yang menjadi bagian dari folklor dalam pertunjukan Singgam Pari 

yaitu lirik lagu yang dinyanyikan, gerak tari dan busana penari.  

 

3.2.1 Lirik lagu 

Lirik lagu yang dinyanyikan dalam tari Singgam Pari  yang ada di 

Mengkadai ini dapat digolongkan ke dalam folklor lisan. Artinya penyebaran 

dilakukan dari satu kelainnya dengan berbicara. Karena termasuk folklor lisan 

maka lirik yang dipakai tidaklah pasti atau sering berubah-ubah. Lirik lagu ini 

memiliki sajak abab layaknya pantun dengan bahasa daerahnya. Berikut ini 

beberapa lirik lagu yang pernah dipakai mengiringi tari Singgam Pari. 

 

Singgam pari lalumayang kami 2x 

Awan la diawan, awan di awan (lamoludo tinyo/ keno layang pari) 2x 

Iko ilang la di alam pari 2x 

Turun la bemain, turun bemain tana la yang tinggi 2x 

 

Racun pari telah membayangi (terfikir) kami 2x 

Awas lah di awas (hati-hati), hati-hati terkena dia 2x 

Jika hilang di alam pari (air) 2x 

Turunlah bermain, turun bermain tanah yang tinggi 2x 

 
65 James Dananjaja, Ibid., hlm. 21. 
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Buah cempedak duolah sejajar 2x 

Kalau layo masak, kalau la masak tolonglah julukan 2x 

Kami budayo berulang belajar 2x 

Kalao la yo salah, kalao la salah tolongla tunjukan 2x 

 

Buah cempedak dualah sejajar 2x 

Kalau sudah masak, kalau sudah masak tolonglah ambilkan  2x 

Kami budayo mengulang belajar 2x 

Kalau lah salah, kalau lah salah tolonglah beri tau 2x 

 

Padi balek lajurami tinggal 2x 

Sesatlah menjadi, sesat menjadi padang la katutu 2x 

Kami balek apola yang tinggal 2x 

Apola pengobat, apo pengobat hati kami rindu 2x 

 

Padi kembali jerami tertinggal 2x 

Sesatlah menjadi, sesat menjadi pandangan ketutup 2x 

Kami pulang apa yang tinggal 2x 

Apa pengobat, apa penngobat  hati kami rindu 2x 

 

 

Karena lirik ini diturunkan secara lisan, maka kata-kata yang diberikan pun 

selalu berbeda-berbeda. Namun untuk bait pertama, lirik lagu yang dipakai selalu 

lirik itu, hal itu dapat dibuktikan oleh penulis yang meneliti tahun 2016, 2019 dan 

2020 saat berkunjung ke Mengkadai untuk menanyakan ulang lagu Singgam Pari. 

Untuk lirik lagu pertama Singgam Pari termasuk ke dalam puisi klasik 

(puisi lama) yang di sebut dengan syair. Adapun “ciri-ciri syair  yaitu terdiri atas 

empat baris, tidak memiliki sampiran sehingga semuanya adalah isi, dan berirama 

atau bersajak a-a-a-a”66, sehingga empat baris pertama bisa di sebut dengan syair. 

Karena, setiap akhirannya adalah vokal i dan semuanya merupakan isi yang saling 

 
66 Candra Subrata, Kumpulan Puisi-Pantun & Peribahasa, (Solo: CV.Beringin 55, 0000), 

hal. 15. 
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menyambung antara baris 1,2,3 dan 4. Isi yang dimaksud dapat berupa cerita, 

pesan/petuah, kisah, dan nasihat. 

Pada lirik pertama yang berbunyi “Singgam pari lalumayang kami 2x; Awan 

la diawan, awan di awan (lamoludo tinyo/ keno layang pari) 2x; Iko ilang la di 

alam pari 2x; Turun la bemain, turun bemain tana la yang tinggi 2x”, merupakan 

syair puisi lama. Isi yang diceritakan dalam lirik lagu Singgam Pari adalah ikan 

pari yang dulunya sering terlihat di sungai-sungai. Ikan tersebut dulunya pernah 

menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Sarolangun, khususnya di daerah 

Mengkadai. Menurut Yulinar “sungai-sungai dulunya pernah terlihat ikan pari 

yang bersembunyi di antara pasir-pasir dalam air sungai, sehingga sering tidak 

terlihat saat beraktivitas di sungai”.67 Hal itu membuat masyarakat harus berhati-

hati karena jika tubuh pipinya terinjak oleh kaki-kaki manusia, maka  duri pada 

ekornya akan memecut kaki sehingga dapat merobek pergelangan kaki.  

Syair Singgam Pari tersebut berisi pesan/nasihat untuk anak-anak  yang 

sedang bermain di air agar selalu berhati-hati. Para orang tua menganjurkan 

anaknya agar bermain di daratan baik itu tanah atau tepi sungai dari pada di dalam 

air sungai. Hal itu dilakukan untuk melindungi anak dari bahaya yang ada di 

sungai, salah satunya ikan Pari. 

 
67 Wawancara Yulinar, Mangkadai,  14 Februari 2020. 
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Gambar 26: ikan pari air tawar 

Sumber: google.68  

 

 
Gambar 27: ikan pari laut 

Sumber : google.69 

 

Gambar tersebut (gambar 22 & 23) merupakan bentuk dari ikan pari yang 

berada di air tawar dan laut. Bentuk ekor ikan pari seperti cambuk dengan duri 

tajam di tengah ekornya. Meskipun semua ekor ikan pari beracun, namun jenis 

ikan pari air tawar dengan air laut tentulah berbeda. Ikan pari air tawar cenderung 

 
68https://2.bp.blogspot.com/dOPaiM1vIwI/U2soORIjuyI/AAAAAAAAAh4/k4DmjznQFf

g/s1600/pari+emas.png, diakses tanggal 20 Agustus 2020. 
69 https://www.yuksinau.id/wp-content/uploads/2019/05/Ikan-Pari.jpg, diakses tanggal 20 

Agustus 2020. 

https://2.bp.blogspot.com/dOPaiM1vIwI/U2soORIjuyI/AAAAAAAAAh4/k4DmjznQFfg/s1600/pari+emas.png
https://2.bp.blogspot.com/dOPaiM1vIwI/U2soORIjuyI/AAAAAAAAAh4/k4DmjznQFfg/s1600/pari+emas.png
https://www.yuksinau.id/wp-content/uploads/2019/05/Ikan-Pari.jpg
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bulat sedangkan ikan pari air laut memiliki sirip menyerupai sayap atau layang-

layang. 

Bagian ke-2 dalam lirik Singgam Pari yang berbunyi “(1)Buah cempedak 

duolah sejajar 2x; (2)Kalau layo masak, kalau la masak tolonglah julukan 2x; 

(3)Kami budayo berulang belajar 2x;(4) Kalao la yo salah, kalao la salah 

tolongla tunjukan 2x”  adalah sebuah pantun mengenai nasehat ajaran hidup. Pada 

bagian sampiran (baris 1&2) penyanyi membahas mengenai buah cempedak yang 

telah matang dipohon dan meminta tolong untuk diambilkan. Sedangkan bagian 

isi pantun (baris 3&4) mengajak masyarakat untuk saling mengingatkan satu sama 

lain jika apa yang dipelajari/ dilakukan itu salah. Anjuran untuk saling 

mengingatkan itu juga terdapat di dalam Al-Qur’an surah An-Nahl ayat 125 

“Serulah manusia kejalan Allah dengan hikmah (bijaksana) dan pelajaran yang 

baik dan bantalah mereka dengan cara yang lebih baik”.70 

Biasanya anjuran saling mengingatkan ini selain dalam kehidupan sehari-

hari, juga terdapat saat perhelatan pernikahan yang disebut dengan tunjuk  ajar 

tegur sapo dari tuo-tuo tengganai kepada kedua mempelai (pengantin). Nasehat 

itupun masih dilakukan hingga sekarang saat perhelatan. 

Bagian ke-3  dari lirik lagu Singgam Pari “(1)Padi balek lajurami tinggal 

2x; (2)Sesatlah menjadi, sesat menjadi padang la katutu 2x; (3)Kami balek apola 

yang tinggal 2x; (4)Apola pengobat, apo pengobat hati kami rindu 2x” masih 

merupakan pantun. Namun isi dari bagian ini menceritakan perpisahan atau 

berakhirnya tarian ini. Pada baris 1& 2 mereka menggunakan istilah “padi balek 

 
70 https://tafsirweb.com/4473-quran-surat-an-nahl-ayat-125.html, diakses tanggal 20 

Agustus 2020. 

https://tafsirweb.com/4473-quran-surat-an-nahl-ayat-125.html
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lajurami tinggal, sesatlah menjadi padang la katutu” , maksudnya saat 

tanaman/batang padi bersama namun harus terpisah karena hanya padi yang di 

bawa pulang oleh petani sedangkan jerami ditinggal. Baris ini hanyalah sampiran 

untuk pengantar isi pantun pada baris ke-3 yaitu  “kami balek apolah yang 

tinggal, apolah pengobat hati rindu”. Maksud dari lirik itu adalah sebuah 

ungkapan kerinduan setalah berakhirnya acara. Saat berpisah mereka akan 

merindukan satu sama lain. Kerinduan tersebut bisa terhadap tamu yang yang 

dihormati, teman, saudara yang telah datang dan berharap bertemu kembali 

sebagai pengobat hati yang rindu. 

Dari ketiga bagian lirik lagu Singgam Pari itu, semuanya menceritakan 

mengenai nasehat dan ajaran hidup pada masa itu dengan menggunakan dialek 

masyarakat yang tinggal di Mengkadai, Kecamatan Limun. Meskipun yang 

menjadi sebuah ide tari berasal dari ikan pari, namun lirik yang berhubungan 

dengan ikan pari hanya terdapat pada bagian pertama, sedangkan bagian ke-2 dan 

ke-3 tidak berhubungan dengan ikan tersebut. Itulah yang melatarbelakangi lirik 

lagu dari tari Singgam Pari. 

 

3.2.2 Gerak tari 

Gerak Tari Singgam Pari bisa dikategorikan folklor sebagian lisan yang 

merupakan campuran dari unsur lisan dan bukan lisan. Kenapa dikatakan 

demikian? karena tari ini diajarkan secara lisan atau mulut ke mulut sehingga 

secara turun temurun akan memiliki perbedaan cara menari. Namun tari ini masih 

memiliki penari yang sampai sekarang yang artinya tampak jika mereka sudah 
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menarikannya. Hanya saja tari ini tidak memiliki video, foto, dan pencatatan 

gerak di masa lalu. Untuk pencatatan gerak tari singgam Pari telah di tulis 

sebelumnya pada penjabaran bentuk gerak  di halaman 41. 

Gerak tari yang menjadi bagian folkor ada pada bagian gerak yang 

menirukan ikan pari terdapat pada gerak “Singgam Pari I”. Gerakan itu disebut 

gerakan imitatif(tiruan) dari gerak ikan pari. Tentu saja gerak dari tari ini tidak 

terlepas dari cerita masyarakat yang bersifat “katanya” atau sebuah keyakinan dari 

masyarakat. Gerak ini diadaptasi dari bentuk tubuh ikan pari. Ekornya yang 

panjang ditandai dengan gerakan kedua kaki yang saling menyilangkan secara 

terus menerus. Sedangkan tubuhnya yang besar menyambung pada siripnya 

digambarkan dengan selendang yang diikatkan di jari tangan. 

Menurut Yulinar “ikan pari dulunya sangat mudah ditemui di sungai. 

Aktivitas yang sering kami lakukan di sungai  merupakan aktivitas kami sehari-

hari pada masa itu. Sungai yang jernih yang dengan dipenuhi bebatuan besar 

sehingga kita bisa mencuci di atasnya. Namun, mereka harus berhati-hati terhadap 

ikan pari yang bersembunyi di bawah pasir-pasir dalam air. Jika kita menginjak 

tubuh dari ikan tersebut, maka ekornya yang panjang akan langsung dikibaskan ke 

kaki kita”.71 

Jadi, ikan pari merupakan ide utama dari tari Singgam Pari. Ide itu berasal 

dari aktivitas sehari-hari mereka selama di sungai. Karena ikan pari ini dulunya 

sangat dekat dengan mereka. Berhati-hati di sungai mereka yakini dapat 

melindungi kaki mereka dari racun ekor ikan pari. 

 
71 Wawancara, yulinar, Mengkadai,  06 Januari 2019. 
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3.2.3 Busana tari 

Busana pada penari Singgam pari merupakan bentuk dari folklor bukan 

lisan. Walaupun cara pembuatannya diajarkan secara lisan, namun ada wujud 

visual yang masih ada sehingga menjadi bukti bahwa tari ini benar-benar ada. 

Apalagi busana yang dipakai pada penari saat dipertunjukan 14 februari 2020 

adalah busana yang dikenakan saat terakhir menari pada tahun 2009, yaitu baju 

kurung Melayu.  

Baju kurung adalah salah satu pakaian adat masyarakat Melayu di Brunei, 

Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian Selatan.72 Baju kurung 

melayu tentu saja bukan dari Indonesia, melainkan diadaptasi dari budaya Timur 

melalui perdagangan. Jika dilihat sejarahnya, menurut Siti Zainon “baju kurung 

cukup populer dikalangan etnis Melayu. Untuk lelaki berpola pendek sedangkan 

untuk wanitanya berpola panjang. Kata kurung sendiri bermaksud pakaian yang 

menutup anggota tubuh.73  

 
72 https://sultansyarifkasim2-airport.co.id/pariwisata_detail/475/pakaian-tradisional-

bajukurung#:~:text=Baju%20kurung%20adalah%20salah%20satu,lengan%2C%20perut%2C%20d

an%20dada. Diakses tanggal 3 September 2020. 
73 https://www.masharist.com/2020/04/sejarah-baju-kurung-dan-baju-melayu-di.html, 

diakses tanggal 3 September 2020. 

https://sultansyarifkasim2-airport.co.id/pariwisata_detail/475/pakaian-tradisional-bajukurung#:~:text=Baju%20kurung%20adalah%20salah%20satu,lengan%2C%20perut%2C%20dan%20dada
https://sultansyarifkasim2-airport.co.id/pariwisata_detail/475/pakaian-tradisional-bajukurung#:~:text=Baju%20kurung%20adalah%20salah%20satu,lengan%2C%20perut%2C%20dan%20dada
https://sultansyarifkasim2-airport.co.id/pariwisata_detail/475/pakaian-tradisional-bajukurung#:~:text=Baju%20kurung%20adalah%20salah%20satu,lengan%2C%20perut%2C%20dan%20dada
https://www.masharist.com/2020/04/sejarah-baju-kurung-dan-baju-melayu-di.html
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Gambar 27: pakaian baju kurung pria dan wanita 

sumber: google.74 

 

Gambar 24 merupakan contoh dari pakaian Melayu pria dan wanita. Tentu 

saja pakaian ini dapat diterima oleh masyarakat Melayu. Hal itu dikarenakan baju 

kurung sesuai dengan anjuran Islam untuk menutup aurat. Maka dari itu 

Masyrakat Mengkadai yang berada di Desa Temenggung sekitar 1.856 jiwa yang 

merupakan etnis Melayu dan memeluk Agama Islam menggunakan pakain ini. 

Adapun ciri-ciri dari baju kurung (wanita) yaitu (1)tidak memiliki kancing 

depan; (2) tidak memiliki kera baju ;(3) Resleting panjang dibagian punggung 

baju; (4) dan lengan baju yang panjang. Sedangkan ciri-ciri pakaian melayu yang 

sering di sebut teluk belango (laki-laki) yaitu terdapat 5 kancing di depan dada 

memiliki kerah baju dan warna baju dengan celana sama (sepaket). Lima kancing 

yang terdapat di bajunya ternyata memiliki simbol di dalamnya yaitu 

“melambangkan rukun Islam”75 

 
74 https://www.adatindonesia.org/pakaian-adat-riau/, diakses tanggal 26 September 2020. 
75 https:// natunakab.go.id/baju-lelaki-perempuan-melayu/, diakses tanggal  30 September 

2020.  

https://www.adatindonesia.org/pakaian-adat-riau/
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3.3 Makna Simbolis dalam Tari Singgam Pari 

Proses terjadinya hubungan latar belakang Ide koreografi dengan tari 

Singgam Pari sudah pasti memiliki makna di dalamnya. Makna itu dapat 

dilihat menggunakan teori semiotik yang dikemukakan Ferdinand De 

Saussure mengenai Istilah Signifiant/penanda untuk segi bentuk dan 

signifié/petanda untuk segi makna dari suatu penanda.76 

Artinya, tari Singgam Pari adalah bentuk dari buah pikiran dan 

pengalaman koreografer pada masa itu. Buah pemikiran dari ide dituangkan 

melalui melaui lirik lagu, gerak dan busana/pakaian dari penari Singgam 

Pari sehingga menghasilkan signifiant/ penanda. Penanda itu hadir secara 

sadar ataupun tidak oleh Masyarakat Desa Temenggung. Berikut di bawah 

ini hasil dari penjabaran penulis mengenai makna simbolis yang ada dalam 

tari Singgam Pari.  

3.3.1 Lirik lagu singgam pari 

Dari lirik lagu yang telah diceritakan pada halaman 67 mengenai 

pembahasan folklor, dapat dilihat bahasa yang dipakai pada saat itu merupakan 

bentuk dari puisi klasik atau puisi lama berupa syair dan pantun. Syair berasal dari 

bahasa Arab Syu’ur yang berarti perasaan.77 Syair merupakan bentuk puisi klasik 

yang merupakan pengaruh kebudayaan Arab.78 Syair berasal dari Persia dan 

dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia.79 

 
76 Benny H. Hoed, Op.Cit., hlm 3.  
77 https://kumpulanilmu.com/bahasa-sastra/pengertian-syair/, diakses tanggal 20 Agustus 

2020. 
78 Candra Subrata, Ibid. 
79 https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-syair/, diakses tanggal 20 Agustus 2020. 

https://kumpulanilmu.com/bahasa-sastra/pengertian-syair/
https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-syair/
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Jika dilihat dari lirik yang dipakai, terlihat bahwa tari ini sudah ada pada 

zaman Islam masuk ke daerah Mengkadai. Hal itu terlihat sudah adanya tatanan 

bahasa puisi klasik berupa syair di dalamnya namun dengan bahasa daerah mereka 

sendiri. Seperti halnya bunyi lirik Singgam Pari di bawah ini yang memakai 

akhiran sama “huruf i” dengan bahasa daerah. 

Singgam pari lalumayang kami 2x 

Awan la diawan, awan di awan (lamoludo tinyo/ keno layang pari) 2x 

Iko ilang la di alam pari 2x 

Turun la bemain, turun bemain tana la yang tinggi 2x 

 

Dalam membicarakan bahasa daerah, tentu saja bahasa daerah merupakan 

sistem tanda yang dibuat oleh sistem pengetahuan masyarakat yang telah 

disepakati masing-masing daerah.  Tentu saja berhubungan dengan signifiant/ 

penanda dan signifié/petanda yang berhubungan dengan konsep ilmu semiotika 

oleh De Saussure. Dalam hal bahasa, susunan kata tentulah bersifat terstruktur 

yang artinya ditempatkan mengikuti aturan dan urutannya. Jika urutan kata di 

ubah maka makna yang ada di dalam bahasa tersebut ikut berubah. Contohnya 

jika “singgam pari lalumayang kami” diubah menjadi “singgam kami lalumayang 

pari” tentu akan menghasilkan makna yang berbeda walaupun sama-sama 

berakhiran huruf i.  

Bahasa dalam lirik lagu Singgam Pari merupakan alat komunikasi 

masyarakat yang menggunakan sistem tanda sehingga hanya dapat dipahami 

maknanya oleh masyarkat yang bersangkutan. Tentunya sistem tanda ini di dasari 

oleh kesepakatan masyarakat berdasarkan pengetahuannya pada masa itu. 
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3.3.2 Gerak singgam pari 

Mengetahui maksud dari gerak tari Singgam Pari, tentu penulis harus 

melihat lebih dalam, gerak-gerak yang penari coba sampaikan. Jika dilihat dari 

tabel 2 sebelumnya mengenai deskripsi gerak (halaman 41-47), tidak semua 

gerakan memiliki makna di dalamnya. Makna tersebut adalah hasil dari proses 

bentuk suatu tanda yang ada pada gerak. Gerak Singgam Pari terduri dari 3 bagian 

yaitu imitatif(tiruan), simbol(tanda) dan estetik(keindahan saja/tidak memiliki 

arti). 

Pada gerakan imitatif terdapat pada motif Singgam Pari I dilakukan 

bersamaan dengan lirik lagu bagian I (syair). Gerak tersebut menirukan gerakan 

sirip ikan, hal ini dilakukan penari dengan tangan kanan digerakan dari kanan 

menuju ke arah desain dalam (depan torso) secara ber-ulang  dengan kaki 

disilangkan (menyerupai ekor panjang) sampai syair bait 1&2 selesai 

dinyanyikan. Bait tersebut berbunyi “Singgam pari lalumayang kami 2x. Awan la 

diawan, awan di awan (lamoludo tinyo/ keno layang pari) 2x)” yang artinya 

“Racun pari telah membayangi (terfikir) kami 2x. Awas lah di awas (hati-hati), 

awas diawas terkena dia (ikan pari) 2x”. Gerakan ini bisa dikatakan gerakan 

imitatif (tiruan) dari hewan berupa ikan Pari. 

Gerakan “Salam” dengan cara merapatkan kedua telapak tangan di depan 

dada pada bagian pembuka dan penutup merupakan bagian dari gerakan simbol. 

Bagi masyarakat Mengkadai, gerakan ini bertujuan untuk memberi salam 

penghormatan kepada para petinggi ataupun orang-orang yang disambutnya. 
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Namun merapatkan kedua telapak tangan bagi orang hindu dapat dikatakan 

dengan berdo’a. Tentu saja simbol penghormatan antar masyarakat berbeda-beda.  

Contohnya perbedaan salam masyrakat Tionghoa (kedua tangannya seperti 

mengepal di depan dada), dan salam penghormatan dalam kungfu (tangan kiri 

dengan jari-jari terbuka lurus ditempatkan menempel di samping tangan kanan 

yang mengepal). 

 
 

Gambar 29: Salam masyarakat Tionghoa 

Sumber: google.80 

 

 

 
 

Gambar 30: Salam Bela diri/ kungfu 

Sumber: google.81 

 
80  https://travel.kompas.com/read/2019/02/02/090600927/jangan-asal-mengepal-ini-

makna-di-balik-salam-orang-tionghoa, diakses tanggal 30 September 2020. 

https://travel.kompas.com/read/2019/02/02/090600927/jangan-asal-mengepal-ini-makna-di-balik-salam-orang-tionghoa
https://travel.kompas.com/read/2019/02/02/090600927/jangan-asal-mengepal-ini-makna-di-balik-salam-orang-tionghoa
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Adapun gerakan kinestetik  yang ada pada tari Singgam Pari adalah gerakan 

awal masuk, lenggak-lenggok, Singgam Pari II  dan gerakan Singgam Pari III. 

Gerakan tersebut dapat dikatakan gerakan kinestetik karena tidak memiliki arti 

dari gerakannya dan hanya sebuah tatanan gerak yang disusun oleh penata tari 

pada masa itu. Gerakan ini juga tidak dapat dikatakan gerakan simbol karena tidak 

adanya kesepakatan baik dari penari maupun masyarakat yang melihat. Artinya, 

mereka tidak mengetahui makna dibalik gerak Singgam Pari. Berbeda halnya 

dengan gerak sembah yang semua masyarakat mengetahui bahwa gerak itu 

memiliki makna sebuah penghormatan kepada tamu yang datang. Berikut tabel 

penjelasan mengenai tanda dalam gerak tari Singgam Pari. 

 

No. Nama Gerak Sign Gerak Makna 

1. Motif  I;  

Gerak 

masuk/awal dan 

gerak keluar/akhir 

Kinestetik 
Hanya sebagai susunan 

gerak yang ditata oleh 

koreografer pada masa itu. 

2. Motif II:  

Gerak Salam  Simbol Sebagai bentuk 

penghormatan. 

3. Motif III: 

Lenggak-Lenggok Kinestetik 
Hanya sebagai susunan 

gerak yang ditata oleh 

koreografer pada masa itu. 

4. Motif IV: 

Singgam Pari I Imitatif Sebagai penggambaran 

(tiruan) dari Ikan Pari. 

5. Motif V: 

Singgam Pari II Kinestetik 
Hanya sebagai susunan 

gerak yang ditata oleh 

koreografer pada masa itu. 

 
81 http://mywingchunkungfu.blogspot.com/2015/04/penghormatan-dalam-dunia-

kungfu.html, diakses tanggal 30 September 2020. 

http://mywingchunkungfu.blogspot.com/2015/04/penghormatan-dalam-dunia-kungfu.html
http://mywingchunkungfu.blogspot.com/2015/04/penghormatan-dalam-dunia-kungfu.html
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6. Motif VI: 

Singgam Pari III Kinestetik 

Hanya sebagai susunan 

gerak yang ditata oleh 

koreografer pada masa itu. 

 

Tabel 5: Tanda gerak dalam motif Singgam Pari. 

 

 

3.3.3 Pakaian penari singgam pari  

Pakaian penari Singgam Pari tentu saja memiliki warna, dimana warna 

dapat dikatakan simbol guna menunjukan ciri khas dari suatu kelompok 

masyarakat. Warna yang dipakai pada busana penari adalah warna merah (baju 

kurung), dan kuning (penutup kepala /tengkuluk, songket dan selendang). Untuk 

arti dari warna tersebut, masyarakat tidak mengetahuinya, namun menurut 

masyarakat Mengkadai, warna merah dan kuning telah dipakai sejak dahulu dan 

turun temurun. Dalam buku “Kajian Tari dari Berbagai Seni”, kuning 

melambangkan kebesaran atau kemuliaan dan merah melambangkan keberanian 

untuk menjaga harga diri.82 Makna dari warna baju kurung warna merah ditujukan 

bagi masyarakat umum sebagai lambang rakyat dan warna kuning untuk keluarga 

kerajaan dan bangsawan yang melambangkan kekuasaan.83 

 
82 Daryusti, Op.Cit., hal 27.  
83 https://www.masharist.com/2020/04/sejarah-baju-kurung-dan-baju-melayu-di.html, 

diakses tanggal 3 September 2020. 
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Gambar 31 : foto pakaian penari. 

(Foto: Siti Amalia Rizki, 14 Februari 2020) 

 

 

Gambar 27 merupakan bentuk dari pakaian tari Singgam Pari. Warna 

merah yang digunakan menandakan bahwa tarian ini dulunya berkembang pada 

masyarakat umum dan bukan ke dalam tarian bangsawan atau kerajaan. Tengkuluk 

yang dipakai di kepala merupakan simbol bagi wanita untuk mentup kepala, 

sedangkan teratai pada leher digunakan untuk menutupi bagian dada penari. 

Penari tidak memiliki bentuk khusus dalam mengikat tengkuluk di kepalanya. Hal 

itu terlihat dari bermacam-macamnya cara mereka mengikat. 

Selain itu, penggunaan selendang yang diikatkan di pinggang kemudian 

dikaitkan di salah satu jari tangan kanan dan kiri tanpa sama sekali di lepas. 

Menurut Yulinar, selendang yang diikatkan dan dikaitkaan itu, merupakan bagian 
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dari bentuk tubuh ikan pari.84 Tubuh ikan pari yang besar dan berbentuk pipih itu 

di simbolkan melalui selendang yang menjadi bagian dari sirip ikan pari yang 

terhubung  dan tidak terputus serta pipih.  

 

No. Jenis Busana Guna 
Arti dalam Arti 

(makna) 

1. Tengkuluk Penutup kepala Menutup Aurat 

wanita bagian kepala. 

2. Baju Melayu Penutup tubuh Menutup Aurat 

wanita bagian tubuh  

Warna merah : warna 

yang digunakan untuk 

masyarakat biasa 

3. Songket Penutup kaki Menutup Aurat 

wanita mulai dari 

torso atau pinggang 

sampai mata kaki.  

 

4. Selendang Panjang Properti tari Menggambarkan 

(sirip) bentuk tubuh 

dari ikan pari. 

5. Teratai Menutup dada Menutup area dada 

yang menjadi aurat. 

wanita. 

 

Tabel 6: Tabel Jenis Busana Tari Singgam Pari. 

 

 

 Berdasarkan penelitian yang penulis lihat dan uraikan, tampak bahwa 

ajaran Islam pada saat itu telah mendasari kehidupan masyarakat Mengkadai, 

Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Hal itu bisa dilihat dari busana 

 
84 Wawancara, Yulinar, Mengkadai, 14 Februari 2020. 
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Melayu yang dipakai untuk menarikan tari Singgam Pari. Tidak hanya itu, syair 

dan pantun yang dinyanyikan juga memiliki nilai-nilai seperti pesan dan 

peringatan untuk berhati-hati saat melakukan aktivitas di air. Tidak adanya ritual-

ritual khusus selain berdo’a kepada Allah sebelum melakukan  pertunjukan 

menunjukan bahwa ajaran Islam sangat diterapakn di daerah tersebut. 


