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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Kata Singgam Pari merupakan arti dari racun yang keluar dari duri yang 

ada di ekor ikan pari (racun pari). Singgam Pari adalah nama Tari yang dulunya 

pernah hidup dan berkembang di daerah Mengkadai, Kecamatan Limun, 

Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi. Tari ini memberikan pesan untuk berhati-

hati akan bahaya dari racun ikan pari saat melakukan aktivitas di sungai, misalnya 

mandi dan mencuci pakaian di tepi sungai sehingga lahirlah tarian ini melalui cara 

pandang koroegrafer/ pencipta tari pada massa itu. 

Gerak dari tari ini memiliki gerak imitatif  atau menirukan gerakan tubuh 

dan ekor dari ikan pari, gerak simbol dan gerak estetik. Gerakan imitatif 

dicontohkan melalui tangan dan ekornya dicontohkan melaui kaki kanan yang 

disilangkan ke samping kiri. Sehingga tari ini mempunyai hubungan yang erat 

dengan kehidupan masyarakat setempat, yaitu kehidupan orang-orang  Mengkadai 

di masa lalu  yang sangat bergantung pada sungai dan ikan. 

Selain itu, Islam juga menjadi dasar kehidupan masyrakat Mengkadai, 

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

Melayu yang tujuannya untuk menutupi aurat.  

Tarian ini sudah tidak pernah ditarikan lagi setelah tahun 2009. Namun, 

dengan adanya penelitian tari Singgam Pari ini membuat masyarakat Mengkadai 

bersemangat untuk menghidupkannya kembali dan mulai dilatih kembali setiap 
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malam minggu baik nyanyiannya maupun geraknya. Selain dilatih kembali, tarian 

ini juga akan diajarkan kepada anak-anak di Desa Temenggung agar tarian ini 

dapat hidup kembali, bahkan bisa saja dapat dikembangkan. 

4.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang penulis 

sarankan baik itu untuk Masyarakat, pemerintah Kabupaten Sarolangun maupun 

institusi pendidikan. 

4.2.1 Agar tari Singgam Pari ini bisa hidup, perlu adanya dukungan dan 

partisipasi masyarakat Mengkadai di Desa Temenggung. Dukungan itu 

dapat berupa mengajak anak-anaknya untuk datang mempelajari sehingga 

terjadinya regenerasi. Selain itu bantuan dana juga sangat mempengaruhi 

untuk melakukan pementasan ataupun memperbaruhi dan menata ulang 

busana tari dan alat pendukung lainnya. 

4.2.2 Jika ingin dijadikan sebagai aset oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun, 

perlu adanya dokumentasi yang benar-benar ditata rapi baik itu tulisan, 

gerak ataupun rekaman video. 

4.2.3 Dapat dijadikan bahan ajar, baik itu pengenalan di Sekolah-Sekolah sekitar 

Kabupaten Sarolangun, maupun sebagai bahan ajar matakuliah tari tradisi 

yang ada di Universitas Jambi program studi Sendratasik. 

  


