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SARI 
 

Apri Setyoasih, 2005. Kajian Koreografi Tari Savri Duo Chicago Dance Semarang. 
Skripsi Jurusan Seni Tari,  Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 
 

Banyaknya peminat tari modern, banyak pula berdiri kelompok-kelompok 
penari modern di Semarang, salah satunya Chicago yang sudah berdiri sejak tahun 1990-
an.  Untuk memenuhi kebutuhan pasar dan ketatnya persaingan, Chicago Dance selalu 
berusaha mengikuti perkembangan musik dan tari saat ini dengan menciptakan berbagai 
karya tari. Salah satunya adalah penciptaan tari Savri Duo. Tari Savri Duo diciptakan oleh 
Ana, seorang koreografer dari kelompok Chicago pada tahun 1999 berfungsi sebagai seni 
pertunjukan. Sampai sekarang masih dipentaskan oleh kelompok Chicago dalam berbagai 
festival tari modern, grand opening produk baru, pertunjukkan di cafe-cafe Semarang atau 
luar kota Semarang. Tari Savri Duo merupakan tarian wajib untuk dapat memasuki 
tingkat senior. Selain itu tari Savri Duo juga lebih unggul dari tari lain yang dimiliki oleh 
Chicago Dance. Dari kajian tersebut, masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah 
1) Bagaimana latar belakang penciptaan tari Savri Duo yang dimiliki oleh Chicago Dance 
Semarang?, 2) Bagaimana koreografi dari tari Savri Duo yang dimiliki oleh Chicago 
Dance Semarang?, dan 3) Apakah fungsi karya tari Savri Duo yang dimiliki oleh Chicago 
Dance Semarang?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan 
mendeskripsikan latar belakang penciptaan, koreografi dan fungsi tari Savri Duo yang 
dimiliki oleh Chicago Dance Semarang. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu 
prosedur penelitian yang menggunakn deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 
orang-orang. Lokasi penelitian adalah sanggar tari Chicago dance Semarang, tepatnya di 
Matahari lantai 7 bersebelahan dengan  Hotel Horison. Pengumpulan data dengan 
observasi, wawancara,  dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara sistimatis dari 
proses pengumpulan data, mereduksi, mengklarifikasi, mendeskripsikan dan 
menginterpretasikan masing-masing bagian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tari Savri Duo merupakan tari yang diciptakan oleh 
Ana pada tahun 1999 yang terinspirasi oleh musik yang dibawakan kelompok musik 
Perkusi yang bernama Savri Duo yang menggambarkan kehidupan anak muda yang ingin 
bebas dengan segala kegiatannya.  Garapan tari Savri Duo melalui tiga tahap: 1) 
Eksplorasi, yaitu proses pencarian gerak oleh koreografer yang disesuaikan dengan tema 
kebebasan anak muda dan musik yang rancak dan lincah. Proses eksplorasi menggunakan 
rangsang gerak dan rangsang dengar, 2) Improvisasi tari Savri Duo dengan melakukan 
pengamatan guna menemukan bermacam ragam dan motif gerak tari, 3) komposisi atau 
pembentukan dilakukan oleh koreografer agar urutan gerak yang sudah dibuat terlihat 
rapi dan indah dengan pertimbangan pengalaman batin  yang mendalam dan kemampuan 
teknik yang memadai. Koreografi Tari Savri Duo terdapat gerakan-gerakan yang eksotis 
dan menarik sehingga menambah suasana  panggung pertunjukkan lebih meriah. Tema 
tari Savri Duo berasal dari pengalaman pribadi koreografer setelah melihat kehidupan 
anak muda-mudi yang ada di sekitarnya. Untuk musik tari Savri Duo menggunakan 
iringan musik dari  group musik perkusi dengan judul Savri Duo volume 1 yang 
diproduksi oleh Sony Music Entertainment Indonesia. Fungsi tari Savri Duo ada dua yaitu 
sebagai hiburan dan pertunjukkan. Tari Savri Duo sebagai hiburan contohnya tari Savri 
Duo digunakan sebagai pengisi acara-acara hiburan di kota Semarang, Solo dan Jogja. 
Sedangkan tari Savri Duo sebagai fungsi pertunjukan adalah seringnya tari Savri Duo 
mengikuti perlombaan-perlombaan atau festival modern dance yang diadakan di dalam 
kota maupun di luar kota Semarang.  
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Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti dapat memberikan saran antara lain : 1) 
Bagi pencipta seni tarian modern hendaknya senantiasa mengembangkan kreasi gerak 
yang diciptakan yang disesuaikan dengan selera penggemarnya agar dapat menjadi suatu 
pertunjukkan yang menarik dan memberikan kesan tersendiri bagi penonton, dan 2) 
Penelitian-penelitian yang sejenis masih perlu dilakukan terus secara mendalam 
mengingat manfaat yang dapat diperoleh, selain itu juga dapat menambah khasanah dan 
acuan dalam penelitian selanjutnya. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

MOTTO 

Tuntulah ilmu, sesungguhnya ilmu adalah pendekatan pada Allah, dan 

mengajarkanNya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sodaqoh. 

Dan sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya pada 

kedudukan yang terhormat dan mulia (HR. Arabii). 

 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini kupersembahkan untuk 

- Almarhum Ayahku tersayang. 

- Ibuku tercinta, terimakasih atas Kasih dan 

Sayangmu…… 

- Kakak-kakakku dan adikku. 

- Keponakan –keponakanku yang kusayangi. 

- Serta Almamater UNNES Semarang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Manusia hidup di dunia ini tidak hanya bermaksud memperoleh 

keselamatan saja, baik keselamatan jasmani maupun rohani yang dicapai 

dengan aktifitas budidaya ekonomi, teknologi maupun pendidikan, tetapi juga 

diperlukan kesenangan, kenikmatan dan kepuasan batin dengan aktifitas 

perasaannya. Untuk mencapai kepuasan batin itu antara lain dapat dilakukan 

dengan  berolah seni merupakan kebutuhan hidup yang tidak dapat 

ditinggalkan. Menurut Bastomi (1988: 3), bahwa dalam kehidupan sehari-hari 

baik di dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat luas, 

orang tidak dapat melepaskan  diri dari seni, karena seni selalu melekat pada 

diri tiap-tiap orang. 

Seni selalu menarik untuk dibicarakan bukan hanya karena 

keindahannya tetapi terlebih karena pada kenyataannya dalam kehidupan 

sehari-hari, disadari atau tidak manusia tidak lepas dari seni. Keterlibatan 

masyarakat sebagai pencipta seni dan sebagian lagi sebagai pengamat seni. 

Dalam sejarah peradaban sejak masa kehidupan primitifpun tidak ada 

masyarakat yang hidup tanpa seni. 

Seni yang berkembang di tengah-tengah masyarakat diantaranya 

adalah seni musik, seni rupa, seni drama, seni teater dan seni tari. Seni tari 

adalah satu seni yang mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia 



2 

 

karena dapat memberikan berbagai manfaat, seperti sebagai hiburan dan 

sarana komunikasi. Mengingat manfaatnya bagi masyarakat, tari dapat hidup, 

tumbuh dan berkembang sepanjang zaman sesuai dengan perkembangan 

kebudayaan (Jazuli, 1994:1). 

Tari merupakan alat ekspresi ataupun sarana komunikasi seseorang 

seniman kepada orang lain (penonton). Sebagai alat ekspresi tari mampu 

menciptakan untaian gerak yang dapat membuat penikmatnya peka terhadap 

sesuatu yang ada dan terjadi di sekitarnya. Berbagai jenis seni yang dapat 

tumbuh, berkembang dan bermanfaat disetiap kehidupan masyarakat adalah 

hasil karya dari seorang pencipta seni. 

Banyak seniman tari yang dalam proses berkeseniannya memiliki 

warna kesenian yang sangat lekat dengan tradisi budaya masing-masing, 

namun ekspresi mereka tetap bersifat individual dan otentik. Perkembangan 

seni tari, mungkin yang paling menjanjikan dalam tataran internasional. 

Banyak seniman senior dan muda, yang telah memperoleh penghargaan 

internasional. Kerjasama dan kolaborasi antar seniman tari, berlangsung 

sangat erat; Sehingga banyak karya yang dibawakan oleh penari-penari  yang 

sama. (Journal 1999 : 17 ) 

Dalam  berbagai lingkungan kehidupan, seni selalu menarik untuk di 

bicarakan, bukan hanya karena keindahannya tetapi terlebih karena pada 

kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, disadari atau tidak manusia tidak 
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dapat lepas dari peranan seni. Hal ini dikarenakan seni merupakan hasil budi 

manusia yang bersifat halus dan indah. 

Peranan seni khususnya dalam seni tari juga mengalami kenaikan 

yang sangat pesat, salah satunya tarian modern atau modern dance. 

Penampilan kelompok penari modern saat ini juga semakin menambah 

semaraknya panggung hiburan, tak heran jika tari modern diminati oleh 

berbagai kalangan baik pelajar, mahasiswa maupun masyarakat. 

Pada saat pagelaran musik baik secara live maupun di layar kaca, 

sering tampak sejumlah anak muda berlenggak-lenggok selama lagu 

dinyanyikan. Kehadiran penari latar memperindah penampilan penyanyi dan 

semakin mempercantik tampilan panggung. Jenis tarian yang penari latar 

bawakan beraneka ragam, mulai dari daerah sampai tarian modern (modern 

dance). (Hir, http : // www. Republika – online.com / 2003) . 

              Banyaknya peminat tari modern, banyak pula berdiri kelompok-

kelompok penari modern di Semarang, salah satunya Chicago Dance. 

Kelompok ini sudah sangat dikenal masyarakat Semarang khususnya pecinta 

dunia hiburan. 

Chicago Dance adalah kelompok tari modern yang sudah berdiri 

sejak tahun 1990-an, dan pasti memiliki pengalaman bekal untuk terjun di 

dunia hiburan saat ini khususnya dalam bidang seni tari. Untuk memenuhi 

kebutuhan pasar dan ketatnya persaingan, Chicago Dance selalu berusaha 

mengikuti perkembangan musik dan tari saat ini. 
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Kelompok Chicago Dance mempunyai berbagai jenis karya tari, 

diantaranya Campur sari, dangdut, kreasi, tekhno, R&B, dan Savri Duo.  

Peneliti  tertarik untuk meneliti tari Savri Duo, karena tari Savri Duo 

mempunyai ide dan latar belakang penciptaan tari yang berbeda dari  kaarya 

tari kelompok Chicago yang lain. 

Tari Savri Duo merupakan sebuah tari yang diciptakan oleh Ana, 

seorang koreografer dari kelompok Chicago pada tahun 1999. Sampai 

sekarang masih dipentaskan oleh kelompok Chicago dalam berbagai festival 

tari modern, grand opening produk baru, petunjukan di café-café Semarang 

atau luar kota Semarang. Bahkan untuk menjadi anggota tetap kelompok 

Chicago, anggota harus dapat menari tari Savri Duo, karena merupakan syarat 

mutlak kelulusaan tingkat ke senior. 

Penelitian koreografi, latar belakang penciptaan dan fungsi karya tari 

Savri Duo Chicago Dance diharapkan dapat menumbuhkan sikap apresiatif 

dan mengangkat nama Chicago Dance pada masyarakat luas sebagai sanggar 

yang mengembangkan tari modern. Sehingga pada akhirnya tari modern yang 

terdapat pada tari Savri Duo semakin diminati dan dimengerti oleh 

masyarakat, khususnya pecinta modern dance. Diharapkan dalam penelitian 

ini juga dapat menciptakan suasana yang sehat ditengah perkembangan dan 

perubahan masyarakat modern, sehingga masyarakat tahu tarian Savri Duo 

sebagai tarian modern yang dimiliki oleh Chicago Dance dan mampu 

meramaikan panggung pertunjukan yang ada di Semarang. 
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Dari uraian latar belakang tentang tari Savri Duo, maka perlu dikaji 

tentang latar belakang penciptaan, koreografi tari Savri Duo dan fungsi tari 

savri Duo. 

B. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat dikemukakan 

rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana latar belakang penciptaan tari Savri Duo yang dimiliki oleh 

Chicago Dance Semarang? 

2. Bagaimana koreografi dari tari Savri Duo yang dimiliki oleh Chicago 

Dance Semarang? 

3. Apakah fungsi karya tari Savri Duo yang dimiliki oleh Chicago Dance 

Semarang? 

 
C. Tujuan Penelitian   

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan peneliti di sini 

adalah untuk : 

1. Mengetahui, memahami dan mendiskripsikan latar belakang penciptaan 

tari Savri Duo yang dimiliki oleh Chicago Dance Semarang. 

2. Mengetahui, memahami dan mendiskripsikan koreografi dari tari Savri 

Duo yang dimiliki oleh Chicago Dance Semarang. 

3. Mengetahui, memahami dan  mendiskripsikan fungsi karya tari Savri Duo 

yang dimiliki oleh Chicago Dance Semarang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan mendatangkan manfaat, baik secara 

teoritis maupun manfaat secara praktis. Pemanfaatan secara teoritis 

memberikan masukan yang bermakna bagi ilmu, khususnya bidang seni tari. 

Secara praktis dapat memberikan masukan yang bermakna bagi pembaca dan 

khususnya bagi mahasiswa seni tari UNNES, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai media atau sumber pengembangan ilmu pengetahuan dan  

bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah: 

               Bagian awal memuat tentang judul penelitian, halaman persetujuan, 

halaman pengesahan, halaman motto, dan, persembahan, sari, prakata, daftar 

isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

               Bagian isi berisi lima bab yaitu pendahuluan, landasan teori, metode 

penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup. 

BAB I.    Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II.  Landasan teori, berisi tentang latar belakang penciptaan seni, 

pengertian koreografi, proses penciptaan tari, dan unsur-unsur tari. 

BAB III.    Metode Penelitian, berisi tentang pendekatan penelitian, lokasi dan 

sasaran penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data 

dan teknik pemeriksaan keabsahan data. 
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BAB IV.   Pembahasan, berisi tentang keberadaan kelompok Chicago Dance 

Semarang, latar belakang penciptaan tari Savri Duo, koreografi 

tari Savri Duo, unsur-unsur tari Savri Duo, serta fungsi karya tari 

Savri Duo. 

BAB V.     Penutup, berisi  tentang   kesimpulan   dari   hasil   penelitian   

serta saran-saran. 

                Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka, biodata penulis, dan 

lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Latar Belakang Penciptaan Seni 

Hasil suatu karya seni yang tercipta memiliki latar belakang proses 

penciptaan. Demikian juga dengan penciptaan tari. Latar belakang mengapa 

tari tersebut diciptakan tentunya sudah jelas dari dalam diri pencipta tari. 

Seperti yang diungkapkan Sedyawati (1984: 31) bahwa latar belakang 

kehidupan pribadi mendasari karya cipta. Seorang pencipta tari harus 

menguasai criteria kemampuan yang dibutuhkan yaitu, 1) sifat terbuka 

bersedia mengamati tingkah laku sesama secara emosional dan jasmaniah, 2) 

memahami keunikan setiap pribadi maupun orang lain, 3)mempunyai rasa 

struktural yaitu mampu menangkap dan menghayati segala bentuk dan wujud 

di sekitarnya, 4) memiliki rasa dramatik gerak tari sesuai dengan irama, 5) 

memiliki sifat cerdik, cekatan dan cakap menilai, 6) memiliki kemampuan 

yang baik, 7) menguasai benar masalah yang hendak diungkap. 

Dalam penciptaan seni aktivitas berkreasi dan berolaah seni 

dilakukan oleh pencipta seni sehingga hasil karya seni mudah dicerna, 

dinikmati oleh pencipta seni dan pengamat seni. Penciptaan karya seni pada 

umumnya dimulai dari imajinasi seniman. Lebih lanjut pengertian penciptaan 

seni diungkapkan oleh Bastomi (1986 : 14 ) bahwa cipta dalam seni adalah 

imajinasi dan kreasi. Proses dari hasil kreasi adalah integrasi antara yang 

diperoleh, yaitu stimulasi yang berasal dari luar melalui sensasi persepsi dan 
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upaya apa yang dimiliki sebelumnya, yaitu stimulus dari dalam sebagai 

memori pengalamannya. 

Mencipta tari adalah ketrampilan dari seseorang pencipta tari atau 

seniman tari yang disusun sedemikian rupa, yang sebelumnya telah jelas latar 

belakang penciptaannya sehingga menjadi sebuah bentuk karya tari yang 

indah. 

Putra (1993:46) menjelaskan bahwa mencipta tari adalah pekerjaan 

yang memerlukan ketrampilam membuat dan menyusun gerakan yang indah, 

serta harus didasari pengetahuan tentang tari. Hal senada diungkapkan oleh 

Henry (dalam Bastomi, 1992: 102 ) bahwa mencipta tari adalah mengatakan 

apa yang ada di sanubari, dan bahan-bahannya dari dunia sekelilinganya. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa latar belakang 

penciptaan seni adalah latar belakang kehidupan pribadi. Dalam menciptakan 

seni, seorang pencipta seni memerlukan imajinasi dan kreasi. Sedangkan 

mencipta tari adalah membuat dan menyusun gerakan yang indah yang 

memerlukan ketrampilan khusus dan bahan-bahannya dari dunia 

sekelilingnya. Dengan kata lain seniman mengadakan asimilasi dengan dunia 

luar dengan dirinya, sehingga hasil karyanya akan merupakan tampilan 

dirinya sendiri. 

 

B. Pengertian Koreografi 

Koreografi adalah istilah baru dalam tari, koreografi berasal dari 

Bahasa inggris choreography, yaitu dari kata choreia (Yunani) yang artinya 



10 

 

tarian bersama atau koor, dan graphia artinya penulisan. Jadi koreografi 

adalah penulisan dari sebuah tari kelompok. Dalam dunia tari, koreografi lebih 

dikenal dengan istilah peengetahuan penyusunan tari atau hasil susunan tari 

(Margiyanto, 1983: 3-4). 

Koreografi adalah proses penyeleksian dan pembentukan gerak ke 

dalam sebuah tarian, serta perencanaan gerak untuk memenuhi tujuan khusus. 

Selama pengalaman-pengalaman dalam gerak dan elemen-elemen waktu, 

ruang, serta energi, untuk tujuan pengembangan kepekaan, kesadaran dan 

eksplorasi berbagai macam materi tari. Pengalaman-pengalaman tersebut 

dapat dikatakan sebagai pendekatan-pendekatan koreografi (Sumandiyo, 

1999: 133). 

Proses koreografi merupakan langkah pertama dalam pembentukan 

gerakan, sebelum disusun menjadi sebuah rangkaian tari. Ada dua macam 

bentuk koreografi yaitu koreografi tunggal dan koreografi kelompok, 

perbedaan dari dua bentuk koreografi adalah apabila koreografi tunggal yaitu 

bebas dalam menentukan langkah, sedangkan pada korepgrafi kelompok harus 

mementingkan penari sebagai salah satu subjek dalam tari. 

Dari uraian mengenai pengertin koreografi, dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud koreografi adalah suatu pengetahuan yang berhubungan 

dengan masalah penciptaan tari. Koreografi dapat dipelajari karena merupakan 

suatu teori yang memberi petunjuk dalam mencipta atau menggarap tari. 

Gerak sebagai materi tari diorganisir menjadi satu bentuk tari yang dapat 

dinikmati.     
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C. Proses Penciptaan Tari 

Proses penciptaan karya seni adalah suatu usaha untuk mewujudkan 

atau imajinasi yang diperoleh dari suatu penginderaan ke dalam suatu bentuk, 

sedangkan mencipta berarti membuat sesuatu bukan lantaran tekhnis saja, 

tetapi adanya kecenderungan kesadaran dan kesengajaan (Mulyadi, 1996: 18). 

Proses yang dimaksud adalah suatu proses merubah material menjadi 

suatu organisasi yang sesuai dengan imajinasi, dimana imajinasi adalah 

pengalaman sensual yang oleh kesadaran diubah menjadi pengalaman 

(Mulyadi,1996: 19). 

Menurut Monroe C. Beardsley dalam Mulyadi (1996: 19) mencipta 

adalah aktivitas fisik dan mental, yang dimilai dari unsur yang mengawalinya, 

yang diistilahkan “incept” sampai sentuhan akhir sehingga karya  tersebut 

dianggap selesai. 

Menurut Wisnu Wardhana (dalam Sedyawati, 1984: 134) dalam 

penciptaan tari maupun  dalam hidup sendiri adalah keharmonisan dan 

kontribusi elemen-elemennya. Dalam menciptakan gaya hidup, orang selalu 

berusaha untuk menjadi sensitif terhadap berbagai  stimulasi yang terjadi 

dalam kehidupan manusia, maka hasil karya seni terbesar bagi orang tersebut  

atau bagi seniman tersebut. 

Penciptaan dan penyusunan tari, usaha untuk mewujudkan ide atau 

imajinasi diperlukan bahan atau gerakan serta teknik penggarapannya dengan 

menggunakan perbendaharaan gerak dasar (Mulyadi,1996: 21). 

Seorang pencipta tari di dalam menuangkan idenya atau berproses 
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kreatif dapat terwujud dengan proses terbentuknya ide dan proses garap. 

Proses terbentuknya ide melalui tahap intuisi atau ilham, imajinasi 

dan daya kreasi, sedangkan proses garap melalui tahap eksplorasi, 

improvisasi, dan komposisi (Murgiyanto, 1981:12-30).     

1. Proses Terbentuknya Ide 

Proses yang dilakukan dalam mencipta seni tari di sini belum 

wujud, tetapi masih dalam bentuk ide atau gagasan penciptaan. Proses 

terbentuknya ide itu sendiri melalui beberapa tahap, yaitu : 

a. Datang intuisi atau ilham  

Intuisi atau ilham yaitu sesuatu yang datangnya tiba-tiba tanpa 

disadari pada diri pencipta. 

b. Imajinasi  

Setelah datang intuisi atau ilham kemudian dikembangkan 

dengan imajinasi. Imajinasi berarti pula suatu bayangan, citra atau 

daya khayal. Imajinasi dipengaruhi dari dalam dan dari luar. Pengaruh 

dari dalam yaitu sikap atau ungkapan ekspresi jiwa. Sedangkan 

pengaruh dari luar yaitu sesuatu yang ditangkap oleh pencipta melalui 

indera, misalnya saat melihat orang menenun atau melihat seekor 

burung terbang. 

c. Daya kreasi  

Dari imajinasi akan timbul kreasi atau gubahan gerak yang 

akhirnya menjadi suatu ide atau gagasan penciptaan tari. Daya kreasi 

merupakan suatu kemampuan dari pencipta untuk menghasilkan karya 
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tari baru. Untuk itu kreativitas diperlukan dalam hadirnya sebuah 

karya cipta tari baru. Pengertian kreativitas dalam penciptaan karya 

seni seperti diungkapkan oleh Drevhal (dalam Murgiyanto, 1983 : 11) 

bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan 

komposisi produk atau ide baru yang sebelumnya tidak dikenal oleh 

penyusunnya sendiri. 

 

2. Proses Garap 

Proses garap merupakan suatu tindak lanjut dari proses 

terbentuknya ide atau gagasan dalam merealisasikan idenya, sehingga 

menjadi bentuk atau wujud tari dengan melalui eksplorasi, improvisasi 

dan komposisi (Ben Suharto, 1985:32) 

a. Eksplorasi 

Menurut Sumandiyo (1996:39-43) menyebutkan bahwa 

pengertian eksplorasi dalam rangka pengembangan kreatifitas 

merupakan kepentingan pribadi: suatu aktifitas yang diarahkan sendiri 

dan untuk penata tari sebelum bekerja sama dengan orang lain. 

Maksud tahap eksplorasi justru mengharapkan munculnya ide-ide dari 

penari, sebagai seniman interaktif atau penafsir dalam kesatuan dalam 

pengertian hubungan kerjasama penata tari dan penari yang telah 

disebutkan sebelumnya. Dalam eksplorasi hubungan kerjasama 

dengan semua penari dapat saling mempengaruhi, sehingga 
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merupakan suatu pengalaman yang berharga bagi penata tari dan 

penari (dance). 

Eksplorasi dalam proses koreografi bertujuan untuk menjajaki 

aspek-aspek bentuk dan teknik para penari, yaitu ketrampilan dan 

kualitas gerak penari, serta aspek-aspek isi atau makna tari, 

ketrampilan dan kualitas gerak sebagai persiapan tubuh seorang penari 

agar dapat melakukan yang akan ditata oleh koreografer. 

Menurut Jazuli (1994: 43) menyebutkan bahwa eksplorasi 

merupakan proses berpikir, berimajinasi dan mengeluarkan ide-ide 

yang berupa gerak, tema dan irama.Eksplorasi yang dilakukan dalam 

hal ini adalah mencari gerak untuk sebuah tarian. Syarat dalam 

bereksplorasi yaitu seorang penata tari harus mempunyai daya tarik 

dengan objek. Objek dalam tarian adalah sebuah gerak, gerakan yang 

akan dieksplorasi harus benar-benar mempunyai makna dan daya tarik 

tersendiri yang dapat dibaca oleh penikmat atau penonton. 

b. Improvisasi  

Pengembangan gerak yang dilakukan oleh koreografer sangat 

diperlukan, sebab gerakan-gerakan tari nantinya akan diterima oleh 

penari dan penari juga harus mampu mengimprovisasi gerakan-

gerakan ke dalam bentuk lain. Sebagai penari improvisasi sangat 

penting, pengalaman berimprovisasi dalam tari dapat diatur dengan 

cara terstruktur maupun bebas, dengan improvisasi bebas maka 
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eksplorasi akan terjangkau dengan motivasi gerak yang tidak terbatas, 

maksudnya muncul gerakan-gerakan yang baru. 

Suatu eksplorasi gerak yang baik jarang disusun dengan otak 

atau pikiran tanpa improvisasi, maka banyak koreografer yang 

berimprovisasi sebelum mengeksplorasi gerak (Wibowo H, 2000: 23). 

Sumandiyo (1996: 42) menyatakan bahwa improvisasi adalah 

pengalaman tari yang sangat diperlukan dalam proses garapan tari. 

Melalui improvisasi diharapkan para penari mempunyai keterbukaan 

yang bebas untuk mengekspresikan perasaannya lewat media gerak. 

Improvisasi diartikan sebagai penemuan gerak secara kebetulan atau 

spontan, walaupun gerak-gerak tertentu muncul dari gerak-gerak yang 

pernah dipelajari atau ditemukan sebelumnya. 

Menurut Jazuli (1994: 35) dalam proses garapan tari selain 

bereksplorasi dalam gerak, penata tari maupun penari harus bisa 

berimprovisasi agar pada saat gerakan yang dilakukan ada kelupaan 

maka gerakan tersebut dapat terpenuhi dan tidak kelihatan kosong. 

Ciri-ciri utama dalam improvisasi adalah spontan. Seorang 

penari dalam membawakan gerakan sering mengalami lupa pada 

gerakan yang sudah ditemukan maka dari itu wajib bagi koreografer 

memberi petunjuk kepada penari untuk bisa berimprovisasi pada saat 

berekspresi di atas panggung. Objek dalam tari adalah gerak, 

sedangkan objek dalam kelompok tari adalah penari. 

Masih menurut Sumandiyo, improvisasi dalam rangka proses 

garapan tari merupakan bagian yang sangat berharga, baik untuk 
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penata tari maupun penari. Proses improvisasi sebaiknya dengan cara 

distrukturkan, yaitu dengan pola atau motif gerak yang akan 

direncanakan dalam proses garapan tari. Dengan cara demikian 

berfungsi untuk membingkai dan menyadarkan para penari bekerja 

dalam keterbatasan untuk koreografi yang ditata.   

c. Komposisi 

Menurut Sumandiyo (1996:45) proses koreografi melalui 

penyelesaian merupakan proses pembentukan atau penyatuan materi 

tari yang telah ditemukan. Melalui pengalaman-pengalaman tari 

sebelumnya yaitu eksplorasi dan improvisasi, proses pembentukan 

menjadi kebutuhan koreografi. Pemahaman pengertian pembentukan 

sendiri mempunyai fungsi ganda; pertama, merupakan proses 

pengembangan materi tari sebagai kategori peralatan atau materi 

koreografi; kedua, proses mewujudkan suatu struktur yaitu struktur 

atau prinsip-prinsip bentuk komposisi. Kedua proses itu berjalan 

bersama atau seiring, karena hasil dari proses itu akan lebih baik dari 

pada hanya secara spontanitas atau serampangan. 

Kebutuhan membuat komposisi tumbuh dari hasrat manusia 

untuk memberi bentuk terhadap suatu yang dikembangkan dan 

ditemukan. 

Dalam proses garapan tari, pengembangan materi telah dimulai 

dari pengalaman eksplorasi dan improvisasi secara bersama antara 

penata tari dan penari. Dalam pengalaman itu para penari menyadari 
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mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengembangkan 

berbagai macam gerak sebagai materi garapan tari. 

Menurut Jazuli (1994: 43) pengembangan gerakan tari 

merupakan salah satu syarat untuk berekspresi dalam suatu 

pementasan dan latihan tari. Penata tari berkewajiban untuk 

mengembangkan gerak yang telah disusunnya agar tidak kelihatan 

monoton. Dalam proses garapan tari, penata tari dalam 

mengembangkan gerakannya haruslah mempunyai kesabaran dan 

keuletan agar komposisinya terbaca oleh penari yang akan menerima 

materi dari sang koreografer.  

 

D. Unsur-unsur Tari  

Tari sebagai salah satu seni pertunjukan memerlukan beberapa unsur 

yang dapat menunjang penampilannya. Menurut Murgiyanto (1983: 2) bahwa 

unsur-unsur itu adalah penari dengan ketrampilan gerak yang memadai, 

peranan yang harus dimainkan, panggung untuk main dan musik yang akan 

menambah semarak tontonan serta penonton yang akan menikmati. Di bawah 

ini dijelaskan unsur-unsur yang mendukung sebuah koreografi tari yaitu : 

1. Gerak 

Menurut Sumandiyo (1996: 55-57) konsep garapan gerak tari 

dapat menjelaskan pijakan gerak apa yang dipakai oleh koreografer. 

Gerakan tari harus disesuaikan dengan tema acara pada saat pentas. 

Gerakan yang eksotis dan menarik akan menambah suasana panggung 

pertunjukan lebih meriah. Meskipun gerakan-gerakan penari sering tidak 
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dihiraukan penonton atau penikmat seni, namun koreografer tetap 

berusaha menjadikan panggung sarana yang hidup dan sebagai tempat 

pengembangan gerak tari. 

Panggung sebagai tempat eksplorasi gerak, akan menambah 

pengetahuan penari tentang gerakan tari. Gerakan-gerakan yang diberikan 

koreografer muncul setelah mengetahui jenis musik atau iringan yang 

dibawakan pada acara pementasan. Gerakan tari dibawakan dengan 

kompak akan lebih memperindah suasana panggung pertunjukan. 

Menurut Jazuli (1994: 9) gerak pada tari harus mampunyai tenaga 

atau energi yang menyangkut ruang dan waktu. Gerak yang diciptakan 

manusia merupakan refleksi dan jiwa dan tanpa dibuat-buat, lain dengan 

gerak dalam tari, gerakan yang dilakukan merupakan gerakan yang dibuat 

atau direkayasa tanpa penyusunan gerak sebuah tarian tidak akan 

terbentuk. 

Terungkapnya gerak tari terdiri dari tiga elemen yaitu: tenaga, 

ruang dan waktu.                      

a. Tenaga 

Tenaga dalam tari berfungsi untuk mengawali, mengendalikan 

serta menghentikan gerak (Rusliana 1982: 14). Seorang penari dalam 

melakukan gerak memerlukan tenaga yang cukup besar. Oleh karena 

itu seorang penari harus dapat mengatur dan mengendalikan 

penyaluran tenaga dengan cara membagi energinya dengan tepat. 
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Beberapa faktor yang berhubungan dengan penggunaan tenaga 

adalah : intensitas, tekanan, dan kualitas. 

1) Intensitas 

Intensitas adalah banyak sedikitnya tenaga yang digunakan dalam 

sebuah gerak (Murgiyanto, 1983: 27). Penggunaan tenaga yang 

besar menghasilkan gerak yang bersemangat dan kuat, sebaliknya 

penggunaan tenaga yang sedikit mengurangi rasa kegairahan, 

keyakinan dan kemantapan gerak. 

2) Tekanan 

Tekanan adalah bagian-bagian titik gerakan yang terjadi karena 

penggunaan tenaga yang tidak rata, artinya ada gerakan yang 

menggunakan tenaga sedikit adapula yang banyak. Fungsi tekanan 

gerak berguna untuk membedakan antara gerak yang satu dengan 

lainnya, atau berlawanan dalam penggunaan tenaga dengan 

sebelumnya (Murgiyanto, 1983: 27) 

3) Kualitas 

Kualitas adalah aspek kemampuan maupun tuntutan tentang 

seberapa dan bagaimana gerak dilakukan. Aspek kemampuan 

maupun tuntutan tentang seberapa dan bagaimana gerak harus 

dilakukan sesuai dengan kondisi pada umumnya, misalnya tentang 

gerak otot yang mengendur, menarik, bergetar, menusuk, mencuat, 

menekan, mantap maupun ringan. Kualitas dari kekuatan gerak 
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dalam menghadirkan kesan-kesan ditentukan oleh mengalir dan 

terkontrolnya energi (Wibisono, 1992: 12). 

b. Ruang 

Pengertian ruang dalam tari dibagi menjadi dua (Rusliana, 

1982: 15), yaitu: 

1) Ruang berkaitan dengan pengungkapan bentuk gerak yaitu ruang 

lintasan gerak yang ditimbulkan oleh adanya gerak-gerak panjang-

pendek, lebar-sempit, besar-kecil dengan tubuh sebagai media. 

2) Ruang berkaitan dengan tempat menari adalah ruang dengan 

dimensi panjang, lebar dan tinggi suatu tempat.. 

c. Waktu  

Dalam melakukan serangkaian gerak akan tampak adanya 

peralihan dari gerakan satu ke gerakan berikutnya yang memerlukan 

waktu. Waktu dipakai juga untuk menunjukan lamanya seorang penari 

dalam membawakan seluruh rangkaian gerak dari awal sampai akhir. 

Menurut Murgiyanto (1983: 25) bahwa dalam tari ada tiga 

elemen waktu, yaitu tempo, matra dan ritme. 

1) Tempo 

Tempo adalah kecepatan dari gerakan tubuh. Tempo gerak ada 

yang cepat ada yang lambat. Perubahan tempo akan memberi 

kesan, misalnya tempo cepat memberi kesan riang/lincah, 

sedangkan tempo lambat berkesan tenang dan agung tetapi 

lamban. 
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2) Matra 

Matra adalah pengelompokan pada hitungan atau ketukan yang 

ditandai dengan adanya tekanan gerak. 

3) Ritme  

Ritme gerak atau irama gerak yaitu pengulangan yang teratur 

dari kumpulan-kumpulan bagian gerak yang berbeda 

kecepatannya. 

 

2. Tema 

Menurut Sumandiyo (1996: 57), tema tari dapat dipahami sebagai 

pokok permasalahan yang mengandung isi dan makna tertentu dari sebuah 

garapan tari baik bersifat literal maupun non literal. Apabila tema tari 

literal dengan pesan atau cerita khusus, tema merupakan esensi dari cerita 

yang dapat memberi makna cerita yang dibawakan.  

Menurut Jazuli (2000: 29), koreografer dalam menentukan sebuah 

tema biasanya diambil dari pengalaman pribadi atau kejadian yang terjadi 

di sekitar. Biasanya koreografer dalam menentukan tema dipikir jauh 

sebelumnya dan biasanya tema bisa dijadikan ide pada sebuah garapan 

tari.  

Dalam berkoreografi tema ditentukan dengan membuat tulisan 

atau sinopsis sebelum dimasukkan dalam sebuah gerak. Berbeda dengan 

modern dance tema yang diambil biasanya sudah ditentukan oleh pihak 

penyelenggara, koreografer hanya membuat gerakan-gerakan untuk 
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nantinya diberikan kepada penari. Dalam hal pementasan modern dance 

atau penari latar yang terlibat dalam pementasan tidak mengetahui tema 

yang ada (Budhisantoso, 1994:72). 

 

3. Musik Iringan 

Menurut Sumandiyo (1996 : 56), musik pengiring sebagai ilustrasi 

dibutuhkan untuk membangun suasana tari. Ritme maupun tempo atau 

pembagian waktu pada musik tidak mengikat gerak dan tidak begitu 

diperhatikan. Seorang penata musik iringan tari harus jeli dalam 

menyusun melodi dan disesuaikan dengan suasana atau tema tari. 

Menurut pendapat Murgiyanto (1983: 43) bahwa berdasarkan 

sumbernya, ada dua asal musik iringan yaitu sumber iringan internal dan 

sumber iringan eksternal. 

a. Sumber internal 

Sumber internal yaitu musik iringan tari yang bunyinya berasal 

dari diri penari. Bunyi yang dikeluarkan penari dapat berupa tepuk 

tangan, hentakan kaki, suara siulan, teriakan penari atau bunyi 

perhiasan yang dikenakan penari misalnya bunyi gelang logam, bunyi 

kalung dari kerang.   

b. Sumber eksternal 

Pengertian sumber eksternal menurut pendapat Murgiyanto 

(1983: 44) bahwa iringan eksternal atau iringan luar artinya pengiring 

tari yang dilakukan atau dimainkan oleh orang-orang yang bukan 

penarinya. 
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Fungsi musik iringan tari yaitu : 

1) Memberi irama/membantu mengatur waktu dalam menentukan 

cepat lambatnya gerak. 

2) Memberi ilusi dan gambaran suasana. 

3) Membantu mempertegas ekspresi gerak. 

4) Mengatur dan memberi tanda efektivitas bentuk gerak tari. 

5) Menuntun dan memberi tanda permulaan dan akhir penampilan 

suatu tari (Sugiarto, 1994 : 4). 

 

4. Tata Rias dan Busana 

Menurut Budhisantoso (1994: 74), faktor kesuksesan di panggung 

pertunjukan akan semakin terbukti apabila dalam pementasan penari 

dibalut busana yang sesuai dengan tema dan tata rias yang cantik. 

Busana atau orang lebih mengenal dengan kostum yang mewah 

dan sedikit terbuka pada bagian tertentu akan lebih menarik perhatian 

penonton, ditambah properti lain yang melekat di anggota tubuh 

berukuran besar seperti bulu ayam, pita atau properti lain juga akan 

menarik perhatian penonton. 

Kostum dipadukan antara busana adat dan modern akan 

menambah suasana acara lebih menarik. Penonton akan memperhatikan 

penari dengan riasan dan busana yang bagus dikejauhan meskipun hanya 

sekilas (Amdi Imran, 2000: 64). 

Menurut Jazuli (1994: 19) menyatakan bahwa busana yang 

dikenakan penari pada saat pentas juga harus sesuai dengan tema, begitu 
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juga dengan tata rias, tanpa tata rias penari akan kelihatan kosong tanpa 

ekspresi dan kurang menarik perhatian penonton. 

 

E. Fungsi Tari Dalam Kehidupan Masyarakat 

Pada dasarnya segala aktifitas yang dilakukan manusia adalah untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti belajar, bekerja, bermain dan 

berkesenian. Kebutuhan berkesenian erat hubungannya dengan pemenuhan 

santapan estetis. Peranan tari sebagai cabang kesenian bukan hanya  dapat 

memenuhi kebutuhan, tetapi juga dapat menunjang kegiatan manusia. 

Fungsi memandang tari dari segi konteks dan kontribusinya dalam 

budaya masyarakat pendukungnya (Bandem, 1996: 27). Spiro (dalam 

Koentjaraningrat, 1990: 212-213) berpendapat bahwa konsep fungsi 

mempunyai tiga macam arti dalam pemakaiannya yaitu (1) fungsi yang 

menerangkan adanya hubungan antara sesuatu hal dengan tujuan tertentu, (2) 

fungsi yang menerangkan korelasi antara sesuatu hal dengan hal lain, (3) 

fungsi yang menerangkan hubungan yang terjadi antara suatu hal dengan hal-

hal lain dalam satu sistem yang integrasi. 

Kesenian sebagai salah satu unsur kebudayaan merupakan bagian 

yang menonjol. Kesenian sebagai salah satu aktifitas budaya masyarakat 

dalam hidupnya tidak pernah berdiri sendiri, bentuk dan fungsinya berkaitan 

erat dengan masyarakat dimana kesenian itu hidup dan berkembang. Peranan 

yang dimiliki kesenian dalam hidupnya ditentukan oleh masyarakat 

(Sedyawati, 1982:61). 
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Fungsi dari salah satu kebudayaan yang timbul dari kebutuhan dasar 

yaitu kebutuhan sekunder dari warga atau masyarakat (Malinowski dalam 

Ihromi (1987:6). 

Menurut Sedyawati (1982:53) menyebutkan fingsi seni di Indonesia 

sebagai berikut: 

1. Pemanggil kekuatan gaib. 
2. Penjemput roh-roh pelindung untuk hadir di tempat pemujaan. 
3. Memanggil roh-roh baik untuk mengusir roh-roh jahat. 
4. Peringatan pada nenek moyang dengan menirukan kegagahan maupun 

kesigapannya. 
5. Pelengkap upacara sehubungan dengan peringatan tingkat hidup 

seseorang. 
6. Pelengkap upacara sehubungan dengan saat-saat tertentu dalam perputaran 

waktu. 
7. Perwujudan daripada dorongan untuk mengungkapkan keindahan semata. 

 

Menurut Soedarsono (dalam Indriyanto 2002: 19) membagi fungsi 

seni pada jaman teknologi modern menjadi tiga yaitu (1) fungsi sarana 

upacara, (2) fungsi hiburan pribadi, (3) tontonan. 

Menurut Jazuli (1994: 43) menyebutkan fungsi tari dalam kehidupan 

manusia dibagi menjadi tiga yaitu:  

a. Tari untuk sarana upacara 

Curt Sachs (dalam Jazuli, 1994: 43) mengatakan bahwa manusia 

berbudaya purba (primitif) menari pada setiap peristiwa-peristiwa penting 

dalam kehidupan manusia, seperti waktu panen. Dalam hal ini fungsi tari 

sebagai sarana upacara. 
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b. Tari sebagai sarana hiburan 

Tari sebagai hiburan lebih menitikberatkan pada pemberian 

kepuasan perasaan, tanpa mempunyai tujuan yang lebih dalam seperti 

untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari apa yang dilihatnya. 

Oleh karena itu, tari hiburan dapat diidentikkan atau dikategorikan sebagai 

tari yang nilainya ringan atau show. 

c. Tari sebagai seni pertunjukan 

Kata seni pertunjukan mengandung arti untuk mempertunjukkan 

sesuatu yang bernilai seni tetapi senantiasa berusaha untuk menarik 

perhatian bila ditonton. Kepuasan bagi yang menikmatinya tergantung 

sejauh mana aspek jiwa melibatkan diri di dalam pertunjukan tersebut. 

d. Tari sebagai media pendidikan 

Pendidikan seni berfungsi untuk mengembangkan kepekaan estetis 

melalui kegiatan berapresiasi dan pengalaman berkarya kreatif. Dengan 

demikian tujuan pendidikan seni untuk mengembangkan kemampuan 

berapresiasi dan berkarya kreatif. 

Eksistensi kesenian dalam komunitas manusia mempunyai fungsi 

pasif dan aktif. Fungsi pasif adalah bahwa seni merupakan hasil karya 

manusia yang dilihat sebagai benda saja. Fungsi aktif adalah bahwa seni 

mempunyai kekuatan yang aktif untuk memberikan respon terhadap 

manusia, baik secara individu maupun kelompok (Sinaga, 2001: 73). 

Di dalam penelaahan tentang fungsi tari Savri Duo dikaji melalui 

fungsi interaksi sosial masyarakat sesuai dengan kondisi di lapangan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A.   Pendekatan Penelitian 

Penelitian merupakan usaha pencarian terhadap sesuatu karena ada 

perhatian dan keingintahuan terhadap hasil suatu aktivitas. Suatu aktivitas 

akan menghasilkan sejumlah data yang disimpulkan sesuai permasalahan yang 

dihadapi, artinya data harus berhubungan dengan keadaan, yang berkaitan 

antara permasalhan dengan hasil penelitian (Arikunto, 1998: 245). 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggunakn deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang (Bogdan dan Tyalor dalam Moleong, 

1993: 3). Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang 

mendeskripsikan, menggambarkan hal yang berhubungan dengan keadaan 

(Moleong,1994:103). 

Jadi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kajian tari 

Savri Duo menggunakan jenis metode penelitian deskriptif. Cara yang 

digunakan peneliti yaitu dengan jalan melukiskan, memaparkan dan 

melaporkan suatu keadaan obyek yang diteliti dengan menggunakan kata-kata 

yang berupa penulisan. Hasil peneltian didasarkan pada landasan yang berasal 

dari peraturan-peraturan, hukum maupun teori-teori yang berhubungan dengan 

masalah koreografi tari Savri Duo, latar belakang penciptaan tari Savri Duo, 

dan fungsi tari Savri Duo. Selanjutnya hal-hal yang berhubungan dengan 
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penelitian kajian koreografi tari Savri Duo yaitu meliputi lokasi penelitian, 

sasaran penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

Dengan demikian sifat kualitatif penelitian ini mengarah pada mutu 

dan kedalaman uraian yakni pembahasan tentang latar belakang penciptaan 

tari Savri Duo, kpreografi tari Savri Duo dan fungsi tari Savri Duo di Chicago 

dance Semarang. 

 

B.  Lokasi dan Sasaran Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Chicago dance Semarang, tepatnya di 

Matahari lantai 7 bersebelahan dengan Hotel Horison dengan sasaran 

penelitian bagaimana latar belakang penciptaan tari Savri Duo serta 

bagaimana  koreografi tari Savri Duo dan fungsi tari Savri Duo. Peneliti 

memilih lokasi dan sasaran penelitian tersebut karena Chicago dance adalah 

salah satu kelompok tari modern dari Semarang yang namanya tidak asing 

lagi bagi pecinta dan pengamat seni tari modern. Sampai saat ini Chicago 

dance masih aktif dalam menciptakan tari-tarian modern, latihan rutin setiap 

hari sabtu dan minggu.  

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian di samping menggunakan metode yang tepat, juga perlu 

memilih teknik dan alat pengumpul data yang relevan. Penggunaan teknik dan 

alat pengumpul data yang tepat akan dapat diperoleh data yang objektif 

(Margono, 1991:157). 
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Pengumpulan data dalam penelitian bermaksud untuk memperoleh 

data yang relevan, akurat dan reliabel. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1.  Observasi 

pengumpulan data untuk suatu tulisan ilmiah dapat digunakan 

melali observasi. Observasi adalah pengamatan langsung terhadap suatu 

objek yang diteliti. Observasi bertujuan untuk mendapatkan gambaran 

yang tepat mengenai objek penelitian serta untuk mengecek sejauhmana 

kebenaran data dan informasi ytang dikumpulkan (Keraf, 1989:162). 

Adapun  yang penulis observasi sehubungan dengan teknik 

observasi adalah : 

a. Gambaran umum lokasi penelitian, lokasi tempat latihan, kondisi fisik 

dan keadaan lingkungan sekitar tempat latihan (setting) 

b. Sosial budaya   

c. Pengamatan dengan melihat dan mencatat beberapa sikap, gerak dan 

bentuk tari Savri Duo yang dibawakan oleh penari pada saat latihan 

Peneliti menggunakan bantuan alat berupa kamera untuk 

mengambil gambar dari masing-masing ragam dan bentuk gerak tari Savri 

Duo. Sedangkan untuk merekam musik iringan tari Savri Duo dengan 

menggunakan kaset rekaman dan tape recorder. 

Jadi observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah segala 

sesuatu yang berhubungan dengan koreografi tari Savri Duo, latar 

belakang penciptaan dan fungsi tari Savri Duo baik pada unsur-unsur tari 
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maupun saat melakukan aktifitas tari Savri Duo. Dengan observasi ini 

peneliti dapat mengetahui permasalahan yang ada di lapangan. 

 

2. Wawancara 

Wawancara adalah alat komunikasi dalam bentuk pertanyaan 

lisan yang diajukan oleh pengumpul data sebagai pencari informasi yang 

dijawab secara lisan pula oleh responden (Nawawi & Martini, 1991: 98). 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan 

oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan (peneliti) 

dan yang diwawancarai (informan), yang menjawab atas pertanyaan 

tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui ungkapan perasaan serta 

pikiran yang terkandung dibenak orang lain (lawan bicara) mengenai 

pandangan tentang sesuatu (Moleong, 1993: 135). 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terarah dan tidak terarah. Wawancara terarah adalah 

wawancara yang bersifat mendalam dan intensif, sebagaimana telah 

dirumuskan sebelumnya sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. 

Sedangkan wawancara tidak terarah adalah teknik wawancara yang 

bersifat bebas, santai dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada 

informan untuk memberikan keterangan yang ditanyakan. 

Pelaksanaan wawancara dalam penelitian koreografi tari Savri 

Duo dilakukan secara langsung kepada responden atau pihak lain sebagai 

informan yang  membantu memberi informan atau data yang diperlukan. 
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Selanjutnya dibawah ini disebutkan informan dalam penelitian ini antara 

lain : 

a. Koreografer Tari Savri Duo 

Koreografer tari Savri Duo adalah pencipta tari Savri Duo, 

yaitu Ana. Alasan peneliti mengadakan wawancara dengan 

koreografer tari Savri Duo  karena dipandang sebagai orang yang 

mengetahui permasalahan seputar koreografi tari Savri Duo yang 

meliputi asal mula kelahiran tari Savri Duo, proses penciptaan tari 

Savri Duo, serta fungsi tari Savri Duo. 

b. Pelatih Tari Savri Duo 

Pelatih adalah orang yang mentransfer gerakan-gerakan tari 

Savri Duo sesuai konsep koreografinya kepada orang lain.  

Pelatih tari Savri Duo di Chicago Dance adalah Ari, Joko, 

Puput, Novi dan Numa. Mereka mendapat gerakan tari Savri Duo 

langsung dari Ana, sebagai koreografer tari Savri Duo. 

c. Penari Savri Duo 

Penari adalah orang yang mewujudkan karya koreografi tari 

Savri Duo lewat ungkapan gerak yang telah dipelajarinya dari pelatih. 

Beberapa penari yang biasa menarikan tari Savri Duo adalah Retno, 

Ayu, Uun, Deni dan Risdy. 

Alasan pelatih dan penari tari Savri Duo diwawancarai dalam 

penelitian ini, karena memiliki pengalaman dalam melakukan gerak-

gerak tari Savri Duo serta memahami unsur lain yang mendukung 
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koreografi tari Savri Duo sehingga informasi yang diperoleh lebih 

lengkap dan akurat. 

d. Masyarakat 

Pihak lain yang dijadikan informan dalam wawancara 

penelitian ini yaitu masyarakat. Alasan masyarakat dijadikan informan 

karena mereka mengetahui adanya tari Savri Duo dan pernah 

menyaksikan pertunjukan tari Savri Duo. Masyarakat yang dijadikan 

informan, yaitu Widya salah satu pengunjung kafe Astro Semarang 

yang pernah melihat pertunjukan tari Savri Duo Chicago Dance 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian koreografi Tari 

Savri Duo dibantu dengan alat rekam tape recorder serta buku catatan. 

Dalam buku catatan untuk wawancara terlebih dahulu dibuat kerangka 

dan garis-garis besar pokok pertanyaan. 

Dengan teknik wawancara, peneliti dapat memperoleh data 

yang sebanyak-banyaknya, lebih lengkap dan terperinci dari hal-hal 

yang diperlukan sesuai dengan topik masalah penelitian. 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah metode atau cara efektif yang 

digunakan untuk memperoleh keterangan yang berwujud data, catatan 

penting, buku atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang 

diteliti (Arikunto, 1993: 132). Tujuan teknik dokumentasi yaitu untuk 

melengkapi data yang belum dikemukakan oleh informan dan untuk 

mengetahui sejauh mana data tersebut dapat di pertanggungjawabkan. 
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Untuk mendapatkan informasi lebih banyak dan membantu 

melengkapi data dalam penelitian skripsi yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berasal dari makalah, 

diktat, buku referensi, catatan harian peneliti serta foto dan gambar unsur-

unsur pendukung tari Savri Duo. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data diperlukan karena dalam setiap kegiatan 

penelitian diakhiri dengan suatu penarikan kesimpulan yang benar cari 

masalah yang diteliti (Machdhoero, 1993: 65). Kegiatan analisis pada 

penelitian ini misalnya dilakukan pada latar belakang penciptaan tari Savri 

Duo, koreografi tari Savri Duo serta fungsi tari Savri Duo. 

Cara menganalisis data dalam penelitian ini dilakukan secara 

sistimatis dari proses pengumpulan data, mereduksi, mengklarifikasi, 

mendeskripsikan dan menginterpretasikan masing-masing bagian. Langkah-

langkah data yaitu sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan Data 

Langkah pengumpulan data dimaksudkan untuk mendapatkan 

berbagai data atau informasi penting yang dibutuhkan dalam suatu 

penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan 

(observasi), wawancara (interview) dan dokumentasi. Data yang diperoleh 

selain dari sumber tulisan, alat rekam tape recorder dan kamera, dan juga 
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diperoleh dari sumber informasi seperti: koreografer tari Savri Duo, 

pelatih dan penari tari Savri Duo. 

 

2. Mereduksi 

Data yang terkumpul dan berbagai teknik pengumpulan data 

belum siap dianalisis, agar memperoleh data yang akurat terlebih dahulu 

didakan reduksi, artinya diteliti ulang atau diteliti kembali sambil 

mengadakan penyuntingan atau pengurangan data yang tidak termasuk 

dalam tujuan penelitian untuk disederhanakan sesuai dengan 

permasalahan. 

 

3. Mengklarifikasi 

Langkah mengklarifikasi adalah mengelompokkan bagian yang 

sama dengan jenis maupun sifat data. Tujuan langkah mengklarifikasi data 

yaitu agar lebih mudah melihat masing-masing kelompok yang diteliti. 

Langkah mengklarifikasi dalam penelitian ini meliputi latar belakang 

penciptaan tari Savri Duo, koreografi tari Savri Duo serta fungsi tari Savri 

Duo. 

 

4. Mendeskripsikan 

Langkah mendeskripsikan data yang menggambarkan tentang 

suatu keadaan atau obyek yang diteliti, serta memberi kesimpulan dari 

bagian gambaran suatu keadaan atau fenomena. Langkah-langkah  
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mendeskripsikan dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang 

penciptaan tari Savri Duo, koreografi meliputi proses penciptaan tari, 

sikap, ragam dan bentuk gerak tari Savri Duo, tema, musik iringan tata 

rias dan busana, panggung dan pola lantai tari Savri Duo serta fungsi tari 

Savri Duo. 

 

5. Menginterpretasikan 

Pengertian menginterpretasikan (penafsiran) menurut Machdoero 

(1993: 109) yaitu uraian atau tafsiran secara sederhana tentang tabel atau 

ukuran lain secara deskriptif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis 

Lokasi sanggar tari Chicago Dance terletak di kawasan Simpang 

Lima Semarang selatan, tepatnya Matahari Mall lantai 7 bersebelahan 

dengan Hotel Horizon Semarang. Untuk mencapai lokasi Sanggar tari 

Chicago Dance bisa ditempuh dengan berbagai sarana transportasi, baik 

bus kota, angkot maupun kendaraan pribadi, karena letaknya sangat 

strategis. Apabila ditempuh dengan angkot dan bus kota dari arah Ungaran 

dapat ditempuh dengan 2 kali naik bus kota jurusan Terboyo dan turun di 

RSUD Karyadi kemudian naik angkot jurusan Pasar Johar. Untuk sampai 

di tujuan, waktu yang dibutuhkan apabila perjalanan dengan angkot atau 

bus kota dapat ditepuh kurang lebih 30 menit. Jika dari arah utara dapat 

ditempuh dengan bus segala jurusan yang melewati simpang lima. 

Sedangkan untuk menuju lokasi sanggar Chicago Dance masuk di 

Matahari Mall dan naik lift ke lantai tujuh bangunan tersebut.  

Meskipun sanggar tari Chicago Dance terletak diantara hotel dan 

plaza bilyard, kegiatan latihan di sanggar tidak terganggu lingkungan 

sekitar. Sanggar yang terdapat di lantai 7 Matahari Mall tersebut sangat 

tepat untuk kegiatan latihan. Selain tempatnya yang tinggi dan bebas dari 

kebisingan lalu lintas, dari sanggar tari Chicago Dance juga dapat melihat 
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gedung-gedung bertingkat dan rumah-rumah yang berada di kota 

Semarang.  

Lingkungan sekitar sangat mendukung adanya sanggar Chicago 

Dance, karena sanggar Chicago Dance juga berguna untuk membina 

pemuda dan pemudi agar lebih kreatif dalam seni khususnya seni tari. 

Lokasi sanggar tari Chicago Dance sangat mudah dijangkau dari berbagai 

arah baik utara, selatan, barat atau timur.  

2. Kondisi Fisik Sanggar Chicago Dance 

Kondisi fisik sanggar tidak dibangun secara khusus untuk sebuah 

sanggar tari, dahulu merupakan sebuah kantor biro jasa transportasi 

“ANGKASA” yang gulung tikar kemudian disewakan untuk dapat 

difungsikan sebagai sanggar tari Chicago Dance.  

Ana, koreografer sekaligus pemilik sanggar tari Chicago Dance 

menjelaskan bahwa keberadaan sanggar sangat diterima oleh masyarakat 

setempat karena dalam proses latihan selalu memperhatikan peraturan-

peraturan yang ditetapkan, seperti harus menjaga kebersihan, ketertiban 

serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kegiatan latihan 

menempati bangunan utama ruangan bagian depan. Selain bangunan 

utama masih ada bangunan yang lain. Ruangan yang tidak digunakan 

untuk latihan dipergunakan untuk kamar seorang penjaga.  

Kondisi bangunan berdinding tembok warna putih, beralas tegel 

warna putih, dan tiap-tiap ruangan dilengkapi pintu dari kayu jati, jendela 

kaca dan ventilasi udara. Bangunan depan yang dipergunakan untuk latihan 
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berukuran 6 x 15 m, pintu masuk dari arah depan dan belakang, jendela kaca 

10 buah dan ventilasi udara. Ruangan depan pada bangunan utara 

dipergunakan sebagai tempat latihan dengan pertimbangan ruangan ini yang 

paling luas di banding ruangan lain (Wawancara : Joko, 08 Mei 2005).  

Menurut data dokumentasi (arsip inventarisasi fasilitas sanggar 

Chicago Dance), sarana yang dimiliki sanggar Chicago Dance sebagai alat 

bantu untuk kelancaran latihan yaitu : 2 buah tape recorder dan 2 buah 

VCD player, digunakan untuk latihan dan cadangan apabila mengalami 

gangguan, ditambah dengan pengeras suara, kaset yang digunakan untuk 

latihan, kostum tari dan alat perekam gambar (foto) untuk dokumentasi 

(koleksi Sanggar Chicago). 

Fasilitas yang dimiliki sanggar Chicago Dance dipakai untuk 

pelaksanaan kegiatan latihan, sehingga diharapkan latihan akan lebih optimal. 

Hal ini dilihat dari keberhasilan sanggar Chicago Dance dalam 

mengikutsertakan anggotanya dalam berbagai acara besar yang berlangsung 

di Semarang, misalnya acara “AFI” di hotel Horizon Semarang.  

Prasarana yang dimiliki sanggar adalah bangunan yang merupakan 

pusat bisnis dan perbelanjaan di kota Semarang  yang berada di lantai 7 

bangunan Matahari Mall.  

Ruangan yang digunakan untuk latihan merupakan ruangan pada 

bangunan utama yang berdiameter 6 x 15 dilengkapi dengan penerangan 

lampu neon 4 buah terpasang dibagian atas. Ruangan pada bagunan utama 

tersebut dapat menampung lebih dari 75 orang. Agar lebih jelas 
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memahami pembagian ruangan pada sanggar tari Chicago Dance dapat 

dilihat dalam gambar 1 berikut.  

 
 

 

 

 

Gambar 1. Denah Tempat Latihan Sanggar Chicago Dance 

B. Awal Berdiri Sanggar Chicago Dance 

Pada awalnya sanggar Chicago Daance Hanya merupakan 

perkumpulan anak muda di perumahan Jl. Beruang Pedurungan yang suka 

menari. Meskipun hanya 5 orang, namun mereka selalu giat berlatih dan aktif 

mengisi acara meski tingkat RT maupun Keluragan. Seiring dengan semakin 

diminatinya tari modrn oleh kaum muda pada saat itu, akhirnya kelima orang 

tersebut yang terdiri dari Ana, Yeni, Angkek, Adi dan Bagus berinisiatif untuk 

mengembangkan tarian modrn dan membuka sanggar kecil-kecilan di garisi 

rumah Ana. Dalam perkembangannya sanggar yang belum mempunyai nama 

itu semakin diminati oleh banyak orang dan peserta yang mengikuti semakin 

bertambah dari kalngan pelajar, mahasiswa, maupun yang sudah bekerja. 

Setelah mendapt banyak tawaran pentas, sanggar yang mulai mencari nama 

untuk kelompok penarinya, tetapi masih belum ada ide. Pada tahun 1999 

tepatnya bulan September, sanggar mendapat tawaran untuk membuat drama 

untuk mengisi acara malan inagurasi di AKPOL Semarang. Drama yang 

bersetting tentang kota Chicago di Amerika memberikan inspirasi nama 

Chicago Dance untuk sanggar tari modern tersebut. 

U 

Pintu Masuk 

Gudang R. Musik 

K. Penjaga 

R. Kator 

R. Latihan  
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Seiring dalam perkembangan sanggar Chicago Dance mendapat 

tawaran untuk pentas mengiringi beberapa penyanyi pop, dangdut, maupun 

campur sari. Tawaran yang diperoleh adalah tawaran untuk mengiringi 

penyanyi-penyanyi yang mengadakan konser-konser di kota Semarang. 

Semakin banyaknya tawaran untuk pentas, maka semakin maju pula kwalitas 

Chicago Dance. Untuk itu diperlukan susunan kipengurusan dalam sanggar 

Chicago Dance. Dalam penyusunan kepengurusan diadakan dengan 

musyawarahn bersama  dengan semua anggota Chicago Dance. Keputusan 

diambil dari suara terbanyak dan merupakan keputusan bersama. 

Kepengurusan Chicago Dance dapat dilihat pada bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Struktur Organisasi Chicago Dance 

Pengasuh 
Andi 

Ketua dan Koreografer 
Ana 

Wakil Ketua 
Joko 

Sekretaris 
Numa 

Bendahara  
Made  

Seksi :  
1. Perlengkapan (Cici) 
2. Acara (Ari) 
3. Tata rias dan Busana (Retno)

Anggota : 
Ayu, Dewi, Deni, Indra, Novi, Susi, Dian, Apri, Nana, Kiki, 

Rudi, Risdi, Bayu, Diah, Linda 
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Ana sebagai ketua dan koreografer berusaha membina dan 

mengarahkan semua anggota Chicago Dance dan mengikutsertakan semua 

anggota untuk mengelola sanggar tari Chicago Dance.  

Menjadi anggota Chicago Dance sangat mudah, tidak ada persyaratan 

khusus yang diterapkan pada saat pertama kali akan masuk menjadi anggota 

Chicago Dance. Menurut Numa, ia  tertarik menjadi anggota Chicago Dance 

karena ingin mengembangkan bakat dan ingin menjadi penari latar terkenal, 

demikian juga dikatakan oleh penari lainnya (Wawancara : Numa,  20 Mei 

2005).  

Menurut Cici (23 th), peran serta koreografer dalam membina penari 

dalam latihan sangat baik, apabila ada salah satu penari yang kurang jelas 

dengan gerakan yang diberikan maka sedikit demi sedikit  Ana membantu 

dengan cara mengulangi gerakan yang diberikan, sampai penari paham dengan 

gerak yang diajarkan (Wawancara : Cici, 28 Mei 2005).  

Untuk menjadi penari tidak ada paksaan dan prosesnya pun sangat 

mudah, asal dapat membagi waktu antara sekolah atau bekerja dan menjadi 

penari latar. Dalam Chicago Dance latihan hanya dua kali dalam satu minggu 

yaitu pada hari Sabtu dan Minggu sore, jadi tidak akan mengganggu pelajaran 

dan pekerjaan penari. Apabila penari ada kepentingan maka dapat meminta 

ijin kepada Ana sebagai ketua, tutur Cici (Wawancara : Cici, 28 Mei 2005).  

Setelah nama Chicago Dance dikenal oleh berbagai kalangan, maka 

bertambah pula jumlah anggota Chicago dari tahun ke tahun. Selain mendapat 
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tawaran untuk pentas, Chicago Dance juga sering mengikuti lomba-lomba tari 

yang diadakan di kota Semarang dan sekitarnya. Adapun juara yang pernah 

diraih oleh sanggar Chicago Dance adalah Juara I lomba modern dance yang 

diadakan Yamaha Motor tahun 2000 tingkat Jawa Tengah, juara umum 

modern dance Sweet Valentin tahun 2001 tingkat Jawa Tengah, juara II 

modern dance LA Light tahun 2003 tingkat Jawa Tengah, juara III modern 

dance Violetta tahun 2004 se Jateng dan DIY, juara favorit modern dance 

Djarum tahun 2005 se Semarang.  

Pada keikutsertaan dalam berbagai lomba modern dance, Chicago 

Dance kadang menampilkan bentuk tarian yang khas, koreografer sering 

memasukkan unsur tarian daerah. Penggabungan antara unsur daerah dan 

modern, maka kelompok tari Chicago Dance akan mampu bersaing dengan 

kelompok tari  lain di kota Semarang. Hal ini terbukti pada saat menjadi 

penari latar acara Akademi Fantasi Indosiar, penari Chicago Dance terpilih 

menjadi penari latar Fery AFI setelah menjalani audisi dan mengalahkan 

sanggar Astutik Dance dan Linda Dance. Selain itu sanggar Chicago Dance 

juga pernah tampil satu panggung bersama penari latar Batavia Dance dari 

Jakarta di Astro Café Semarang, ketika artis Jakarta Rosa dan Dewi Sandra 

mengisi acara tahun baru di Café yang berada di Java Mall Semarang. Sebagai 

koreografer dan ketua, Ana sering mengikutsertakan Chicago Dance dalam 

berbagai acara. Keikutsertaan Chicago Dance dalam berbagai acara pentas 

mempunyai pengaruh yang positif, nama Chicago Dance akan lebih di kenal 
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di masyarakat dan sekaligus mempromosikan Chicago Dance pada 

masyarakat, khususnya di kota Semarang. 

C. Latar Belakang Penciptaan Tari Savri Duo 

Tari Savri Duo merupakan tari berkelompok putra putri yang 

gerakannya lincah serta patah-patah. Tarian ini diciptakan oleh Ana pada 

tahun 1999. Penciptaan tari Savri Duo berawal dari merebaknya gerakan tari 

Tekno pada tahun 1999 di Semarang, khususnya di sanggar-sanggar tari 

modern (Wawancara : Ana, 20 Mei 2005). 

Nama tari Savri Duo yang sudah dikenal masyarakat khususnya 

pecinta tari modern, terinspirasi dari kelompok musik Perkusi dari Perancis 

yang sudah dikenal di seluruh dunia. Selain musiknya yang rancak dan lincah, 

musik Savri Duo juga memenuhi pangsa pasar yang pada tahun 1999 melejit 

sehingga Chicago Dance membuat tarian tersebut dan masyarakat 

menerimanya sehingga sanggar Chicago Dance sering mendapatkan tawaran 

pentas (Wawancara : Joko, 20 Mei 2005). 

Tarian Savri Duo tidak menggunakan properti, karena hanya 

menggunakan hentakan tangan dan kaki yang patah-patah namun kuat dan 

keras. Pada saat pentas, tari  Savri Duo menggunakan topi, namun topi itu 

tidak digunakan untuk properti tari, melainkan aksesoris saja (Wawancara : 

Joko, 20 Mei 2005). 

Dengan demikian tari Savri Duo berawal ketika musik yang dibawakan 

oleh kelompok musik Perkusi dengan nama Savri Duo melejit atas karyanya 
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pada tahun 1999.  Tarian ini menggambarkan kehidupan anak muda yang 

ingin bebas dengan segala kegiatannya, anak muda yang lincah dan gesit 

dengan apa yang dilakukannya tanpa batas ruang. Namun bukan berarti bebas 

dalam pergaulannya. Tarian menunjukkan dan mengungkapkan kebebasan 

seorang manusia. 

D. Proses Penciptaan Tari Savri duo 

Proses penciptaan tari Savri Duo tidak lepas dari adanya kemampuan 

imajinasi dan daya kreasi penciptanya. Dalam proses penciptaan tari Savri 

Duo ini, Ide karyanya diwujudkan dalam bentuk serangkaian ragam dan 

bentuk gerak yang mencerminkan  jiwa anak muda yang riang dan kuat, 

ditambah pula suatu gerakan yang menggambarkan ajakan untuk bersenang-

senang dalam menghadapi hidup (Wawancara : Ana, 20 Mei 2005). 

Dalam proses penciptaan tari Savri Duo meliputi 2 tahap, yaitu : 

1. Proses terbentuknya ide tari Savri Duo 

Proses terbentuknya ide tari Savri Duo berasal dari intuisi atau 

ilham yang datang secara tiba-tiba tanpa disadari pada diri pencipta (Ana) 

pada saat melihat anak-anak muda yang kurang bersemangat dan adanya 

musik Savri Duo yang rancak dan lincah, serta didukung belum adanya 

sanggar lain di Semarang yang menciptakan gerak tari Savri Duo. Selain 

itu musik Savri Duo sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat terutama 

kawula muda pecinta musik modern. 

Adanya intuisi atau ilham tersebut kemudian Ana 

mengimajinasikan atau membayangankan tentang gerak-gerak yang akan 
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diciptakannya berdasarkan karakteristik gerak Tari Tekno yang sedang 

merebak dan alunan musik Savri Duo yang saat itu sedang digandrungi 

kawula muda pecinta tarian modern.  

Berdasarkan proses imajinasi yang didukung oleh kemampuan 

daya kreasi yang dimiliki Ana akhirnya sebuah ide penciptaan tari Savri 

Duo terbentuk. 

2. Proses penggarapan tari Savri Duo 

Setelah ide tari Savri Duo tercipta, maka tahap selanjutnya adalah 

mewujudkan ide atau gagasan bentuk tari. Kemampuan kreativitas 

diperlukan dalam menemukan gerak-gerak yang sesuai dengan ide 

kekaryaan tari Savri Duo. Di samping itu pengalaman tari dan kemampuan 

kreativitas yang dimiliki Ana dapat membantu dalam penciptaan tari Savri 

Duo. Pada proses penggarapan tari Savri Duo yang dilakukan Ana dibagi 

menjadi tiga aktivitas, yaitu :  

a. Eksplorasi gerak 

Proses eksplorasi dalam penggarapan gerak tari Savri Duo oleh 

koreografer Chicago Dance merupakan langkah pertama untuk 

menemukan gerak. Eksplorasi merupakan proses penjajakan, yaitu 

sebagai pengalaman menanggapi obyek dari lingkungan atau aktivitas 

pncarian gerak di luar latihan. Untuk mendapatkan ide gerak, maka 

dapat digunakan beberapa rangsang untuk mencapai rangkaian gerak. 

Dalam hal ini Ana menemukan ide gerak menggunakan rangsang 

gerak dan rangsang dengar.  
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Dengan rangsang gerak, Ana akan banyak menemukan ide-ide 

mengenai gerakan yang akan diberikan kepada penari, contohnya Ana 

melakukan survei di kafe-kafe yang ada di kota Semarang. Ana 

melihat banyak anak-anak muda dengan bebasnya menari-nari 

mengikuti alunan musik R&B dan hip hop tanpa adanya beban. Selama 

melakukan survei dengan menggunakan rangsang gerak, Ana dapat 

merespon gerakan-grakan anak muda di kafe-kafe tersebut dan 

dituangkan dalam gerakan-gerakan yang licah dan penuh semangat. 

Gerakan-gerakan yang direspon Ana diantaranya adalah gerakan kedua 

tangan di atas kepala bergantian, badan berputar dan kaki diangkat 

bergantian. 

Selain menggunakan rangsang gerak, Ana juga menggunakan 

rangsang dengar dengan mendengarkan musik yang cocok dengan 

gerakan. Sebelumnya Ana sudah mendengarkan beberapa musik yang 

rancak dan terpilihlah musik Savri Duo sebagai iringan tari yang 

diciptakannya. Setelah gerak yang ditemukan benar-benar cocok 

dengan tema kebebasan dan disesuaikan dengan musik Savri Duo, Ana 

harus benar-benar menguasai gerakan yang sudah ditemukan, satu 

persatu gerakan yang sudah jadi diajarkan pada penari saat latihan. 

Dengan demikian, pada proses pecarian gerak tari Savri Duo 

oleh Ana (koreografer tari Savri Duo), rangsang yang digunakan 

adalah rangsang dengar dan rangsang gerak dengan tujuan untuk 

mencapai makna dalam tarian. 



47 

 

b. Improvisasi gerak 

Dalam proses garapan tari Savri Duo, improvisasi  dilakukan 

oleh koreografer di rumah maupun  di sanggar, karena Ana dapat 

megeluarkan gerak sebebasnya di depan kaca. Pertama-tama 

koreografer mendengarkan musik sampai selesai untuk menemukan 

ide gerak, langkah berikutnya bergerak sesuai dengan gerak yang 

sudah ditemukan pada saat eksplorasi, gerakan yang ditemukan pada 

saat eksplorasi dilakukan dengan diiringi alunan musik secara 

keseluruhan dengan gerakan yang masih belum ditata. Pada  saat 

melakukan seluruh gerakan, dari eksplorasi, Ana dapat menemukan 

gerakan untuk improvisasi. Improvisasi dilakukan oleh Ana setelah 

melakukan pengamatan dan terjun langsung di kafe-kafe malam kota 

Semarang. Setelah melakukan pengamatan, Ana menemukan 

bermacam-macam ragam gerak tari yang menirukan anak muda 

bergaul yang percaya diri dan tanpa rasa malu. Contoh gerak yang 

ditemukan tersebut diantaranya yaitu pundak diangkat maju kanan kiri, 

lalu hadap kiri, tangan di depan muka, kaki lurus, balik hadap depan 

bungkuk ke kanan, kiri, tengah dan sebagainya. 

c. Komposisi gerak 

Komposisi dalam hal garapan tari merupakan langkah ketiga 

untuk menyusun gerakan yang sudah ditemukan dalam eksplorasi dan 
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improvisasi. Penyusunan gerak yang sudah ditemukan juga dilakukan 

oleh Ana (koreografer tari Savri Duo) di luar latihan dengan penari. 

Pada tahap komposisi ini, Ana melakukan penyusunan dan 

pengorganisasian gerak dari ragam gerak tari Savri Duo. Hasil 

rangkaian ini menjadi bentuk tari yang terpadu dan utuh. Menurut Ana,  

dalam menciptakan tari diperlukan pertimbangan antara pengalaman 

batin yang mendalam dengan kemampuan teknik yang memadai. 

Kemampuan teknik dipakai untuk mencapai sasaran makna 

komunikatif sesuai isi tari Savri Duo. 

Melalui komposisi gerak yang ada pada tari Savri Duo, Ana 

ingin mengungkapkan atau menginformasikan kepada penonton 

tentang keceriaan dan semangat anak muda, agar masyarakat tidak 

selalu berpikir negatif terhadap pergaulan dan perkembangan anak 

muda jaman sekarang. 

Proses komposisi atau penyatuan gerak telah ditemukan 

melalui eksplorasi dan improvisasi, sehingga komposisi tari Savri Duo 

menjadi sebuah tarian yang mempunyai gerakan-gerakan yang indah 

dan sesuai dengan keinginan koreografer. 

Bentuk tari Savri Duo dapat dilihat pada hasil pola gerak yang 

merupakan serangkaian dari gerak ekspresif yang disusun dari pertama 

hingga terakhir penyajian tari. Selain itu bentuk tari Savri Duo juga 

dapat dilihat pada musik iringan yang dipakai, penggunaan 

perlengkapan pada tata rias dan busana serta penataan panggung. 
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Tari Savri Duo termasuk jenis tari modern karena merupakan 

hasil tari ciptaan baru yang geraknya mengarah pada kebebasan gerak, 

tetapi bukan gerakan striptis atau gerakan vulgar dan erotis, sehingga 

dapat ditarikan diberbagai acara formal maupun non formal. 

Hasil koreografi tari Savri Duo ini mendapat tanggapan yang 

cukup baik dari masyarakat Semarang dan sekitarnya. Semua itu tidak 

lepas dari tiga hal konsep dasar dalam menciptakan tari yaitu adanya 

maksud koreografer tari Savri Duo, konsep kesederhanaan dan adanya 

bentuk gerak yang terorganisir sehingga menjadi sebuah tari. 

Tanggapan mengenai koreografi tari Savri Duo ini 

dikemukakan oleh Widya (seorang penonton tari Savri Duo) yaitu 

dengan penataan gerak yang tersusun secara sistematis, maka tari Savri 

Duo ini mudah untuk ditarikan oleh penari dan enak dinikmati 

(Wawancara  : Widya, 25 Mei 2005). 

Selain itu,  Widya juga menambahkan bahwa tari Savri Duo 

bila dipentaskan membuat orang menjadi senang untuk menyaksikan, 

karena geraknya lincah dan bersemangat, tidak jarang pula mereka 

larut dalam musiknya yang rancak (Wawancara : Widya, 25 Mei 

2005). 

Tanggapan lain dalam hal penguasaan koreografi tari Savri 

Duo yang diungkapkan oleh Cici (salah seorang anggota Chicago 

Dance) yaitu tarian ini mudah dikuasai penari tanpa mengalami banyak 

kesulitan. Penari cepat hafal gerak tari Savri Duo dan terampil 

menarikannya (Wawancara : Cici, 28 Mei 2005). 
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Tari Savri Duo merupakan tarian lepas yang tidak mengandung 

cerita karena geraknya hanya mengembangkan kebebasan dan 

keceriaan anak muda dalam pergaulan dan menghadapi hidup. 

E. Koreografi Tari Savri Duo 

Koreografi merupakan suatu pilihan dan tindakan atau proses 

pemilihan serta pembentukan gerak menjadi sebuah tarian. Tari merupakan 

suatu bahasa, maka koreografi harus juga berarti pengaturan bahasa tersebut 

menjadi suatu bentuk gerak. 

Tari Savri Duo diciptakan untuk tujuan pertunjukkan atau hiburan 

dengan beberapa unsur yang ditekankan adalah ketrampilan gerak yang 

memadai, peranan yang harus dimainkan, panggung untuk main dan musik 

yang akan menambah semarak tontonan serta penonton yang akan menikmati. 

Di bawah ini dijelaskan unsur-unsur koreografi dari tari Savri Duo. 

5. Gerak 

Gerak tari Savri Duo merupakan gerak-gerak keseharian yang telah 

diberi sentuhan seni sehingga menghasilkan gerak tari yang indah. 

Gerakan yang eksotis dan menarik pada tari Savri Duo menambah suasana 

panggung pertunjukkan lebih meriah dan mempunyai fungsi hiburan. 

Elemen gerak tari Savri Duo ada tiga macam yaitu : 

a. Tenaga 

Setelah mengamati tari Savri Duo, peneliti dapat melihat bahwa 

tari Savri Duo memerlukan tenaga yang tidak rata, maksudnya ada 

gerakan cepat dan kuat, namun ada pula gerakan yang mengalun, 
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sehingga penonton dapat menikmati sebuah tarian modern yang tidak 

monoton dengan gerakan yang selalu cepat dengan tenaga yang kuat.  

Contoh gerakan yang cepat dan kuat misalnya pada gerakan 

tangan kaki maju silang, kemudian tangan kiri rentang kesamping, 

tangan kanan buka tekuk ke bawah, kepala menunduk dan kedua kaki 

diputar ke dalam. Badan menghadap ke kiri  tangan kanan ditarik ke 

belakang lalu tangan kanan maju lurus ke depan, kaki kanan diangkat, 

kaki mundur satu langkah, badan diputar ke depan. Kedua kanan 

diayunkan ke samping kanan kiri, tangan kiri membuka ke samping 

bahan, kaki dihentakkan. Sedangkan contoh gerakan yang mengalun 

seperti gerakan tangan menyilan dan lurus kepundak bergantian, lalu 

kedua tangan turun ke bawah, posisi badan mengikuti tangan yang 

dipundak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3. Pose Gerakan Cepat dan Kuat 
   (Dokumen, Apri 2005) 
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Gambar 4. Pose Gerakan Mengalun 

   (Dokumen, Apri 2005) 

Dalam tari Savri Duo terdapat tekanan gerak, untuk 

membedakan garak yang satu dengan yang lainnya. Selain itu agar 

penonton juga dapat memahami dan menikmati tarian Savri Duo. 

Kualitas gerak tari Savri Duo dapat dilihat dari gerakannya yang indah 

dengan hentakan-hentakan kaki yang kuat  dan semangat dari penari. 

Untuk itu disetiap latihan selalu ada pemanasan dengan melakukan lari 

mengelilingi tempat latihan sebanyak 5 kali agar penari terlatih dan 

dapat mengatur serta mengendalikan penyaluran tenaga dengan cara 

membagi energinya dengan tepat (Wawancara : Ana, 20 Mei 2005). 

b. Ruang 

Hal-hal yang berkaiatan dengan ruang dalam tari Savri Duo 

adalah arah hadap, level dan ruang gerak.  

Tari Savri Duo merupakan tari modern yang mempunyai arah 

hadap yang berfariasi misal depan, samping kanan-kiri, belakang dan 
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berputar. Contohnya pada gerakan pundak kanan-kiri, maju bergantian 

badan mengikuti. Lalu hadap kiri didepan muka, kaki kanan diangkat 

badan bungkuk kekanan-kiri dan tengah. Gerak selanjutnya bergantian 

arah hadap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Pose Gerakan Arah Hadap 
   (Dokumen, Apri 2005) 

Dalam tari Savri Duo untuk pengulangan sebuah pola gerak 

dapat dilakukan dalam arah yang berbeda. 

Ana sebagai koreografer tari Savri Duo mampu menggunakan 

level pada ciptaan karya tarinya. Pada tari Savri Duo menggunakan 

level rendah, level medium dan tinggi. 

Pada level rendah, contoh gerakannya yaitu: tangan kanan 

diayunkan kanan kedepan, tangan kiri lurus ke atas, kaki mengikuti 

tangan yang di depan bergantian, badan menghadap ke kiri, kedua 

tangan diangkat lalu turun ke bawah dan tangan naik patah-patah.  



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pose Gerakan Level Rendah 
   (Dokumen, Apri 2005) 

Untuk level medium, contoh gerakannya yaitu: tangan kanan ke 

samping atas, ditarik ke bawah bergantian tangan kiri. Tangan kanan di 

sebelah samping telinga kanan, tangan kiri di pinggang, jalan ke 

samping kiri, pinggang diputar.  Badan berputar ke belakang dan 

dilanjutkan gerakan yang sama dengan sebelumnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7. Pose Gerakan Level Medium 

   (Dokumen, Apri 2005) 
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Sedangkan untuk level tinggi, contoh gerakannya yaitu: tangan 

kanan-kiri ke atas bergantian diikuti kaki maju ke depan lalu turun, 

ditekuk di depan dada satu per satu kemudian diikuti langkah kaki 

mundur, tangan yang ditekuk diputar bersamaan, kaki digeser ke kanan 

dan ke kiri. Tangan dibuka dan tangan berputar, tangan kanan di depan 

tangan kiri, rentang ke atas lalu kaki diangkat ke samping, badan 

berputar ke kanan, tangan kanan ke atas, tangan kiri ke depan, kaki kiri 

diangkat ke samping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Pose Gerakan Level Tinggi 
   (Dokumen, Apri 2005) 

Ruang yang dibutuhkan dalam tari Savri Duo harus luas, karena 

tari Savri Duo merupakan tari kelompok dan gerakan-gerakan tari 

Savri Duo memiliki gerak-gerak panjang yaitu berjalan ke depan, ke 

belakang, ke samping kanan dan kiri ataupun berputar. 

Ruang gerak yang digunakan untuk tari Savri Duo, biasanya 

menggunakan panggung prosenium, maupun bentuk arena, agar dapat 

dilihat dari berbagai sudut dan menyatu dengan isi atau makna tari.  
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Dalam membawakan tari Savri Duo, Ana selalu menanyakan 

bentuk panggung dan kondisi panggung kepada panitia penyelenggara, 

sehingga Ana dapat menggunakan ruang tersebut semaksimal 

mungkin, jadi menurut peneliti tari Savri Duo menyesuaikan ruang 

yang ada.  

c. Waktu 

Dalan melakukan gerak tari Savri Duo terdapat peralihan dari 

gerakan satu ke gerakan berikutnya yang memerlukan waktu. Waktu 

juga digunakan untuk menunjukkan lamanya penari Savri Duo dalam 

membawakan seluruh rangkaian gerak tari dari awal sampai akhir.  

Tanggapan mengenai tempo yang digunakan dalam tari Savri 

Duo dikemukakan oleh Ana, yaitu  gerak yang terdapat pada tari Savri 

Duo menggunakan tempo cepat, karena memberi kesan riang atau 

lincah. Selain itu juga terdapat pengelompokan pada hitungan atau 

ketukan di setiap tekanan gerak namun tidak ada pengulangan gerak 

dalam tari Savri Duo yang ritmenya atau kecepatannya berbeda  

(Wawancara : Ana, 20 Mei 2005) 

6. Tema 

Tema tari dapat dipahami sebagai pokok permasalahan yang 

mengandung isi dan makna tertentu dari sebuah garapan tari baik bersifat 

literal maupun non literal.  

Tema Savri Duo dari sanggar Chicago  Dance adalah gambaran jiwa 

anak muda yang bebas tetapi tidak salah pergaulan serta bersemangat tinggi 
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dalam menghadapi hidup. Tema tari Savri Duo berasal dari pengalaman 

pribadi koreografer setelah melihat kehidupan anak muda-mudi pada masa 

itu yang ada di sekitarnya. Tema yang dibuat oleh koreografer ini sekaligus 

dijadikan sebagai ide dalam penggarapan tari Savri Duo. 

7. Musik Iringan 

Fungsi musik iringan dalam tari untuk memberi irama/membantu 

mengatur waktu dalam menentukan cepat lambatnya gerak, memberi ilusi 

dan gambaran suasana, membantu mempertegas ekspresi gerak, mengatur 

dan memberi tanda efektivitas bentuk gerak tari, dan menuntun dan memberi 

tanda permulaan dan akhir penampilan suatu tari. 

Karya tari Savri Duo dari sanggar tari Chicago Dance menggunakan 

iringan musik dari group musik Perkusi dengan judul Savri Duo volume 1 

yang diproduksi oleh Sony Musik Entertaiment Indonesia. 

Musik yang diciptakan oleh kelompok Savri Duo telah direkam dalam 

bentuk kaset maupun CD. Dari rekaman tersebut hingga saat ini telah beredar 

di seluruh dunia dan dengan tersebarnya kaset Savri Duo, maka 

perkembangannya cukup pesat serta memungkinkan masyarakat luas tahu 

akan musik dan tari Savri Duo Chicago Dance (Wawancara: Joko, 28 Mei 

2005). 

8. Tata Rias dan Busana 

Faktor kesuksesan di panggung pertunjukkan akan semakin terbukti 

apabila dalam pementasan penari dibalut busana yang sesuai dengan tema 

dan tata rias yang cantik. Tata rias dari karya tari Savri Duo adalah tata rias 
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wajah cantik dengan model rambut menyesuaikan dengan acara atau 

biasanya memakai topi sebagai aksesoris. Kostum atau busana yang 

dikenakan penari Savri Duo memakai atasan kemben dan bawahan rok atau 

celana pendek dengan sepatu berhak tinggi. Terkadang kostum juga 

disediakan oleh pihak penyelenggara sesuai dengan tema acara yang sedang 

berlangsung.  

Tarian Savri Duo tidak menggunakan property, tari Savri Duo juga 

mempunyai fungsi sebagai seni pertunjukkan yang dipertontonkan kepada 

pecinta seni, khusunya tari modern. 

F. Fungsi Tari Savri Duo 

Karya tari Savri Duo yang diciptakan oleh sanggar tari Chicago Dance 

merupakan karya tari yang befungsi sebagai hiburan dan pertunjukan bagi 

pecinta seni, khususnya tari modern.  

Fungsi tari Savri duo sebagai hiburan mempunyai tujuan yang lebih 

dalam, seperti untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari apa yang 

dilihatnya. Contoh fungsi tari Savri Duo sebagai hiburan adalah dalam acara 

Auto Contest Mobil Telkomsel di kafe Astro Semarang tahun 2000 dengan 

apresiatornya adalah pengunjung kafe Astro yang sekaligus orang-rang yang 

menggemari dunia Otomotif, khususnya mobil, Grand Opening Makarizo di 

Grand Candi Hotel Semarang pada tahun 2002 dengan apresiatornya adalah 

orang-rang salon, model dan dari dunia enterteinment, Grand Opening Coklat 

Tulip di Quality Hotel Solo dan Borobudur Hotel Jogja pada tahun 2004 
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dengan apresiatornya adalah penguasaha dari bidang masakan ataupun ibu 

rumah tangga, acara Beach Volly di lapangan Jati Diri Semarang pada tahun 

2005 dengan apresiatornya adalah masyarakat pecinta olahraga khususnya 

bola voly pantai, dan acara pemilihan Cowok Element di kafe Ventura pada 

tahun 2005 dengan apresiatornya adalah orang-orang dari dunia olahraga 

senam, khususnya binaraga dan fitness. 

Sedangkan fungsi tari Savri Duo sebagai pertunjukkan lebih 

mengutamakan bobot seni dan berusaha untuk menarik perhatian bila di 

tonton. Misalnya dalam perlombaan-perlombaan atau festival-festival tari 

modern di kota Semarang, Jogja, dan sekitarnya. 

Adapun perlombaan atau festival tari modern Savri Duo yang pernah 

diikuti adalah : perlombaan modern dance Yamaha Motor tahun 2005 di 

kantor Balaikota Semarang, perlombaan modern dance Sweet Valentin tahun 

2001 di pantai Marina Semarang, Perlombaan LA Light tahun 2003 di kafe 

Astro Semarang, Festival Modern Dance Violetta tahun 2004 di Hugos Café 

Yogyakarta, perlombaan modern dance Djarum tahun 2005 di Citraland Mall 

Semarang. Apresiator pada perlombaan dan festival tari Savri Duo ini adalah 

masyarakat umum khususnya pecinta tari modern.  

Bentuk gerak tari Savri Duo selalu sama dalam setiap acara baik 

sebagai hiburan maupun sebagai pertunjukkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan kajian dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa 

tari Savri Duo merupakan tari yang diciptakan oleh Ana pada tahun 1999 yang 

terinspirasi oleh musik yang dibawakan kelompok musik Perkusi yang bernama 

Savri Duo. Tarian ini menggambarkan kehidupan anak muda yang ingin bebas 

dengan segala kegiatannya.  

Di dalam  garapan tari Savri Duo yang diciptakan oleh Ana melalui tiga 

tahap, yaitu : 1) Eksplorasi, yaitu proses pencarian gerak oleh koreografer yang 

disesuaikan dengan tema kebebasan anak muda dan musik yang rancak dan 

lincah. Proses eksplorasi koreografer menggunakan rangsang gerak dan 

rangsang dengar, 2) Improvisasi dilakukan oleh Ana, koreografer tari Savri Duo 

setelah melakukan pengamatan dan terjun langsung di kafe Semarang. Dengan 

melakukan pengamatan, Ana dapat berimprovisasi dan menemukan bermacam 

ragam dan motif gerak tari, 3) komposisi atau pembentukan dilakukan oleh 

koreografer agar urutan gerak yang sudah dibuat terlihat rapi dan indah. Untuk 

itu diperlukan pertimbangan antara pengalaman batin  yang mendalam dengan 

kemampuan teknik yang memadai. 

Fungsi tari Savri Duo ada dua yaitu sebagai hiburan dan pertunjukkan. 

Tari Savri dua sebagai hiburan contohnya tari Savri Duo digunakan sebagai 

pengisi acara-acara hiburan di kota Semarang, Solo dan Jogja. Apresiator satu 
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acara dengan acara lainnya berbeda, sesuai dengan kegiatan acara tersebut. 

Sedangkan tari Savri Duo sebagai fungsi pertunjukan adalah seringnya tari Savri 

Duo mengikuti perlombaan-perlombaan atau festival modern dance yang 

diadakan di dalam kota maupun di luar kota Semarang. 

 

B. Saran 

Tari Savri Duo merupakan salah satu karya cipta tari dari Sanggar Chicago 

Dance Semarang. Banyak masyakat Semarang dan sekitarnya khususnya pecinta 

tari modern yang sudah mengenal tari Savri Duo, maka hendaknya perlu dijaga 

dan dikembangkan agar tari Savri Duo memasyarakat luas di luar kota Semarang. 

Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Dalam komposisi tari Savri Duo perlu adanya pengembangan gerak agar tidak 

monoton atau membosankan penonton. Untuk itu alangkah baiknya apabila 

sanggar mengadakan work shop untuk pelatihan tari agar anggota dapat 

menciptakan tari dan menari dengan teknik yang benar. 

2. Dalam setiap pementasan perlu adanya dokumentasi berupa rekaman video 

guna koreksi dari hasil pementasan yang telah dilaksanakan agar kesalahan 

serupa tidak terjadi pada pementasan-pementasan selanjutnya. 

 

 

 



 

62 

PEDOMAN OBSERVASI 

 
 

1. Tujuan  

Observasi pada penelitian dimaksudkan untuk mengetahui koreografi tari 

Savri Duo dan fungsi tari Savri Duo di sanggar Chicago Dance Semarang 

2. Hal-hal yang diobservasi 

a. Lokasi sanggar Chicago Dance 

b. Proses pelatihan yang dilihat dari proses garapan gerak 

3. Pelaksanaan observasi  

Sebagai sarana dalam melakukan observasi, maka penelitian dilibatkan dengan 

beberapa tahap : 

a. Mengamati proses koreografi tari Savri Duo 

b. Mengamati latar belakang penciptaan tari Savri Duo 

c. Menarik kesimpulan 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Tujuan 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui dan untuk mengungkapkan 

koreografi tari Savri Duo dan fungsi tari Savri Duo Chicago Dance Semarang. 

2. Pembatasan  

Dalam melakukan wawancara, penulis membatasi materi pada : 

a. Asal-usul terbentuknya sanggar Chicago Dance 

b. Proses garapan gerak oleh koreografer Chicago Dance 

c. Fungsi tari Savri Duo Chicago Dance dalam dunia seni tari terutama tari 

modern 

3. Informan 

Dalam penelitian ini, informan wawancara dibatasi pada : 

a. Koreografer Chicago Dance 

b. Penari Chicago Dance 

c. Penonton tari Savri Duo 

4. Data dan daftar pertanyaan pada pelaksanaan wawancara 

Dalam mengadakan wawancara dengan nara sumber yang terkait dengan 

Chicago Dance : 

a. Ana sebagai pelatih atau koreografer sekaligus ketua sanggar tari Chicago 

Dance 

b. Joko sebagai penari Chicago Dance dan wakil ketua 

c. Numa sebagai penari Chicago Dance 
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d. Cici sebagai penari Chicago Dance 

e. Widya sebagai penonton tari Savri Duo 

5. Pedoman analisis data 

Data diperoleh dengan : 

a. Sumber tertulis 

b. Sumber lisan 

c. Foto 
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DAFTAR PERTANYAAN 

 
A. Ana sebagai ketua dan koreografer Chicago Dance 

1. Bagaimana sejarah berdirinya Chicago Dance ? 

2. Bagaimana asal mula nama Chicago Dance ? 

3. Bagaimana peningkatan dari tahun ketahun ? 

4. Apa saja prestasi yang pernah diraih Chicago Dance ? 

5. Bagaimana proses penciptaan tari Savri Duo ? 

6. Apa alasan menciptakan tari Savri Dua ? 

7. Bagaimana latar belakang penciptaan tari Savri Duo ? 

8. Tari Savri Duo ditarikan berapa orang ? 

9. Apa tema tari Savri Duo ? 

10. Bagaimana struktur organisasi Chicago Dance ? 

11. Apakah Fungsi Tari Savri Duo ? 

12. Sarana dan prasarana apa yang dimiliki sanggar Chicago Dance ? 

13. Bagaimana musik tari Savri Duo ? 

14. Bagimana panggung yang digunakan untuk tari Savri Duo ? 

15. Bagimana kostum dan tata rias yang digunakan tari Savri Duo ? 

16. Bagaimana solusi mengatasi masalah penari yang sulit menerima gerakan 

yang diberikan pada saat latihan ? 

 

B. Numa, Cici dan Joko sebagai ketua dan koreografer Chicago Dance 

1. Apamotivasi anda menjadi anggota Chicago Dance 

2. Sejak kapan anda menjadi anggota Chicago Dance ? 

3. Apakah ada dorongan dari orang lain untuk menjadi penari modern dance? 

4. Apakah anda rutin mengikuti latihan ? 

5. Apakah ada tuntutan khusus dalam latihan ? 

6. Bagaimana menurut anda peran serta koreografer ? 

7. Apakah anda sering mengalami kesulitan dalam menerima materi gerak 

yang diberikan koreografer ? 

8. Bagaimana anda membagi waktu antar menari dengan studi atau bekerja ? 
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C. Widya sebagai penonton tari savri duo 

1. Bagaimana pendapat anda mengenai tari Savri Duo ? 

2. Bagaimana perasaan anda saat menonton pementasan tari Savri Duo ? 

3. Bagimana Gerakan tari Savri Duo yang dapat anda amati ? 

4. Bagaimana kesan anda mengenai gerakan dan musik Savri Duo ? 

5. Apa saran anda untuk Chicago Dance berkaitan dengan tari Savri Duo 

yang mereka ciptakan ? 
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DAFTAR NARA SUMBER 

 
1. Nama  : Ana Widyasari 

Umur : 30 tahun 

Alamat : Jl. Sawonggaling 5 No. 2 Banyumanik Semarang 

Agama : Islam 

Pekerjaan : Karyawati HSBC  

 
2. Nama  : Joko Arianto 

Umur : 24 tahun 

Alamat : Jl. Pleburan Raya No. 20 Semarang 

Agama : Islam 

Pekerjaan : Mahasiswa 

 
3. Nama  : Numa Kurnia 

Umur : 24 tahun 

Alamat : Jl. Mugas Sari No. 12 Semarang 

Agama : Islam 

Pekerjaan : Mahasiswi 

 
4. Nama  : Cicik Setyo Utami 

Umur : 23 tahun 

Alamat : Jl. Lempong Sari Dalam No. 25 Semarang 

Agama : Islam 

Pekerjaan : Mahasiswi 

 
5. Nama  : Widya Anggraeni 

Umur : 26 tahun 

Alamat : Perumahan Kutilang Sari No. 36 Susukan Ungaran  

Agama : Islam 

Pekerjaan : Karyawati 

 



68 

 

RAGAM GERAK TARI SAVRI DUO 

Hitungan Uraian Gerak 

(1– 4) 4x 
 

Posisi tangan kiri di depan muka, 
tangan kanan ke samping, kaki kiri 
lurus dan kaki kanan ke samping 
bergantian. 
Kedua tangan ke atas, kemudian 
keduanya turun bersama-sama 
dengan badan mendak. 

 

 

 

 
Hitungan Uraian Gerak 

(1– 8) 

 

Tangan kanan digerakkan ke kanan 
dan ke kiri di samping telinga, 
tangan kiri di pinggang, dan posisi  
serta kaki mengikuti gerak tangan. 

 

 

 

 

 

 
Hitungan Uraian Gerak 

(1– 8) 

 

Posisi tangan kanan di julurkan ke 
samping atas, tangan kiri  ke 
samping kiri bawah, gerakan badan 
dan kaki mengikuti gerakan tangan 
yang di atas. 

 

            

 

       Gerak Pembuka 

         Gerak Inti 1 

        Gerak Inti 2 
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Hitungan Uraian Gerak 

(1– 8) 2x

 

Tangan dan kaki maju silang, 
kemuduan tangan kiri rentang 
kesamping tangan kanan buka tekuk 
ke bawah kepala menunduk dan  
kedua kaki diputar ke dalam. 
Badan menghadap ke kiri tangan 
kanan ditarik ke belakang tangan 
kanan maju lurus ke depan dan kaki 
tangan diangkat, kaki mundur santu 
langkah, badan diputar ke depan. 
Kedua tangan diayunkan ke 
samping kanan kiri. 
Tangan kanan kiri membuka ke 
samping bawah, kaki dihentakkan. 

 

Hitungan Uraian Gerak 

(1– 8)  

 

Kedua tangan direntangkan ke 
samping, hitungan 1 sampai 4 kaki 
jalan di tempat dan hitungan 5 
sampai 8 kaki maju kedepan.   

 

 

 

 

 
Hitungan Uraian Gerak 

(1– 8) 2x

 

Tangan kanan ke samping atas di 
tarik ke bawah bergantian tangan 
kiri.   
Tangan kanan di samping telinga 
kanan, tangan kiri di pinggang, jalan 
ke samping kiri, pinggang diputar. 
Badan berputar ke belakang dan 
dilanjutkan gerakan yang sama 
dengan sebelumnya. 
 

 

        Gerak Inti 3 

          Gerak Inti 4 

           Gerak Inti 5 
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Hitungan Uraian Gerak 

(1– 8) 5x

 

Tangan mengepal ditekuk di depan 
muka, badan ke samping kiri, badan 
membungkuk tangan kanan dibuka 
ke samping kanan, kaki kanan 
ditarik ke belakang, kedua tangan 
diangkat ke atas kemudian turun ke 
bawah dan disilang lalu dibuka ke 
samping kanan kiri, diangkan ke 
atas lalu ditarik kesamping kanan 
kiri bergantian, tangan kanan 
digerakkan naik turun, kaki kanan 
mengikuti gerakan tangan dengan 
posisi badan menghadap ke kiri, 
kaki kanan menendang kesamping 
dua kali, badan berputar lalu kaki 
kanan dan kiri dihentakkan 
bergantian, kepala kesamping kanan 
dan depan badan mendak ke bawah 
diikuti dengan tangan menyilang 
kanan kiri bersamaan dengan badan 
yang meliuk ke kiri ke kanan. 
Kedua tangan di tekuk kedepan kaki 
dihentakkan bergantian, posisi 
badan bergeser ke samping kanan, 
ke samping kiri, ke belakang dan 
berputar. 

 

Hitungan Uraian Gerak 

(1– 8) 2x

 

Pundak kanan kiri maju bergantian, 
hadap kiri tangan kiri didepan muka 
kaki kanan diangkat lurus ke depan, 
kembali ke depan tangan kanan 
kanan di depan muka, badan 
bungkuk ke kanan ke kiri ke muka.   
Gerak selanjutnya bergantian arah 
hadap.   

 

 

 

 

          Gerak Inti 6 

          Gerak Inti 7 
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Hitungan Uraian Gerak 

(1– 8) 2x

 

Tangan menyilang dan lurus ke 
pundak bergantian lalu kedua tangan 
turun ke bawah, posisi badan 
mengikuti tangan yang di pundak. 

 

 

 

 

 
Hitungan Uraian Gerak 

(1– 8) 2x

 

Tangan kanan kiri ke atas 
bergantian diikuti kaki maju ke 
depan lalu turun ditekuk di depan 
dada satu persatu diikuti langkah 
kaki mundur, tangan yang ditekuk 
diputar bersamaan kaki geser ke 
kanan dan kiri, tangan dibuka badan 
berputar, tangan kanan di depan 
tangan kiri rentang keatas kaki 
kanan diangkat ke samping, badan 
berputar ke kanan tangan kanan ke 
atas, tangan kiri ke depan, kaki kiri 
diangkat ke samping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitungan Uraian Gerak 

(1– 8) 2x

 

Tangan kanan diayunkan ke depan, 
tangan kiri lurus ke atas, kaki 
mengikuti tangan yang di depan 
bergantian, badan menghadap kekiri 
kedua tangan diangkat lalu turun ke 
bawah badan dan tangan naik patah-
patah, badan hadap kanan kedua 
tangan ditarik ke kanan, badan 
menghadap depan tangan kanan luru 
kesamping tangan kiri ditekuk naik 
turun diikuti gerakan kepala, tangan 
lurus ke samping kanan kiri kaki 
geser ke kanan  badan berputar 
menghadap ke depan. 

 

 

         Gerak Inti 8 

          Gerak Inti 9 

         Gerak Inti 10 
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Hitungan Uraian Gerak 

(1– 8)  

 

Tangan kanan mengepal disamping 
telingan, tangan kiri rentang ke 
samping hitungan 1 sampai 4 jalan 
di tempat, hitungan 5 sampai 8 maju 
ke depan. 

 

 

 

 

 
Hitungan Uraian Gerak 

(1– 8)  

 

Kedua tangan lurus ke bawah, badan 
hadap kanan kiri kaki mengikuti 
gerak badan 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gerak Inti 11 

      Gerak Penutup 12 
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