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SARI 

Supratiwi, 2013 Bentuk Penyajian Tari Denok Deblong Di Sanggar Greget 
Semarang. Skripsi pada Jurusan Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik, 
Fakultas Bahasa Dan Seni, Universitas Negeri Semarang.Pembimbing Skripsi I 
Dra.Malarsih, M.Sn dan Pembimbing Skripsi II Muh. Hasan Bisri S.Sn,M.Sn. 
 
 Latar belakang penelitian ini adalah mengamati perkembangan dan 
perubahan seni tari dari jaman ke jaman. Demikian juga dengan kota Semarang 
yang merupakan ibu kota Propinsi Jawa Tengah yang memiliki beberapa tari 
kreasi diantaranya adalah tari Denok Deblong, karya Yoyok B. Priyambodo dari 
sanggar Greget Semarang. Tari Denok Deblong pertama kali disusun pada tahun 
1996 dan disusun ulang pada tahun 2000.Tari Denok Deblong sering 
dipertunjukkan pada acara-acara peringatan hari besar dan sering pula 
dipertujukkan untuk menyambut tamu atau wisatawan mancanegara.Berdasarkan 
hal tersebut di atas, maka peneliti ingin mengetahui tentang Bentuk Penyajian Tari 
Denok Deblong Di Sanggar Greget Semarang. 
 Permasalahan yang diangkat dalam skrpisi ini adalah bagaimana bentuk 
penyajian tari Denok Deblong Di Sanggar Greget Semarang.Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk penyajian tari 
Denok Deblong.Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah 
wawasan peneliti dan bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi lembaga ilmu 
pengetahuan, masyarakat serta kelompok kesenian, sehingga diharapkan dapat 
mempertahankan, mengembangkan dan melestarikan tari Denok Deblong.Dengan 
demikian dapat memperkaya budaya nasional. 
Penelitian Bentuk Penyajian Tari Denok Deblong Di Sanggar Greget Semarang 
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data 
observasi, wawancara, dokumentasi.  
 Hasil penelitian Bentuk Penyajian Tari Denok Deblong Di Sanggar 
Greget, tari Denok Deblong  merupakan sebuah tari kreasi yang dipengaruhi oleh 
berbagai budaya yang berkembang di kota Semarang diantaranya adalah pengaruh 
tari-tari tradisi yang yang berkembang di Semarang serta tari daerah lain seperti 
dari Betawi dan Jawa Barat. Tarian ini diiringi dengan musik Gambang Semarang 
dengan syair lagu Cina Melayu  dan lagu Empat Penari. Busana yang dikenakan 
adalah kebaya dan kain (jarik) Semarangan dengan properti sampur, sepasang 
kipas, dan sepatu sandal yang khusus dipakai apabila Tari Denok Deblong 
disajikan di jalanan atau di lapangan, serta tata rias wajah korektif yang membuat 
wajah kelihatan lebih cantik. Tari Denok Deblong bisa disajikan secara tunggal 
maupun massal. Unsur pendukung lain dalam penyajian tersebut adalah tata 
panggung, tata lampu, tata suara, dan pola lantai.  
 Disarankan supaya sering diadakan pelatihan-pelatihan  tari Denok 
Deblong, agar masyarakat pendukungnya lebih mengenal tarian tersebut dan bisa 
turut serta melestarikan, sehingga tari Denok Deblong  dapat berkembang dan 
menjadi salah satu tarian khas kota Semarang.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Manusia adalah makhluk sosial, karena manusia tidak bisa hidup sendiri 

tanpa adanya manusia yang lain. Manusia mempunyai naluri untuk hidup 

berdampingan dengan sesamanya. Manusia merupakan makhluk yang bisa 

menghasilkan sesuatu yang dapat untuk dipakainya untuk memuaskan dirinya 

maupun untuk orang lain. Kehidupan manusia tidak bisa lepas dari rasa keindahan 

dan rasa keindahan tersebut diwujudkannya melalui kegiatan berkesenian. 

Menurut Djelantik (2004: 2) keindahan yang berhubungan dengan 

manusia bisa keindahan yang  alami, yaitu keindahan yang tidak dibuat oleh 

manusia, misalnya gunung, laut, pepohonan atau barang-barang yang memperoleh 

wujud akibat peristiwa alam dan keindahan yang merupakan hasil karya manusia. 

Keindahan barang-barang hasil karya manusia secara umum disebut sebagai 

barang kesenian, selain itu kita jumpai pula barang-barang hiasan yang 

keindahannya tidak kalah  dari keindahan barang-barang  kesenian yang disebut 

sebagai barang kerajinan. Pada umumnya apa yang disebut indah di dalam jiwa 

kita dapat menimbulkan rasa senang, rasa puas, rasa aman, nyaman dan bahagia 

dan bila perasaan itu sangat kuat, kita merasa terpaku, terharu dan terpesona, serta 

menimbulkan keinginan  untuk  mengalami kembali perasaan itu walaupun sudah 

dinikmati berkali-kali. 
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Berkesenian bisa dipahami sebagai bentuk melakukan kegiatan seni.Dalam 

melakukan kegiatan seni bisa dilakukan secara aktif, tapi juga bisa dilakukan 

secarapasif.  Kegiatan berkesenian secara aktif  bisa dimengerti sebagai  pelaku 

melakukan kreasi, selain itu berkreasi bisa dimengerti pula sebagai mencipta  

karyaseni baru, meniru, mengkreasi karya seni yang sudah ada. Kegiatan seni 

secara pasif  dimengerti sebagai kegiatan berkesenian yang hanya dengan 

mengapresiasi tanpa menghasilkan bentuk karya yang bisa dinikmati atau 

dimengerti oleh orang lain (Wadiyo, 2008:61). 

Kesenian merupakan unsur kebudayaan mempunyai ciri khusus yang 

menunjukkan sifat-sifat kedaerahan yang berbeda dari daerah satu dengan daerah  

lainnya. Kesenian merupakan salah satu bagian dalam kehidupan manusia dan 

kesenian juga dapat dijadikan sebagai salah satu media aktualisasi jati diri, sarana 

untuk mengungkapkan gagasan-gagasan atau pikiran. Dalam kegiatan berkesenian 

manusia mengekspresikannya melalui beberapa media, antara lain melalui media 

gerak yaitu tari. 

Tari adalah bagian dari kebudayaan manusia yang dengan mudah dapat 

dijumpai di berbagai daerah dari belahan bumi ini. Tari adalah salah satu cabang 

kesenian yang merupakan alat ekspresi dan alat komunikasi yang bersifat 

universal, oleh sebab itu tari banyak  mendapatkan perhatian dari masyarakat 

pendukungnya, karena tari bisa dilakukan oleh siapa saja dan dinikmati oleh siapa 

saja, kapan saja dan di mana saja (Soedarsono, 1977:21). 

Budaya menari hidup dan berkembang di dalam berbagai kelompok 

masyarakat yang akhirnya melahirkan tari-tarian tradisi.Tari tradisi adalah tari 
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yang lahir, tumbuh, berkembang pada suatu masyarakat yang kemudian 

diturunkan ataudiwariskan secara terus menerus dari generasi ke generasi serta 

masih sesuai dan diakui oleh masyarakat pendukungnya (Jazuli, 1994:70).Melalui 

tari kita dapat memproyeksikan munculnya keindahan melalui gerakan-gerakan 

yang bersamaan dengan rasa kepuasan dalam diri kita (pengalaman estetis).Dalam 

kehidupan manusia tari mempunyai arti yang penting, karena bisa memberikan 

berbagai manfaat seperti hiburan dan sarana komunikasi antara seniman dan 

penonton/ penikmat. 

Seiring perkembangan pemikiran dan kehidupan manusia serta berubahnya 

selera masyarakat dalam berkesenian, maka muncul jenis-jenis tari yang tidak 

hanya untuk tujuan upacara keagamaan saja, tetapi muncul tari-tarian yang 

berfungsi hiburan maupun ungkapan keindahan.Selain itu juga muncul karya-

karya tari kreasi yang semakin memperkaya perbendaharaan budaya nasional. 

Tari kreasi adalah jenis tari yang koreografinya merupakan perkembangan dari 

tari tradisional atau pengembangan dari pola-pola tari yang sudah  ada. Walaupun 

sumber gagasannya berasal dari jenis tari tradisional tertentu, tetapi konsep 

penyajiannya telah berubah sesuai  dengan gagasan penyusun tarinya.  

Banyaknya tari kreasi yang muncul ini sesuai dengan pemikiran 

Humardani (1972:2), yakni kesenian kita akan sejahtera hanya jika meraih 

perbendaharaan gagasan-gagasan yang subur dan berhasil dari upaya seluruh atau 

sebagian besar masyarakat di dunia kita sekarang ini. Selain iitu dengan hadirnya 

era globalisasi, maka para seniman mempunyai kebebasan untuk menampilkan 

gaya yang mereka senangi. Akibatnya timbul semacam arus perkembangan seni 
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yang lazim kita sebut sebagai multikuturalisme (multiculturalism)  yang 

menghargai karya seni dengan gaya apapun dan dari negara manapun 

(Soedarsono, 1998:52). 

Salah satu tari kreasi yang hadir di Semarang adalah Tari Denok Deblong. 

Tari Denok Deblong meruapakan tari kreasi yang disusun oleh Yoyok B. 

Priyambodo dari  Sanggar  Greget Semarang. Kehadiran Tari Denok Deblong 

tentunya dapat menambah perbendaharaan tari Semarangan.Sebelumnya telah 

lahir tari Semarangan yang disusun oleh Bintang Hanggara Putra yang berjudul 

Tari Denok dan Tari Gado-gado Semarangan karya AL. Agus Supriyanto. 

Hadirnya tari Denok Deblong juga diharapkan  dapat menjadi salah satu tarian 

khas Semarang, sehingga kota Semarang banyak memiliki tari-tarian khas seperti 

daerah lain. 

Kehadiran tari Denok Deblong terilhami oleh keadaan alam kota 

Semarang yang memiliki dataran tinggi, dataran rendah dan daerah pantai di mana 

sebagian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, petani dan pedagang. Selain itu 

juga terilhami oleh pengaruh tari-tari tradisi Jawa, kebudayaan daerah lain seperti 

Betawi serta kebudayaan asing yang telah berkembang dan berbaur dengan 

budaya setempat seperti kebudayaan Cina. 

Dari berbagai pengaruh di atas kemudian disusun menjadi suatu rangkaian 

gerak atau sekaran-sekaran tari Denok Deblong.Iringan tari ini menggunakan 

musik Gambang Semarang, tata riasnya menggunakan tata rias korektif, 

sedangkan busananya memakai kebaya dan jarik Semarangan.Karakter Tari 
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Denok Deblong adalah lincah.Denok adalah sebutan/panggilan anak perempuan 

Semarang. 

Tari Denok Deblong sering dipertunjukkan pada acara-acara peringatan                   

hari besar seperti hari jadi kota Semarang dan hari kemerdekaan Indonesia, selain 

itu Tari Denok Deblong sering disajikan untuk menyambut wisatawan 

mancanegara di pelabuhan maupun di bandara. Tari Denok Deblong juga sering 

mengikuti berbagai festival tari, diantaranya adalah Festival Tari Kemilau 

Nusantara di Bandung pada tahun 2011 dan menjadi juara I dan menduduki 

peringkat 10 besar pada acara Matta Fair di Kuala Lumpur, Malaysia dari tahun 

2011 sampai tahun 2013.  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk                            

mengadakan penelitian tentang bentuk penyajian tari Denok Deblong yang 

disusun oleh Yoyok B.Priyambodo.Alasan peneliti untuk mengadakan penelitian 

tersebut, karena tari Denok Deblong adalah termasuk tari baru dan belum banyak 

yang mengenal tarian tersebut.        

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok masalah 

yang   akan diteliti adalah bagaimana bentuk penyajian tari Denok Deblong Di 

Sanggar Greget Semarang. 

1.3 Tujuan Penelitian   

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah peneliti ingin 

mengetahui   dan mendeskripsikan bentuk penyajian Tari Denok Deblong Di 

Sanggar Greget Semarang. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1.4.1  Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan serta 

wawasan yang lebih  luas, sehingga  bisa   dijadikan pengalaman 

yang berguna baik untuk sekarang dan masa yang akan datang. 

1..4.2Bagi obyek yang diteliti, merupakan masukan sehingga Tari Denok 

Deblong bisa semakin berkembang dan bisa menjadi salah satu 

tarian khas Semarang.    

1.4.3  Bagi lembaga  pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian 

ini bisa menjadi bahan referensi penelitian yang sejenis. 

1.4.4  Instansi terkait,  khususnya  Universitas Negeri Semarang, hasil  

penelitianbisa dijadikan dokumentasi di bidang seni khususnya seni 

tari. 

1.5 Sistematika Skripsi 

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal 

skripsi, isi dan bagian akhir skripsi. 

1.5.1Bagian awal skripsi terdiri dari Halaman Judul Skripsi, SARI, Pengesahan, 

Surat Pernyataan,  Motto  dan  Persembahan,  Kata Pengantar,  Daftar Isi, 

Daftar Gambar, Daftar Lampiran. 

1.5.2 Bagian Isi skripsi terdiri dari lima bab, yaitu 

BAB 1  : Pendahuluan 

Dalam Pendahuluan terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan  penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.  



 

 
 

7

BAB 2 : Landasan Teori 

2.1 Bentuk Penyajian 

2.2Pengertian Tari 

2.3Pengertian Koreografi 

BAB 3 : Metode Penelitian 

Berisi tentang Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Sasaran Penelitian, 

Teknik  Pengumpulan  Data, Teknik  Analisis Data,  dan Teknik 

Pemeriksaan Keabsahan Data. 

BAB 4 : Hasil Penelitian dan Pembahasan  

4.1      Gambaran Umum  

4.2       Sejarah Singkat 

4.3       Sinopsis 

4.4       Bentuk Penyajian 

4.4.1    Gerak  

4.4.2     Iringan 

4.4.3  Tata Panggung  

4.4.4  Tata Rias  

4.4.5  Tata Busana  

4.4.6  Tata Suara 

4.4.7  Tata Lampu   

4.4.8  Pola Lantai   

4.5        Konsep Penyajian  
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BAB 5 : Penutup 

Berisi tentang: Simpulan dan Saran  

1.5.3 Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran 

yangmendukung skripsi ini.  
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Tari 

 Tari adalah salah satu pernyataan budaya. Oleh karena itu, maka sifat, 

gaya, dan fungsi tari selalu tak dapat dilepaskan dari kebudayaan yang 

menghasilkannnya (Sedyawati, 1986:3). Tari dan kehidupan manusia merupakan 

salah satu perilaku manusia, baik secara individu maupun 

kelompok.Perkembangan tari tidak bisa lepas dari masyarakat pendukungnya dan 

selalu berkembang sesuai jaman dan wilayah di mana tari tersebut berasal. Selama 

manusia masih bisa bergerak, maka tari akan selalu tercipta dan berkembang.  

Pengertian tari menurut Soedarsono, tari adalah ekspresi jiwa manusia 

melalui gerak-gerak ritmis yang indah (1972:4).Gerak-gerak ritmis bukanlah 

gerak sehari-hari melainkan gerak yang harus distilir supaya indah.Gerak-gerak 

ritmis yang indah itu sebenarnya merupakan pancaran jiwa manusia dan jiwa itu 

bisa berupa akal, kehendak dan emosi (1972:5). 

Batasan tari yang dikemukakan oleh Kamaladevi Chattopadaya, seorang 

ahli tari dari India adalah sebagai berikut, tari adalah desakan perasaan manusia di 

dalam dirinya yang mendorongnya mencari ungkapan yang berupa gerak-gerak 

yang ritmis (Soedarsono, 1992:81). Sedangkan menurut ahli tari dari Belanada, 

Corrie Hartong tari adalah gerak-gerak yang diberi bentuk dan ritmis dari badan di 

dalam ruang (Soedarsono, 1992:81). 

Soerjodingrat, ahli tari Jawa dalam Jazuli  (1994:3) mengatakan, bahwa 

tari adalah gerak-gerak dari seluruh tubuh/badan dan selaras dengan bunyi musik                             

(gamelan), diatur oleh irama yang sesuai dengan maksud dan tujuan di dalam tari. 
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Kussudiardja (2000:11) memberikan pengertian tari adalah keindahan gerak 

anggota-anggota badan manusia yang bergerak, berjiwa atau dapat diberi arti, 

bahwa seni tari adalah keindahan bentuk anggota badan manusia yang bergerak, 

berirama dan berjiwa harmonis. 

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diartikan tari adalah 

ungkapan pengalaman jiwa manusia melalui sebuah karya seni dengan medium 

gerak yang indah dan berirama.Gerak-gerak dalam tari yang indah dan berirama 

tersebut merupakan gerak-gerak yang sudah mengalami perombakan (distorsi) 

dan penghalusan (stilisasi) sehingga gerak-gerak tersebut bisa menyentuh 

perasaan manusia yang melihatnya. 

Jazuli (1994:70) dalam bukunya Telaah Teoretis Seni Tari menuliskan,  

ditinjau dari jenisnya, tari memiliki beberapa jenis, yaitu jenis tari berdasarkan 

pola garapannya, jenis tari berdasarkan jumlah penari dan tari berdasarkan 

temanya. 

2.1.1 Jenis tari berdasarkan pola garapannya 

 Berdasarkan pola garapannya jenis tari dibagi menjadi dua, yaitu tari 

tradisional dan tari kreasi.Tari tradisional adalah tari yang telah berkembang 

dalam suatu masyarakat yang diwariskan turun temurun secara terus menerus dari 

gererasi ke genersi dan memiliki pola-pola tertentu, serta masih sesuai  dan diakui 

oleh masyarakat pendukungnya. Sedangkan tari kreasi adalah jenis tari yang 

koreografinya merupakan pengembangan dari pola-pola tari yang sudah 

ada.Terbentuknya tari kreasi karena dipengaruhi oleh gaya tari daerah lain/negara 

lain maupun hasil kreativitas penyusunnya 
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2.1.2 Jenis tari berdasarkan jumlah penari 

 Jenis tari dilihat dari jumlah penarinya digolongkan menjadi tiga, yaitu tari 

tunggal,  tari berpasangan dan tari kelompok.Tari tunggal adalah tari yang 

disajikan oleh seorang penari, apabila tari tunggal ditarikan oleh banyak penari 

disebut tari masal.Tari berpasangan adalah tari yang disajikan secara berpasangan 

dan antara penari yang satu dengan lainnya saling terkait atau ada respon.Tari 

berpasangan sering berkaitan dengan tema-tema pergaulan dan 

peperangan.Sedangkan tari kelompok adalah tari yang disajikan beberapa orang 

penari. Tarian kelompok  dapat disajikan oleh tiga orang penari, empat orang 

penari sampai sembilan penari.  

2.1.3 Jenis tari berdasarkan temanya  

 Tema adalah pokok pikiran , gagasan utama atau ide dasar yang lahir dari 

pengalaman hidup seniman tari yang telah diteliti dan dipertimbangkan agar bisa 

dituangkan ke dalam gerakan-gerakan. Sumber tema bisa dari pengalaman hidup 

seseorang, kehidupan binatang dengan sifat perangainya yang khas, kejadian 

sehari-hari, cerita-cerita rakyat, sejarah, karya-karya sastra (Jazuli, 1994:14-15). 

 Tari berdasarkan temanya dibedakan menjadi dua, yaitu tari dramatik dan 

tari non dramatik.Tari dramatik adalah tari yang dalam pengungkapannya 

menggunakan cerita, tarian tersebut bisa dilakukan oleh seorang penari maupun 

beberapa orang penari.Sedangkan tari non dramatik adalah tari yang tidak 

menggunakan cerita.Tari dramatik Indonesian pada umumnya berbentuk drama 

tari, Wayang Wong dari Jawa Tengah. Sedangkan tari non dramatik adalah tari 
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yang tidak menyampaikan  cerita atau drama, misalnya Tari Pendet dari Bali 

(Soedarsono, 1977:34). 

2.2 Bentuk Penyajian 

 Kata bentuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:135) berarti rupa               

atau wujud. Rupa atau wujud mengacu pada bagaimana dan apa yang bisa kita 

tangkap melalui indera penglihatan. Wujud dalam kesenian ada yang tampak dan 

dapat kita lihat seperti tari, seni lukis, patung.Ada wujud yang tidak tampak, tetapi 

bisa kita dengar, bisa diteliti dan dibahas komponen-komponen penyusunannya 

dan diketahui struktur atau susunannya, seperti musik, nyanyian, karawitan. 

Seperti yang dikatakan Djelantik dalam bukunya yang berjudul Estetika Sebuah 

Pengantar, pengertian wujud mengacu pada kenyataan yang tampak secara 

kongkrit (dapat dipersepsi dengan mata dan telinga) maupun kenyataan yang tidak 

tampak secara kongkrit, yang abstrak, yang hanya bisa dibayangkan, seperti 

sesuatu yang diceritakan atau dibaca dalam buku (2004:17). 

 Bentuk yang paling sederhana adalah titik. Kumpulan dari beberapa titik 

yang ditempatkan di area tertentu akan mempunyai arti tertentu. Kalau titik-titik 

berkumpul dekat sekali dalam suatu lintasan titik akan membentuk garis. 

Beberapa garis bersama akan membentuk bidang. Beberapa bidang bersama akan 

membentuk ruang. Titik, garis bidang dan ruang merupakan bentuk-bentuk yang 

mendasar dalam seni rupa( Djelantik, 2004:18). 

 Wujud tari terbentuk dari dari rangkaian-rangkaian gerak tubuh seperti 

tangan, jari-jari tangan, kepala, badan, tungkai, kaki yang telah mengalami 

prosespenggarapan, yaitu gerak yang sudah distilir dan mengalami perombakan, 
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sehingga menjadi suatu rangkaian gerak yang indah dan menarik. Bentuk paling 

sederhana dalam tari seperti ngrayung, ngithing, agem, seledet.Terbentuknya 

rangkaian-rangkaian gerak tersebut juga membentuk garis-garis yang tidak 

tampak, yaitu garis-garis yang dilalui dalam perpindahan gerak.Misalnya dari 

bentuk ngrayung menjadi ngithing, yaitu dari bentuk lurus menjadi bentuk bulat. 

 Sebuah tarian juga tidak akan terwujud apabila tidak ada perantaranya, 

yaitu penari. Disamping penata tari, penari sebagai salah satu pelaku dalam 

mengembangkan seni tari dan  merupakan sarana dalam mengekspresikan sebuah 

karya tari. Di dalam memberi kualitas pada gerak, penata tari dan penari 

merupakan kesatuan yang terpadu, yang tidak dapat dilepaskan satu dari yang 

lainnya (Parani dalam Sedyawati, 1986:54). 

 Penari adalah seorang penyaji sebuah keindahan gerak tubuhnya dengan 

melibatkan daya tafsir dari ide estetik pada sebuah koreografi maupun imajinya 

(Tasman, 2008:27). Sebuah tarian akan menemukan bentuk seninya apabila 

pengalaman batin penciptanya (penata tari) maupun penarinya dapat menyatu 

dengan pengalaman lahirnya (ungkapannya), yaitu tari yang disajikan bisa 

menggetarkan perasaan atau emosi penontonnya (Jazuli, 1994:4). 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:979), penyajian 

mempunyai arti 1) cara, proses, perbuatan menyajikan, 2) pengaturan penampilan 

(tentang pertunjukan dan sebagainya). Bentuk penyajian tari adalah adalah proses 

menyajikan sebuah pertunjukan  atau pagelaran tari dari awal sampai akhir yang 

selaras dengan unsur-unsur pendukungnya. Penyajian  pertunjukan atau  pagelaran  
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tari yang baik merupakan suatu rangkaian yang harus melalui tahap demi tahap 

untuk mencapai titik sasarannya, yaitu pagelaran atau pementasan.   

 Unsur-unsur pendukung penyajian tari meliputi gerak, iringan, tata 

panggung, tata lampu, tata suara, tata rias, tata busana, dan pola lantai. 

2.2.1 Gerak 

 Gerak merupakan unsur tari yang paling besar peranannya.Dengan gerak 

terjadi perubahan tempat, perubahan letak dari sebuah benda, tubuh penari atau 

sebagian tubuh.Semua gerak memerlukan tenaga yang melibatkan ruang dan 

waktu. Artinya gerak timbul karena adanya tenaga, dan bergerak memerlukan 

ruang serta membutuhkan waktu dalam proses bergerak. 

 Menurut Jazuli (1994:45) ada dua jenis gerak dalam tari, yaitu gerak murni 

dan gerak maknawi. Gerak murni disebut juga gerak wantah adalah gerak yang 

disusun dengan tujuan untuk mendapatkan bentuk artistik atau keindahan dan 

tidak mempunyai maksud tertentu.Gerak maknawi adalah gerak yang 

mengandung arti tertentu atau maksud tertentu yang sudah distilir.Contohnya, 

ulap-ulap dalam tari Jawa merupakan stilasi dari orang yang sedang melihat 

sesuatu yang jauh letaknya. 

2.2.2 Iringan 

 Tari bukanlah seni yang berdiri sendiri.Ia bagaikan seorang putri yang 

membutuhkan pasangannya yang simpatik, yakni musik (Humprey dalam 

Murgiyanto, 1983:159). Menurut Soedarsono (1977:46-47), elemen dasar tari 

adalah gerak dan ritme, maka elemen musik adalah nada, ritme dan melodi.Musik 

dalam tari bukanlah sekedar iringan, tapi musik adalah pasangan dari tari. Karena 



 

 
 

15

musik adalah pasangan dari tari, maka musik yang akan digunakan untuk 

mengiringi sebuah tarian harus sesuai dengan garapan tarinya.Fungsi musik dalam 

tari dikelompokan menjadi tiga, yaitu:  1) sebagai     pengiring tari, 2) sebagai 

pemberi suasana, 3) sebagai illustrasi tari (Jazuli, 1994:10).  

2.2.2.1 Musik Sebagai pengiringtari berarti peranan musik hanya mengiringi atau 

menunjang  penampilan  tari, sehigga tidak  banyak  ikut menentukan isi 

tarinya. Tetapi  bukan berarti musik kurang mendapatkan  perhatian yang 

serius. Fungsi musik dalam tari tidak  hanya untuk  mengiringi tari, tetapi 

 jugaharusdapat memberikan dinamika atau membantu memberi daya 

hidup tarinya. 

2.2.2.2 Musik sebagai pemberi suasana tari. Fungsi ini cocok untuk dipergunakan 

untuk  dramatari, meskipun tidak  menutup kemungkinan untuk tari yang 

bukandramatari. Dalam drama  tari banyak  terdapat pembagian adegan-

adegan, di setiap adegan mempunyai suasana  tertentu yang berbeda antar 

 adegan yang satu dengan adegan yang  lainnya. Apabila  musik digunakan 

 untukmemberi suasana pada suatu tarian yang bukan dramatari, hendaknya 

musik senantiasa mengacu pada tema atau isi tariannya. 

2.2.2.3Musik sebagai illustrasi atau pengantar tari adalah musik yang 

dipergunakan sebagai pengiring atau pemberi suasana pada saat-saat 

tertentu, tergantung pada garapan tarinya. Musik digunakan pada bagian-

bagiantertentu keseluruhan  sajian tari, bisa  sebagai pengantar sebelum 

tari disajikan, bisahanya bagian depan dari keseluruhan tari maupun  hanya   

bagian tengah  darikeseluruhan bagian penyajian tari.  Misalnya  sebuah 
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tarian   hanya  menghendaki  musik pada  bagian awal  tari,  sedangkan   

untuk  selanjutnyatarian tersebut menggunakan penari untuk menggantikan 

musik atau iringantari. Peranan   musik tidak selalu  mengikuti  gerak  

tarinya, musik hanya sekedar membantu membuat suasana tertentu seperti 

yang dikehendaki oleh garapan tarinya. 

2.2.3 Tata Panggung    

 Suatu pertunjukan selalu membutuhkan tempat atau ruangan untuk 

menyelenggarakan pertunjukan tersebut. Penataan panggung untuk pertujukan tari 

hendaknya tidak menempatkan benda-benda tidak mendukung pertunjukan tari, 

karena akan mengganggu aktivitas penari. Panggung adalah tempat untuk 

pertunjukan tari.Ada dua jenis panggung, yaitu panggung tertutup dan panggung 

terbuka. 

2.2.3.1 Panggung tertutup dikenal  juga dengan   panggung proscenium. Cirinya 

adalah penari  dapat dilihat dari satu arah, yaitu dari depan penonton dan 

panggung ini berada didalam suatu ruangan yang disebut auditorium. 

2.2.3.2 Panggung terbuka adalah panggung di tempat terbuka dan berbentuk 

arena. Macam-macam arena adalah tapal kuda, lingkaran, setengah 

lingkaran juga  sebuah lapangan.Ciri dari panggung ini adalah penonton 

dapat dilihat dari segala arah (Pekerti, 2008:5.38). 

2.2.4 Tata Rias 

Walaupun elemen pokok dari seni tari adalah gerak, namun bentuk 

visualnya tidak bisa lepas dari hubungan seni-seni lainnya, diantaranya seni 

rupa.Seni rupa merupakan faktor yang ikut menyempurnakan wujud sebuah 
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tarian, yaitu tata rias.Tata rias membantu memperkuat ekespresi penari dan untuk 

menambah daya tarik penari.Rias tari harus kelihatan bersih dan rapi serta garis-

garis rias harus jelas sesuai dengan karakter tarinya.Tata rias dalam pertunjukan 

tari tidak hanya tata rias wajah, tetapi juga tata rias rambut. 

Tata rias panggung dibedakan menjadi dua, yaitu tata rias panggung/pentas 

biasa (tertutup) dan tata rias panggung arena (terbuka).Untuk tata rias panggung 

tertutup dianjurkan agar lebih tebal, karena biasanya penonton melihat 

pertunjukan dalam jarak yang cukup jauh; sedangkan untuk tata rias arena atau 

terbuka seringkali penonton berada lebih dekat dengan pertunjukan, sehingga rias 

tidak perlu terlalu tebal dan yang lebih utama harus nampak lebih halus atau rapi. 

Ketepatan dan kerapian dalam pemakaian alat rias akan  membantu 

mengekspresikan peranan atau menambah daya tarik penyajian tari (Jazuli, 

1994:19-20). 

Seorang perias wajah memerlukan keahlian khusus dan harus benar-benar 

memahami anatomi wajah yang dirias, sehingga dapat menghasilkan rias wajah 

seperti karakter tarinya. Ada tiga jenis tata rias wajah, yaitu 1) rias korektif, 2) rias 

fantasi dan  3) rias karakter. 

2.2.4.1  Rias korektif adalah rias wajah untuk tujuan memperbaiki bagian-

bagian  wajah yang  tidak  sempurna. Seperti  memperbaiki   bentuk  alis, bentuk 

hidung, dan bentuk bibir.  

2.2.4.4 Rias fantasi adalah rias wajah hasil dari angan-angan atau 

imajinasi. 
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2.2.4.3. Rias karakter adalah rias wajah untuk tujuan memperjelas karakter 

tokoh atau karakter tari (Pekerti, 2008:5.36). 

2.5  Tata Busana 

 Tata busana tari adalah segala busana yang dipakai dalam pertunjukan 

tari.Busana tari tidak harus kelihatan mewah dan gemerlap, tetapi harus bisa 

memberikan keleluasaan gerak penari dan sedap dipandang oleh penonton serta 

membantu memperkuat ekspresi gerak. Penataan busana yang dapat mendukung 

penyajian tari akan dapat menambah daya tarik maupun perasaan pesona 

penontonnya (Jazuli, 1994:18). Busana tari tradisonal Indonesia biasanya 

menggunakan busana daerah dari mana tarian itu berasal.Dalam memilih warna 

busana tari daerah yang satu dengan    lainnya juga berbeda.Ada daerah yang 

menyukai warna-warna mencolok dan ada daerah yang menyukai warna lembut. 

 Warna-warna dalam busana tari juga mempunyai makna simbolis.Warna 

merah merupakan simbol keberanian dan agresif serta memberi kesan 

panas.Warna biru merupakan simbol kesetiaan dan mempunyai kesan sejuk serta 

meneteramkan.Warna kuning merupakan simbol keceriaan atau berkesan 

gembira.Warna hitam merupakan simbol kebijaksanaan atau kematangan 

jiwa.Sedangkan warna putih merupakan simbol kesucian atau bersih (Jazuli, 

1994:18-19).Masing-masing warna juga memberi kesan jarak.Warna-warna 

hangat dan warna yang nadanya tua memberi kesan lebih dekat dengan penonton 

dibandingkan dengan warna bersifat sejuk atau lembut (Djelantik, 2004:29). 
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2.2.6  Tata Lampu  

 Tata lampu adalah seperangkat penataan lampu di pentas/panggung. 

Penataan lampu dalam pertunjukan tari tidak hanya bertujuan untuk penerangan 

saja, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat suasana tari.Jika dalam pertunjukan 

dramatari untuk memperjelas suatu adegan, serta memberi daya hidup sebuah 

pertunjukan tari baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung 

maksudnya adalah sinar atau cahaya lampu dapat memberi kontribusi pada 

suasana dramatik perunjukan, sedangkan secara tidak langsung adalah bisa 

memberikan daya hidup pada busananya, penarinya, dan perlengkapan lain yang 

dipergunakan dalam pertujukan tari tersebut (Jazuli, 1994:25).  

 Di dalam penataan lampu diperlukan keahlian khusus, yaitu seorang 

penata lampu harus memiliki pengetahuan tentang efek-efek warna cahaya 

terhadap warna kostum atau busana tari yang dipakai dalam pertunjukan tari, 

apabila  seorang penata lampu kurang menguasai, maka akan berakibat fatal pada 

seluruh pertunjukan. Misalnya busana warna merah akan lebih menyala dan tajam 

warnanya apabila disinari dengan cahaya berwarna biru, tetapi apabila disinari 

dengan cahaya merah maka warna yang dihasilkan tidak lebih terang dan 

menyala. 

2.2.7 Tata Suara 

 Tata suara adalah penataan seperangkat alat sumber bunyi untuk tujuan 

mengatur musik untuk iringan tari. Dengan adanya bantuan alat tata suara tersebut 

akan memperjelas suara atau bunyi musik iringan tari dengan demikian pertujukan 

tari tersebut menjadi lebih hidup (Pekerti, 2008:5.39). Yang harus 
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dipertimbangkan dalam menata suara adalah besar kecil gedung atau tempat 

diadakannya pertunjukan sehingga dapat diperoleh kualitas suara seperti yang 

dikehendaki. Apabila pertunjukan diadakan disebuah lapangan, dengan penataan 

suara maka suara iringan tari akan lebih keras dan jelas, sehingga akan 

mengundang banyak penonton di sekitar tempat pertunjukan. 

2.2.8 Pola Lantai         

 Pola lantai atau desain lantai adalah garis-garis lantai yang dilalui oleh 

seorang penari atau garis-garis lantai yang dibuat oleh formasi penari 

kelompok.Jenis garis ada dua macam, garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus 

dapat dibuat ke depan, ke belakang, ke samping atau serong. Selain itu garis lurus 

bisa dibuat  menjadi desai V atau V terbalik, segitiga, segi empat, huruf T atau T 

terbalik serta bisa dibuat menjadi desain zig-zag. Garis lengkung  dapat  dibuat 

lengkung  ke depan, ke belakang, ke samping dan serong, serta dapat dibuat 

desain lengkung ular, lingkaran, angka delapan, spiral atau juga huru S. Garis 

lurus memberikan kesan sederhana, tetapi kuat. Sedangkan  garis lengkung 

memberikan kesan lembut, tetapi juga lemah (Murgiyanto dalam Sedyawati, 

1986:105).   

2.3 Pengertian Koreografi 

 Koreografi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris 

choreography. Kata tersebut berasal dari dua kata Yunani, yaitu choros berarti 

tarian bersama atau koor dan grapho mempunyai arti tulisan atau catatan. (Jazuli, 

1994:67). Secara harfiah koreografi berarti penulisan sebuah tarian 

kelompok.Selanjutnya dalam dunia tari koreografi diartikan sebagai pengetahuan 



 

 
 

21

penyusunan tari dan untuk menyebutkan hasil susunan tari, sedangkan penyusun 

atau penata tari disebut koreografer (Murgianto, 1992:9).  

 Koreografi adalah proses pemilihan dan pengaturan gerakan-gerakan 

menjadi sebuah tarian yang di dalamnya terdapat laku kreatif. Kreativitas terjadi 

di dalam kesenian, tetapi bukan monopoli kesenian. Batasan kreativitas yang 

dikemukakan  oleh Drevdahl dalam Murgiyanto (1992:13), adalah kemampuan 

seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk, atau ide-ide baru yang 

sebelumnya tidak dikenal oleh penyusunnya sendiri.  

2.3.1 Unsur Pokok Tari  

Gerak tari terbentuk dari gerak tubuh manusia yang digarap dari unsur 

tenaga, ruang, dan waktu. Kombinasi tenaga, waktu, dan ruang dalam 

setia gerak ini dikatakan sebagai unsur pokok tari (Pekerti, 2008:5.23) 

2.3.1.1  Tenaga  

Tenaga adalah kekuatan yangmendorong  terjadinya gerak dantenaga 

merupakan  kekuatan  yang  mengawali,  mengendalikan dan 

menghentikan sebuah gerakan. 

2.3.1.2  Ruang 

Tari diwujudkan dalam gerak tubuh penari dan terbentuknya variasi 

gerak karena adanya ruang. Ruang dalam tari dibedakan menjadi dua, 

yaitu:  

2.3.1.2.1 Ruang yang  diciptakan oleh  penari, adalah   ruang  yang berhubungan 

dengan penari, batas  ruang  yang  diperlukan  untuk melakukan sesuai 

kemampuan yang dilakukan oleh penari, yaitu batas yang paling jauh 
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yang dapat   dicapai oleh jangkaun tangan dan kaki  penari dalam  

berpindah tempat. Seperti rentangan tangan atau mengangkat kaki ke 

atas. 

2.3.1.2.2. Ruang pentas. Ruang ini adalah  tempat penari melakukan gerak dalam 

ruang secara nyata, yaitu arena yang   dilalui   penari dalam melakukan  

suatu gerak. Misalnya panggung, halaman  dan lapangan. 

2.3.1.3  Waktu 

Waktu  adalah  elemen   yang     membentuk    gerak  tari  yang tidak bisa  

dipisahkan seperti tenaga dan ruang.Waktu adalah waktu yang diperlukan 

 penari  dalam  melakukan gerakan, yaitu  cepat  lambatnya  penari dalam 

melakukan gerakan, panjang pendeknya ketukan dalam melakukan 

semua gerakan, dan lamanya penari melakukan gerakan.  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang berjudul Bentuk Penyajian Tari Denok 

Deblong Di Sanggar Greget Semarang menggunakan metode penelitian 

kualitatif.Seperti yang dikatakan oleh Bogdan & Taylor dalam Moleong (2009:4), 

bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati. 

 Syaefudin dalam Ghony & Fauzan (2012:13-14) mengatakan, penelitian 

kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena-fenomena 

peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, dan pemikiran manusia  

secara individu maupun kelompok. Penelitian kualitatif bersifat induktif.Artinya 

peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan 

untuk interpretasi. Data dihimpun dengan cara pengamatan seksama, deskripsi 

dalam konteks mendetail disertai catatan-catatan dari hasil wawancara, serta 

analisis dari dokumen lain. 

 Dengan metode kualitatif tersebut, penulis tidak melakukan pengujian 

hipotesis, melainkan berusaha menelusuri, memahami, menjelaskan gejala dan 

kaitan hubungan antara segala yang diteliti dari kelompok tertentu. 
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3.2. Lokasi Penelitian dan Sasaran Penelitian 

3.2.1  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Semarang. Alasan peniliti memilih 

lokasi penelitian di kota Semarang, karena sanggar Greget berdiri di kota 

Semarang. 

3.2.2  Sasaran Penelitian 

Sasaran utama penelitian sesuai permasalahan di atas, adalah bentuk 

Penyajian Tari Denok Deblong Di Sanggar Greget Semarang. 

3.3 Teknik Pengumpulan data  

Pengumpulan data dalam penelitian dimaksukan untuk memperoleh bahan-

bahan,keterangan, atau informasi yang benar dan dapat dipercaya.Instrumen 

pengumpulan data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. 

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut: 

3.3.1 Teknik Observasi 

Bagoes dalam Ghony dan Fauzan (2012:165) mengatakan metode 

observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang 

mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan 

dengan ruang, tempat, pelaku kegiatan, benda- benda, waktu, peristiwa, tujuan, 

dan perasaan. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terbuka, yaitu 

pengamatan diketahui oleh subjek, sehingga subjek dengan sukarela memberikan 

kesempatan kepada pengamat untuk mengamati. Observasi dilakukan pada saat 

diadakan latihan tari Denok Deblong  menjelang pertunjukan dan pada saat 
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pertunjukan tari Denok Deblong berlangsung. Pada saat observasi peneliti 

menggunakan kamera untuk mengambil gambar atau foto. Adapun yang diteliti 

adalah bentuk penyajian tari Denok Deblong Sanggar Greget Semarang, yaitu 

gerak, iringan, tata panggung, tata rias, tata busana, tata lampu, tata suara,  dan 

pola lantai. 

3.3.2 Teknik Wawancara  

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (Moleong, 

2009:186). Percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara, yaitu yang 

memberikan jawaban atas  pertanyaan kita. Penggunaan teknik ini didasarkan 

pada dua alasan. Pertama, dengan wawancara, peneliti dapat menggali apa saja 

yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi juga apa yang tersembunyi 

jauh di dalam diri subjek penelitian. Kedua apa yang ditanyakan kepada informan 

bisa mencakup hal-hal yang lintas waktu, berkaitan dengan masa lampau, masa 

kini, dan juga masa datang (Ghony dan Fauzan, 2012:176).  

Wawancara dilakukan secara langsung dengan nara sumber:  

3.3.2.1  Penyusun  Tari  Denok  Deblong, yang  memberikan  keterangan  tentang 

penyusunan Tari Denok Deblong, iringan tari Denok Deblong, dan 

sejarahSanggar Greget Semarang.  

3.3.2.2.  Pelatih Tari Denok Deblong, yang memberi penjelasan tentang tata rias 

dan pola lantai. 
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3.3.3 Teknik Dokumentasi  

 Teknik dokumentasi adalah metode atau cara yang digunakan untuk 

memperoleh keterangan yang berwujud data, buku atau dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan objek penelitian dengan cara mengumpulkan bukti-bukti 

yang berkenaan dengan objek penelitian (Arikunto, 1996:123).  

 Pengumpulan dokumen digunakan sebagai bahan untuk menambah 

informasi yang diberikan oleh nara sumber. Hal ini dijadikan landasan untuk 

memperkuat sebuah informasi dari nara sumber. Sumber data berasal dari 

buku/majalah, arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto dan video. 

 Peneliti selama melakukan pengamatan memperoleh beberapa dokumen  

pribadi berupa notasi iringan tari Denok Deblong, sinopsis dan Gerak Tari 

Semarangan bentuk putri, serta foto saat pertunjukan berlangsung. 

3.4 Teknik Analisis Data 

 Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen dalam Moleong 

(2009:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.  Proses 

analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai 

sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan 

lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya 

(Moleong, 2009: 247). Dalam penelitian ini data yang diperoleh  bersifat 
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kualitatif, yaitu analisis deskriptif. Proses analisis data ditempuh melalui proses 

reduksi data. 

 Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Sumaryanto, 2007:103). Reduksi data 

merupakan seuatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan 

cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi (Sumaryanto, 2007:104). 

4.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data  

 Penelitian kualiltatif agar menjadi penelitian yang terdisiplin/ ilmiah, maka 

data/dokumen yang diperoleh perlu diperiksa keabsahannya. Lincoln & Guba 

(Sumaryanto, 2007:111) menyarankan empat kriteria keabsahan data kulaitatif, 

yaitu: derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 

ketergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). Untuk memeriksa 

keabsahan data perlu dilakukan beberapa kegiatan.Salah satu kegiatan tersebut 

adalah triangulasi.Triangulasi berarti verifikasi melalui informasi dari berbagai 

sumber, menggunakan multimetode dalam pengumpulan data, dan sering juga 

oleh beberapa peneliti (Sumaryanto, 2007:112). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum 

 Sanggar Greget terletak di Kecamatan Semarang Barat, tepatnya di 

Kelurahan Bojong Salaman, yaitu di sebelah timur kelurahan Salamanmloyo, di 

sebelah selatan Kelurahan Cabean, di sebelah utara Kelurahan Bongsari. 

 Di bawah ini adalah denah lokasi Sanggar Greget:  

Pasar Karangayu 

 

Jalan Siliwangi   

Jl. Puspowarno                       Lokasi Sanggar             Jl. Puspanjolo 

  
                   

 

              Jalan Pamularsih                                          Jl. Simongan    
 

    Sam Poo Kong      Jembatan Kaligarang 
          

 

Gambar 1. Denah Lokasi Sanggar Greget 

 

 Sanggar Greget memiliki siswa-siswi sebanyak 150 orang yang dibagi 

menjadi 2 kelompok.Masing-masing kelompok, yaitu 1) tingkat pemula anak-

anak dan tingkat lanjutan anak-anak, 2) tingkat pemula dewasa dan tingkat 

lanjutan dewasa. Untuk pemula anak-anak dimulai sejak usia 7 tahun dan untuk 
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pemula dewasa usia 15 tahun. Pelajaran yang dicapai pada tingkat pemula anak-

anak dan pemula dewasa adalah satu semester dan untuk tingkat lanjutan anak-

anak adalah 6 semester, sedangkan untuk lanjutan dewasa 8 semester. Setiap 

pertengahan semester diadakan ujian tengah semester dan pada akhir semester 

diadakan ujian akhir semester serta penyajian materi tari yang sudah 

diajarkan.Setelah menempuh ujian akhir semester para siswa menerima sertifikat 

sebagai bukti sudah selesai mengikuti kursus di sanggar Greget yang berupa daftar 

nilai. 

 Pelajaran yang diberikan di sanggar tersebut meliputi pelajaran tari yang 

berupa tari tradisi gaya Surakata dan tari kreasi karya Greget, pelajaran karawitan 

dan pelajaran tata rias busana serta apresiasi. Untuk pelajaran karawitan diberikan 

pada tingkat anak-anak dan dewasa, sedangkan  untuk pelajaran tata rias dan 

busana diberikan pada tingkat dewasa.  

 Materi tari yang diberikan untuk setiap kelompok adalah sebagai berikut: 

untuk tingkat pemula adalah tari dolanan bocah seperti Jamuran, Lir Ilir dan 

Cublak-cublak Suweng. Sedangkan materi untuk tingkat lanjutan anak adalah Tari 

Kenari, Tari Semut, Tari Pasar Yaik, Tari Rebana, Tari Pang Pung, Tari Goyang 

Semarang, Tari Jamu, Tari Jaranan, Tari Jathilan Topeng, Tari Angsa, Tari 

Kukila, dan Tari Golek Manis. 

 Materi tari untuk tingkat dewasa pemula adalah Tari Denok Deblong, 

sedangkan materi untuk tingkat dewasa lanjutan adalah Tari Batik, Tari Nyi 

Brintik,Tari Golek Tirta Kencana, Tari Warastra, Tari Sekar Cemani, Tari 

Pesisiran, Pendet, Tari Warak Dugder Putri, Tari Warak Dugder Putra, Tari 
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Kandagan, Tari Gambyong Muda Tama, Tari Klana Topeng, dan Tari 

Mahendra.Untuk pelajaran tata rias dan busana diberikan pada tingkat dewasa 

pemula  dan dewasa lanjutan. Pelajaran yang diberikan meliputi tata rias wajah, 

tata rias rambut dan tata rias busana.Materi karawitan yang diberikan adalah 

Gangsaran dan Lancaran, sedangkan untuk apresiasi adalah penyajian materi yang 

telah diberikan serta para peserta diberi kesempatan pentas di luar sanggar. 

 Sanggar Greget memiliki karyawan 13 orang. Di bawah ini adalah nama-

nama pengurus Sanggar Greget:  

Ketua  :  Yoyok B. Priyambodo 

Sekretaris :  Diah Kusumawardani  

Biro Pendidikan  :  Diah Kusumwardani S.Pd  

Biro Apresiasi :  Yashinta Novia Mayasari  

Biro Jasa :  Septiana Sari 

Petugas Administrasi :  Siti Maftuchah  

Petugas Perlengkapan :  1. Muhrodzi  

     2. Sholeh Taufik  

Penjaga :  Narso 

Pelatih Tari :  1. Sekar Arum 

     2. Margareta T. Vivianda    

     3. Ana Nugrahini  

     4. Diah Kusuma Wardani   

5. Maharani Haris 

6. Septiana Sari  
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  7. Mellytia      

8.Yashinta Novia Mayasari  

Stuktur organisasi Sanggar Greget adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.   Struktur Organisasi Sanggar Greget Semarang   

 

4.2  Sejarah Singkat Sanggar Greget 

Sanggar Greget mulai berdiri tahun 1972, pada saat itu bernama Kusuma 

Budaya yang dipimpin oleh Ibu Sri Susanti atau lebih dikenal dengan Ibu 

Sudibyo.Ibu Sudibyo adalah ibunda Yoyok B. Priyambodo. Kemudian digantikan 

oleh kakak Yoyok B. Priyambodo, yaitu Dyah Retno Erawati yang lebih dikenal  

dengan nama mbak Etik pada tahun 1982. Nama sanggar pun berubah menjadi 

Geget Wilang.Geget Wilang merupakan akronim dari Gerak Gendhing Tari 

Wirama Langgeng. Pada tahun 1992 nama sanggar berubah menjadi Greget 

sampai sekarang dan dipimpin oleh Yoyok B. Priyambodo, yang lebih dikenal 

dengan nama akrab Mas Yoyok (Wawancara dengan Yoyok B Priyambodo, 

tanggal 17 April 2013, di Bale Mong Ungaran). Sanggar Greget juga telah 

KETUA 

KESEKRETARIATAN 

BIRO PENDIDIKAN 
 
1. Bidang   

Pengajaran 
2. Bidang Evaluasi 

BIRO APRESIASI 
 

1. Bidang penyajian 
2. Bidang seminar 

BIRO JASA 
 

1. Bidang Pentas 
2. Bidang Gallery 
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menjadi salah satu pembayar pajak penghasilan sejak 21 Januari 2009 dengan 

NPWP: 02.914.608.1-503.000 atas nama CV. EVENT ORGANIZER GREGET. 

Selama berdiri  telah  banyak  prestasi  yang   dicapai oleh  Sanggar  

Greget   Semarang, antara lain tahun 2010 sampai tahun 2012 masuk urutan I 

dalam lima besar pada Festival Pawai budaya Nusantara di TMII Jakarta. Selain 

itu beberapa lawatan ke luar negeri sebagai duta seni telah diikuti antara lain, 

adalah:  

4.2.1Tahun 2005, Parade Tong Tong di Belanda. 

4.2.2 Tahun 2006, Midosutji & ASEAN Festival, Jepang.  

4.2.3Tahun 2006 sampai 2013, Enchanting Indonesia, di Singapura. 

4.2.4Tahun 2006 sampai 2013, Matta Fair, Kuala Lumpur, Malaysia. 

4.2.5Tahun 2007, Parade de Paris, Paris, Perancis  

4.2.6Tahun 2011, Chingay Parade Singapura    

4.2.7Tahun 2012, Yeosu World Expo, Korea Sealatan   

4.2.8 Tahun 2013, Chingay Parade Singapura      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Gedung Sanggar Greget Semarang 
(Koleksi Foto : Supratiwi) 
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4.3 Sejarah Singkat Tari Denok Deblong  

Tari Denok Deblong pertama kali disusun oleh Yoyok B. Priyambo pada 

tahun 1996, kemudian pada tahun 2000 disusun ulang. Pada tahun 2004, 

mengadakan rekaman VCD Denok Deblong di Pusaka Record dan sejak bulan 

Januari 2010 telah menjadi anggota Karya Cipta Indonesia dengan No. anggota 

510012611 atas nama Yoyok B. Priyambodo (Wawancara dengan Yoyok B. 

Priyambodo, tanggal 21 Juni 2013, di Musium Rangga Warsita, Semarang).  

Tari Denok Deblong pada konsep awal penyusunannya merupakan tari 

tunggal yang disajikan oleh empat orang penari, namun dalam perkembangannya 

penyajiannya sering pula disajikan secara tunggal maupun massal sesuai dengan 

kebutuhan.Tari Denok Deblong telah mengalami beberapa kali pemadatan. 

Pertama disusun berdurasi 11 menit, kemudian menjadi 9  menit lalu 7 menit dan 

terakhir menjadi 5 menit (Wawancara dengan Yoyok B. Priyambodo, tanggal 30 

April 2013, di Musium Rangga Warsita Semarang).  

4.4 Sinopsis 

Tari Denok Deblong adalah tari kreasi gaya Semarangan yang dipengaruhi    

oleh berbagai budaya yang berkembang di Semarang dengan iringan gamelan 

Gambang Seamarang. Denok merupakan sebutan atau panggilan untuk anak 

perempuan kota Semarang. Sedangkan Deblong adalah ucapan atau kudangan 

yang diucapkan oleh ibu atau biyung pada saat  menimang si buah hati yang 

bermakna kecantikan, kepandaian dengan harapan menjadi putri yang berbakti 

kepada orang tua, agama dan negaranya. Di sisi lain merupakan potensi budaya 
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mencakup keberadaan dan bentuk kesenian rakyat Semarang. Selebihnya Jawa 

Tengah pun juga punya Semarangan 

4.5 Bentuk Penyajian 

4.5.1 Tata Gerak Tari Denok Deblong 

Gerak dalam tari  Denok  Deblong  merupakan  gerak-gerak  yang disusun 

menggunakan gerak-gerak  yang dipengaruhi oleh gerak-gerak tari tradisi Jawa 

yang berkembang  di Semarang serta dipengaruhi tari daerah lain seperti tari 

Betawi dan Jawa Barat. Beberapa ragam gerak tari Denok Deblong adalah sebagai 

berikut:  

4.5.1.1 Gerak Kaki 

4.5.1.1.1 Mundur Sindur, yaitu gerak kaki mundur,  sedikit agak tranjal dan 

patah-patah. 

4.5.1.1.2 Jinjit Mentul,   yaitu   gerakan   kedua   kaki    jinjit, dengan  bergantian 

menghentak agar  tampak  jinjit  mentul-mentul yang terkadang 

disertaitolehan. 

4.5.1.1.3 Jinjit Lengser, yaitu gerakan kedua kaki jinjit berjalan ke samping baik 

arah kanan atau kiri. 

4.5.1.1.4 Gedrug Tumit, yaitu gerak kaki tumit melakukan hentakan, sedang kaki 

jinjit. 

4.5.1.1.5 Ping Mlaku, yaitu gerak kaki silang, baik ke kanan atau ke kiri, ke 

depanatau ke belakang. 

4.5.1.1.6 Genjot Mancal, yaitu salah satu kaki melakukan genjotan/ayunan seperti 

orang memancal/menendang kicat, dengan tubuh agak mentul. 
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4.5.1.1.7 Srisig/Trisik, yaitu gerakan kaki jinjit, berjalan cepat seperti lari. 

4.5.1.2 Gerakan Tangan 

4.5.1.2.1 Megar Manggar, yaitu gerakan tangan yang keempat jarinya megar 

danibu  jarinya  menutup. 

4.5.1.2.2 Pusaran Daplang, yaitu gerakan kedua lengan menthang dengan 

keduatelapak tangan menengadah. Posisi kedua lengan bisa di atas 

maupun di bawah. 

4.5.1.2.3 Uncal jala, yaitu gerakan tangan seperti melempar jala/jaring (alat 

pencari ikan). Lengan kiri nekuk trap cethik dan lengan kanan 

menthang dengantelapak tangan menengadah.  

4.5.1.2.4 Bapang Putri, yaitu gerakan tangan seperti gerak tangan bapangan 

namun  diperhalus.  

4.5.1.2.5Wolak-walik Ayakan,  yaitu  gerakan kedua tangan seperti orang 

sedangmengayak ikan. 

4.5.1.2.6 Ngruji-Bapang Walik,  yaitu  gerakan  salah   satu  tangan  ngrayung 

dibawah telinga dan yang satu  berada di atas kepala. 

4.5.1.2.7 Tepak Banyu, yaitu gerakan kedua tangan seperti berenang.  

4.5.1.2.8 Ngawe Ngundang, gerakan  tangan memanggil (ngawe), dengan 

posisiserong/miring.  

4.5.1.2.9 Malang Kerik, yaitu kedua tangan bertolak pinggang dengan memegang 

sampur. 

4.5.1.2.10 Ngruji Dahi Sikut, yaitu jari-jari ngruji berada di depan dahi dan 

disamping siku. 
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4.5.1.2.11 Lambehan, yaitu kedua/salah satu tangan melakukan gerakan melambai 

ke depan dan ke belakang dengan bentuk jari nyempurit. 

4.5.1.2.12 Seblak Sampur, yaitu membuang sampur atau melempar sampur ke 

kanan atau ke kiri.  

4.5.2.3 Gerak Pinggul  

4.5.2.3.1 Megol Batavia, yaitu goyang pinggul ke kanan dan ke kiri dengan 

gerakan patah-patah.  

4.5.2.3.2 Megol Endog Remeg, yaitu gerakan pinggul bergoyang ke kanan danke  

kiri  membentuk  angka delapan. Endog remeg  adalah   nama hiasan 

kepala/ gelung pengantin Semarangan gaya Encik yang berbentuk 

angka delapan. 

4.5.2.3.3 Megol Njenthit, yaitu gerakan pinggul didorong ke belakang dengan 

salah satu kaki jinjit. 

4.5.2.4 Gerak Kepala  

4.5.2.4.1Tolehan, yaitu gerakan kepala menengok ke kanan atau ke kiri dan 

diikuti  pandangan mata.  

4.5.2.4.2  Geleng-geleng, yaitu gerakan kepala bergoyang mengikuti gerakan 

tangan lambean. 
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Tabel 1. Deskripsi Tari Denok Deblong 

    HITUNGAN                     URAIAN  RAGAM GERAK 
             1                            2                  3 
 

 

 

 

1-2 

 

 

3-4 

 

 

5-6 

 

 

7-8 

 

 

 

 

1-8 

1-8 

1-4 

 

5-8 

 

 

 

 

1-4 

Sikap menari, kedua tangan di 

samping tubuh, posisi kedua kipas 

tertutup 

 

Maju kaki kaki kanan, lengan kanan 

menthang, posisi kipas masih tertutup.

 

Maju kaki kiri, lengan kiri menthang, 

posisi kipas masih tertup. 

 

Maju kaki kanan, kedua lengan lurus 

ke depan, kedua kipas dibuka. 

 

Gejug kaki kanan, lengan kiri 

menthang, posisi kipas mengarah ke 

atas, lengan kanan ke atas posisi kipas 

mengarah ke dalam 

 

 

Srisig 

 

 

Kedua kaki jejer, kedua tangan 

menthang, posisi kipas mengarah ke 

atas. Posisi lengan atas lebih tinggi 

dari lengan kiri. 

 

Kaki kiri silang ke kanan, lengan kiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pusaran  daplang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pusaran daplang 

 

 

 

 

Pusaran daplang 
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5-8 

1-4 

 

5-8 

 

1-4 

 

 

5-8 

 

 

1-2 

 

3-4 

 

5-8 

 

 

 

1-8 

 

 

 

1-8 

 

1-4 

 

 

5-8 

menthang, lengan kanan ke atas. 

 

Kaki jejer, kedua lengan menthang. 

Mundur kaki kiri. 

 

Mundur kaki kanan. 

 

Gejug kaki kiri, lengan kanan tekuk 

trap cethik, lengan kiri menthang. 

 

Gejug kanan, lengan kanan trap 

cethik, tangan kiri ke atas.  

 

Maju kaki kiri. 

 

Kaki kanan mancat, kedua lengan 

menthang. 

Putar ke kanan, hadap ke belakang, 

mancat kaki kanan, kedua lengan 

menthang. 

 

Srisig kiri, membentuk lingkaran, 

lengan kiri menthang, tangan kiri trap 

cethik. 

 

Ngglebag, kiri, srisig putar kanan. 

 

Gejug kaki kiri , lengan kiri menthang, 

lengan kanan tekuk trap cethik. 

 

Kaki kanan mancat, kedua lengan 
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1-8 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

3-4 

 

 

 

 

5-6 

 

 

7-8 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

menthang. 

  

Kedua kaki jinjit, sirig searah jarum 

jam, kedua tangan mengayun kipas, 

hadap belakang, tutup kedua kipas. 

Masukan kipas ke slepe. 

Maju kaki kanan, lengan kanan 

ditekuk di depan dada, tangan kiri di 

samping kiri kepala, gejug kaki kanan, 

tangan kiri menepuk siku kanan. 

 

Melangkah ke samping kiri, angkat 

kaki kiri, jari-jari kaki runcing, tawing 

kanan, lengan kanan menthang, 

telapak tangan menengadah. 

 

Napak kaki kanan, tusuk samping kiri 

bawah, tangan kiri tawing. 

 

Putar ke kiri hadap depan, tangan kiri  

di samping telinga kiri, lengan kanan 

lurus ke depan, telapak tangan 

menengadah. 

 

Maju kaki kanan, tangan kanan ke atas 

tangan kiri, seperti panggel, di 

samping telinga kiri. 

 

Maju kaki kiri, tangan kiri di atas 

tangan kanan, seperti panggel, di 

samping telinga kanan. 

 

 

Jinjit lengser 

 

 

 

Gerakan silat 
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3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

1-2 

 

 

 

3-4 

 

 

Maju kaki kanan, tangan kanan di atas 

tangan kiri seperti panggel, trap cethik 

kiri. 

 

Maju kaki kiri, tangan kiri di atas 

tangan kanan, seperti panggel, trap 

cethik kanan. 

 

Maju kaki kanan, tangan kanan ke atas 

tangan kiri, seperti panggel, di 

samping telinga kiri. 

 

Maju kaki kiri, tangan kiri di atas 

tangan kanan, seperti panggel, di 

samping telinga kanan. 

 

Maju kaki kanan, tangan kanan di atas 

tangan kiri seperti panggel, trap cethik 

kiri. 

 

Maju kaki kiri, tangan kiri di atas 

tangan kanan, seperti panggel, trap 

cethik kanan. 

 

Maju kaki kanan, tangan kiri ukel 

karno, tangan kanan seblak sampur 

kanan, tolehan kekanan 

 

Maju kaki kiri, tangan kana ukel 

karno, tangan kiri seblak sampur kiri, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumaksan seblak 

sampur 
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5-8 

 

 

 

1-4 

 

5-8 

 

1-4 

 

 

 

5-6 

 

 

 

 

7-8 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

5-8 

 

tolehan ke kiri.  

 

Maju kaki kanan, tangan kiri ukel 

karno, tangan kanan seblak sampur 

kanan, tolehan kekanan 

 

Jalan lembehan ke depan 

 

Putar hadap belakang 

 

Jalan lembehan ke sudut kiri. Mancat 

kaki kiri, tangan kanan menthang lurus

ke depan. 

 

Putar ke kiri hadap belakang kaki kiri 

mancat, lengan kanan ke depan jari-

jari nglawe, tangan di pinggang gerak 

kaki mentul-mentul. 

 

Silang kaki kanan, kedua tangan 

ngembat, putar hadap depan, kaki kiri 

kicat belakang. Tangan kiri trap 

cethik, tangan kanan ngawe. 

 

Silang kaki kiri, kedua tangan 

ngembat, putar ke kanan hadap depan, 

tangan kanan trap cethik, tangan kiri 

ngawe, kaki kanan kicat . 

 

Jalan lembehan ke sudut kiri belakang, 

lengan kanan ke depan, lengan kiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngawe ngundang 
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1-8 

 

 

1-8 

 

 

 

1-8 

 

 

 

1-4 

 

 

5-8 

 

1-8 

 

 

1-8 

 

 

 

1-4 

 

 

5-8 

 

menthang, jari-jari tangan nglawe, 

pinggul megol njenthit. 

 

Ngglebag kiri hadap sudut kiri 

belakang, jalan lembehan 

 

Maju kaki kanan, mendhak, kedua 

lengan menthang, putar ke kiri hadap 

sudut kiri seblak sampur. 

 

Jalan lembehan, ngglebag kiri hadap 

depan. Angkat kaki kanan genjot 

mancal, kedua tangan ngembat. 

 

Angkat kiri, genjot mancal, kedua 

tangan ngembat. 

 

Tanjak kanan, kedua tangan menthang

 

Gerakan wolak walik ayakan, jalan di 

tempat. 

 

Gejug kanan, lengan kiri ke atas, 

tangan kanan trap cethik. Maju kaki 

kiri, kedua lengan menthang. 

 

Tangan kanan bapang putri, lengan 

kiri ke depan, kedua bahu gerak. 

 

Hadap kana, kedua lengan menthang, 

hadap kiri kedua lengan menthang, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaki genjot mancal 
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1-8 

 

 

1-8 

 

 

 

1-4 

 

 

5-8 

 

 

 

 

1-4 

 

 

5-8 

 

 

1-8 

 

 

 

1-8 

 

 

hadap kanan seblak sampur kanan, 

gejug kiri. 

 

Jalan ngracik, kedua tangan di 

pinggang. 

 

Adu manis dekat telinga empat  

hitungan. Tolehan mengikuti gerakan 

tangan. 

 

Maju kanan kaki angkat, ulap-ulap 

kanan, lengan kiri menthang. 

 

Tangan kiri ngrayung, tangan kanan di 

atas tangan kiri, telapak tangan kanan 

menengadah, angkat kaki kanan, seleh 

kaki kanan, lengan kanan menthang. 

 

Kaki kiri gejug-gejug, putar ke kanan 

setengah lingkaran. 

 

Kaki kanan gejug-gejug, putar ke kiri 

hadap depan. 

 

Tangan kanan ngrayung, kaki kanan 

gejg mentul-mentul, gerak bahu 2x. 

Hadap belakang megol Batavia. 

 

Dolanan sampur, kaki genjot mancal, 

jalan maju. 

Dolanan sampur, jalan samping kanan. 
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1-4 

5-8 

 

1-4 

 

5-8 

 

1-8 

 

 

1-2 

3-4 

 

5-8 

 

1-4 

 

 

5-8 

 

 

1-8 

 

 

 

1-8 

 

 

 

1-8 

 

Dolanan sampur jalan samping kiri. 2x

 

Gerak bahu kedua tangan di pinggang.

 

Jalan seblak sampur. 

 

Jinjit mentul, tangan di atas bahu, 

kedua tangan menthang trap pinggul. 

Gerak bahu. 

 

Pinggul megol njenthit. 

Maju kanan lengan kiri ke depan, 

hadap kanan megol patah-patah. 

Hadap depan kaki jejer. 

 

Putar hadap belakang goyang pinggul 

kanan kiri membentuk angka delapan.

 

Jalan putar ke kiri, ambil kipas kanan, 

buka kipas, tanjak kiri. 

 

Tangan kiri di pinggang, gerak kaki 

genjot mancal, kanan kiri bergantian, 

lengan kanan ngembat. 

 

Tutup kipas, lengan kiri ke depan, 

tangan kanan ukel trap cethik, jalan di 

tempat. 

 

Buka kipas, maju kanan kipas di atas, 

kipas trap cethik. 

 

 

 

 

 

 

Jinjit mentul 

 

 

 

 

Megol Batavia 

 

 

 

Megol endog 

remeg 
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4.5.2  Iringan 

Iringan Tari Denok Deblong disusun sendiri oleh Yoyok B. 

Pryambodo.Tari Denok Deblong diiringi dengan musik Gambang Semarang. 

Gambang Semarang    merupakan salah satu kesenian yang berkembang di 

Semarang dan gambang Semarang  ini merupakan adaptasi dari gambang 

kromong yang berasal dari Betawi. Adapun instrumen yang digunakan adalah: 

gambang, saron, saron penerus, kendang, bonang, gong, kempul, gong suwukan, 

gong besar, kecrek, suling, alat musik gesek (konghayan/tohyan/biola). Syair lagu 

yang dipakai untuk megiringi adalah lagu Cina Melayu dan Empat Penari. 

4.5.2.1 Notasi Iringan Tari Denok Deblong 

Intro : Kendang  .  D   D  C .  D  D  C.  D   D                   

1) Lancaran:  .   .6  5     6 5 6 1     2 1 2 3    2 1 6              

  .   .   6  5     6 5 6 1     2 1 2 3    5 6 3                     2 x 

   .   6  1  5     .  6 1 5     .6 1 5    .  3 2    

 

 

1-8 

 

 

1-8 

1-8 

 

 

1-8 

 

Tutup kipas, gejug kiri, buka kipas, 

kaki kanan mancat. 

  

Kaki genjot mancal, kipas diayun. 

Ambil kedua kipas, dibuka. Gejug 

kanan. 

 

Srisig ke luar arena. 

5

5 

5

1
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Keterangan 

 D    : Bem/bedhug  

 C  : Kecrek          

 : Gong 

2)SyairLagu Cina Melayu  

A. Vokal Putra Putri  : Hati gembira senang bersama kawan-kawan         2x 

   Bernyanyi berdendang lagu Gambang Semarang    

B. Vokal Tunggal Putri: Terang bulan langit bertabur bintang     

 

  P  P   P   .       P    P     P    

3) t p  5 . 3 .2 . 1    . 5  .3  .2 . 1  

 . 1  1     .  1    2  2   .  2    3  3   . 3  5   .  1 1   .1    2 2   .  2    3  3   .  3   5.

 5  .  5                   .  5  .  .                  .  5  5       .  5  5  .  

Keterangan:   

P    : kempul 

t     : tak 

p    : pung 

Tabuhan Ngracik: 

 .  3  5  .  5  3  2  1 .  .  2 3  5    . p  t  t  t    He…. 

 .  3  5  . 5  3  2  1  .  .  2 3  5    . p  t  t  t    Ya… 

4) Bk: gbg/bal: .3 .5 .5 . 2 .1 .  2 1 2 1        2 1 2 1 

Vokal Putri : Empat penari Vokal Putra: Semarangan Semarangan 

Balungan :  . . . 1 1     . 1   2  3  5   5   . 5   3  2  1  1  .   1  2  3  5  .  . 1  2  3 
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5) Lagu : Empat Penari 

 .   .   .   . .    .    .    . .  .  .   3 5    5     2    1    1 

       sambil   bernyanyi  

 .   .   .   6 2   1   5   6 .   .  .   2 3    1    2    3 

           ki- an ke-ma-ri  ja- lan ber-lenggang 

           jongkok  ber-di-ri  ka- ki    me-lin-tang 

 .   .   4  5 .     .    .    .  .    .      4   5    4    3    2 

         aduh     .     .    .    .  .    .   sungguh je- na-  ka 

         aduh .     .     .    .   .  . .      la-gak ga-ya-nya 

 .   .  .  2    3     1    6     5  .   .  .   6   5    3    6      5 

           me-nu-  rut sua-  ra   i-  ra-  ma   kendang 

       2     3      5    6    1 

  sambil berlenggang   gambang Semarang 

Reff. 

 .   .  1   2  3  5    .   5   6   5   3  2   1  .  .  .  3  4    5    7     6 

         ber-su-ka  ria 

 .    .     7  6       5       4  6  .  .  .  2    3   1    6    5 

          ge- lak     ter-   ta-wa                     se- mua    o- rang 

 .   .  6  1 .  .  .  .          .  .   . 3 5    4     3    2 

  Karna     ha- ti    ter-  ta- rik  

 .  2       2     .  2 .  1 6     1    2 

 Grakgrik si  tu-   kang kendang 

6) tp 6  .   6   .   6  .   6  6  .   6      .  6  6    6  6    6 
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 .  .  6  6   .  .   6   ..   .  6  6      .      .        6   .  .  .  .  .  

 .   .  .   . .   .   .  

 .   3   5   5 .3   5   5 .   3   5   6 5   3   2   1        4 x 

 .   1   .    2       .   3   .   5        . 5   3   5  .      5   3    5   6      5   3  2   1 

Vokal Putri :  Empat penari kian kemari 

   Jalan berlenggang aduh sungguh jenaka 3 x  

   Menurut suara irama gambang 

7) Lancaran: 

 .   .6  5     6 5 6 1     2 1 2 3    2 16  

 .   .   6  5     6 5 6 1     2 1 2 3    5 6 3   2 x 

 .   6  1  5     .  6 1 5     .6 1 5    .  3 2    

4.5.3  Tata Panggung 

 Penyajian Tari Denok Deblong bisa diselenggarakan di panggung 

tertutup di sebuah lapangan atau di jalanan. 

4.5.3.1 Tata panggung di dalam ruangan  

 

 

 

 

 

Penonton 

Gambar 4 

4.5.3.2Tatapanggung di lapangan atau di jalan 

1

5

1

5

 

PENARI 
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PENARI 

     Penonton 

 

 Penonton         Penonton 

 

 

     Penonton   

     Gambar 5  

Keterangan :        = arah hadap    

4.5.4. Tata Rias 

 Perias dalam penyajian tari Denok Deblong ini adalah para penari 

sendiri,  karena penari sudah  diberi bekal pengetahuan tentang tata rias, baik tata 

rias wajah maupun tata rambut dan tata busana. Dalam kegiatan merias ini para 

penari telah menerapkan rasa gotong royong dan saling tolong menolong.Tata rias 

tari DenokDeblong meliputi tata rias wajah dan tata rias rambut. 

4.5.4.1 Tata Rias Wajah  

 Tata rias merupakan pendukung dalam penyajian tari. Dengan tata rias 

penampilan sebuah tarian akan lebih menarik. Tata rias wajah tari Denok Deblong 

yang digunakan adalah tata rias korektif sehingga wajah kelihatan lebih 

cantik.Peralatan rias yang digunakan adalah milik penari sendiri. Peralatan yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

4.5.4.1.1Alas bedak menggunakan kryolan, alas bedak ini berfungsi melembabkan 

dan sekaligus menutup noda-noda yang ada di wajah, agar hasil riasan menjadi 

lebih halus. 
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4.5.4.1.2 Bedak tabur dan bedak padat, dipakai setelah memakai alas bedak. 

Dengan memakai bedak tabur dan bedak padat, maka hasil riasan akan lebih halus 

lagi. 

4.5.4.1.3 Blush on atau pemerah pipi, untuk mempertegas garis pipi. 

4.5.4.1.4 Eye shadow untuk membentuk dimensi pada mata, setelah memakai 

eyeshadow kelopak mata dibubuhi gliter sesuai warna kebaya yang 

dikenakan. 

4.5.4.1.5 Eye liner untuk membuat garis kelopak mata agar lebih tajam dan indah. 

4.5.4.1.6 Bulu mata menjadikan bulu mata lebih lentik dan tebal  

4.5.4.1.7 Eye brow pencil atau pinsil alis untuk membentuk alis dan godek. 

4.5.4.1.8 Lipstik untuk memberi warna pada bibir dan membentuk bibir 

menjadilebih indah.  

 

Gambar  6 Tata Rias wajah Tari Denok Deblong dilihat dari depan.  
(Koleksi Foto : Supratiwi) 

 Langkah-langkah yang perlu diperhatikan sebelum merias wajah agar 

mendapatkan hasil riasan yang halus adalah wajah dibersihkan dulu dengan susu  
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pembesih kemudian penyegar untuk memperkecil pori-pori kulit wajah. 

Selanjutnya memakai bedak dasar kryolan setelah rata baru memakai bedak tabur 

dan bedak padat.Kemudian kelopak mata dibubuhi eye shadow dengan warna 

senada dengan kebaya yang dikenakan, kemudian kelopak mata dibubuhi gliter 

dengan warna senada pula. Bentuk alis diperindah dengan memakai pinsil alis. 

Bagian dahi dirias seperti cengkorongan, tetapi berbentuk segitiga dengan 

memakai pidih, selanjutnya dibubuhi gliter pula.Bentuk bibir diperindah dengan 

memakai lipstik. 

 

Gambar 7 .Tata Rias Wajah Tari Denok Deblong dilihat dari samping.  
Godek dibuat meruncing ke arah depan  

(Koleksi Foto: Supratiwi) 
 

4.5.4.2   Tata Rias Rambut   

Peralatan dan perhiasan yang dipergunakan dalam merias rambut adalah:  

4.5.4.2.1 Gelung cepol besar 

4.5.4.2.2 Sisir untuk merapikan rambut 
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4.5.4.2.3 Hairspray untuk membuat rambut kelihatan lebih rapi 

4.5.4.2.4 Jepit rambut, untuk menjepit  gelung  dengan rambut agar gelung 

tidakterlepas.  

4.5.4.2.5Mahkota yang berbentuk gunungan dikenakan di atas kepala. 

4.5.4.2.6Jurai/jureh (tusuk Cina), dikenakan di samping kiri sanggul. 

4.5.4.2.7Bunga yang terbuat dari kain, dikenakan di belakang, di bawah sanggul. 

4.5.4.2.8Sirkam, yaitu hiasan rambut yang berbentuk sisir setengah lingkaran 

yang dikenakan di atas ubun-ubun kepala.  

 

Gambar 8.Tata Rias Rambut dilihat dari samping. 
(Koleksi Foto: Supratiwi) 

 

Rambut disisir tanpa sasak kemudian ditarik ke belakang dan diikat 

dengan karet rambut selanjutnya ditempelkan gelung cepol besar yang dikaitkan 

dengan jepit rambut dan diperkuat dengan hairspray. Setelah selesai kemudian  

dipasang mahkota, sirkam, jurai di samping kiri sanggul dan bunga dibawah 

sanggul. 



 

 
 

53

 

Gambar 9.   Tata Rias Rambut dilihat dari belakang  
(Koleksi Foto : Supratiwi) 

 

Gambar 10.  Mahkota 
(KoleksiFoto : Supratiwi) 

 

Gambar 11. Jurai 
(Koleksi Foto: Supratiwi) 
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4.5.5 Tata Busana 

 Tata Busana yang dipakai dalam penyajian tari Denok Deblong, adalah:             

4.5.5.1   Kebaya 

Kebaya adalah baju lengan panjang yang menjadi pakaian khas 

wanitaIndonesia.Kebaya ini berfungsi untu menutup tubuh bagian atas. 

4.5.5.2  Kain/jarik motif Semarangan   

Kain/jarik motif Semarangan adalah kain panjang dengan lebar 110 cm 

dan panjang 220 cm dengan motif Semarangan yang berfungsi untuk 

menutup tubuh  bagian bawah sampai sebatas mata kaki. 

4.5.5.3 Stagen 

Stagen adalah kain panjang dengan lebar 15 cm   yang   berfungsi  

untukmengikat jarik agar tidak terlepas. 

4.5.5.4 Sampur 

Sampur adalah selendang sebagai properti tari yang dipakai di sisi kanan 

dan kiri pinggang. 

4.5.5.5 Slepe dan thothok (gesper) 

Slepe adalah ikatpinggang dan thothok (gesper) adalah  perhiasan  ikat 

pinggang.  

4.5.5.6 Sepasang Kipas  

Sepasang kipas digunakan sebagai properti tari Denok Deblong. 

4.5.5.7 Sepasang giwang 

Sepasang giwang adalah perhiasan yang dipakai di telinga.  
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4.5.5.8 Kalung 

Kalung adalah perhiasan yang dipakai di leher. 

4.5.5.9 Sepasang gelang  

Gelang adalah perhiasan yang dipakai di pergelangan tangan. 

4.5.9    Sepatu sandal 

Sepatu sandal hanya digunakan apabila menari di lanpangan, halaman dan 

di jalan agar kaki  terlindung dari benda-benda  tajam  yang ada di 

lapangan maupun di jalan tempat  diadakannya   pertunjukan tari. Sepatu  

sandal  ini dirancang khusus dengan motif  batik Semarangan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 12 
Penampilan Tari Denok Deblong di jalanan memakai sepatu sandal 

(Koleksi Foto: Greget) 

 

 

 

 

 

Gambar 13  
Penampilan Tari Denok  Deblong di  dalam  ruangan tidak  memakai sepatu 

sandal. 
(Koleksi Foto : Greget) 
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Di bawah ini adalah gambar cara memakai kain pada Tari Denok Denok Deblong

 

Gambar 14 
(Koleksi Foto: Supratiwi)   

 
 

 
Gambar 15 

(Koleksi Foto: Supratiwi) 
 

Cara memakai kain pada tari Denok Deblong: 

 Kain dililitkan pada tubuh, ditarik ke belakang, kemudian  diwiru seperti 

wironsupit urang. Setelah itu memakai stagen agar tidak lepas. 
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Di bawah ini adalah gambar tata rias dan busana Tari Denok Deblong 

selengkapnya. 

 

Gambar 16    Rias dan Busana Tari Denok Deblong 
(Koleksi Foto : Supratiwi) 

 Penari memakai kebaya warna merah muda dan kain motif Semarangan  

warna merah muda pula yang di pakai sebatas mata kaki dengan wiron seperti 

supit urang di belakang. Sampur sebagai properti dipakai di sebelah kanan dan kiri 

pinggang yang diselipkan pada slepe atau ikat pinggang. Properti lain yang 

dipakai adalah sepasang kipas warnna merah jambu serta memakai sepatu sandal. 

Tata rias wajah adalah tata rias korektif yang membuat wajah kelihatan lebih 

cantik dan tata rambut memakai gelung cepol besar. Perhiasan yang dipakai 

adalah mahkota, sirkam, bunga yang dipakai di belakang gelung, jurai yang 

dipakai di sebelah kiri gelung, giwang, kalung dan gesper atau thothok yang 

dipakai di ikat pinggang atau slepe. 
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4.5.6  Tata Lampu 

 Penyajian Denok Deblong bisa diadakan di malam hari dan siang 

hari.Apabila diadakan di malam hari, maka diperlukan tata lampu untuk 

mendukung penyajian. Namun apabila diadakan pada siang hari dan di halaman 

atau di jalanan, maka yang diperlukan  adalah cahaya matahari. Lampu yang 

digunakan dalam penyajian tari antara lain adalah lampu hologin dan lampu par. 

4.5.7  Tata Suara  

 Tata suara atau sound system adalah seperangkat alat sumber bunyi 

untuk mengatur suara musik iringan tari. Alat yang digunakan dalam pertunjukan 

tersebut adalah vcd player, mixer, mixer monitor, power amplifier, monitor 

amplifier, speaker, speaker monitor dan equalizer. Dengan bantuan tata suara akan 

memperjelas suara atau musik iringan tari, maka pertunjukan tari tersebut akan 

lebih hidup. Suara iringan tari akan lebih keras dan jelas. 

4.5.8  Pola Lantai 

 Tari Denok Deblong bisa disajikan secara tunggal maupun massal.Agar 

penampilan tari lebih menarik, maka digunakan beberapa pola lantai. Pola lantai 

yang digunakan adalah garis lurus ke depan, garis lurus ke samping, garis serong 

kanan dan serong kiri dan lingkaran. 

 Berikut ini pola lantai yang sering digunakan dalam penyajian Tari 

Denok Deblong. 
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4.5. 8.1Pola lantai jejer wayang 

 

4.5.8.2  Pola lantai urut kacang 

 

4.5.8.3   Pola lantai ngiris tempe  

 

  

The image part w ith relationship ID rId30 was not found in the file.
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4.5.8.4 Pola lantai lingkaran 

 

4.5.8.5Pola lantai belah ketupat 

 

4.5.8.6  Pola Lantai V  
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4.5.8.7 Pola lantai bujur sangkar 

 

4.5.8.8Pola lantai jajaran genjang 

 

4.5.8 .9 Pola lantai serong kanan kiri 

 

 

Keterangan : Foto koleksi Greget 
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4.6 Konsep Bentuk Penyajian 

 Tari Denok Deblong merupakan sebuah tari kreasi tunggal putri gaya 

Semarangan versi Greget yang bisa disajikan secara massal dengan karakter 

lincah. Gerak-gerak tari Denok Deblong disusun dari berbagai gerak-gerak tari 

tradisi Jawa dan tari daerah lain, yaitu dari daerah Betawi dan Jawa Barat. Gerak-

gerak Tari Denok Deblong merupakan rangkaian gerak mulai dari gerak kepala, 

badan, dan kaki. 

 Penyajian Tari Denok Deblong dimulai dari srisig menuju ke arena 

pentas dengan membentuk beberapa pola lantai, yaitu pola lantai V, pola lantai 

ngiris tempe, pola lantai jejer wayang, pola lantai lingkaran, pola lantai belah 

ketupat, dan V terbalik, pola lantai jajaran genjang dan pola lantai bujur sangkar, 

pola lantai urut kacang diakhiri dengan srisik keluar arena pentas.  

 Bentuk penyajian tari ini didukung dengan iringan musik Gambang 

Semarang, sehingga tarian tersebut menjadi hidup sesuai dengan karakter tarinya 

ditunjang dengan tata rias dan busana.Warna-warna busana yang biasa dipakai 

adalah warna-warna cerah.Penyajian tari Denok Deblong bisa diselenggarakan di 

ruang tetutup maupun terbuka seperti di lapangan atau di jalan.Agar lebih 

menarik, maka penyajian tari ini juga didukung dengan tata suara dan tata lampu. 

Dengan tata suara yang memadai, maka suara iringan tari akan lebih jelas, 

sehingga para penari dapat tampil dengan lebih baik. Begitu juga dengan tata 

lampu yang tepat, maka warna-warna busana yang dikenakan akan lebih indah 

dan menarik. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan        

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peniliti dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Tari  Denok   Deblong merupakan tari kreasi gaya Semarangan yang 

disusun oleh Yoyok B. Priyambodo. Tari Denok Deblong ini merupakan 

tari bentuk tunggal putri yang dapat juga disajikan secara  masal. 

Penyajian Tari Denok Deblong bisa  diadakan  pada malam  hari dan siang 

serta bisa ditampilkan di dalam ruangan maupun di lapangan atau di 

jalanan  

5.1.2 Unsur-unsur pendukung penyajian   tari   Denok Deblong meliputi gerak, 

iringan, panggung, tata rias,  tata busana, tata suara,  tata lampu dan pola 

lantai. Gerakan tari Denok Deblong sangat dipengaruhi oleh gerak-gerak 

tari tradisi yang sejak lama telah berkembang di Semarang, serta tari 

daerah lain seperti  tari Betawi dan Jawa Barat. Iringan tari ini 

menggunakan musik gambang Semarang dan syair lagu yang digunakan 

adalah lagu Cina Melayudan  Empat Penari. Busana   tari yang  dipakai 

adalah kebaya, jarik motif Semarangan, sampur, sepasang  kipas  dan   

sepatu sandal yang   khusus dirancang untuk pentas di lapangan atau di 

jalan pada siang hari. Apabila penyajian tari diadakan di dalam ruangan, 

maka penari menari dengan kaki telanjang.Tata  rambut menggunakan 

gelung cepol besar dengan perhiasan  jurai, mahkota, sirkam dan bunga. 
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Perhiasan lain yang dipakai adalah kalung dan giwang. Tata rias 

wajahmenggunakan tata rias korektif  yang membuat wajah kelihatan  

lebih cantik. Pola lantai yang digunakan adalah garis lurus yang berbentuk 

jejer wayang, urut  kacang, belah ketupat, ngiris tempe, bujur sangkar, 

jajaran genjang  dan garis  lengkung yang berbentuk  lingkaran.  

5.2 Saran 

 Demi berkembangnya kesenian khas kota Semarang khususnya tari-tarian 

khas Semarang, yang dapat penulis sarankan adalah perlu adanya sosialisasi 

tentang tari-tarian khas terutama Tari Denok Deblong kepada masyarakat dengan 

cara mengadakan pelatihan-pelatihan tari Denok Deblong serta tarian khas 

Semarang lainnya yang telah berkembang di Semarang. Disarankan pula sering 

diadakan festival tari-tarian khas Semarang sehingga tari-tarian tersebut dapat 

dikenal oleh masyarakat kota Semarang dengan demikian masyarakat kota 

Semarang dapat turut serta melestarikan tari-tarian khas Semarang. Selain itu 

perlu diadakan pula lomba karya cipta tarian khas kota Semarang, agar kota 

Semarang semakin banyak memiliki perbendaharaan tari-tarian khas Semarangan.  
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INSTRUMEN PENELITIAN 

1. Pedoman Observasi  

Dalam penelitian ini hal-hal yang diobservasi antara lain:  

1.1 Bagaimana gambaran umum lokasi penelitian   

 1.1.1  Letak lokasi penelitian     

 1.1.2   Sejarah Sanggar Greget     

 1.1.3 Apa saja yang diajarkan di Sanggar Greget  

1.2  Bagaimana bentuk penyajian Tari Denok Deblong   

 1.2.1  Bagaimana gerak tarinya     

 1.2.1   Apa iringan yang di gunakan     

 1.2.2 Instrumen apa saja yang digunakan    

 1.2.3 Bagaimana tata rias dan busananya    

 1.2.4 Bagaimana pola lantainya     

 1.2.5  Bagaimana tata suaranya     

 1.2.6 Bagaimana tata lampunya  

2. Pedoman Wawancara        

 2.1 Sejak kapan berdirinya Sanggar Greget?    

 2.2 Siapakah pendirinya?       

 2.3 Tahun berapa menyusun tari Denok Deblong?   

 2.4 Apa iringan yang digunakan?      

 2.5 Siapa penyusun iringannya?  

            2.6 Berapa jumlah siswa sanggar? 

 2.7  Materi apa saja yang diberikan? 
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2.8 Berapa jumlah karyawan dan pelatihnya?  

2.9    Peralatan apa saja yang digunakan dalam  tata suara? 

3.  Pedoman dokumentasi       

 2.1 Data Struktur organisasi Sanggar Greget    

 2.2 Data Karyawan       

 2.3 Data siswa Sanggar       

 2.4  Foto pertunjukan tari 
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DATA NARA SUMBER 

1. Nama   :Yoyok B. Priyambodo 

Alamat  : Jl. Pamularsih  RT 002 RW 009Kelurahan Bojong 

 Salaman, Kecamatan Semarang Barat,Kota Semarang. 

Pekerjaan  :Ketua Sanggar Greget Semarang 

Karya Lain :Tari Warak Dugder, Tari Nyi Brintik, Tari Batik 

2. Nama  : Diah Kusumawardani S.Pd 

Alamat  :Jl. Wismasari XV/3Ngaliyan, Semarang 

Pekerjaan  : Karyawan Sanggar Greget Semarang 

3. Nama  : Siti Maftuchah 

Alamat  : Jl. Pamularsih IV/5 RT 001 RW 007Kelurahan Bojong 

 Salaman, Kecamatan Semarang Barat,Semarang 

Pekerjaan  :Karyawan Sanggar Greget Semarang 

4. Nama  : Jumadon 

Alamat  :Kaliancar Podo Rejo RT 002 RW 002Ngaliyan, 

 Semarang  

Pekerjaan  :Karyawan Studio 351    
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