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Semarang. Pembimbing I: Dra. V. Eny Iryanti, M. Pd. Pembimbing 
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Kata kunci: Estetika, Bentuk Pertunjukan, Tari Retno Tanjung 

 

Tari Retno Tanjung merupakan tarian putri khas dari Kota Tegal. 

Keindahan pertunjukan tari Retno Tanjung dapat dilihat dari bentuk, isi dan 

penampilan pertunjukan tari Retno Tanjung. Masalah yang dikaji adalah nilai 

estetika dengan kajian pokok bentuk, isi, dan penampilan tari Retno Tanjung di 

Padepokan Seni Kaloka Kota Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

dan mendeskripsikan nilai keindahan tari Retno Tanjung yang dapat dilihat 

melalui bentuk, isi dan penampilan pertunjukan tari Retno Tanjung. Manfaat 

penelitian dari penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan serta memberikan 

motivasi, mengenal, mempelajari, dan melestarikan kesenian khas Kota Tegal 

yaitu tari Retno Tanjung. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif 

dengan pendekan yang digunakan adalah pendekatan estetis dan pendekatan 

koreografis. Lokasi penelitian dilakukan di Padepokan Seni Kaloka Kota Tegal. 

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisa tari 

berdasarkan teori Adshead. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan 

dengan meliputi uji kredibilitas dan dilakukan dengan triangulasi diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu.  

Berdasarkan hasil analisis data, hasil temuan dari sisi pertunjukan 

menunjukan bahwa nilai estetika tari Retno Tanjung dapat dilihat dari bentuk, 

isi, dan penampilan dari pertunjukan tari Retno Tanjung. Bentuk pertunjukan 

tari Retno Tanjung nampak pada pola pertunjukannya yang terdiri dari bagian 

awal, bagian inti, dan bagian akhir. Serta, aspek-aspek yang mendukung 

pertunjukan tari Retno Tanjung yang terdiri dari gerak, tema, iringan, pelaku, 

tata rias dan busana, tata lampu dan suara, tata pentas, pola lantai, dan properti. 

Isi pertunjukan nampak pada gagasan, suasana, dan pesan yang ada dalam 

pertunjukan tari Retno Tanjung yang mengandung nilai-nilai 

kebersamaan,gotong royong, dan bersyukur. Penampilan nampak pada bakat, 

keterampilan potensi pada penari yang dicapai melalui latihan dengan teknik 

yang benar. 

Tari Retno Tanjung sebagai salah satu tarian khas dari kota Tegal. 

Walaupun dapat dikatakan tarian baru diharapkan dapat dipelajari,dicintai dan 

dilestarikan bagi seluruh masyarakat kota Tegal sebagai salah satu kebudayaan 

daerah di kota Tegal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Kebudayaan Indonesia adalah satu kondisi majemuk karena bermodalkan 

berbagai kebudayaan lingkungan wilayah yang berkembang menurut tuntutan 

sejarahnya sendiri-sendiri (Kayam 1981:16). Kebutuhan estetik atau keindahan 

sangat dibutuhkan oleh manusia melalui kebudayaan, berupa berkesenian. 

Kesenian merupakan unsur pengikat yang mempersatukan pedoman-pedoman 

bertindak yang berbeda menjadi suatu desain yang utuh, menyeluruh, dan 

opersional, serta dapat diterima sebagai sesuatu yang bernilai (Bahari 2008:45). 

Kesenian adalah salah satu unsur yang menyangga kebudayaan (Kayam 

1981:15). 

Seni merupakan kebutuhan yang bersifat cultural, karena seni merekam 

nilai-nilai dan keyakinan yang dianut oleh penciptanya. Karya seni yang 

diciptakan seseorang pada dasarnya merupakan cerminan dari nilai budaya yang 

dianut olehnya. Berdasarkan hasil  pengamatan dan pembahasan terhadap karya 

seni mengantarkan pada timbulnya pemahaman yang baik terhadap prestasi 

cultural umat manusia dari masa kini maupun masa lampau (Kusumastuti 2010). 

Keindahan dalam seni dapat dilihat melalui proses bagaimana seni 

tercipta indah. Proses seni tercipta indah dapat dilihat melalui tiga aspek. 

Pertama, keindahan dapat dilihat melalui bentuk atau wujud suatu seni. Bentuk 

atau wujud dapat dilihat dari komponen-komponen pembentuk seni itu sendiri. 
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Kedua, selain dapat dilihat melalui bentuk keindahan dalam seni dapat dilihat 

melalui isi. Isi yang dimaksud meliputi ide, suasana, dan pesan yang tekandung 

di dalamnya. Ketiga, keindahan dalam seni dapat dilihat melaui penampilan 

yang meliputi keterampilan, bakat, sarana atau media pendukung sajian 

pertunjukan (Djelantik 1999:17-18). Dengan demikian keindahan seni dapat 

dilihat melalui bentuk, isi, dan penampilan.  

Seni tari merupakan seni yang dapat dicerap melalui indera penglihatan, 

dimana keindahannya dapat dinikmati dari gerakan-gerakan tubuh, terutama 

gerakan kaki dan tangan, dengan ritme-ritme teratur, yang diiringi irama musik 

yang dicerap melalui indera pendengaran (Bahari 2008:58). Tari sebagai karya 

seni merupakan alat ekspresi dan sarana komunikasi seorang seniman kepada 

orang lain seperti penonton atau penikmat. Ekspresi tari mampu menciptakan 

untaian gerak yang dapat membuat penikmatnya peka terhadap sesuatu yang ada 

dan terjadi di sekitarnya. Tari adalah sebuah ungkapan, pernyataan, dan ekspresi 

dalam gerak yang memuat komentar-komentar mengenai realitas kehidupan, 

yang bisa merasuk di benak penikmatnya setelah pertunjukan selesai. Sifat tari 

adalah abstraks, dan tari bukanlah seni yang mandiri melainkan harus didukung 

oleh beberapa cabang seni yang lain, seperti musik, seni rupa, dan seni peran 

(Jazuli 2008:4). 

Keindahan setiap pertunjukan tari dari masing-masing daerah dapat 

berbeda-beda antara tari daerah yang satu dengan lainnya karena konsep 

keindahannya juga berbeda. Perbedaan tari tersebut dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya seperti pendidikan, sosial budaya, kondisi 
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geografis, agama dan penduduk. Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka setiap 

bentuk pertunjukan tari masing-masing daerah memiliki ciri khas yang mewakili 

daerahnya dan nilai keindahan yang berbeda dari satu daerah dengan daerah lain.  

Kota Tegal merupakan salah satu Kota di Provinsi Jawa Tengah, yang 

memiliki julukan sebagai “Kota Bahari” karena daerahnya yang dekat dengan 

laut dan berbatasan langsung dengan pantai utara Jawa. Tegal juga memiliki 

julukan yang khas yaitu “Tegal Laka-Laka“, yang diartikan sebagai kota yang 

tidak ada bandingannya atau tidak ada duanya. Berbagai julukan ditunjukan oleh 

masyarakatnya yang sangat khas membuat nyaman tinggal di daerah ini. Melihat 

dari berbagai julukan yang diberikan terlihat masyarakat Tegal sangatlah kreatif 

dan pintar dalam membuat  julukan yang mengesankan. 

Keberadaan seni di Kota Tegal dapat dilihat dari seni musiknya ada Balo-

Balo lalu dilihat dari seni tarinya selama ini Kota Tegal memiliki karya seni tari 

khas Kota Tegal yaitu tari Topeng Endel. Sebenarnya tari Topeng Endel 

bukanlah tarian khas Kota Tegal, melainkan dari Kabupaten Tegal. Dapat  

dijelaskan Kota Tegal dibedakan menjadi beberapa daerah yaitu kabupaten dan 

kota. Tari Topeng Endel di patenkan menjadi ciri khas Kabupaten Tegal sebagai 

tariannya. Sekarang ini yang menjadi tarian khas dari Kota Tegal diwakili oleh 

tari Retno Tanjung. 

Tari Retno Tanjung merupakan tarian putri yang dapat ditarikan 

berkelompok maupun individu. Tari Retno Tanjung  menggambarkan remaja 

putri yang selalu bersyukur atas rizki yang diberikan Allah SWT karena 

diberikan kekayaan alam laut yang melimpah. Pengertian dari nama Retno 
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Tanjung memiliki arti sebagai permata lautan Sehingga tari Retno Tanjung  

merupakan tarian putri yang berasal dari daerah pesisir laut. 

Tari Retno Tanjung diciptakan pada tahun 2007 dengan berbagai macam 

kreativitas yang dikembangkan hingga akhirnya menjadi suatu tarian. Sebelum 

tari Retno Tanjung dipatenkan, tari Retno Tanjung pernah diikut sertakan dalam 

lomba cipta karya tari pada bulan Desember tahun 2008 dan mendapatkan 

penghargaan berupa piala tingkat kota. Berdasarkan penghargaan yang telah 

didapatkan pada tari Retno Tanjung menjadikan tari Retno Tanjung menjadikan 

tarian khas kota Tegal dan dipublikasikan pada tahun 2015 

Tari Retno Tanjung merupakan salah satu tarian dari dua tarian yang 

diajukan ke Departemen Kehakiman RI untuk dipatenkan oleh Pemerintah Kota 

Tegal melalui Dinas Pendidikan yaitu Tari Minalodra dan Tari Retno Tanjung. 

Kedua tarian tersebut asli ciptaan dari Guru kesenian SMAN 1 Kota Tegal yaitu 

Ibu Endang Supadmi. Kedua tarian tersebut dipatenkan oleh Dinas Pendidikan 

(DISDIK) untuk melaksanakan program manajemen pelayanan pendidikan di 

bidang seni dan memberikan kesempatan kepada seluruh guru seni untuk 

berprestasi menciptakan hasil karyanya untuk disumbangkan kepada pemerintah 

daerah sehingga memiliki aneka ragam seni budaya tradisional.  

Tari Retno Tanjung menggambarkan betapa pentingnya kebersamaan dan 

rasa syukur kepada apa yang telah diberikan oleh Tuhan YME serta apa yang 

bisa dinikmati dan selalu dijaga kelestariannya. Tari Minalodra menggambarkan 

aktivitas para nelayan yang pergi melaut untuk menangkap ikan sampai pulang 

dengan membawa hasil tangkapan yang melimpah. Kedua tarian ini saling 
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berhubungan dengan menggambarkan pencari ikan yang selalu mensyukuri 

kemurahan Tuhan yang telah memberikan limpahan hasil laut sebagai sumber 

penghidupan.  

Keunikan atau keistimewaan dan daya tarik yang membuat tari Retno 

Tanjung ini menjadi tarian khas Kota Tegal dapat dilihat dari berbagai sudut, 

mulai dari keindahan gerak yang ditarikan memiliki unsur dasar gerak tari Tegal, 

Solo dan Jawa Barat, yang dikreasikan kembali menjadi sedemikian rupa dan 

memiliki keunikan tersendiri. Ada beberapa gerakan yang khas pada tari Retno 

Tanjung dan memiliki nama ragam yang unik, seperti Udar Tampar, Miyak 

Toya, Balang Mega, Ciretan Toya, Nyerok Mina dan Palet Mina.  

Selain itu keistimewaan lainnya dapat dilihat pada keserasian rias dan 

busana yang digunakan pada tari Retno Tanjung yaitu dengan rias korektif dan 

pada busananya dari bagian atas pada bagian dada dibuat lebih tertutup karena 

untuk menjaga kesopanan karena di Kota Tegal dominan agama Islamnya kuat. 

Selain itu pada penggunaan kain dodotan yang mengunakan dua kain jarit 

dengan motif khas Kota Tegal, yaitu kain berwarna hitam (bor kantor) yang 

dikenakan didalam dan kain putihan,  kain ini khas dari Kota Tegal. Pada bagian 

rambut juga dibuat unik dengan menggunakan sanggul tumpeng kecil yang 

tingginya 15 cm dimaksudkan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan 

YME. 

Selanjutnya tentang keserasian tembang dan iringan yang digunakan. 

Tembang yang ada pada tarian ini saling berkaitan, dapat didengar pada syair 

lagu tersebut menceritakan tentang kehidupan seorang pencari ikan dilaut dan 
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mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan YME. Iringan yang digunakan 

dalam tari Retno Tanjung ini adalah gamelan laras slendro. Alat yang digunakan 

yaitu seperangkat gamelan jawa seperti demung, saron, peking, slenthem, 

bonang, bonang penerus, kenong, kempul, kethuk, gong, dan kendang.  

 Tari Retno Tanjung dilihat dari pandangan masyarakat dapat 

berkembang dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui pendidikan, tari 

Retno Tanjung dijadikan bahan ajar bagi siswa siswi atau bagi pelajar untuk 

tingkat SMP dan SMA. Dikalangan masyarakat tari Retno Tanjung sering 

dipentaskan pada acara-acara hajatan, 17 Agustusan dan acara lain sebagainya. 

Tari Retno Tanjung meski sebagai pendatang baru di dunia tari di kota Tegal 

sudah dapat meraih simpati masyarakat dengan baik.  

Tambahan muatan ekstra belajar tari yang dilakukan dengan pelatihan 

secara rutin hasilnya biasa ditampilkan pada acara perpisahan sekolah serta acara 

sekolah yang lain. Pelatihan tari Retno Tanjung juga dapat dipelajari di sanggar  

milik Ibu Endang Supadmi yang rutin dikuti oleh siswa siswi yang mengikuti 

pelatihan tari. Biasanya pelatihan akan lebih rutin saat akan diadakan lomba atau 

acara penting lainnya. Tari Retno Tanjung di Tegal juga sudah sering 

ditampilkan pada perlombaan tari, acara-acara besar kota, dan biasanya 

dijadikan tarian penting seperti sebagai tarian daerah untuk penyambutan tamu. 

Pentas di Anjungan Jawa Tengah TMII, Balai Kota Tegal, dan di wilayah Kota 

Tegal sekitarnya.  

Tari Retno Tanjung sebagai tarian baru khas Kota Tegal memiliki 

keistimewaan dan keunikan tersendiri dari tarian yang lainnya. Dengan adanya 
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tarian ini diharapkan mampu memotivasi masyarakat Kota Tegal untuk terus 

berkarya dan mengangkat seni budaya khas tradisional Kota Tegal dan 

melestarikannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang nilai estetis dari tari Retno Tanjung di kota Tegal serta mengtahui bentuk 

pertujukannya. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti dapat merumuskan masalah 

Bagaimana Estetika Tari Retno Tanjung di Padepokan Seni Kaloka dengan 

kajian pokok:  

1.2.1  Bagaimana bentuk pertunjukan Tari Retno Tanjung di Padepokan Seni    

Kaloka Kota Tegal ? 

1.2.2  Bagaimana isi penyajian dalam Tari Retno Tanjung di Padepokan Seni  

Kaloka Kota Tegal ? 

1.2.3  Bagaimana penampilan dalam Tari Retno Tanjung di Padepokan Seni 

Kaloka Kota Tegal ?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1.3.1 Mengetahui dan mendeskripsikan bentuk penyajian Tari Retno Tanjung di  

Padepokan Seni Kaloka Kota Tegal   

1.3.2 Mengetahui dan mendeskripsikan isi penyajian dalam Tari Retno Tanjung 

di Padepokan Seni Kaloka Kota Tegal 

1.3.3 Mengetahui dan mendeskripsikan penampilan dalam Tari Retno Tanjung 

di Padepokan Seni Kaloka Kota Tegal  
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1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, 

yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoretis  

1.4.1.1 Menambah pengetahuan tentang bentuk pertunjukan tari Retno Tanjung 

di  Padepokan Seni Kaloka Kota Tegal  

1.4.1.2 Menambah pengetahuan tentang estetika di dalam Tari Retno Tanjung di  

Padepokan Seni Kaloka Kota Tegal  

1.4.2 Manfaat Praktis  

Hasil penelitian bisa menjadi bahan dokumentasi dan dapat memberikan 

informasi bagi masyarakat yang memiliki perhatian dengan kebudayaan yang 

berada di Kota Tegal, sehingga dapat menambah wawasan serta dapat 

menambah cita rasa pada Tari Retno Tanjung di Kota Tegal.  

1.4.2.1 Bagi penari atau pelaku tari, dapat menumbuhkan motivasi dan memacu 

untuk terus berkarya dalam bidang seni tari di daerah Kota Tegal 

1.4.2.2 Bagi pencipta tari yang sebagai guru seni budaya, dapat digunakan 

sebagai materi pembelajaran seni tari daerah setempat yaitu daerah Kota 

Tegal 

1.4.2.3 Bagi pemerintah Kota Tegal, tari Retno Tanjung dapat dijadikan sebagai 

bahan pelengkap data dokumentasi kebudayaan  serta untuk 

mengupayakan pembinaan dan pengembangan tari di Kota Tegal 
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1.4.2.4 Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi kepada masyarakat kota 

Tegal tentang keberadaan tari Retno Tanjung di  Padepokan Seni Kaloka 

Kota Tegal 

1.4.2.5 Bagi mahasiswa seni tari, dapat digunakan sebagai apresiasi dalam 

memahami bentuk pertunjukan dan nilai estetika dalam tari Retno 

Tanjung Kota Tegal 

1.5 Sistematika Skripsi  

Skripsi terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian pokok, dan 

bagian akhir. Adapun struktur skripsi secara garis besar sebagai berikut. 

1.5.1 Bagian Awal  

Bagian awal berisi: Judul, Persetujuan Pembimbing, Lembar Pengesahan, 

Pernyataan, Motto dan Persembahan, Prakarta, Sari, Daftar Isi, Daftar Tabel, 

Daftar Gambar, serta Daftar Lampiran.  

1.5.2 Bagian Pokok 

Bab I: Pendahuluan  

Berisi Latar Belakang Masalah , Indentifikasi Masalah, Pembatasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan 

Sistematika Skripsi. 

Bab II: Tinjauan Pustaka dan Landasan Teoritis 

Berisi Tujuan Pustaka, Landasan Teoritis, Kerangka Berpikir, Hipotesis. 

Bab III: Metode Penelitian 
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Berisi Pendekatan Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik 

Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data, Teknik Pemaparan Hasil 

Analisis Data 

Bab IV: Hasil dan Pembahasan 

Mencatat data-data yang di peroleh sebagai hasil penelitian dan dibahas 

secara deskriptif kualitatif. 

Bab V: Penutup 

Berisi Simpulan dan Saran 

1.5.3 Bagian Akhir  

Bagian akhir berisi : Daftar Pustaka, Lampiran, Indeks, Glosarium, 

Biografi Peneliti. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka  

Pada kesenian yang selalu berkembang setiap suatu daerah dan masih 

dilestarikan menjadi faktor pendorong bagi peneliti-peneliti untuk mencari dan 

mengupas lebih jauh tentang kesenian tersebut. Tari Retno Tanjung merupakan 

tarian khas baru yang berasal dari kota Tegal, yang peneliti kaji tepatnya di  Seni 

kota Tegal. Penelitian sejenis juga pernah dilakukan, penelitian-penelitian 

tersebut antara lain : 

2.1.1 Penelitian Fatmawati Nur Rohmah 

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Fatmawati Nur Rohmah pada 

tahun 2015 tentang  “Nilai Estetis Pertunjukan Kesenian Sintren Retno Asih 

Budoyo di Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap”. Rumusan 

masalah yang diangkat yaitu “Bagaimana Bentuk Pertunjukan Kesenian Retno 

Asih Budoyo di Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap dan 

Bagaimana nilai estetis yang terkandung dalam pertunjukan Kesenian Retno 

Asih Budoyo di Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap”. Tujuan 

penelitiannya adalah mengetahui bentuk pertunjuan kesenian tersebut dan 

mengetahui nilai estetis yang terkandung dalam pertunjukan kesenian Retno 

Asih Budoyo di Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap. Hasil 

yang didapat pada penelitian tersebut adalah, kesenian Sintren memiliki daya 

tarik yang kuat yaitu tentang keindahan gerak-gerak penari yang ditarikan secara 
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spontan seirama dengan iringan yang dimainkan. Kesenian Sintren 

mengungkapkan nilai estetis yang terwujud melaui keluwesan, kelembutan dan 

kelincahan seorang gadis yang sedang mencari jati dirinya. Nilai estetis kesenian 

Sintren juga dapat dinikmati dari keharmonisan dan keselarasan antara gerak dan 

iringan.  

Persamaan antara penelitian Nilai Estetis Pertunjukan Kesenian Sintren 

Retno Asih Budoyo di Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap 

dengan Estetika Tari Retno Tanjung di  Padepokan Seni Kaloka Kota Tegal 

adalah sama-sama meneliti tentang nilai estetis atau estetika sebagai subyek 

penelitian. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian keduanya adalah terletak 

pada objek penelitiannya.  

2.1.2 Penelitian Misbah 

Penelitian oleh Misbah pada tahun 2015 tentang “Nilai Estetis Tari 

Ronggeng Desa Kuta Raja Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan”. Rumusan 

masalah yang diangkat yaitu “ Bagaimana Bentuk Pertunjukan Tari Ronggeng 

Desa Kuta Raja Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dan Bagaimana nilai 

Estetis yang Terkandung dalam Tari Ronggeng Desa Kuta Raja Kecamatan 

Kajen Kabupaten Pekalongan”. Tujuan penelitiannya adalah mengetahui, 

memahami dan mendeskripsikan dengan jelas tentang bentuk pertunjukan tarian 

tersebut dan menganalisa tentang nilai estetis yang terkandung dalam Tari 

Ronggeng Desa Kuta Raja Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Hasil yang 

didapat pada penelitian tersebut adalah, tari Ronggeng merupakan tari hiburan. 

Hal yang menarik pada tari Ronggeng ini adalah pada saat pertunjukan 
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berlangsung, yaitu tampilnya para penonton untuk menemani penari ronggeng 

menari. Nilai estetis yang terdapat pada tarian ini ada pada keharmonisan dan 

keselarasan antara gerak dan ritme. Nilai estetis kesenian tradisional Ronggeng 

ini muncul apabila penarinya menjiwai dan mampu menarik perhatian penonton 

sehingga setiap gerakannya muncul gerakan yang lincah dan indah.  

Persamaan antara penelitian Nilai Estetis Tari Ronggeng Desa Kuta Raja 

Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dengan Estetika Tari Retno Tanjung di  

Padepokan Seni Kaloka Kota Tegal adalah sama-sama meneliti tentang nilai 

estetis atau estetika sebagai subyek penelitian. Perbedaan yang terdapat dalam 

penelitian keduanya dalah terletak pada objek penelitiannya.  

2.1.3 Penelitian Widya Susanti 

Penelitian oleh Widya Susanti pada tahun 2015 tentang “Nilai Estetis 

Pertunjukan Tradisional Jathilan Tuo Di Desa Wanureja Kecamatan Borobudur 

Kabupaten Magelang”. Rumusan masalah yang diangkat yaitu “Bagaimana 

bentuk pertunjukan Tradisional Jathilan Tuo Di Desa Wanureja Kecamatan 

Borobudur Kabupaten Magelang dan Bagaimana nilai estetis yang terkandung 

dalam Pertunjukan Tradisional Jathilan Tuo Di Desa Wanureja Kecamatan 

Borobudur Kabupaten Magelang”. Tujuan penelitiannya adalah mengetahui, 

memahami dan mendeskripsikan dengan jelas tentang bentuk pertunjukan 

kesenian tersebut dan dan menganalisa tentang nilai estetis yang terkandung 

dalam Pertunjukan Tradisinal Jathilan Tuo Di Desa Wanureja Kecamatan 

Borobudur Kabupaten Magelang.  
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Persamaan antara penelitian Nilai Estetis Pertunjukan Kesenian Sintren 

Retno Asih Budoyo di Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap 

dengan Estetika Tari Retno Tanjung di  Padepokan Seni Kaloka Kota Tegal 

adalah sama-sama meneliti tentang nilai estetis atau estetika sebagai subyek 

penelitian. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian keduanya adalah terletak 

pada objek penelitiannya.  

2.2 Landasan Teoretis 

2.2.1 Estetika  

Estetika dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan merupakan 

cabang filsafat yang menelaah dan membahas tentang seni dan keindahan serta 

tanggapan manusia terhadapnya (KBBI 2008:382). Estetika merupakan bagian 

filsafat atau keindahan. Secara etimologis menurut Shipley (dalam Ratna 

2007:3) estetika berasal dari bahasa Yunani, yaitu aisthetha, yang juga 

diturunkan dari aisthe atau hal-hal yang dapat ditanggapai dengan indra, 

tanggapan indra. Dalam pengertian yang lebih luas, estetika berarti kepekaan 

untuk menanggapi suatu objek, kemampuan pencerapan indra sebagai 

sensitivitas. 

Istilah estetika baru muncul pada abad 18, meskipun sejarah mengenai 

hal-hal yang mengacu pada estetika adalah setua sejarah etika, logika, 

metafisika, dan epistemologi. Teori estetika sering kali mengambil bentuk 

penghadiran kondisi keharusan (necessary condition) dan kondisi yang 

mencukupi (sufficient condition) untuk menunjukan bahwa sesuatu adalah objek, 

kegiatan, pengalaman, atau suatu estetis. Teori estetika akan memungkinkan 
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seseorang untuk membedakan yang estetis dari yang nonestetis dengan 

menerangkan bermacam kondisi atau properti yang digunakan sebagai syarat 

yang harus dipenuhi atau dimiliki objek-objek estetis (Eaton dalam Ekosiwi  

2010:7) 

Estetika mencakup semua bentuk seni. Oleh karena itu, estetika bukan 

saja menyelidiki produk-produk seni, melainkan juga prosesnya serta 

kemampuan-kemampuan yang terlibat dalam penciptaan, penggunaan, 

penikamatan, penghayatan (epresiasi), serta penilaiannya (Widyastutieningum 

2004 :105). 

Estetika memberikan pedoman terhadap berbagai pola perilaku manusia 

yang berkaitan dengan keindahan, yang pada dasarnya mencakup kegiatan 

berkreasi dan berapresiasi. Pertama, estetika menjadi pedoman bagi seniman 

untuk mengapresiasikan kreasi artistiknya, dan berdasarkan pengalamannya 

mampu memanipulasi media guna menyajikan karya seni. Kedua, estetika 

memberi pedoman bagi penikmat atau pemakai seni untuk mencekap karya seni 

tersebut berdasarkan pengalamannya mereka dapat melakukan apresiasi dengan 

cara menyerap karya seni untuk menumbuhkan kesan-kesan atau pengalaman 

estetik tertentu. Dapat disimpulkan bahwa estetika menjadi pedoman bagi 

terwujudnya suatu komunikasi estetik antara pencipta dan penikmat melalui 

karya seni yang diciptakan dalam ruang lingkup kebudayaan yang bersangkutan 

(Noooryan 2008:47). 

Djelantik (1999:3-9) mendefinisikan ilmu estetika adalah suatu ilmu 

yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keindahan, mempelajari 
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semua aspek dari apa yang kita sebut keindahan. Hal-hal yang indah dapat 

berupa keindahan alami maupun keindahan buatan. Pada umumnya apa yang 

kita sebut indah di dalam jiwa kita dapat menimbulkan rasa senang, rasa puas, 

rasa aman, nyaman dan bahagia, dan bila perasaan itu kuat, kita merasa terpaku, 

terharu, terpesona, serta menimbulkan keinginan untuk mengalami kembali 

perasaan itu, walaupun sudah menikmati berkali-kali. 

Nilai estetis semua benda atau peristiwa kesenian mengandung tiga aspek 

yang mendasar yang meliputi wujud atau rupa, bobot atau isi, penampilan atau 

penyajian. Pengertian konsep wujud meliputi bentuk atau unsur yang mendasar 

dan stuktur. Isi atau bobot mempunyai tiga aspek yaitu suasana, gagasan, dan 

pesan. Sedangkan, penampilan kesenian memiliki tiga unsur yang berperan yaitu 

bakat, keterampilan, dan sarana atau media (Djelantik 1999:17-18).  

Menurut Jazuli (2008:109) keindahan pada dasarnya bersumber pada dua 

faktor, yaitu faktor yang berasal dari kualitas objek (benda, peristiwa kesenian 

yang indah), dan faktor yang berasal dari cara menangkap, merespons atau 

menanggapi keindahan.  Penghayatan estetik memerlukan bukan saja objek, 

tetapi juga subjek yang mampu menghayati atau mempersepsi karya seni. Ada 

dua macam keindahan yaitu keindahan yang bersifat subjektif dan keindahan 

yang bersifat objektif (Murgiyanto 2002:37).  

2.2.1.1 Keindahan Subjektif  

Keindahan subjektif berasal dari interpretasi dan evaluasi. Penilaian 

keindahan sebuah karya seni dari cara menangkap, merespon, atau menanggapi 

keindahan, sehingga pengamat mampu menemukan, merasakan keindahan dan 
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sekurang-kurangnya daya tarik dari karya seni itu sebatas kemampuan diri 

(Jazuli 2008:110). Rasa nikmat indah timbul karena peran panca-indera  yang 

memiliki kemampuan untuk menangkap rangsangan dari luar  dan 

meneruskannya ke dalam sehingga rangsangan itu diolah menjadi kesan. Kesan 

ini dilanjutkan lebih jauh ke tempat tertentu dimana perasaan seseorang bisa 

menikmatinya. Penangkapan kesan dari luar yang menimbulkan nikmat indah 

terjadi melalui dua dari lima jenis panca indera, yakni melalui mata dan atau 

telinga. Yang melalui mata disebut kesan visual dan yang melalui  telinga kesan 

akustis atau auditif (Djelantik 1999:5). 

2.2.1.2 Keindahan Objektif 

Keindahan adalah sebuah kualitas yang memberikan perasaan nikmat 

kepada indera atau ingatan  seseorang. Seseorang mengatakan sebuah benda 

indah berarti mengenali ciri-ciri atau kualitas pada objek yang diamati yang 

memberikan rasa nikmat (pleasure) kepada diri sendiri atau orang lain yang 

mampu menghayatinya. Penghayatan keindahan memerlukan adanya “objek” 

benda atau karya seni yang mengandung kualitas keindahan. Pengalaman 

menghayati keindahan disebut pengalaman keindahan atau pengalaman estetis  

(Murgiyanto 2002:36). 

Keindahan objektif merupakan keindahan yang dapat dilihat dari gaya, 

bentuk, teknik dan biasanya mengabaikan latar budaya dari mana suatu tari atau 

penata tari itu berasal. Penilaian keindahan sebuah karya seni secara lebih detail, 

yaitu unsur-unsur objektif itu yang nyata, dapat dilihat, dapat didengar serta 

dapat dirasakan (Djelantik 1999:165). 
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2.2.2 Unsur-Unsur Estetika 

Unsur-unsur estetika semua benda atau peristiwa kesenian mengandung 

tiga aspek yang mendasar yaitu meliputi wujud atau rupa, bobot atau isi, dan 

penampilan atau penyajian (Djelantik 1999:17).  

2.2.2.1 Wujud atau Rupa  

Wujud mempunyai arti yang lebih luas dari pada rupa yang lazim dipakai 

dalam kata seni rupa. Dalam kesenian banyak hal lain yang tidak nampak 

dengan mata seperti misalnya suara gamela, nyanyian, yang tidak mempunyai 

rupa, tetapi jelas memiliki wujud. Baik wujud yang nampak dengan mata 

(visual) maupun wujud yang nampak melalui telinga (akustis) bisa diteliti 

dengan analisa (Djelantik 1999:18). 

Wujud dimaksudkannya kenyataan yang nampak secara  konkrit  (berarti 

dapat dipersepsi dengan mata atau telinga) maupun kenyataan yang tidak 

nampak secara konkrit, yakni yang abstrak, yang hanya bisa dibayangkan seperti 

suatu yang diceritakan atau dibaca dalam buku. Pembagian mendasar atas 

pengertian (konsep) wujud terdiri dari: 

2.2.2.1.1  Bentuk (Form)  

Bentuk merupakan kenyataan yang nampak secara konkrit atau yang 

berarti dapat dipersepsi dengan mata atau telinga maupun kenyataan yang tidak 

tampak secara konkrit atau abstrak, yang hanya bisa dibayangkan seperti suatu 

yang bisa diceritakan atau dibaca dalam buku (Djelantik 1999:19). Bentuk dalam 
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tari merupakan wujud keseluruhan dari sistem, kompleksitas berbagai unsur-

unsurnya yang membentuk suatu jalinan atau kesatuan, saling terkait secara 

utuh, sehingga mampu memberikan daya presiasi (Maryono 2012: 90).  

Kehadiran bentuk tari akan tampak pada desain gerak dan pola 

kesinambungan gerak yang berlangsung dalam ruang dan waktu. Bentuk tari 

terlihat dari keseluruhan penyajian tari, yang mencakup paduan antara elemen 

tari (gerak, ruang, waktu) maupun berbagai unsur pendukung penyajian  tari 

(iringan, tema, tata busana,  rias, tempat dan tata cahaya) (Jazuli 2008:8). 

Bentuk-bentuk dasar dalam seni musik dan karawitan berbeda pula jenisnya 

sehingga akan menjumpai not, nada, bait, kempul, dan ketukan. Dalam seni 

sastra lain lagi bentuk-bentuk yang mendasarinya yaitu kata, kalimat, babak 

gaya dan irama.  

Ciri-ciri khas dari bentuk yaitu kesatuan (unity), variasi (variety), 

kontinuitas, klimaks, serta keutuhan-keutuhan harmonis dan dinamis. Kesatuan  

dari tari yang berbentuk merupakan hal pokok  yang siap dihayati dan 

dimengerti karena kesatuan menarik dan menahan perhatian serta membantu 

pengamat menangkap ide-ide sentral dan  agar selalu mengingatnya. Tari 

merupakan kesatuan  yang harus  memiliki  variasi.  Perbedaaan  ketegangan 

atau kekuatan-kekuatan mampu meninggikan persepsi dari pola kekuatan-

kekuatan sehingga variasi harus dikembangkan dalam kerangka yang bersatu 

(Widyastutieningrum 2014:70-71) 

 

 



20 
 

 

 

2.2.2.1.2 Struktur (Structure) 

Estetik  memiliki tiga unsur mendasar dalam struktur setiap karya seni 

yaitu, keutuhan atau kebersatuan (unity), penonjolan atau penekanan 

(dominance) dan keseimbangan (balance)  (Djelantik 1999:42-55). 

1. Keutuhan (Unity) 

Keutuhan dimaksudkan bahwa karya yang indah menunjukan dalam 

keseluruhannya sifat yang utuh, yang tidak ada cacatnya, berarti tidak ada yang 

kurang dan tidak ada yang berlebihan. Keutuhan mempunyai tiga segi 

diantaranya : 

1.1. Keutuhan dalam keanekaragaman (Unity in diversity) 

Keanekaragaman atau variasi dari bagian-bagiannya biasanya membuat 

karya sangat menarik namun keanekaragaman yang sangat berlebihan akan 

mengurangi kesan indahnya. Mutu estetik akan dirasa berkurang karena rasa 

keutuhan karya seni diganggu oleh terlalu banyak variasi. Banyak faktor yang 

dapat mempengaruhi keutuhan baik positif  maupun negatif. Kondisi yang 

berpotensi atau bersifat memperkuat keutuhan, antara lain (1) simetri, (2) ritme, 

(3) keselarasan (Djelantik 1999:42). 

1.2. Keutuhan dalam tujuan (Unity of purpose) 

Keutuhan dalam tujuan diperlukan agar perhatian dari yang menyaksikan 

betul-betul dipusatkan pada maksud yang sama dari karya itu dan tidak terpencar 

kebeberapa arah. Dalam penampilan karya seni sang pencipta mengarahkan 

pikiran dan perasaan kita kejurusan tertentu (Djelantik 1999:42).  
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1.3. Keutuhan dalam perpaduan  

Keutuhan dalam perpaduan merupakan suatu prinsip dalam estetika. Pada 

hakekatnya memandang sesuatu utuh kalau ada keseimbangan antara unsur-

unsur yang berlawanan (Djelantik 1999:42) .  

2. Penonjolan (Dominance) 

Penonjolan mempunyai maksud mengarahkan perhatian orang yang 

menikmati suatu karya seni yang dipandang lebih penting daripada hal-hal yang 

lain. Penonjolan juga dapat dicapai dengan mengeraskan suara tertentu, melalui 

perubahan ritme, perubahan kecepatan gerak, atau kecepatan melodi, atau 

memakai warna yang cerah dan mencolok. Penonjolan pada seni tari terdapat 

pada motif gerak, volume gerak, dinamika gerak dan musik iringan (Djelantik 

1999:51).  

3. Keseimbangan (Balance) 

Rasa keseimbangan dalam karya seni paling mudah tercapai dengan 

simetri, artinya seimbang antara kiri-kanan, atas-bawah, dan sebagainya. 

Kehadiran simetri memberi ketenangan karena adanya keseimbangan. 

Keseimbangan dengan simetri yang memberi ketengan disebut symmethic 

balance. Keseimbangan dapat juga dicapai tanpa simetri yang disebut 

asymmethicn balance(Djelantik 1999:54) .  

Struktur tari dibentuk oleh gerak yang terbagi menjadi tiga bagian 

elemen, yaitu: elemen waktu, ruang dan tenaga. Elemen waktu dalam tari 

mewujud pada gerakan yang memerlukan durasi waktu, panjang-pendek selama 
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proses tarian berlangsung dari awal sampai akhir. Elemen ruang dalam tari 

adalah ruang yang diciptakan  oleh penari dan ruang pentas atau tempat penari 

melakukan gerak. Elemen tenaga dalam tari yaitu desain gerak dan pola 

kesinambungan gerak (Jazuli 2008:7-8).Unsur-unsur pertunjukan tari memiliki 

elemen-elemen dasar tari yaitu gerak. Selain itu unsur –unsur pendukung atau 

pelengkap sajian tari antara lain: iringan, tema, tata busana, tata rias, tempat 

pentas, tata lampu atau cahaya, dan tata suara (Jazuli 2008:13).  

Menurut (Kusmayati 2000:14) seni pertunjukan menampilkan berbagai 

sisi estetis berdasarkan media yang disajikan. Unsur-unsur yang dipergunakan 

dan aspek-aspek seni pertunjukan terdiri dari pelaku, gerak, suara, dan rupa. 

Menurut (Kusmayati dalam Widjajadi 2000:173) mengungkapkan seni 

pertunjukan menyampaikan berbagai makna yang hendak diserukan di belakang 

kelugasan aspek-aspek yang dibawakannya. Gerak, suara, desain lantai, busana, 

rias, aksesori, dan properti yang menjadi media ungkapnya merupakan aspek-

aspek yang sarat akan makna, di samping beberapa penunjang lain, seperti waktu 

penyelenggaraan, tempat pelaksanaan dan para pelakunya tidak dapat dilepaskan 

dari keberadaannya. Kemudian menurut (Soedarsono dalam Efendi 2012:2) 

mengutarakan bahwa sebuah pertunjukan merupakan perpaduan antara berbagai 

aspek penting yang menunjang seperti lakon, pemain, busana, iringan, tempat 

pentas dan penonton. 

Dapat disimpulkan dari teori yang dijelaskan oleh Jazuli, Hermien 

Kusmayati dan Soedarsono bahwa elemen-elemen atau aspek-aspek yang 

terdapat dalam pertunjukan tari terdiri atas gerak, pelaku, iringan, tema, rias dan 



23 
 

 

busana, tempat pentas,  tata cahaya dan tata suara, properti dan penonton. 

Kemudian dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut: 

2.2.2.1.2.1  Gerak 

Gerak merupakan unsur penunjang yang paling besar peranannya dalam 

seni tari. Dengan gerak terjadinya perubahan tempat, perubahan posisi dari 

benda, tubuh penari atau sebagian dari tubuh. Semua gerak melibatkan ruang 

dan waktu. Dalam ruang sesuatu yang bergerak menempuh jarak tertentu, dan 

jarak dalam waktu tertentu ditentukan oleh kecepatan gerak (Djelantik 1999:27). 

Gerak sebagai media ungkap seni pertunjukan merupakan salah satu di 

antara pilar penyangga wujud seni pertunjukanyang dapat terlihat sedemikian 

kuat terangkat. Gerak berdampingan dengan suara atau bunyi-bunyian 

merupakan cara-cara yang dipergunakan untuk mengutarakan berbagai perasaan 

dan pikiran yang paling awal dikenali oleh manusia (Kusmayati 2000:76) 

Gerak adalah pertanda kehidupan atau perpindahan anggota tubuh dari 

suatu tempat yang lain yang memiliki rasa keindahan dan nilai keindahan. Gerak 

adalah unsur utama dalam tari yang mengandung aspek tenaga, ruang dan waktu. 

Maksudnya adalah untuk menimbulkan gerak yang ahalus yang mempunyai 

kekuatan dan kemampuan untuk mengubah atau sikap dari anggota tubuh. 

Perubahan sikap biasa dikatakan gerak, tetapi gerak dalam seni tari adalah hasil 

dari proses pengolahan dari gerakan yang telah mengalami stilisasi (digayakan) 

atau distorsi(pengubahan), yang melahirkan dua jenis gerak, yaitu gerak murni 

dan gerak maknawi (Jazuli 2008:9). 
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Gerak dalam tari adalah gerak yang dihasilkan dari tubuh manusia 

sebagai medium atau bahan baku utama dari sebuah karya tari. Penari 

merupakan instrumen yang menghasilkan gerak dengan segala materi 

kemampuan teknik ataupun ekspresianya, sedangkan tatanan tari adalah struktur 

atau alur gerak yang tersaji dalam keutuhan pertunjukan (Widyastutieningrum 

dan Dwi 2014:36). Elemen-elemen dasar dari gerak mencakup ruang, tenaga, 

dan waktu. 

1. Ruang 

Ruang adalah sesuatu yang tidak bergerak dan diam sampai gerak yang 

terjadi didalamnya mengintrodusir waktu dengan cara demikian mewujudkan 

ruang sebagai suatu bentuk, suatu ekspresi khusus yang berhubungan dengan 

waktu yang dinamis dari gerakannya (Hadi 1996:13).Penataan ruang 

mencangkup penataan pelaku, penataan gerak, warna, suara dan waktu. Ruang 

berkaitan dengan tempat yang mempunyai tiga dimensi yaitu panjang, lebar dan 

tinggi (Djelantik 1999:24). 

Desain ruang memasalahkan bagaimana merencanakan penataan dan 

pemanduan unsur-unsur agar dapat menghasilkan bentuk ke ruangan yang estetis 

(Widyastutieningrum dan Dwi 2014:52). Kesadaran dan kepakaan rasa ruang 

dimanfaatkan di dalam menyusun sebuah tarian sebab pada waktu bergerak kita 

selalu menggunakan ruang. Figur penari yang bergerak menciptakan desain di 

dalam ruang dan hubungan timbal balik antara gerak dan ruang akan 

membangkitkan corak dan makna tertentu. seorang penari yang mampu 
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mengontrol penggunaan ruang akan memperbesar kekuatan yang ditumbuhkan 

oleh gerak yang dilakukannya (Murgiyanto 1983:23).  

Hal-hal yang berkaitan dengan ruang baik ruang yang diciptakan penari 

maupun ruang pentas meliputi garis, volume, arah, level dan fokus pandang. 

Dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1.1  Garis  

Dalam bergerak tubuh kita dapat diatur sedemikian rupa sehingga 

memberikan kesan berbagai macam garis. Garis-garis menimbulkan kesan yang 

tidak berbeda dengan seni rupa. Garis mendatar memberikan kesan istirahat, 

garis tegak lurus memberikan kesan tenang dan seimbang, garis lengkung 

memberikan kesan manis, dan garis-garis diagonal atau zigzag memberikan 

kesan dinamis (Murgiyanto 1983:23). 

1.2 Volume 

Volume merupakan luas jangkauan gerak yang dapat dilakukan oleh 

tubuh beserta seluruh anggota tubuh pelaku yang dinikmati sebagai seni 

pertunjukan. Volume gerak yang luas dan lebar pada umumnya dilakukan oleh 

peran laki-laki dan volume atau jangkauan gerak yang kecil dengan wilayah 

yang smepit dibawakan oleh peran dan karakter wanita. Kedua macam 

jangkauan gerak ini dapat dioergunakan untuk memperlihatkan serta 

membedakan karakter dan peran masing-masing, dan mempunyai maksud atau 

tujuan gerak juga turut menunjang penyapaian volume tertentu (Kusmayati 

2000:80).  
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1.3 Arah 

Arah merupakan aspek ruang yang mempengaruhi efek estetis ketika 

bergerak melewati ruang selama tarian itu berlangsung, sehingga ditemukan 

pola-pola dan sering dipahami sebagai pola lantai (Hadi 1996:13). Arah yang 

ditimbulkan tenaga dapat dibagi menjadi dua yaitu arah gerak dan arah hadap. 

Arah gerak dapat dilakukan ke depan, ke belakang, ke samping kanan-kiri. Arah 

hadap yaitu menunjukan ke arah tubuh menghadap. Tubuh dapat menghadap ke 

depan ke belakang, ke samping kanan-kiri, kearah serong, kearah atas-bawah.  

1.4 Level 

Level yaitu tinggi rendahnya suatu gerakan. Dalam melakukan gerak tari 

akan terdapat sebuah level yang dilakukan dengan level rendah, level sedang dan 

level tinggi. Gerak level rendah dilakukan mulai dari ketinggian minimal 

seorang penari dari lantai. Gerak level sedang dilakukan sejajar dengan tubuh. 

Gerak tinggi dilakukan sebatas kemampuan penari atau lebih dari tinggi badan. 

Level gerak juga berfungsi untuk menunjukan tokoh dalam penampilan tari 

(Kemdikbud 2014:75). 

1.5 Fokus Pandangan  

Fokus pandangan yaitu ditujukan kepada penari yang menjadi pusat 

perhatian, sehingga ketika keluar dari sudut ini akan menjadi fokus pandang 

penonton. Fokus pandang sangat berpengaruh terhadap kemampuan penari 

dalam pengungkapan karakter tokoh tarian yang dibawakan (Murgiyanto 

1983:25). Sebuah gerak yang dilakukan lebih dekat dengan penonton memberi 
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kesan yang akrab, sebaliknya gerak yang dilakukan lebih jauh dari penonton 

memberi kesan aneh dan kadang-kadang misterius. 

2. Tenaga 

Semua gerak memerlukan tenaga, untuk gerak tubuh penari diambil 

tenaga dari sang penari harus selalu siap mengeluarkan tenaga atau energi yang 

sesuai (Djelantik 1999:27). Tenaga didalam tari menggambarkan suatu usaha 

yang mengawali, mengendalikan, dan menghentikan gerak. Beberapa faktor 

yang berhubungan dengan penggunaan tenaga dalam melakukan gerak adalah: 

intensitas, aksen atau tekanan, dan kualitas (Widyastutieningrum dan Dwi 

2014:52) 

Tenaga selalu dibutuhkan setiap hari untuk melakukan apa yang 

direncanakan. Dengan memiliki tenaga kita mampu melakukan berbagai macam 

gerakan yang kuat dan berat serta mampu bergerak berpindah-pindah dengan 

lincah. Tenaga yang tersalur di dalam tubuh penari dapat merangsang 

ketegangan atau kekendoran di dalam otot-otot penontonnya. Pada waktu 

menyaksikan seorang penari mlakukan gerakan-gerakan sulit, penonton akan 

merasakan ketegangan dalam otot-ototnya (Murgiyanto 1983:27). Beberapa 

faktor yang berhubungan dengan penggunaan tenaga antara lain intensitas, 

tekanan dan kualitas. Dapat dijelaskan sebagai berikut:  

2.1 Intensitas 

Intensitas ialah banyak sedikitnya tenaga yang digunakan di dalam 

sebuah gerak. Penggunaan tenaga yang besar menghasilkan gerak yang 

semangat dan kuat, sebaliknya penggunaan tenaga yang sedikit mengurangi rasa 
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kegairahan dan keyakinan (Murgiyanto 1983:27). Dalam sebuah gerak, 

intensitas didalam tenaga akan menimbulkan tekanan-tekanan tersendiri di 

dalam gerak. Intensitas di dalam gerak juga akan menimbulkan kesan yang 

berbeda dari masing-masing gerak.  

2.2 Tekanan 

Tekanan atau aksen adalah bagian-bagian dari titik yang terjadi karena 

penggunaan tenaga yang tidak rata, artinya ada gerakan yang menggunakna 

tenaga sedikit ada pula yang banyak. Fungsi tekanan gerak berguna untuk 

membedakan antara gerak yang satu dengan yang lainnya, atau 

berlawanan dalam penggunaan tenaga dengan sebelumnya  (Murgiyanto 

1983:27). Tekanan muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras 

(Kemdikbud 2014: 62). 

2.3 Kualitas 

Kualitas berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Jika 

gerak yang dilakukan memiliki intensitas tinggi tentu saj amemerlukan tenaga 

yang kuat dan sebaliknya, gerak dengan intensitas rendah memerlukan tenaga 

yang lemah atau sedikit (Kemdikbud 2014: 62). 

3. Waktu 

Waktu adalah elemen lain yang menyangkut kehidupan setiap hari. 

Waktu tetap berjalan tanpa terpengaruh oleh apa pun yang dilakukan. Dengan 

waktu dapat lebih memahami permasalahan waktu dengan sungguh-sungguh 

dalam menari dan secara sadar harus merasakan adanya aspek cepat-lambat, 

kontras, berkesinambungan, dan rasa berlalunya waktu sehingga dapat 
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dipergunakan secara efektif. Dalam hubungan ini terdapat tiga macam elemen 

waktu (Murgiyanto 1983: 25) : 

3.1 Tempo  

Tempo adalah kecepatan dari gerak tubuh kita (Murgiyanto 1983: 25). 

Tempo atau kecepatan sebuah tarian ditentukan oleh jangka waktu dalam mana 

dapat diselesaikan sererntetan gerakan-gerakan tertentun jangka waktu sebuah 

tubuh seorang penari biasanya lebih aktif san menggairahkan 

(Widyastutieningrum dan Dwi 2014: 53). 

3.2 Meter 

Meter adalah hitungan atau ketukan unit waktu terkecil bagi penari untuk 

bergerak, pengelompokan hitungan-hitungan yang ditandai dengan tekanan 

(Murgiyanto 1983: 25). 

3.3 Ritme  

Komponen-komponen pembangun ritme ketukan-ketukan yang berbeda 

panjang atau pecahan-pecahannya dan disusun sedemikian rupa sehingga 

membentuk pola-pola ritmes tertentu. Ritme didefinisikan sebagai perulangan 

yang teratur dari kumpulan-kumpulan bagian gerak atau suara yang berbeda 

kecepatannya (Murgiyanto 1983: 26). 

2.2.2.1.2.2 Pelaku 

 Pelaku dalam seni pertunjukan memiliki latar belakang pemahaman 

berdasarkan garis keturunan (Kusmayati dalam Wijajadi 2000:177). Semua jenis 

seni pertunjukan tentunya memerlukan penyaji sebagai pelaku atau seniman 

yang terlibat langsung maupun tidak langsung untuk mengetengahkan atau 
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menyajikan bentuk seni pertunjukan. Beberapa seni pertunjukan tentunya ada 

yang hanya melibatkan pelaku  laki-laki saja atau pelaku perempuan saja, dan 

atau menampilkan pelaku laki-laki bersamaan dengan pelaku  perempuan. 

Pelaku seni pertunjukan bervariasi dalam hal usia dan umur, seperti anak-anak, 

remaja, dan orang dewasa (Kusmayati dalam Cahyono 2006: 4) 

Pelaku seni berperan membantu dalam sebuah pertunjukan. Pelaku seni 

yaitu penari atau pemusik. Keindahan dari pelaku seni dapat dilihat melalui 

postur tubuh dan jenis kelamin. Jenis kelamin dan postur tubuh penari harus 

disesuaikan dengan karakter atau tokohnya, misalnya jenis kelamin wanita atau 

laki-laki, maupun jenis postur tubuh gemuk, kurus, pendek dan tinggi (Hadi 

2011:92) 

2.2.2.1.2.3 Iringan  

Musik dan tari merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan satu 

dengan lainnya. Keberadaan musik di dalam tari mempunyai tiga aspek dasar 

yang erat kaitannya dengan tubuh dan kepribadian manusia, yaitu melodi, ritme 

(ritme metrikal), dan dramatik. Ketiga aspek dapat dijelaskan, melodi adalah alur 

nada atau rangkaian nada-nada. Ritme adalah degupan dari musik yang sering 

ditandai oleh aksen atau tekanan yang diulang–ulang secara teratur. Dramatik 

adalah emosi manusia yang selalu disertai dengan reaksi jasmaniah dan 

termasuk pula suara–suara yang dapat memberikan suasana–suasana tertentu ( 

Jazuli 2008:14). 
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Dalam tari, musik memiliki fungsi yang dikelompokan menjadi tiga, yaitu:  

1. Musik sebagai pengiring tari, peranan musik hanya untuk mengiringi atau 

menunjang penampilan tari, sehingga tak banyak ikut menentukan isi 

tariannya.  

2. Musik sebagai pemberi suasana tari, peranan musik mengacu pada tema atau 

isi tariannya. 

3. Musik sebagai illustrasi atau pengantar tari, peranan musik diperlukan hanya 

berupa pengantar sebelum tari disajikan, bisa hanya bagian depan dari 

keseluruhan tari, atau hanya bagian tengah dari keseluruhan sajian tari.  

Bentuk iringan tari dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk internal 

dan bentuk eksternal. Iringan internal adalah iringan tari yang berasal atau 

bersumber dari diri penarinya, seperti tarikan napas, suara–suara penari, efek 

dari gerakan–gerakan penari, dan dapat pula bunyi–bunyi yang timbul dari 

busana dan perlengkapan yang dikenakan oleh para penari. Iringan eksternal 

adalah iringan tari yang bersumber dari luar diri penari. Misalnya berupa 

nyanyian, puisi, suara–suara, instrumen gamelan, orkestra musik, perkusi, dan 

sebagainya ( Jazuli 2008:16). 

Musik dalam tari mampu memberikan kontribusi kekuatan rasa yang 

secara komplementer menyatu dengan ekspresi tari sehingga membentuk suatu 

ungkapan seni  atau ungkapan estetis (Maryono  2012:  64).  Musik sebagai 

iringan tari memiliki irama dan lagu yang yang secara artistik mampu 

mengekspresikan isi penuh dengan nuansa estetis. Keseluruhannya menyatu 

dalam kesatuan yang harmoni dan mempesona. Keindahan musik tari dapat 
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dilihat dari suasana yang muncul dan teknik garap musik atau dari elemen-

elemen musiknya.  Kehadiran musik sebagai mitra kerja tari dalam 

aktualisasinya, salah satu unsur tidak akan lebih menonjol dari yang lain, karena 

nilai estetis dalam tari dan musik. 

2.2.2.1.2.4 Tema 

Tema adalah pokok pikiran, gagasan utama atau ide dasar. Tema 

biasanya merupakan suatu ungkapan atau komentar mengenai kehidupan. 

Pengertian tema harus dibedakan dengan motif, subjek, dan motif. Tema lahir 

dari pengalaman hidup seorang seniman tari yang telah diteliti dan 

dipertimbangkan agar bisa dituangkan atau diungkapkan ke dalam gerakan-

gerakan tari (Jazuli 2008: 18). 

Tema tari dapat dipahami sebagai pokok dari permasalahan yang 

mengandung sesuatu maksud atau motivasi tertentu (Hadi 2011: 59). Tema dapat 

disampaikan secara literer maupun non literer. Tema literer merupakan suatu 

yang digambarkan dengan cerita yang di dalamnya mengandung lakon yang 

ingin diungkapkan. Tema non literer adalah suatu yang lebih menekankan pada 

penggambaran suasana emosional tertentu.Sumber tema dapat berasal dari apa 

yang kita lihat, kita dengar, kita pikirkan dan kita rasakan (Jazuli 2008: 19). 

  Tema dalam tari merupakan makna  inti yang yang diekspresikan lewat 

problematika figur atau tokoh yang didukung peran-peran yang berkompeten 

dalam sebuah pertunjukan.  Prinsip dasarnya tema dalam tari berorientasi pada 

nilai-nilai kehidupan yang spiritnya memiliki sifat keteladanan, kepahlawanan, 

kesetiaan, kesatuan, kebersamaan, kegotong-royongan, keharmonisan, dan 
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kebahagiaan. Tari tradisional kerakyatan banyak menampilkan tema 

keprajuritan. Jenis-jenis tema yang dipilih dalam pertunjukan tari banyak 

bersumber dari cerita ramayana, mahabarata, babat, mitos, legenda dan sejarah 

(Maryono 2012: 52). Tema yang dibawakan dalam pertunjukan tari akan sangat 

mempengaruhi pertunjukan tari. Penonton akan merasakan makna keindahan 

dari tema yang dibawakan dalam pertunjukan tari. Tanpa tema yang jelas maka 

penonton akan sulit untuk memahami sajian tari dan sulit untuk menikmati isi 

dari pertunjukan tari yang berkaitan dengan nilai keindahan. 

2.2.2.1.2.5 Tata Rias Wajah 

Penataan rias adalah salah satu unsur koreografi yang berkaitan dengan 

karakteristik tokoh. Tata rias berperan penting dalam membentuk wajah 

penariyang diinginkan (sesuai konsep koreografi) ketika lampu panggung 

menyinari penari (Hidajat 2005:60). 

Rias merupakan hal yang sangat penting. Rias merupakan hal yang 

paling peka di hadapan penonton, karena penonton biasanya sebelum menikmati 

tarian selalu memperhatikan wajah penarinya, baik untuk mengetahui tokoh atau 

peran yang dibawakan maupun untuk mengetahui siapa penarinya. Fungsi rias 

adalah untuk mengubah karakter pribadi menjadi karakter tokoh yang sedang 

dibawakan, untuk memperkuat ekspresi, dan untuk menambah daya tarik 

penampilan.  

Dalam tata rias panggung dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tata rias 

panggung atau pentas biasa (tertutup dan tata rias panggung arena (terbuka). 

Untuk penataan rias panggung tertutup dianjurkan agar lebih tegas, jelas garis-
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garisnya, dan lebih teal, karena biasanya penonton melihat pertunjukan dalam 

jarak yang cukup jauh. Untuk tata rias paggung arena atau terbuka seringkali 

penonton berada lebih dekat dengan pertunjukannya sehingga pemakaian rias 

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

(Jazuli 2008:23). 

Rias wajah untuk keperluan pementasan tari dapat dibagi menjadi tiga 

jenis yaitu (a) rias korektif, yaitu rias wajah untuk tujuan memperbaiki bagian-

bagian wajah yang kurang sempurna, (b) rias karakter, yaitu rias untuk tujuan 

menggambarkan dan memperjelas karakter tokoh atau karakter tari, (c) rias 

fantasi, yaitu tata rias yang meliputi tata rias wajah dan tubuh (body painting)  

yang merupakan visualisasi atau imajinasi seorang penata rias tentang sosok 

tertentu, tokoh tertentu atau benda dengan batasan yang luas, namun tetap 

menampilkan ciri-ciri utama yang ada pada objek pijakan seperti rias benda, 

hewan, dan tumbuhan. 

2.2.2.1.2.6 Tata Busana  

Pengetahuan tentang tata busana tari adalah sebuah pengetahuan yang 

memberikan pemahaman tentang cara-cara untuk merencanakan visualisasi. 

Penataan busana tari secara teknis tidak berbeda dengan penataan busana pada 

umumnya. Pada tata busana untuk tari lebih menekankan orientasinya pada 

konsep koreografi (Hidajat 2005:63). 

Fungsi busana tari adalah untuk mendukung tema atau isi tari, dan untuk 

memperjelas peran-peran dalam suatu sajian tari. Busana tari yang baik bukan 
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hanya sekedar untuk menutup tubuh semata, melainkan juga harus dapat 

mendukung desain ruang pada saat penari sedang menari (Jazuli 2008:20). 

Hal–hal yang perlu diperhatikan pada busana tari : 

1. Busana tari hendaknya enak dipakai (etis) dan sedap dilihat oleh penonton 

2. Penggunaan busana selalu mempertimbangkan isi atau tema tari sehingga bisa 

menghadirkan suatu kesatuan antara tari dan tata busananya 

3. Penataan busana hendaknya bisa merangsang imajinasi penonton  

4. Desain busana harus memperhatikan bentuk-bentuk gerak tarianya agar tidak 

mengganggu gerakan penari  

5. Busana hendaknya dapat memberi proyeksi kepada penarinya, sehingga 

busana itu dapat merupakan bagaian dari diri penari 

6. Keharmonisan dalam pemilihan atau memadukan warna-warna sangat 

penting, terutama harus diperhatikan efeknya terhadap tata cahaya. 

Dalam tari tradisi  dari latar belakang budaya atau pandangan 

filosofisnya, tata busana tari sering mencerminkan identitas atau ciri khas suatu 

daerah yang sekaligus menunjukan asal tarian. Demikian pula di dalam 

pemakaian warna busana, tidak jarang suatu daerah tertentu senang dengan 

warna yang gemerlap atau menyolok, sedangkan di daerah lain lebih berselera 

dengan warna-warna lembut atau kalem (Jazuli 2008:21). 

Keindahan sebuah tarian ditunjang pula dengan busana yang dikenakan 

oleh seorang penari. Keindahan busana akan nampak apabila semua  tata 

hubungan terkait. Keragaman bentuk dan warna busana dalam pertunjukan tari 

merupakan sarana atau media presentasi estetis. Keindahan pemakaian busana 
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akan nampak bila bentuk busana tari sesuai dengan isi sajian tari. Pemilihan 

warna yang tepat dalam  pemakaian busana tari akan mampu memberi kesan 

keindahan. Warna-warna dasar busana tari mempunyai makna simbolis yang 

dapat mengarahkan pada pemahaman karakteristik peran atau figur tokoh 

sehingga memiliki artistik. Cara pemakaian busana tari yang sesuai dengan 

ukuran badan pemakainya juga mampu memberi nilai artistik sesuai dengan 

konsep penata tari.  

Pada dasarnya penggolongan warna dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

warna primer dan warna sekunder. Warna primer disebut pula warna utama 

seperti merah, putih, dan hitam. Warna primer merupakan warna dasar dari 

warna sekunder, karena ketika diantara warna primer dicampur akan menjadi 

warna sekunder. Warna primer seringkali memiliki arti simbolis bagi masyarakat 

tertentu yang memakainya yang kemudian dihubungkan dengan kepentingan tari 

(Jazuli 2008:22). Dapat dikemukakan seperti berikut ini: 

1. Warna merah : merupakan simbol keberanian dan agresif 

2.Warna biru : merupakaan simbol kesetiaan dan mempunyai kesan ketentraman 

3. Warna kuning : merupakan simbol keceriaan atau berkesan gembira  

4. Warna hitam : merupakan simbol kebijaksanaan atau kematangan jiwa 

5. Warna putih : merupakan simbol kesucian atau bersih.  

2.2.2.1.2.7 Tempat Pentas atau Panggung  

Pentas merupakan bagian dari panggung dengan pengertian suatu tempat 

yang ditinggikan agar penonton dapat jelas melihat dan bibuat secara sederhana 

dari tanah atau suatu tempat yang dibuat dengan baik dengan perlengkapan 
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mekanik atau elektrik. Pentas adalah suatu temapat dimana para penari atau 

pemeran menampilkan seni pertunjukan dihadapan penonton. Pentas adalah 

suatu bagian yang sangat berarti bagi keberlangsungan suatu pementasan dalam 

seni pertunjukan, karena disanalah gerak dan laku seorang pemain atau penari 

mengatur posisinya dan membentuk suatu komposisi yang berarti dan dinamis 

(Lathief 1986:1-2). 

Panggung adalah lantai yang bertiang atau rumah yang tinggi dan atau 

lantai yang ketinggian untuk bermain sandiwara, balkon atau podium. Dalam 

istilah seni pertunjukan panggung dikenal dengan istilah stage melingkup 

pengertian seluruh panggung (Lathief 1986:1).  

Suatu pertunjukan kesenian apapun bentuknya mulai dari pementasan di 

panggung terbuka maupun di panggung pertunjukan selalu memerlukan tempat 

atau ruangan guna menyelenggarakan pertunjukan. Tempat pertunjukan atau tari 

disebut panggung. Panggung merupakan bagian dari unsur-unsur seni tari. 

Persyaratan tempat pada umumnya berbentuk ruang yang datar, terang dan 

mudah dilihat dari tempat penonton (Jazuli 2008: 25) 

Panggung merupakan tempat atau lokasi yang digunakan untuk 

menyajikan suatu tarian. Keberadaan panggung mutlak diperlukan, karena tanpa 

panggung penari tidak bisa menari yang berarti tidak akan dapat diselenggarakan 

pertunjukan tari. Jenis-jenis panggung yang digunakan untuk pertunjukan tari, 

terdiri dari dua bentuk panggung yaitu terbuka dan tertutup. Panggung tertutup 

jenis ragamnya terdiri dari prosenium (untuk dramatari,  tarian kelompok, tarian 

pasangan dan tarian tunggal), pendapa (dramatari, tarian kelompok, tarian 
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pasangan dan tarian tunggal) serta  tabang atau panggung keliling (tarian 

kelompok, tarian pasangan dan tarian tunggal).  Panggung terbuka dapat 

berbentuk halaman yang sifatnya alami atau tepat untuk pertunjukan jenis-jenis 

tari rakyat, lapangan untuk jenis-jenis garapan tari yang bersifat kolosal  dan 

jalan untuk pertunjukan jenis-jenis tari yang sifatnya karnaval atau berjalan ini 

tepat untuk pertunjukan tari-tari: kerakyatan dan garapan tari massal (Maryono 

2012:67). 

2.2.2.1.2.8 Pola Lantai  

Pola lantai  atau floor design yaitu wujud keruangan diatas lantai ruang 

tari yang ditempati atau ruang positif  yang dilintasi gerakan penari. Pola lantai 

tidak hanya dilihat atau ditangkap secara sekilas, tetapi disadari terus menerus 

tingkat mobilitasnya selama penari itu bergerak berpindah tempat (locomotor 

movement atau locomotion), atau bergerak di tempat (stationary), maupun dalam 

posisi diam berhenti sejenak di tempat (pause) (Hadi 2011:19). Pola lantai atau 

desain lantai merupakan garis-garis yang dilalui dan terbentuk oleh pelaku di 

arena atau lantai pertunjukan yang dibangun atau dibuat melalui lingkaran, 

lengkung, atau garis-garis lurus yang tampak (Kusmayati dalam Widjajadi 

2000:175).  

Garis yang terbentuk pada lantai pada dasarnya terdiri dari dua bentuk 

yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus memiliki kesan kuat. Tarian yang 

dipentaskan di tanah lapang banyak menggunakan garis-garis lurus untuk 

memberikan kesan kuat, kokoh, dan besar. Dalam tari-tarian primitif yang bersifat 

magis banyak menggunakan garis lengkung melingkar untuk mempresentasikan 
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kesatuan jiwa, kesatuan kehendak, dan kesatuan hidup. Untuk jenis-jenis tari 

rakyat lebih banyak menggunakan garis-garis lurus untuk mengungkapkan 

kebersamaan, semangat, dan rasa solidaritas Garis lurus  banyak digunakan dalam 

tarian klasik, menampilkan kesan sederhana tetapi kuat contohnya yaitu  pola 

lantai horizontal, vertical, diagonal, T, dan V. Garis melengkung banyak 

digunakan dalam tarian rakyat dan tradisi, memberi kesan lembut dan lemah 

contohnya yaitu  pola lantai lengkung, lengung ular, lingkaran, angka 8, spiral.  

Suatu tarian akan lebih menarik dan memiliki nilai estetis yang tinggi apabila 

menggunakan pola lantai yang berubah-ubah sehingga tidak memberi kesan 

monoton (Maryono 2012:59).   

2.2.2.1.2.9 Tata Lampu atau Cahaya dan Tata Suara 

Tata lampu dan tata suara sebagai unsur pelengkap sajian tari berfungsi 

membantu kesuksesan pagelaran dengan peralatan yang menunjang 

penyelenggaraan pertunjukan. Dalam teknik kerjanya, antara tata lampu dan tata 

suara tidak dapat dipisahkan. Penataan lampu menghasilkan tata sinar atau 

cahaya sesuai yang dikehendaki dalam sebuah pertunjukan. Tata lampu juga 

berfungsi untuk menciptakan suasana atau efek dramatik dan memberi daya 

hidup pada sebuah pertunjukan tari, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Secara langsung maksudnya adalah efek sinar atau cahaya dari lampu 

dapat memberi konstribusi pada suasana dramatik pertunjukan sedangkan secara 

tidak langsung adalah bisa memberikan daya hidup pada busananya, penarinya 

dan perlengkapan lain yang dipergunakan pergelaran tersebut.  



40 
 

 

Penataan suara yang harus mempertimbangkan besar kecilnya gedeung 

pertunjukan bila ingin memperoleh kualitas suara yang sesuai dengan apa yang 

dikehendaki. Penataan suara menjadi jembatan komunikasi antara pertunjukan 

dengan penontonnya, sebagai arti penonton bisa mendengar dengan baik dan 

jelas tanpa gangguan apapun sehingga terasa nyaman  (Jazuli 2008:29-30). 

Menurut (Jazuli 2008: 30) ada beberapa jenis lampu yang sering digunakan 

dalam pertunjukan tari. Setiap jenis lampu mempunyai bermacam-macam 

warna, jenis-jenis lampunya antara lain: 

1. lampu khusus atau spot light, digunakan untuk menyinari objek-objek secara 

khusus. 

2. lampu follow spot light, berfungsi mengikuti objek, lampu sentral yang 

dipakai untuk objek-objek yang bergerak. 

3. strip light atau spot light, adalah lampu berderet dan bermacam-macam warna 

yang terletak pada pentas bagian belakang. Biasanya disinarkan pada latar 

belakang untuk memperoleh suasana-suasana tertentu. 

2.2.2.1.2.10 Properti 

Properti menjadi pelengkap dalam pertunjukan. Properti juga memiliki 

fungsi dalam penggunaannya di area pagelaran (Kusmayati dalam Widjajadi 

2000:176). Properti atau perlengkapan tari merupakan salah satu unsur 

pedukung tari yang dapat memperjelas makna pada pertunjukan tari. Menurut 

Jazuli (1994:107) merumuskan bahwa jenis perlengkapan (property) yang sering 

secara langsung berhubungan dengan penampilan tari secara spesifik adalah 

dance property yaitu segala perlengkapan atau peralatan yang berkaitan 
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langsung dengan penari, seperti berbagai bentuk senjata, assesoris yang 

digunakan dalam menari dan stage property merupakan segala perlengkapan 

yang berkaitan langsung dengan pentas guna mendukung suatu pertunjukan, 

seperti bentuk-bentuk hiasan, pepohonan, bingkai, gambar-gambar yang berada 

pada latar belakang (back drop) dan sebagainya. 

2.2.2.2 Bobot atau Isi 

Bobot atau isi dalam tari yaitu melihat bentuk atau sosok tarian yang 

nampak secara empirik struktur luarnya. Isi tarian adalah suatu ide atau gagasan, 

atau penghayatan yang tidak terlihat. Tanpa sebuah ide, karya tari akan hadir 

tanpa bobot, sedangkan bentuk adalah hasil jalinan antar elemen ekspresi atau 

sebuah perwujudan konkret (Hadi 2011:55) 

Bobot dimaksudkan isi atau makna dari apa yang disajikan pada sang 

pengamat. Dalam seni tari lebih sering diperlukan penjelasan mengenai isi dan 

makna dari apa yang dipentaskan (Djelantik 1999:59). Bobot dalam kesenian 

dapat diamati dari tiga aspek, yaitu sebagai berikut: 

2.2.2.2.1 Suasana 

Segala macam suasana dalam penciptaan berguna untuk memperkuat 

kesan yang dibawakan oleh para pelaku seni. Dalam tari pengolahan suasana 

merupakan suatu hal yang penting, karena akan membawa penonton untuk 

memahami dengan sempurna (Djelantik 1999:59). 

Suasana tarian merupakan penciptaan segala macam suasana untuk 

memperkuat kesan yang dibawakan oleh para penari. Suasana tari dapat 

terbentuk melalui elemen-elemen pembentukannya, yaitu gerak, iringan, rias 
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busana, dan tata lampu. Gerak-gerak yang cepat menggambarkan suasana 

senang, riang, gembira, ceria, bahkan tegang. Gerak yang mengalun 

menggambarkan suasana lembut, lemah, sedih, haru, agung, atau penderitaan. 

Iringan dapat jelas menciptakan suasana. Iringan dengan tempo cepat memberi 

suasana tegang. Iringan dengan tempo lambat memberi suasana sedih atau 

agung. Busana juga dapat memberikan efek suasana melalui warna. Warna-

warna terang menimbulkan suasana ceria dan gembira. Warna-warna gelap 

menimbulkan suasana gelap, misterius, dan kesedihan. Kemudian tata lampu, 

dapat menciptakan suasana dalam pertunjukan tari. Warna-warna hangat, 

seperti kuning, merah muda, dan kuning kemerahan menggambarkan suasana 

gembira dan ceria. Warna lampu yang menciptakan suasana kesedihan, seperti 

warna hijau, biru, hijau-kuning, dan biru –kuning. Warna lampu yang 

menciptakan suasana misterius, seperti warna merah, biru, hijau-merah, atau 

kuning-biru (Hidajat 2005:73) 

2.2.2.2.2 Gagasan atau Ide 

Gagasan atau Ide merupakan hasil pemikiran atau konsep pendapat atau 

pandangan tentang sesuatu. Dalam kesenian tidak ada suatu cerita yang tidak 

mengandung bobot, yakni idea atau gagasan yang perlu disampaikan kepada 

penikmatnya. Dengan pengertian bukan cerita saja yang dipentingkan tetapi 

bobot makna dan isi cerita (Djelantik 1999:60). 

Gagasan berisi ide atau tema, simbol-simbol atau makna. Tema 

merupakan gagasan yang hendak dikomunikasikan pencipta karya seni kepada 
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khalayak. Tema bisa saja menyangkut masalah sosial, budaya, religi, 

pendidikan, politik, pembangunan dan sebagainya (Bahari  2008:22).   

Gagasan dalam tari merupakan suatu ide yang hendak dikomunikasikan 

pencipta karya seni kepada khayalak. Gagasan bisa menyangkut nilai moral, 

sosial, budaya, religi, pendidikan, politik, pembangunan, kepahlawanan, 

kesetiaan, perenungan, pengalaman jiwa, etika, dan kritik (Maryono 2012:22). 

Nilai yang akan diungkapkan  diharapkan betul-betul dapat memberikan 

pengalaman yang meningkatkan nilai hayati, baik bagi koreografer maupun 

penonton (Widyastutieningrum dan Dwi 2014:65). 

2.2.2.2.3. Pesan 

Karya seni yang telah tercipta yang disampaikan kepada masyarakat 

tentang gagasan-gagasan dalam wujud yang indah dan menarik. Dalam suatu 

karya tari dianggap mempunyai nilai estetis apabila di dalamnya terdapat 

pesan-pesan (Djelantik 1999:61). 

Pertunjukan tari membawa pesan yang akan  ditangkap maknanya 

sebagai esensi dari aktivitas berkomunikasi koreografer dengan penghayat 

melalui bahasa gerak tubuh.  Pesan atau muatan isi yang terdapat dalam seni 

pertunjukan berupa nilai-nilai kehidupan yang dibalut dengan bentuk-bentuk 

yang memiliki nilai artistik. Jenis-jenis karya seni yang artistik penuh nuansa 

estetik tersebut merupakan media komunikasi yang membawa pesan makna 

bagi masyarakat. Tari sebagai bagian dari seni merupakan simbol ekspresi 

yang tujuannya menyampaikan pesan melalui gerak-gerak yang diciptakan oleh 
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penata tari. Adapun pesan-pesan tersebut dapat berupa pesan moral dan 

spiritual atau bersifat hiburan  (Maryono  2012:54). 

2.2.2.3 Penampilan  

Penampilan merupakan cara penyajian, tentang bagaimana kesenian itu 

disuguhkan kepada yang menyaksikannya, penonton, para pengamat, pembaca, 

pendengar, khlayak ramai pada umumnya. Pada seni tari dan seni karawitan, 

dimana hasil ciptaan seorang seniman (tarian, lagu, tabuh) merupakan seniman 

lain untuk menampilkannya. Seniman lain itu adalah penari, penabuh, penyanyi, 

atau pemain sandiwara (Djelantik 1999:76). Dalam penampilan terdapat tiga 

unsur yang berperan, yaitu sebagai berikut: 

2.2.2.3.1 Bakat 

Bakat merupakan kemampuan khas yang dimiliki oleh seseorang yang 

didapatkan berkat keturunannya. Dalam seni pentas, orang yang kurang 

bakatnya dapat mencapai kemahirandalam sesuatu dengan melatih dirinya 

setekun-tekunnya. Seseorang akan mencapai keterampilan yang tinggi, 

walaupun mungkin kurang dari temannya yang berbakat dan berlatih dengan 

ketekunan yang sama. Bakat seseorang bisa mengenai satu cabang kesesnian 

tetapi ada yang mempunyai bakat dalam segala macam kesenian (Djelantik 

1999:76) 

2.2.2.3.2 Keterampilan 

Keterampilan adalah kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu yang dicapai 

dengan latihan. Taraf kemahiran tergantung dari cara melatih dan ketekunannya 

melatih diri (Djelantik 1999: 76). Cara melatih tidak kurang pentingnya daripada 
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ketekunan. Melatih diri dapat ditingkatkan melalui berlatih tari secara rutin. 

Melatih diri agar dapat menari dengan benar juga perlu berlatih dengan taknik-

teknik yang benar. Apabila ingin mencapai yang sempurna masih diperlukan 

bimbingan yang dilakukan dari dekat dan bersifat kepribadian.  

Berlatih secara teknis saja tidak cukup untuk menjadi penari yang 

berbobot, tetapi penari juga harus mampu menanamkan rasa dalam tarian 

sehingga jiwa dalam tari tersebut dapat dicapai atau yang dapat disebut dalam 

tari yaitu wiraga, wirama dan wirasa. Wiraga pada dasarnya erat hubungannya 

dengan cara menilai bentuk fisik tari, terutama segi geraknya keterampilan gerak 

penari diukur dengan ketentuan indeks nilai yang telah ditetapkan (Jazuli 

2008:116). Menurut (Abdurachman 1979: 64) wiraga merupakan kelenturan 

penguasaan teknik tenaga, dan penguasaan ruang serta ungkapan yang jelas dan 

bersih. Kemudian, wirama digunakan untuk menilai kemampuan penari terhadap 

penguasa irama, baik irama musik iringannya maupun irama geraknya yang 

dilakukan oleh penari. Kepekaan penari terhadap irama sangat menentukan 

kualitas tariannya (Jazuli 2008:116). Wirama adalah pengaturan tempo dan ritme 

yang penting yang erat sekali hubungannya dengan irama (Abdurachman 1979: 

64). Sedangkan wirasa adalah aspek yang bersifat rohaniah yang memberikan 

dan mendukung secara keseluruhan pada tarian yang sedang dibawakan 

(Abdurachman 1979: 64). Wirasa adalah penghayatan terhadap gerak atau segala 

sesuatu yang digerakan dalam menari dan penghayatan terhadap irama tari, yaitu 

ketepatan rasa yang disesuaikan dengan irama yang mengiringi tari tersebut. 

2.2.2.3.3 Sarana 
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Sarana merupakan faktor yang sangat mempengaruhi penampilan karya 

seni, dengan lebih banyak menyangkut wahana ekstrinsik. Seperti busana, make 

up dan sebagainya yang digunakan oleh penari. Peranan faktor-faktor penunjang 

sarana yang ditemukan dalam pembahasan bentuk-bentuk seperti tata panggung, 

tata suara, dan tata cahay atau lampu. Dengan adanya faktor sarana yang 

mendukung maka sebuh pertunjukan dapat terwujud dengan baik (Djelantik 

1999: 77). 
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2.3 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARI RETNO TANJUNG 

DI PADEPOKAN SENI KALOKA KOTA TEGAL 

ESTETIKA  

ESTETIKA TARI RETNO TANJUNG 

DI PADEPOKAN SENI KALOKA KOTA TEGAL 

1. Gagasan 

2. Suasana 

3. Pesan 

1. Bakat  

2. Keterampilan 

3. Sarana atau media  

1. Tema 

2. Penari 

3. Gerak  

4. Pola lantai 

5. Rias 

6. Busana 

7. Musik  

8. Panggung 

9. Properti 

10. Pencahayaan 

 

PENAMPILAN BOBOT/ ISI BENTUK 
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Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

Sumber : Gemmylang Anjie Rahayu (15 April 2016) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk bergerak atau 

melakukan sesuatu secara sistematis dan tertata, keteraturan pemikiran dan 

tindakan, atau juga teknik dan susunan kerja dalam bidang atau lapangan 

tertentu. metode juga diartikan sebagai teknik dan peralatan khusus untuk 

menjelajah, memperoleh dan menganalisis informasi (Rohidi 2011:171) 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif, dengan menggambarkan keadaan objek maupun subjek 

yang ada di lapangan secara nyata, mendeskrisikan atau memaparkan segala 

aktivitas penelitian yang dilakukan. Pendapat para ahli menyatakan bahwa 

metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan 

suatu data secara mendalam dan suatu data yang mengandung makna (Sugiyono 

2015:14-15). 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Pendekatan merupakan faktor yang sangat menentukan dan dengan 

demikian perlu didefinisikan secara lebih akurat. Pendekatan mengandaikan 

penggunaan salah satu sudut pandang yang dianggap paling relevan sesuai 

dengan tujuan penelitian (Ratna 2010:44-45). Penelitian kualitatif tidak dimulai 

dari deduksi teori, tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti  terjun ke lapangan, 

mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari 
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fenomena yang ada dilapangan. Analisis data di dalam penelitian kualitatif 

dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data  (Margono  2003:38).   

Penelitian yang berjudul Estetika Tari Retno Tanjung di Padepokan Seni 

Kaloka Kota Tegal menggunakan pendekatan estetis dan pendekatan koreografis 

yaitu keindahan yang dilihat melalui aspek-aspek koreografinya. Pendekatan 

pertama yang digunakan sebagai landasan berfikir yaitu pendekatan estetis yang 

merupakan pendekatan yang mengarah pada suatu keindahan hasil karya atau 

suatu pertunjukan yang dikaji dari segi bentuk, isi , dan penampilan. Pendekatan 

yang kedua yaitu koreografis yaitu membantu mengkaji mengenai struktur yang 

ada dalam pertunjukan dan memperoleh gambaran tentang aspek koreografi 

yaitu elemen tari (tenaga, ruang, dan waktu) serta unsur pendukungnya seperti 

iringan, rias wajah dan busana (Widyastutiening, Wahyudiarto 2014:3). Elemen 

atau aspek-aspek dalam sebuah koreografi merupakan kesatuan bentuk yang 

utuh dan menjadikan peneliti dapat mendeskripsikan nilai keindahan yang ada 

dalam tari Retno Tanjung melalui bentuk tari yang terdiri dari unsur pokok dan 

unsur pendukung tari.  

 

3.2 Data dan Sumber Data  

3.2.1 Data 

Menurut (Arikunto 2013:161) data adalah hasil pencatatan peneliti, baik 

yang berupa fakta ataupun angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyususn 

suatu informasi. Data adalah koleksi suatu fakta-fakta atau sekumpulan nilai-

nilai numeric, berhubungan dengan skala variabel-variabel penelitian yang perlu 
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diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan , baik kualitatif 

maupun kuantitatif yang menunjukan fakta (Ikbar 2012:155-156).  

Sumber data dokumenter memiliki dua jenis yaitu, data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah informasi dan data secara langsung sebagai hasil 

pengumpulan sendiri untuk kemudian disiarkan secara langsung. Sedangkan data 

sekunder adalah informasi dan data yang telah disalin, diterjemahkan atau 

dikumpulkan dari sumber-sumber aslinya dan dibuat fotokopian-fotokopian 

(Ikbar 2012:156). 

1. Data Primer  

Data primer yang didapat dalam penelitian tari Retno Tanjung, yaitu dari 

bentuk pertunjukan mulai dari gerak tari, iringan musik, tata rias dan tata busana 

yang saling melengkapi dalam penyajian pertunjukan tari. Lalu estetika yang ada 

pada tari Retno Tanjung dari wujud atau rupa, bobot atau isi yang didalamnya 

terdapat suasana, gagasan atau ide, ibarat atau pesan, dan penampilan yang 

didalamnya terdapat bakat, keterampilan dan sarana yang memiliki makna dan 

keistimewaan tersendiri yang menjadikan tarian ini memiliki nilai estetika.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder dalam penelitian ini didapat melalui melakukan observasi 

dengan menyusun pertanyaan yang ditanyakan dalam proses wawancara dengan 

narasumber. Selain itu melakukan pengambilan dokumetasi dengan 

menggunakan alat (kamera digital dan perekam suara) dan dengan cara  

memfoto dan merekam segala sesuatu yang dianggap penting dalam penelitian. 

Data sekunder yang diambil dalam penelitian ini diantaranya tentang Padepokan 
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Seni Kaloka atau tempat pelatihan tari, organisasi yang tersusun dalam 

Padepokan Seni Kaloka, sarana dan prasana yang terdapat di Padepokan Seni 

Kaloka, dan visi misi  yang ada dalam Padepokan Seni Kaloka dengan adanya 

pelatihan tari.  Dokumentasi yang didapat selain itu seperti, foto perlengkapan 

busana tari Retno Tanjung, tempat pelatihan tari, dan video-video pertunjukan 

tari Retno Tanjung. 

 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana 

data dapat diperoleh. Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data 

dengan mengklasifikasikannya menjadi tiga tingkatan yaitu person, place, dan 

paper. Person yaitu sumber data bisa memberikan data berupa jawaban lisan 

melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. Place yaitu sumber 

data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Paper yaitu 

sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau 

simbol-simbol lain (Arikunto 2013:172). 

Pada penelitian ini narasumber memperoleh data dari, pimpinan , 

pencipta tari, pelatih, penari dan Dinas Pendidikan. Dari pimpinan  peneliti 

mendapatkan sumber data berupa yaitu letak  untuk pelatihan tari yang juga 

merupakan tempat tinggal dari pencipta tari. Data selanjutnya didapat dari 

pencipta tari yang memberikan data tentang tari Retno Tanjung di  Padepokan 

Seni Kaloka dari asal mula tari Retno Tanjung diciptakan hingga berkembang 

saat ini, tentang bentuk pertunjukan dan estetika dalam tarian tersebut. 
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Kemudian data dari penari didapatkan sebuah pendapat dari penyajian tari Retno 

Tanjung dengan sangat berantusias untuk berlatih tari Retno Tanjung. Lalu data 

dari Dinas Pendidikan mendapatkan data berupa informasi dari wawancara yang 

dilakukan tentang tari Retno Tanjung yang diangkat menjadi tarian khas Kota 

Tegal dan dari Dinas Pendidikan mendapatkan dokumentasi berupa video 

pertunjukan tari Retno Tanjung.  

3.3 Lokasi Penelitian dan Sasaran Penelitian 

3.3.1 Lokasi Penelitian  

Lokasi sasaran penelitian adalah objek dimana penelitian ini dilakukan. 

Penentuan lokasi dilakukan untuk mempermudah objek sasaran penelitian, 

sehingga permasalahan yang dikaji tidak meluas. Sesuai dengan masalah yang 

dikaji dalam penelitian, maka lokasi penelitian di Padepokan Seni Kaloka, Jl. 

Subali Gg. Buntu RT 12/2 Kota Tegal.  

3.3.2 Sasaran Penelitian  

Sasaran kajian dalam penelitian ini mengenai Estetika dan bentuk 

pertunjukan Tari Retno Tanjung di  Padepokan Seni Kaloka Kota Tegal adalah 

pencipta tari dan para penari Retno Tanjung di  Padepokan Seni Kaloka Kota 

Tegal. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data 

(Sugiyono 2015:308). Teknik pengumpulan data dokumen biasanya digunakan 

untuk memperoleh informasi dari tangan kedua, yang berbentuk berbagai catatan  
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baik secara resmi maupun catatan yang sangat pribadi dan mengandung 

kerahasiaan (Rohidi 2011:206). Teknik pengumpulan data terdiri atas: observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

3.4.1 Teknik Observasi  

Teknik observasi yaitu dengan metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk 

mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang 

terstandar (Arikunto 2013:265). Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan 

objektif maka peneliti harus memperoleh data yang tepat dan juga harus terjun 

kelapangan mengadakan pengamatan langsung.  

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan 

kuesioner. Dalam penelitian ini, dilakukan dengan observasi terstruktur. 

Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, 

tentang apa yang diamati, kapan dan di mana tempatnya. Dalam observasi ini 

peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa yang diamati, dengan 

menggunakan instrumen penelitian yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya 

(Sugiyono 2015:205). 

Teknik observasi dilakukan dengan cara mengamati dokumen tari Retno 

Tanjung di  Padepokan Seni Kaloka Jl. Subali Gg. Buntu RT 12/2 Kota Tegal, 

dengan melakukan pengamatan dari awal sampai akhir. Selain itu juga meneliti 

tentang bentuk pertunjukan dan nilai estetika yang ada di tari Retno Tanjung. 



55 
 

 

Alat atau bahan yang digunakan untuk pengambilan data yaitu dengan 

kamera digital dan handphone (voice recorder). Langkah-langkah observasi 

dalam penelitian estetika dari tari Retno Tanjung yaitu : 

1. Penelitian pada tanggal 5 Januari 2016 

1.1 Peneliti mengamati lingkungan fisik tempat observasi yaitu di  Padepokan 

Seni Kaloka. Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan informasi 

tentang letak dan kondisi tempat. 

1.2 Mengamati tari Retno Tanjung pada bentuk pertunjukannya dilihat dari 

gerak tari, iringan musik, tata rias dan tata busana yang saling 

melengkapi dalam pertunjukan tari.  

2. Pada tanggal 9 Februari 2016, peneliti melakukan wawancara di Dinas 

Pendidikan Kota Tegal dengan Ibu Nur Vera Zenina, untuk mendapatkan 

informasi tentang tari Retno Tanjung. 

3. Pada tanggal 19 Mei 2016, peneliti melakukan wawancara dengan 3 penari 

tari Retno Tanjung di acara pertunjukan Pentas Pelepasan Kelas IX SMA 1 

Kota Tegal di Rita Century Convention Hall, untuk mendapatkan informasi 

dan pendapat penari tentang tari Retno Tanjung. 

3.4.2 Teknik Wawancara 

Wawancara atau interview merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan 

melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon 

(Sugiyono 2015:194). Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa 

instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat 
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menggunkan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lain 

yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar (Sugiyono 

2015:195). 

Pada penelitian ini menggunakan pedoman wawancara terstruktur, yaitu 

pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai check 

list (Arikunto 2013:270). Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data. Dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah 

menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Selain 

harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, pengumpul data 

juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, dan 

material lainyang dapat membantu pelaksaan dengan lancar (Sugiyono 

2015:195) 

Pada wawancara dengan narasumber tentang bentuk pertunjukan dan 

nilai estetika yang ada dalam tari Retno Tanjung di  Seni Kaloka Jl. Subali Gg. 

Buntu RT 12/2 Kota Tegal, peneliti memberikan beberapa pertanyaan. Alat atau 

bahan yang digunakan untuk pengambilan data yaitu dengan kamera digital dan 

handphone (voice recorder). 

Langkah-langkah dalam wawancara dengan narasumber tentang bentuk 

pertunjukan dan nilai estetis dalam tari Retno Tanjung di  Seni Kaloka Jl. Subali 

Gg. Buntu RT 12/2 Kota Tegal, sebagai berikut :  

1. Wawancara pada tanggal 5 Januari 2016 pukul 16.00 WIB 

1.1 Wawancara dengan Ibu Endang Supadmi sebagai ketua  Seni Kaloka, 

tentang keberadaan  sebagai tempat latihan tari Retno Tanjung.  
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1.2 Wawancara dengan Ibu Endang Supadmi sebagai pencipta tari Retno 

Tanjung, tentang bentuk pertunjukan pada tari Retno Tanjung yang 

dapat diihat dari gerak, iringan, rias dan busana. 

1.3 Wawancara dengan Ibu Endang Supadmi sebagai pelatih tari Retno 

Tanjung, tentang proses latihan tari Retno Tanjung. 

2.Wawancara pada tanggal 9 Februari 2016 pukul 10.00 WIB 

Wawancara dengan Ibu Vera salah satu wakil dari Dinas Pendidikan Kota 

Tegal tentang tari Retno Tanjung Kota Tegal. 

3. Wawancara pada tanggal 19 Mei 2016 pukul 08.00 WIB 

Wawancara dengan tiga orang penari tari Retno Tanjung yang bernama Desi, 

Yasmine dan Ega, tentang pendapatnya pada tari Retno Tanjung. 

3.4.3 Teknik Dokumentasi  

Teknik dokumentasi dengan metode dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto 

2013:274). 

 Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang estetika 

tari Retno Tanjung. Data dokumentasi tentang tari Retno Tanjung digunakan 

sebagai salah satu komponen bahan pertimbangan dalam membuat analisis data 

yang akan dipadukan dengan hasil observasi dan wawancara. Pengambilan data 

dokumentasi dengan menggunakan alat bantu seperti kamera digital dan 

recorder. Data dokumentasi yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi : 

foto-foto tari, iringan tari, dan video penampilan tari Retno Tanjung. 
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Pengumpulan dokumentasi digunakan untuk menambah informasi dan 

pengetahuan yang telah diberikan oleh informan.  

3.5 Teknik Analisis Pengumpulan Data  

Analisis pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, data diperoleh 

dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang 

bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. 

Analisis data adalah adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain (Sugiyono 2015:334). 

Analisis terdapat tiga hal utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada 

saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar 

untuk membangun wawasan umum. Analisis data kualitatif merupakan upaya 

yang berlanjut, berulang dan terus-menerus (Miles dan Michael Huberman 

2014:20). Berikut penjelasan lebih rinci: 

3.5.1 Reduksi Data  

Reduksi data dapat dijelaskan merupakan data yang diperoleh dari 

lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan 

rinci. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan 

mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan 

elektronik seperti komputer mini, dengan memberi kode pada aspek-aspek 
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tertentu. Reduksi data digunakan oleh peneliti untuk  memandu penelitian agar 

mencapai tujuan yang dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah 

temuan. Oleh karena itu, peneliti dalam melakukan penelitian menemukan 

segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal dan belum memiliki pola 

(Sugiyono 2015:338-339). 

3.5.2 Penyajian Data  

Setelah mereduksi data langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan 

untukmenyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan peneliti untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 

yang telah difahami tersebut dan dapat juga berupa grafik, matrik, network 

(jejaring kerja) dan chart (Sugiyono 2015:341). Penyajian data yang paling 

sering digunakan pada data kualitataif adalah bentuk teks naratif, kemudian 

menyederhakannya ke dalam bentuk atau konfigurasi yang dapat dipahami oleh 

orang lain yang menjadi pembaca hasil penelitiannya (Rohidi 2011: 236). 

3.5.3 Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan merupakan langkah selanjutnya setelah mereduksi 

data dan penyajian data adalah. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dalam penelitian 

kualitatif  mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak 
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awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa 

masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada (Sugiyono 2015:345). 

Menurut (Adshead dalam  Murgiyanto 2002:9), dalam bukunya Dance 

Analysis: Theory and Practice, membagi proses analisis menadi empat tahap 

sebagai berikut: 

1. Mengenali dan mendeskripsikan komponen-komponen pertunjukan tari 

seperti gerak, penari, aspek visual, dan elemen-elemen auditif. 

2. Memahami hubungan antara komponen pertunjukan dalam perjalanan ruang 

dan waktu: bentuk dan struktur koreografi. 

3. Melakukan interprestasi berdasarkan konsep dan latar belakang,sosial, 

budaya, konteks pertunjukan, gaya dan genre, tema atau isi tarian, dan konsep 

interprestasi spesifik. 

4. Melakukan evaluasi berdasarkan: nilai-nilai yang berlaku di dalam 

kebudayaan dan masyarakat pendukung tarian: nilai-nilai khusus yang terkait 

dengan gaya dan genre, isi, dan pesan tari: konsep-konsep spesifik tarian 

yang mencakup efektivitas koreografi dan efektivitas pertunjukan.  

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang 

mudah dipahami. Teknik analisis data dilaksanakan dengan cara menelaah 

seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber seperti narasumber gua 

mengumpulkan data. Dalam analisis data Estetika Tari Retno Tanjung di 
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Padepokan Seni Kaloka Kota Tegal, peneliti melakukan analisis data dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Peneliti mengenali dan mendeskripsikan bentuk pertunjukan tari Retno 

Tanjung di Padepokan Seni Kaloka Kota Tegal dengan melihat aspek pokok 

tari dan aspek pendukung tari antara lain gerak (tenaga, ruang, dan waktu), 

iringan, tata rias wajah, tata rias busana, tata lampu dan suara, pelaku, dan 

tempat pentas. 

2. Peneliti mencoba mengetahui dan memahami hubungan antar komponen 

pertunjukan tari Retno Tanjung di Padepokan Seni Kaloka Kota Tegal 

dilihat dari segi koreografi meliputi aspek pokok tari dan aspek pendukung 

tari. 

3. Peneliti melakukan interprestasi berdasarkan latar belakang tari Retno 

Tanjung, konteks bagaimana pertunjukan tari Retno Tanjung, tema atau isi 

tarian, serta konsep interprestasi nilai keindahan dari segi gerak, rias wajah, 

rias busana, iringan, pelaku, tata lampu dan suara, dan tempat pentas tari 

Retno Tanjung. 

Analisis data diawali dengan mengumpulkan seluruh data yang tersedia 

dari berbagai sumber, antara lain informasi dari narasumber yaitu pemilik 

Padepokan Seni Kaloka yang serta pencipta tari Retno Tanjung, penari, dan 

Dinas Pendidikan Kota Tegal. Data diperoleh melalui wawancara dan 

dokumentasi kemudian dianalisis lebih lanjut sesuai masalah yang diungkapkan 

dalam penelitian yang kemudian hasil data yang diperoleh dianalisis secara tepat 

agar kesimpulan yang diperoleh tepat.  
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3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data dalam metode penelitian kualitatif ada empat 

kriteria yang digunakan yaitu meliputi uji credibility (validitas interval), 

transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan 

confirmasbility(obyektivitas) (Sugiyono 2015:366). Uji keabsahan data dalam 

penelitian ini, hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Validitas 

merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian 

dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. sedangkan reliabilitas berkenaan 

dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dengan demikian data 

yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh 

peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Sugiyono 

2012:363). 

Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan 

triangulasi untuk memperoleh keabsahan atau kebenaran suatu hasil. Triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

di luar data itu untuk keperluan pengecek atau pembanding terhadap data 

(Moleong 2012:330). Terdapat beberapa macam triangulasi, seperti triangulasi 

sumber, triangulasi teknik dan triangulasi teori.  

 

3.6.1 Triangulasi Sumber  

Triangulasi sumber ada untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data tentang nilai estetika tari 
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Retno Tanjung, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh 

dapat dilakukan ke pencipta tari, penari dan masyarakat yang bersangkutan. Data 

dari ketiga sumber tersebut tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian 

kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, 

yang berbeda dan mana yang spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang 

telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan 

selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data 

tersebut (Sugiyono 2015:373). 

Peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data melalui 

berbagai sumber. Data yang didapatkan dari informan adalah data dalam bentuk 

wawancara kepada pihak sumber primer dan sekunder. Pertanyaan yang peneliti 

ajukan kepada informan mempunyai pokok permasalahan yaitu untuk 

mengetahui bentuk pertunjukan dan nilai estetika dalam tari Retno Tanjung. 

Kemudian hasil wawancara tersebut peneliti bandingkan dengan sumber primer 

dan sekunder. Dengan tujuan untuk menggali kebenaran sumber data.  

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kreadibilitas data 

dilakakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa 

sumber. Dengan triangulasi sumber data dapat dicapai dengan cara 

membandingkan data berupa bentuk pertunjukan tari Retno Tanjung yang telah 

dilihat di pertunjukan dengan wawancara dengan Ibu Endang Supadmi dan 

penari tari Retno Tanjung yaitu Ega, Desi dan Yasmine tentang tari Retno 

Tanjung berkaitan tentang bentuk pertunjukan dan nilai estetika yang ada pada 

tari Retno Tanjung. Kemudian membandingkan data hasil wawancara dengan 



64 
 

 

dokumen yang telah ada, yaitu dokumen yang berupa video pertunjukan tari 

Retno Tanjung yang kemudian diulas kembali dengan penjelasan tentang bentuk 

pertunjukan tari Retno Tanjung dnegan wawancara dengan Ibu Endang 

Supadmi. 

3.6.2 Triangulasi Teknik  

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan 

observasi, dokumentasi atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian 

kredibilitas tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti 

melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang 

lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono 2015: 373). 

Pada penelitian ini triangulasi teknik digunakan peneliti dengan  

melakukan pengecekan atau kroscek kembali terhadap data yang diperoleh yaitu 

tentang bentuk pertunjukan dan nilai estika dalam tari Retno Tanjung dengan 

melihat dokumentasi yang ada yang kemudian dihubungkan atau dibandingkan 

dengan metode yang sama untuk menemukan kebenarannya didukung dari hasil 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi dalam bentuk pertunjukan tari Retno Tanjung diperoleh data di 

lapangan yaitu ada gerak, pelaku, iringan, tema, tata rias dan busana, tata pentas, 

pola lantai, tata lampu dan suara, properti dan penonton yang kemudian, 

keseluruhan dari bentuk pertunjukan tersebut dapat di analisis berdasarkan nilai 

estetikanya.  
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3.6.3 Triangulasi Teori  

Triangulasi teori merupakan teknik validasi data dengan beberapa teori 

yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dikumpulkan peneliti. teknik 

triangulasi teori dibutuhkan untuk mendapatkan pandangan yang lengkap dan 

mendalam, tidak hanya sepihak dan bersifat monoperseptif (Maryono 2011: 

117). Teori merupakan generalisasai atau kumpulan generalisasi yang dapat 

digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik (Sugiyono 

2015: 80). Teori dengan data yang ada dilapangan memiliki hubungan yang 

saling tekait dalam penelitian ilmiah, sehingga terdapat hubungan yang 

fungsional antara data dan pendapat yang teoritis.  

Triangulasi teori juga digunakan oleh peneliti dengan cara 

membandingkan data dan melakukan pengecekan data yang diperoleh di 

lapangan yang berkaitan dengan bentuk pertunjukan dan nilai estetika dalam tari 

Retno Tanjung di  Seni Kaloka Kota Tegal. Tujuan dari pengecekan hasil data 

yang diperoleh selama di lapangan adalah untuk mencocokan kembali data yang 

diperoleh di lapangan denga teori yang digunakan oleh peneliti ataupun 

sebaliknya.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kota Tegal secara geografis terletak pada posisi 109°08’ - 109°10’ 

Bujur Timur dan 06°50’ - 06°53’ Lintang Selatan dengan luas wilayah yang 

relatif sempit bila dibandingkan dengan dengan wilayah sekitar yakni sebesar 

39,68 Km² atau 0,11% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Batas wilayah Kota 

Tegal secara administratif dapat diuraikan sebagai berikut :1) Sebelah Utara: 

Laut Jawa, 2) Sebelah Timur: Kabupaten Tegal, 3) Sebelah Selatan: Kabupaten 

Tegal, 4) Sebelah Barat: Kabupaten Brebes.Secara adminstratif Kota Tegal 

terbagi ke dalam 4 kecamatan dengan 27 Kelurahan. Kecamatan Tegal Barat 

memiliki wilayah paling luas sekitar 15,13 km² disusul Kecamatan Margadana 

seluas 11,76 km², Kecamatan Tegal Selatan seluas 6,34 km² dan Kecamatan 

Tegal Timur seluas 6,36 km². 

Kota Tegal terletak 165 km sebelah Barat Kota Semarang, dan 329 km 

sebelah Timur Jakarta. Tegal memiliki lokasi yang strategis, karena berada di 

jalur pantai utara (pantura) Jawa Tengah, serta terdapat persimpangan jalur 

utama yang menghubungkan pantura dengan kota-kota di bagian selatan Pulau 

Jawa.  Perekonomian Kota Tegal merupakan sektor perdagangan dan jasa utama. 

Kota Tegal menjadi tempat pengolahan akhir dan pemasaran berbagai produk 

dari kawasan Jawa Tengah bagian barat. Mata pencaharian masyarakat kota 

Tegal yang ada dikawasan atau daerahnya berada di pesisir pantai rata-rata          
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sebagai nelayan ikan, akan tetapi banyak pula yang bekerja di sektor-sektor 

perdagangan dan pegawai swasta serta pegawai negeri sipil. 

4.1.1 Letak Objek Penelitian  

Letak objek penelitian tari Retno Tanjung terletak di Jalan Subali Gg. 

Buntu Rt 02 Rw 07 Kota Tegal.  Padepokan Seni Kaloka ini berada dekat 

dengan pusat kota dan berada dekat dengan beberapa sekolah yaitu SMA 

Muhamaddiyah Kota Tegal, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan 

(POLTRAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Dharma Wirawan Putera (SMK 

DWP) Kota Tegal. Jarak padepoka sekitar 10 km dari jalan raya pantura dan 7 

km dari pusat kota. Berikut gambar 4.1 dibawah adalah denah lokasi objek 

penelitian.  

 
Gambar 4.1 Denah Lokasi Objek Penelitian 

(Sumber: Gemmylang Anjie Rahayu, Juni 2016)
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Gambar 4.1 menunjukan denah lokasi objek penelitian yaitu  Padepokan 

Seni Kaloka.Akses jalan untuk menuju ke  padepokan sangat mudah bisa dengan 

kendaraan pribadi atau menggunakan angkutan kota yang melewati Jl. Perintis 

Kemerdekaan dari arah kota ke arah Jl. Hanoman.  

Letak  Padepokan Seni Kaloka berada di halaman depan rumah pribadi 

milik Ibu Endang Supadmi.  Padepokan Seni Kaloka ini berada di lingkungan 

perumahan penduduk yang sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai pegawai 

negeri dan wiraswasta. Masyarakat yang berada di lingkungan  menanggapi baik 

dengan adanya  sanggar karena sangat bermanfaat untuk orang banyak yang 

memiliki potensi seni.  

4.1.1.1  Padepokan Seni Kaloka  

Padepokan Seni Kaloka merupakan lokasi penelitian tari Retno Tanjung 

yang terletak di Jalan Subali Gg. Buntu Rt 02 Rw 07 Kota Tegal.  Padepokan Seni 

Kaloka merupakan salah satu sanggar yang ada di Kota Tegal.  Padepokan Seni 

Kaloka berada di atas lahan dengan luas 7 m x 9 m.  Padepokan Seni Kaloka 

berdiri sejak 19 Juli 1999  di bawah pimpinan Ibu Endang Supadmi di bidang 

pelatihan seni tari, seni lukis dan seni peran.  

Padepokan Seni Kaloka sebagai salah satu sanggar di kota Tegal 

mempunyai keistimewaan tersendiri dari sanggar yang lainnya. Pertama dari cara 

bersosialisasi antara siswa dan pelatih tari membuat kenyamanan tersendiri di 

Padepokan Seni Kaloka. Siswa yang belajar tari di padepokan terdiri dari berbagai 

potensi, ada yang mulai dari nol atau tidak tahu menahu tentang tari diajarkan 

gerak tari dasar. Ada juga siswa yang sudah memiliki bakat dan menjadi hobi
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tetap mendapatkan latihan dasar menari dengan diberi materi tari bentuk seperti 

tarian dari kota Tegal seperti tari Topeng Endel. Siswa dari Padepokan Seni 

Kaloka kebanyakan dari siswa SMA dan merupakan siswa siswi didik dari 

sekolah SMA Negeri 1 kota Tegal bimbingan Ibu Endang Supadmi. Namun, tidak 

menutup kemungkinan bagi siswa siswi di luar murid SMA  terdapat siswa dari 

tingkat SD dan SMP sekitar di luar siswa Padepokan Seni Kaloka berlatih menari 

jika akan diadakan pentas seperti pada acara 17 Agustusan di daerah sekitar.  

Padepokan Seni Kaloka aktif digunakan untuk latihan menari. Jadwal 

latihan di Padepokan Seni Kaloka dilakukan pada hari Sabtu sore mulai pukul 

15.00-16.30 wib dan Minggu pagi pukul 09.00-10.30 wib rutin di setiap 

minggunya. Terkadang jadwal latihan menari tidak menentu ketika akan diadakan 

pentas, waktu latihan pun menjadi lebih lama, lebih intensif dan rutin dengan 

tujuan agar mendapatkan hasil yang maksimal.  

Siswa yang mengikuti latihan di Padepokan Seni Kaloka ini berasal dari 

pemula, lanjut dan mahir. Pembagian kelas latihan menari dibagi menjadi dua 

kelompok kelas dengan jumlah orang 15 orang (daftar nama terlampir). Untuk 

pemula yaitu yang belum pernah menari sama sekali tanpa pandang usia dan 

gender, materinya yaitu tentang pengenalan gerak tari yang sederhana dan 

mengenalkan musik iringan tari dengan cara mendengarkan dan mengenal nama 

gerakan dengan cara melakukan gerakan dasar tari dan gerakan tari yang akan 

diajarkan kemudian dikemas atau dirangkai sehingga menjadi satu rangkaian 

gerak tari dengan diberikan materi tari seperti tari Topeng Endel dan tari Piring. 

Lalu, untuk kelas tingkat lanjut materinya pengenalan tari bentuk khususnya tari 
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Tegal seperti tari Retno Tanjung dan tari Gambyong Parianom(Wawancara, 

Endang Supadmi 6 Januari 2016). 

Selain sebagai tempat latihan menari, di Padepokan Seni Kaloka ini juga 

dapat menyiapkan jasa kebutuhan pentas dan jasa persiapan pentas. Hasil dari 

latihan menari di  Padepokan Kaloka bisa dikatakan cukup baik. Prestasi dan 

penghargaan yang didapatkan sudah cukup banyak  dari beberapa pertunjukan 

yang ditampilkan di berbagai tempat dan menghasilkan banyak piala dan piagam 

penghargaan. Tari Retno Tanjung dari  Padepokan Seni Kaloka ini sudah sering 

ditampilkan di berbagai acara dan lomba diberbagai tempat seperti di Anjungan 

Jawa Tengah Taman Mini Indonesia Indah, dan di wilayah Kota Tegal seperti di 

Pendopo Balai kota Tegal dan Panggung Seni di Pantai Alam Indah Kota Tegal. 

Berikut foto 4.1 adalah pintu masuk atau pagar Padepokan Seni Kaloka. 

 
Foto 4.1  Pintu Masuk Padepokan Seni Kaloka 

(Sumber: Gemmylang Anjie Rahayu, 30 Juni 2016) 

Foto 4.1 adalah  pintu pagar masuk Padepokan Seni Kaloka. Nampak 

pagar padepokan atau pagar rumah berwarna hitam dengan tinggi 1,5 meter dan 

halaman depan rumah milik ibu Endang. Pada pagar tidak ada papan khusus yang 
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menunjukan lokasi atau nama dari padepokan. Nama dari padepokan hanya dibuat 

dari spanduk yang dipasangkan pada dinding tempat berlatih. Untuk menuju ke 

tempat berjarak 500 meter dari jalan masuk ke arah padepokan yaitu Jalan Subali 

yang kemudian jalan masuk melewati empat belokan ke arah kiri dan dibelokan 

ke empat belok ke kiri dengan jarak 5 meter, sampailah di Padepokan Seni 

Kaloka. 

Padepokan Seni Kaloka memiliki ruangan yang cukup luas dengan 

ukuran 7 meter x 9 meter, dan tinggi bangunan  2,5 meter. Lantai pada  

menggunakan keramik berwarna putih dan dinding menggunakan batu bata 

merah. Dapat dilihat bagian dalam atau tengah ruang sanggar yang digunakan 

untuk latihan dan berkegiatan seni di Padepokan Seni Kaloka pada foto 4.2 

berikut ini. 

 
Foto 4.2 Tempat Berlatih Tari,  

(Sumber: Gemmylang Anjie Rahayu, 30 Juni 2016) 

Keterangan foto: 1) spanduk Padepokan Kaloka, 2) sound system, 3) 

gitar, 4) cajon.Foto 4.2 Dapat dilihat merupakan tempat berlatih tari dan ada 
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beberapa barang dan peralatan di  antara lain, gambar no 1 adalah sablon nama 

Padepokan Seni Kaloka, gambar 2 sound systemuntuk iringan musik untuk 

berlatih tari yang dilengkapi instalasi listrik, gambar 3 adalah sebuah alat musik 

gitar, dan gambar 4 yaitu alat musik cagon. Dengan peralatan yang ada di 

padepokan sudah cukup memadai untuk menunjang semangat siswa berlatih tari. 

 
Foto 4.3 Tempat Kostum 

(Sumber: Gemmylang Anjie Rahayu, 30 Juni 2016) 

  

Foto 4.3 menunjukan tempat kostum atau lemari etalase yang digunakan 

untuk menyimpan kostum-kostum tari dan properti tari.  

4.2 Latar Belakang Tari Retno Tanjung  

Tari Retno Tanjung merupakan tarian putri tunggal yang dapat ditarikan 

berkelompok maupun individu. Pada tari ini penari-penari menggambarkan 

remaja putri yang selalu bersyukur atas rizki yang diberikan Allah SWT karena 

diberikan kekayaan alam laut yang melimpah. Makna dari kata Retno Tanjung 

yaitu Retno yang berarti permata dan Tanjung yang berarti daerah lautan, maka 

disimpulkan Tari Retno Tanjung adalah tarian putri yang berasal dari daerah 
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lautan. Tari Retno Tanjung ini juga mencerminkan kondisi masyarakat kota 

Tegal yang menggambarkan betapa pentingnya kebersamaan dan rasa syukur 

kepada Allah SWT atas  rizki yang telah diberikan yang serta untuk dinikmati 

dan selalu menjaga kelestariannya (Wawancara, Endang Supadmi6 Januari 

2016).  

Tari Retno Tanjung diciptakan pada tahun 2007 oleh ibu Endang 

Supadmi yang berasal dari Karanganyar, lahir 4 Juli 1964 dan  merupakan 

seorang guru seni budaya yang berada di salah satu Sekolah Menengah Atas atau 

SMA di kota Tegal. Ibu Endang Supadmi menciptakan tari Retno Tanjung 

dengan kreativitas yang memiliki unsur dasar gerak tari Tegalan, Solo dan Jawa 

Barat, yang kemudian dikembangkan dan dikreasikan menjadi gerak yang indah 

hingga akhirnya menjadi suatu tarian. Beberapa gerakan yang khas pada tari 

Retno Tanjung memiliki nama ragam, yaitu seperti Udar Tampar, Miyak Toya, 

Balang Mega, Ciretan Toya, Nyerok Mina dan Palet Mina (Wawancara, Endang 

Supadmi 6 Januari 2016).  

Pada pertunjukan tari Retno Tanjung, busana yang digunakan  

menggambarkan seorang putri nelayan, dengan kain jarik model dodotan alit 

yang mempunyai arti simbol seorang rakyat. Kain jarik menggunakan dua 

macam kain jarik khas Tegalan, yaitu kain jarik putihan dan kain jarik bor 

kantor yang berwana hitam. Dapat dijelaskan penggunaan kain jarik khas Tegal 

ini  memang tidak terkesan sederhana seperti layaknya seorang rakyat, 

penggunaan kain tegalan mempunyai maksud untuk menunjukan identitas khas 

kota Tegal dengan memamerkan kain jarik khas dari kota Tegal. Setelah 
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menggunakan jarik, dipadukan pula dengan bolero brukat yang menggambarkan 

kesederhanaan seorang rakyat. Penjelasan dari balero brukat yang digunakan 

penari dari modelnya dibuat sederhana hanya saja kain yang digunakan 

menggunakan kain brukat dengan warna cerah untuk menunjang penampilan di 

atas panggung, dan jauh dari kata glamor. Kemudian memakai dua macam 

sampur dengan dua warna cerah yang berbeda, dikenakan di leher dan di 

pinggang yang mencirikan tarian pesisiran. Riasan dalam tari Retno Tanjung 

yaitu dengan rias cantik panggung untuk mempertegas karakter penari. Lalu 

pada rias rambut menggunakan sanggul tumpeng dengan tinggi sekitar 15cm 

sampai 20 cmdan sanggul diberi hiasan bunga melati dengan model garuda 

mungkur dan ikat mahkota. Sanggul tumpeng ini mempunyai maksud 

mengerucutnya tujuan hidup. 

4.3 Bentuk Pertunjukan Tari Retno Tanjung di Padepokan Seni Kaloka 

Kota Tegal 

Bentuk pertunjukan tari Retno Tanjung dapat dilihat melalui pola 

pertunjukan dan elemen-elemen pertunjukannya seperti gerak, iringan, tema, tata 

rias, tata busana, tata pentas, pola lantai, tata lampu atau tata suara, pelaku, dan 

properti. Unsur-unsur  pertunjukan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.   

4.3.1 Pola Pertunjukan Tari Retno Tanjung di Padepokan Seni Kaloka 

Kota Tegal 

Pola pertunjukan tari Retno Tanjung terbagi menjadi tiga bagian, yaitu 

bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Berikut penjelasan pola pertunjukan 

tari Retno Tanjung : 
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1. Bagian Awal  

Bagian awal pada sajian tari Retno Tanjung dengan menyiapkan segala 

sesuatu yang yang dibutuhkan seperti, tata panggung, tata suara dan cahaya, dan 

tata rias busana yang telah disiapkan untuk menunjang pertunjukan. Kemudian 

tanda dimulainya jalan masuk penari ke dalam panggung ditandai dengan suara 

iringan pada hitungan lima, enam, tujuh delapan dengan iringan musik kenong 

dan sindhen seperti berteriak dalam tembang “yooook....”, penari mulai jalan 

masuk  jalan kapang-kapang dengan langkah pertama kaki kanan. 

2. Bagian Inti  

Bagian inti pertunjukan tari Retno Tanjung dimulai saat penari  sudah 

siap di atas panggung. Penari mulai menari mengikuti alunan iringan musik 

dengan urutan ragam pada tari Retno Tanjung. Penari juga menggunakan 

propertinya yaitu berupa sampur sesuai pada ragam geraknya. Gerak-gerak tari 

Retno Tanjung terdiri dari sindhet, udar tampar, ukel karno, seak double, tracat 

miring, sembahan, trap tawing, trap bokong, miyak toya, pentangan sampur, 

laku telu, balang mega, kepetan, trap bahu, nyerok mina, piletan, ciretan toya, 

udar rikma, dan embatan. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir sajian tari Retno Tanjung ditandai pada saat penari ragam 

gerak embatan kemudian jalan srisig putar sebanyak tiga kali kemudian penari 

masuk ke belakang panggung diikuti dengan iringan musik dan selesai.  



75 
 

 
 

 

4.3.2 Elemen Pertunjukan Tari Retno Tanjung di Padepokan Seni Kaloka 

Kota Tegal 

  Tari Retno Tanjung di Padepokan Seni Kaloka Kota Tegal terdiri dari 

beberapa aspek atau elemen-elemen yang menyatu secara utuh dalam satu 

kemasan pertunjukan. Adapun unsur pertunjukan Tari Retno Tanjung 

diantaranya meliputi gerak, iringan, tema, tata rias, tata busana, tata pentas, pola 

lantai, tata lampu atau tata suara, pelaku, dan properti. Unsur-unsur  pertunjukan 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.   

4.3.2.1 Gerak  

Tari Retno Tanjung memiliki perincian gerak yang dapat dilihat dari dua 

aspek, yaitu unsur ragam gerak Tari Retno Tanjung dan deskripsi ragam gerak 

Tari Retno Tanjung. Gerakan yang terdapat dalam tari Retno Tanjung memiliki 

sifat yang lincah, dinamis dan energik. Gerak dalam Tari Retno Tanjung 

dilakukan oleh beberapa bagian-bagian tubuh, yaitu : kepala, tangan, kaki dan 

badan. Elemen-elemen tubuh tersebut dapat dikelompokan ke dalam unsur sikap 

dan unsur gerak dalam tari. Dalam sebuah karya tari sebuah gerak merupakan 

unsur terpenting dan pada setiap bagiannya mempunyai beberapa ragam gerak 

yang dirangkai menjadi satu tarian yang menarik. 

4.3.2.1.1 Deskripsi Ragam Gerak Tari Retno Tanjung  

Berikut ini adalah tabel deskripsi ragam gerak tari Retno Tanjung yang 

dapat dijelaskan dari nama ragam 1 hingga ragam ke 31, yang disertai dengan 
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deskripsi gerak peragam kemudian keterangan hitungan atau ketukan gerak dan 

gambar foto sikap dari gerak tari Retno Tanjung. 

Tabel 4.1. Deskripsi Ragam Gerak Tari Retno Tanjung 

No. Nama 

Ragam 

Deskripsi Gerak Keterangan Sikap  

 

1. Sindhet, 

jalan srisig 

Tangan kanan mengayun 

mentang, tangan kiri nekuk di 

depan pusar dengan sikap 

ngrayung, kaki kiri gejug 

dibelakang kaki kanan, 

mendhak.  

Lalu tangan  kiri  ngolong 

sampur dilanjutkan kipat 

sampur ke atas, tangan  kanan 

nekuk ngrayung  didepan 

pusar, kaki kanan gejug di 

belakang kaki kiri, dilakukan 

bergantian sambil jalan srisig 

5-8 

 

 

 

     1-8 (3x) 

 

 

1-4 

 

 
(untuk detail gerak 

selanjutnya dapat 

dilihat di video) 

2.  Udar 

tampar 

Posisi tangan lontang kanan 

kiri, sikap tangan nyekithing. 

Tolehan kepala mengikuti 

tangan. Lalu kedua tangan 

mlurut sampur lalu jimpit 

kedua sampur dari bawah 

kedepan. Posisi badan 

mendhak. 

 

 

5-8 

 

 
(untuk detail gerak 

selanjutnya dapat 

dilihat di video) 
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3.  Ukel 

karno 

tawing 

 

Ukel karno kanan, tangan 

kanan mengayun membentuk 

lingkaran di depan telinga 

kanan, sikap  jari dari 

ngrayung menjadi nyekithing. 

Tangan kiri lurus ke depan 

ngrayung. 

Tangan kanan ayun posisi di 

depan alis, tangan kiri 

nyekithing depan pusar, 

bergantian tangan kiri di 

depan alis tangan kanan di 

depan pusar. 

Ukel karno kiri, tangan kiri 

mengayun membentuk 

lingkaran di depan telinga 

kana. Tangan kanan lurus ke 

depan dengan sikap 

ngrayung. 

Tangan kiri ayun ke depan 

alis, tangan kanan nyekithing 

depan pusar depan pusar, 

bergantian tangan kanandi 

depan alis tangan kiri depan 

pusar. 

Lanjut bergantian 5x 1-8 

hitungan. 

1-4 

 

 

 

 

 

5-8 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

5-8 

 

 

 
(untuk detail gerak 

selanjutnya dapat 

dilihat di video) 

5.  Sindhet, 

jalan srisig 

 

Tangan kanan mengayun 

mentang, tangan kiri nekuk di 

depan pusar dengan sikap 

ngrayung, kaki kiri gejug 

dibelakang kaki kanan. Lalu 

tangan  kiri  ngolong sampur 

dilanjutkan kipat sampur ke 

atas, tangan  kanan nekuk 

ngrayung  didepan pusar, 

kaki kanan gejug di belakang 

kaki kiri. Lalu jalan srisig 

1-4 

 

 

5-8 

 

 

1-4 
 

(untuk detail gerak 

selanjutnya dapat 

dilihat di video) 
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6.  Udar 

tampar 

Posisi tangan lontang kanan 

kiri, tolehan kepala mengikuti 

tangan. lalu kedua tangan 

mlurut sampur lalu jimpit 

kedua sampur dari bawah 

kedepan. Posisi badan 

mendhak. 

 

 

 

5-8 

 
(untuk detail gerak 

selanjutnya dapat 

dilihat di video) 

7.  Seak 

double 

Tangan kanan ayun seak 

kebelakang, tangan kiri nekuk 

di depan dada, sikap tangan 

ngrayung lalu tangan kanan 

nglumah ke depan dengan 

sikap ngrayung, panggel. lalu 

tangan kiri seak ke belakang  

nglumah ke depan,panggel. 

Tolehan kepala mengikuti 

tangan saat seak. Langkah 

kaki mengikuti, ndudhut, 

posisi badan mendhak. 

1-4 

 

             (7x) 

 

 

5-8   

1-4 

 
(untuk detail gerak 

selanjutnya dapat 

dilihat di video) 

8.  

 

Sindhet, 

jalan srisig 

 

Tangan kanan mengayun 

mentang, tangan kiri nekuk di 

depan pusar dengan sikap 

ngrayung, kaki kiri gejug 

dibelakang kaki kanan.  

Lalu tangan  kiri  ngolong 

sampur dilanjutkan kipat 

sampur ke atas, tangan  kanan 

nekukngrayung  didepan 

pusar, kaki kanan gejug di 

belakang kaki kiri. Lalu jalan 

srisig. 

 

 

 

5-8 

 

 

1-7 

 
(untuk detail gerak 

selanjutnya dapat 

dilihat di video) 
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9.  Tracat 

miring 

Hitungan kedelapan tangan 

kanan  mentang serong ke 

atas, tangan kiri serong lurus 

ke bawah tolehan muka ke 

kiri, posisi kaki jinjit trecet. 

Lalu ganti tangan kiri 

mentang serong ke atas, 

tangan kanan serong lurus 

kebawah, tolehan muka ke 

kanan, posisi kaki mendhak, 

jalan melangkah kesamping. 

8 

1-8 

 

 

 

1-8 

1-4 

 
(untuk detail gerak 

selanjutnya dapat 

dilihat di video) 

10.  Sembahan  Dari posisi sebelumnya, lalu 

duduk simpuh. kedua tangan 

nekuk dengan sikap 

nyekithing di depan pusar.  

Lalu tangan  kanan ayun 

mentang ke samping kanan 

tolehan kepala kekanan, 

dilanjutkan tangan kiri ayun 

mentang ke samping kiri 

tolehan kepala ke kiri, sikap 

tangan dari nyekithing jadi 

ngrayung. kedua tangan 

diayun kedepan bawah, lalu 

tangan sembah, kepala pacak 

gulu. 

Posisi tangan masih sembah, 

lanjut berdiri, kepala pacak 

gulu 

Hitungan kedelapan  kedua 

tangan seblak sampur 

kebelakang. 

5-8 

 

 

 

1-4 

 

 

5-8 

 

 

 

1-4 

5-8 

 

 

 

 

1-8 

 

 

1-7 

 

 

 
(untuk detail gerak 

selanjutnya dapat 

dilihat di video) 
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11.  Trap 

Tawing  

Dari tangan seblak, lalu 

kedua tangan posisi tawing di 

depan  sejajar dengan alis, 

kepala pacak gulu, kaki 

mendhut-mendhut. Jalan  

kesamping kanan. 

1-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(untuk detail gerak 

selanjutnya dapat 

dilihat di video) 

12.  

 

Trap 

bokong 

Lalu posisi kedua tangan jadi  

trap bokong, kepala pacak 

gulu, kaki mendhut-mendhut, 

jalan ke samping kiri lalu 

seblak lalu kedua tangan 

tawing di depan  sejajar 

dengan alis, kepala pacak 

gulu, kaki mendhut-mendhut 

Lalu posisi kedua tangan jadi 

trap bokong, kepala pacak 

gulu, kaki mendhut-mendhut 

1-8 

 

1-8 

 

1-4 

 
(untuk detail gerak 

selanjutnya dapat 

dilihat di video) 

13.  Sindhet, 

jalan srisig 

 

Tangan kanan mengayun 

mentang, tangan kiri nekuk di 

depan pusar dengan sikap 

ngrayung, kaki kiri gejug 

dibelakang kaki kanan. Lalu 

tangan  kiri  ngolong sampur 

dilanjutkan kipat sampur ke 

atas, tangan  kanan nekuk 

ngrayung  didepan pusar, 

kaki kanan gejug di belakang 

kaki kiri. Lalu jalan srisig 

muter. 

5-8 

 

 

 

 

1-4 

 
 

(untuk detail gerak 

selanjutnya dapat 

dilihat di video) 
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14.  Udar 

tampar  

 

Posisi tangan lontang kanan 

kiri, sikap tangan nyekithing. 

Tolehan kepala mengikuti 

tangan. Lalu kedua tangan 

mlurut sampur lalu jimpit 

kedua sampur dari bawah 

kedepan. Posisi badan 

mendhak. 

5-8 

 
(untuk detail gerak 

selanjutnya dapat 

dilihat di video) 

15.  Miyak 

Toya 

Posisi kedua tangan ayun 

kedepan tengah lalu buka, 

badan condong kedepang, 

lalu tangan walang kerik, 

ogek lambung.  

Kembali lagi Posisi kedua 

tangan ayun kedepan tengah 

lalu buka, lalu tangan walang 

kerik, ogek lambung.  

Posisi kedua tangan ayun 

kedepan tengah lalu buka, 

lalu tangan walang kerik, 

ogek lambung.  

Posisi kedua tangan dorong 

buka kesamping, lalu tangan 

nglumah kedepan, tangan 

lurus sejajar kedepan, sikap 

tangan ngrayung, jalan jinjit 

mundur, kepala pacak gulu. 

1-4 

5-8 

 

1-4 

 

5-8 

 

 

1-4 

 
 

 
(untuk detail gerak 

selanjutnya dapat 

dilihat di video) 
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16. Udar 

Tampar  

Posisi tangan lontang kanan 

kiri, sikap tangan nyekithing. 

Tolehan kepala mengikuti 

tangan. Lalu kedua tangan 

mlurut sampur lalu jimpit 

kedua sampur dari bawah 

kedepan. Posisi badan 

mendhak. 

5-8 

 
(untuk detail gerak 

selanjutnya dapat 

dilihat di video) 

17. 

 

Pentangan 

sampur 

Tangan kiri mentang 

samping, tangan  kanan 

nekuk di depan pusar sikap 

tangan ngrayung, ogek 

lambung kepala toleh kiri . 

lalu kedua tangan ukel depan 

dada ganti mentang tangan 

kanan lurus samping, tangan 

kiri nekuk depan pusar, ogek 

lambung. Kedua tangan ukel 

depan dada. 

Tangan kiri mentang 

samping, tangan  kanan nekuk 

di depan pusar sikap tangan 

ngrayung, ogek lambung 

kepala toleh kiri. Kedua 

tangan ukel depan dada. 

mentang tangan kanan lurus 

samping, tangan kiri nekuk 

depan pusar, ogek lambung. 

1-8 

 

 

 

1-8 

 

 

 

 

 

 

1-8 

 

 

1-4 

 
(untuk detail gerak 

selanjutnya dapat 

dilihat di video) 
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18. Sindhet 

separo 

 

 

 

 

 

 

Laku telu 

 

Tangan kanan mengayun 

mentang, tangan kiri nekuk di 

depan pusar dengan sikap 

ngrayung, kaki kiri gejug 

dibelakang kaki kanan. Lalu 

tangan  kiri  ngolong sampur 

dilanjutkan kipat sampur ke 

atas.  

Lanjut laku telu, kaki kanan, 

kiri, kanan titik. Posisi tangan 

kanan  ukelnglumah atas 

sejajar telinga, tangan kiri 

ukel dibawah.  

Laku telu kekiri , kaki kiri, 

kanan, kiri titik. Posisi tangan 

kiri ukel nglumah atas, tangan 

kiri ukel di bawah. 

laku telu, kaki kanan, kiri, 

kanan titik. Posisi tangan 

kanan  ukel nglumah atas 

sejajar telinga, tangan kiri 

ukel  dibawah.  

Laku telu kekiri , kaki kiri, 

kanan, kiri titik. Posisi tangan 

kiri ukel nglumah atas, tangan 

kiri ukel di bawah. 

laku telu, kaki kanan, kiri, 

kanan titik. Posisi tangan 

kanan  ukel nglumah atas 

sejajar telinga, tangan kiri 

ukel  dibawah.  

Laku telu kekiri , kaki kiri, 

kanan, kiri titik. Posisi tangan 

kiri ukel nglumah atas, tangan 

kiri ukel di bawah.laku telu, 

kaki kanan, kiri, kanan titik. 

Posisi tangan kanan  ukel 

nglumah atas sejajar telinga, 

tangan kiri ukel  dibawah. 

5-8 

 

 

 

1-4 

 

 

 

5-8 

 

1-4 

 

 

5-8 

 

1-4 

 

5-8 

 

1-4 

 

 
 

 

 
(untuk detail gerak 

selanjutnya dapat 

dilihat di video) 
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19. Udar 

Tampar  

Posisi tangan lontang kanan 

kiri, sikap tangan nyekithing. 

Tolehan kepala mengikuti 

tangan. Lalu kedua tangan 

mlurut sampur lalu jimpit 

kedua sampur dari bawah 

kedepan. Posisi badan 

mendhak. 

1-8 

1-4 

 

5-8 

 

 
(untuk detail gerak 

selanjutnya dapat 

dilihat di video) 

20.  Balang 

mega 

Posisi tangan kanan ngolong 

sampur lalu kipat sampur ke 

atas, kaki kiri mancat 

didepan, tolehan ke kanan, 

tangan kiri ngolong sampur 

mentang di bawah. Kaki 

ndhutndut 

Kaki kanan mancat, tangan 

kiri ngolong kipat sampur ke 

atas, tangan kanan ngolong 

sampur mentang di bawah. 

Kaku ndhutdhut 

1-4 

 

 

              5x 

 

 

5-8 

 

 

 

 

 

 

 

 
(untuk detail gerak 

selanjutnya dapat 

dilihat di video) 

21. Kepetan  Gerak selanjutnya, tangan 

malang kerik di pinggang, 

lalu melangkahkan kaki ke 

depan mulai dari kaki kanan, 

kiri, pantat megol mengikuti 

langkah, lalu seblak sampur 

kanan, kiri, kanan. Langkah 

kaki mancat. 

Jalan trecet putar 

 

 

1-4 

 

 

 

           3x 

 

 

 

5-8 

 
(untuk detail gerak 

selanjutnya dapat 

dilihat di video) 
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22. Udar 

Tampar 

Posisi tangan lontang kanan 

kiri, sikap tangan nyekithing. 

Tolehan kepala mengikuti 

tangan. Lalu kedua tangan 

mlurut sampur lalu jimpit 

kedua sampur dari bawah 

kedepan. Posisi badan 

mendhak. 

1-4 

 

 

 

5-8 

 
(untuk detail gerak 

selanjutnya dapat 

dilihat di video) 

23. Trap bahu Posisi kedua tangan nempel 

bahu,trap bahu. Posisi badan 

menghadap serong ke 

samping pojok mulai dari 

hadap pojok kanan, kiri, 

kanan secara bergantian. Kaki 

langkah ndudhut. 

Lalu turun kepinggang. 

Langkah jalan maju mulai 

dari kaki kanan, kiri dan 

kanan. Tolehan kepala 

mengikuti. Kaki mancat 

ndhutdhut. 

 

 

1-4 

 

            (3x) 

 

5-8 

 1-4 

 

 

 
 

 
(untuk detail gerak 

selanjutnya dapat 

dilihat di video) 



86 
 

 
 

24.  Sindhet Tangan kanan mengayun 

mentang, tangan kiri nekuk di 

depan pusar dengan sikap 

ngrayung, kaki kiri gejug 

dibelakang kaki kanan. Lalu 

tangan  kiri  ngolong sampur 

dilanjutkan kipat sampur ke 

atas. Jalan srisig muter 

 

5-8 

 

 

1-8 

 

 
(untuk detail gerak 

selanjutnya dapat 

dilihat di video) 

25. Udar 

Tampar 

Posisi tangan lontang kanan 

kiri, tolehan kepala mengikuti 

tangan. lalu kedua tangan 

mlurut sampur lalu jimpit 

kedua sampur dari bawah 

kedepan 

1-4 

 

5-8 

 

 
(untuk detail gerak 

selanjutnya dapat 

dilihat di video) 

26.  Nyerok 

Mina  

Kedua tangan membuka dan 

mengayun kebawah lalu 

tangan temu tengah dengan 

sikap ngrayung, lalu seak 

kedua tangan ayun buka 

kesamping, tangan kembali 

temu tengah, tangan lurus 

kedepan sejajar dengan sikap 

ngrayung dan obah driji. 

Jalan trecet mundur, maju. 

 

1-4 

             4x 

 

 

5-8 
 

 

1-8 

 

1-4 

 

 
 

(untuk detail gerak 

selanjutnya dapat 

dilihat di video) 
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27. Udar 

Tampar  

Posisi tangan lontang kanan 

kiri, tolehan kepala mengikuti 

tangan. Lalu kedua tangan 

mlurut sampur lalu jimpit 

kedua sampur dari bawah 

kedepan 

5-8 

 
(untuk detail gerak 

selanjutnya dapat 

dilihat di video) 

28. Piletan  Kedua tangan ayun nyerok 

kanan kiri lalu kedua tangan 

seblak atas samping kanan, 

kaki kiri mancat, tolehan ke 

kiri.  

Bergantian kedua tangan 

nyerok ke bawah lalu seblak 

atas samping kiri , kaki kanan 

mancat, tolehan ke kanan. 

 

 

 

1-8 

 

               2x 

 

 

1-8 

 

 
(untuk detail gerak 

selanjutnya dapat 

dilihat di video) 

29. Ciretan 

Toya  

Laku jinjit maju, tangan 

sambil ayun kebawah lalu 

lempar kesamping kanan, 

kaki kiri gejug, tolehan ke 

kiri.  

Lanjut jalan muter, posisi 

tangan kanan mentang, 

tangan kiri nekuk didepan 

pusar, lalu tangan kiri seblak 

atas, tangan kanan ukel 

bawah mentang. Kaki kiri 

gejug. 

Tolehan ke kiri. 

Tangan kanan mentang lurus 

ke samping, sikap ngrayung, 

1-8 

 

 

 

 

 

1-8 

 

 

 

 

1-8 
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tangan kiri nekuk didepan 

pusar, tangan sambil ayun 

kebawah lalu lempar 

kesamping kanan, kaki kiri 

gejug, tolehan ke kiri.  

Jalan jinjit muter, posisi 

kedua tangan nyekiting 

didepan pusar 

1-8 

 
(untuk detail gerak 

selanjutnya dapat 

dilihat di video) 

30.  Udar 

Rikma 

Badan hoyog ke kanan, 

mendhak. Tolehan ke kiri. 

Tangan kanan nekuk sikap 

tangan ulap-ulap didepan 

telinga, tangan kiri nekuk 

ulap-ulap di bawah samping 

kanan. 

Badan hoyog ke kiri, 

mendhak. Tolehan ke kanan, 

tangan kiri nekuk sikap 

tangan ulap-ulap di depan 

telinga, tangan kanan nekuk 

ulap-ulap di bawah samping 

kiri  

Badan hoyog ke kanan, 

mendhak. Tolehan ke kiri. 

Tangan kanan nekuk sikap 

tangan ulap-ulap di depan 

telinga, tangan kiri nekuk 

ulap-ulap di bawah samping 

kanan. Hitungan gerak lebih 

cepat. 

Badan hoyog ke kiri, 

mendhak. Tolehan ke kanan, 

tangan kiri nekuk sikap 

tangan ulap-ulap di depan 

telinga, tangan kanan nekuk 

ulap-ulap di bawah samping 

kiri. Hitungan gerak lebih 

cepat 

Badan hoyog ke kanan, 

1-4 

 

 

 

 

 

 

5-8 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 

 
 

 

 
(untuk detail gerak 

selanjutnya dapat 

dilihat di video) 
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mendhak. Tolehan ke kiri. 

Tangan kanan nekuk sikap 

tangan ulap-ulap di depan 

telinga, tangan kiri nekuk 

ulap-ulap di bawah samping 

kanan. Hitungan gerak lebih 

cepat 

31. Embatan  Lanjut kedua tangan njimpit 

sampur dari bawah lalu 

nyekithing, tangan lurus 

kedepan lalu ngembat sampur 

ke kiri, kanan, kiri, kanan. 

Badan hoyog kanan, kiri, 

kanan, kiri. Tolehan kepala 

kanan, kiri, kanan, kiri. 

Lalu tangan kanan embat 

samping kanan, tangan  kiri 

embat di depan pusar, lalu 

seblak, tangan kiri nekuk 

nyekithing depan pusar dan 

jalan srisig muter. Selesai 

7-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-8 

 

 
 

(untuk detail gerak 

selanjutnya dapat 

dilihat di video) 

 

(Wawancara: Endang Supadmi, 30 Juni 2016) 

 

 

 

 

4.3.2.1.2 Unsur Gerak Tari Retno Tanjung  

Unsur gerak sebagai elemen dasar tari adalah bagian terkecil dari gerak 

tari. Unsur gerak dilakukan oleh bagian-bagian tubuh sebagai media bahan baku 

yang meliputi kepala, tangan, badan dan kaki. Unsur gerak tari Retno Tanjung 

dapat diindentifikasi dalam unsur gerak kepala, gerak tangan, gerak badan dan 

gerak kaki. 

Tabel 4.2 Unsur Gerak Kepala Tari Retno Tanjung 
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No .   Sikap Gerak  Deskripsi  

1.  Tolehan 

kanan 

Muka melihat ke kanan 

2.  Tolehan kiri Muka melihat ke kiri  

3.  Tolehan 

depan 

Muka melihat ke depan 

4.   Lenggutan 

jiling 

Menggerakan dagu dengan mendorong ke 

atas kemudian didorong ke depan lalu 

kebawah dan kembali tegak 

dilanjutkan dengan geleng kanan kiri 

5.  Pacak gulu  Menggerakan kepala dengan sikap  

(Wawancara: Endang Supadmi, 6 Januari 2016) 

Tabel 4.3 Unsur Gerak Tangan Tari Retno Tanjung  

No.  Sikap Gerak Deskripsi  

1.  Mentang  Posisi sikap tangan membuka lebar kesamping 

kanan atau kiri  

2. Ngrayung   Sikap tangan ngrayung yaitu saat semua jari 

rapat tegak lurus, ibu jari ditekuk kebagian 

dalam dengan menyentuh telapak tangan. 

3. Nyekithing   Sikap tangan nyekithing yaitu  

Ruas ibu jari bersinggungan dengan ruas jari 

tengah paling depan, hingga membentuk bulatan. 

jari-jari lainnya melengkung searah jari tengah  

4.  Seblak  Gerakan menyibak selendang atau sampur dari 

pangkal ikatan selendang sampai merentang 

lurus ke bawah, kemudian arahkan ke belakang. 

5. Sembahan   Kedua telapak tangan saling bertemu dengan 

jari-jari lurus ke atas  

6. Malang 

kerik  

 Kedua tangan ditekuk dengan jari tangan ngepel 

menempel di pinggang bagian kiri. 

7. Ukel  Gerakan tangan dengan memutar pergelangan 

tangan berlawanan arah jarum jam, dengan 

posisi ngithing  

8. 

 

 

 

 

Ulap-ulap 

 

 

 

 

 Posisi tangan seperti ngrayung,dengan 

pergelangan tangan ditekuk dan posisi ibu jari 

berdiri, posisi lurus di depan kening. 

Kanan, gerakan tangan kanan menekuk di depan 

kening, sedangkan tangan kiri menekuk 

dipinggang (malangkerik) 

Kiri, tangan kiri yang menekuk di depan keninh, 

sedangkan tangan kanan menekuk di pinggang 

(malangkerik) 
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9. Tawing   Posisi tangan ngrayung yang terletak di depan 

pundak. 

Tawing kanan dilakukan tangan kanan yang 

diletakkan di depan pundak kiri. Tawing kiri, 

tangan kiri di depan pundak kanan 

(Wawancara: Endang Supadmi, 6 Januari 2016) 

Tabel 4.4 Unsur Gerak Badan Tari Retno Tanjung 

No.  Sikap Gerak Deskripsi 

1.  Hoyog 

kanan 

Posisi badan hadap depan lalu miring ke 

samping kanan seakan-akan jatuh kesamping. 

2.  Hoyog kiri Posisi badan hadap depan lalu miring ke 

samping kiri seakan-akan jatuh kesamping. 

(Wawancara: Endang Supadmi, 6 Januari 2016) 

Tabel 4.5 Unsur Gerak Kaki Tari Retno Tanjung 

No.  Sikap Gerak Deskripsi 

1.  Gejuk 

kanan 

Kaki kanan di belakang jinjit, kaki kiri di 

depan napak 

2.  Gejuk kiri Kaki kiri di belakang jinjit, kaki kanan di 

depan napak 

3  Debeg Menghentakan telapak kaki bagian depan 

kearah depan 

4.  Jalan srisig Kaki sedikit jinjit dengan posisi mendhak 

yang dilanjutkan dengan jalan kecil-kecil 

5. Mancat   Kaki menyentuh dilantai dengan sedikit jinjit 

dengan posisi kelima jari menghadap ke atas 

6.  Jalan trecet Gerakan seperti lari ditempat dengan posisi 

kaki membuka dan jinjit 

7. Mendhak   Badan berdiri setengah badan 

8.  Laku telu Kaki kanan melangkah kedepan kemudian 

kaki kiri, lalu kaki kanan mundur kebelakang 

dan kaki kiri gejuk. 

(Wawancara: Endang Supadmi, 6 Januari 2016) 

4.3.2.1.3 Nilai Keindahan Gerak Tari Retno Tanjung  

Nilai keindahan tari Retno Tanjung dapat dilihat dari aspek koreografi 

yang terdapat di dalamnya. Aspek koreografi terdiri dari aspek pokok tari dan 

aspek pendukung tari. Aspek pokok tari meliputi aspek tenaga, ruang dan waktu. 

Sedangkan aspek pendukung tari meliputi iringan, pelaku, tata rias wajah, tata rias 
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busana, tata lampu, tata suara, tempat pentas dan properti. Gerak dalam tari Retno 

Tanjung yang dilakukan berulang-ulang adalah ragam gerak sindhet dan udar 

tampar yang berfungsi sebagai gerak penghubung antar ragam yang satu ke gerak 

berikutnya. Berikut penjelasan ragam gerak tari Retno Tanjung: 

1. Sindhet  

Gerak sindhet merupakan ragam gerak penghubung diantara ragam gerak 

yang satu dengan ragam gerak selanjutnya. Dapat dilihat sindhet atau ragam 

gerak penghubung dalam tari Retno Tanjung hitungannya dimulai dari hitungan 

lima, enam, tujuh dan delapan dengan menyesuaikan iringan musik. Ragam 

gerak sindhet ini dilakukan berulang enam kali dipergantian ragam  gerak. Posisi 

gerak sindhet kanan, tangan kanan mentang ke samping kanan dengan sikap 

tangan ngrayung, tangan kiri nekuk di depan pusar dengan sikap nyekithing. 

Kaki kiri gejug di belakang kaki kanan, posisi badan mendhak dan hoyog ke 

samping kanan. Tolehan kepala mengikuti ayunan tangan dan tatapan mata ke 

arah tangan kanan (wawancara: Endang Supadmi, 6 Januari 2016).  

Pada ragam sindhet  nilai keindahan yang terdapat di dalamnya yaitu saat  

posisi tangan mentang kanan dengan sikap ngrayung dan kaki kiri gejug 

dipadukan dengan tolehan kepala ke kanan dengan tempo gerak yang cepat 

menimbulkan kesan lincah. Pada saat gerak sindhet ritme musik juga cepat 

menjadikan kesesuaian gerak dengan iringan. Ekspresi wajah penari dibuat 

senyum manis untuk memberi kesan lembut namun lincah sebagai tari putri. 

Berikut adalah gambar yang menunjukan ragam gerak sindhet. 
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Foto 4.4Sindhet 

(Sumber: Gemmylang Anjie Rahayu, 19 Mei 2016) 

 

 

 

 

2. Udar Tampar 

Ragam gerak yang bernama Udar Tampar juga merupakan gerak 

penghubung atau sindhet khas atau berbeda dari tari Retno Tanjung. Dapat 

dijelaskan maksud dari nama Udar Tampar yaitu udar yang artinya melepaskan 

atau membuka, dan tampar yang artinya tali tambang yang biasanya digunakan 

oleh nelayan. Dapat dilihat ragam gerak udar tampar gerakannya sesuai seperti 

orang yang sedang melepaskan tali tambang, yang lebih diperhalus dalam 



94 
 

 
 

geraknya. Gerakan ini dilakukan berulang sebagai gerak penghubung atau 

sindhet disetiap pergantian ragam gerak. Posisi gerak udar tampar, tangan 

lontang kanan kiri, sikap tangan nyekithing. Tolehan kepala mengikuti tangan. 

Lalu kedua tangan mlurut sampur lalu jimpit kedua sampur dari bawah ke depan. 

Posisi badan mendhak (Endang Supadmi, 6 Januari 2016).  

Pada ragam gerak udar tampar nilai keindahan yang didapat juga dari 

gerakan kedua tangan lontang kanan kiri yang dilakukan dengan tempo cepat 

seperti membuka atau melepaskan tali tambang nelayan. Kemudian, dipadukan 

dengan tolehan kepala yang mengikuti gerak tangan seperti menggambarkan 

semangatnya seorang nelayan dan dengan posisi badan yang mendhak. Tenaga 

yang digunakan saat udar tampar yang menjadi keserasian gerak  dengan tenaga 

yang  digunakan sedang, diikuti dengan iringan yang membuat tempo gerak 

sedang membuat kesan lincah. Berikut adalah gambar yang menunjukan ragam 

gerak udar tampar. 
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Foto 4.5 Udar Tampar  

(Sumber: Gemmylang Anjie Rahayu, 19 Mei 2016) 

3. Ukel Karno  

Ragam gerak ukel karno dalam tarian ini mempunyai maksud seperti 

menggambarkan orang yang sedang mendengarkan suara dan memperhatikan 

disekitarnya dari telinga kanan dan telinga kiri. Posisi gerak ukel karno dari ukel 

karno kanan, tangan kanan mengayun membentuk lingkaran di depan telinga 

kanan, sikap  jari dari ngrayung menjadi nyekithing. Tangan kiri lurus ke depan 

ngrayung. Tangan kanan ayun posisi di depan alis, tangan kiri nyekithing depan 

pusar, bergantian tangan kiri di depan alis tangan kanan di depan pusar (Endang 

Supadmi, 6 Januari 2016).  

Pada ragam gerak ukel karno nilai estetika yang dapat dilihat ada pada 

gerakan kedua tangan saat tangan kanan ukel di samping telinga dan tangan kiri 

dengan sikap ngrayung lurus kedepan seperti orang yang sedang mendengarkan 
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masukan suara. Lalu, tangan kiri ulap-ulap di depan muka seperti sedang melihat 

disekitarnya dengan langkah jalan kaki. Tempo gerak dilakukan dengan cepat 

membuat kesan lincah dan centil seorang wanita.Berikut adalah gambar yang 

menunjukan ragam gerak ukel karno. 

 
Foto 4.6 Ukel Karno  

(Sumber: Gemmylang Anjie Rahayu, 19 Mei 2016) 

4. Seak Double 

Gerak seak double pada tari Retno Tanjung sama dengan gerak seak pada 

tari Topeng Endel, hanya saja pada tari Retno Tanjung ukel seak ini dibuat 

double dengan seak kanan dan seak kiri. Ragam gerak seak ini menggambarkan 

seperti menyeakair ke samping kanan dan kiri. Proses gerak tangan kanan ayun 

seak kebelakang, tangan kiri nekuk di depan dada, sikap tangan ngrayung lalu 

tangan kanan nglumah ke depan dengan sikap ngrayung kemudian panggel. Lalu 

tangan kiri seak ke belakang  nglumah ke depan kemudian panggel. Tolehan 
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kepala mengikuti tangan saat seak. Posisi badan mendhak, langkah kaki 

ndhudhut mulai dari kaki kanan langkah ke depan, kaki kiri jinjit di belakang 

(Endang Supadmi, 6 Januari 2016).  

Pada ragam seak double nilai estetika yang dapat dilihat saat gerakan 

seak kiri yaitu tangan kiri seak dari bawah kemudian panggel diatas tangan 

kanan  dan disusul seak kanan, tangan kanan seak dari bawah kemudian panggel 

di atas tangan kiri diikuti dengan tolehan kepala yang mengikuti gerak tangan. 

seperti sedang menyapu atau menyeak air laut. Tempo gerak cepat dan tenaga 

yang digunakan saat tangan seak dengan sedikit tekanan. Membuat kesan seperti 

cekatan dan semangat dalam melakukan pekerjaannya. Berikut adalah gambar 

yang menunjukan ragam gerak seak double. 

 
Foto 4.7 Seak Double 

(Sumber: Gemmylang Anjie Rahayu, 19 Mei 2016) 
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5. Tracat Miring  

Laku tracat miring menggambarkan seperti sedang membentangkan 

jaring-jaring untuk menjaring ikan. Proses gerak lakutracat miring, tangan kanan  

mentang serong ke atas, tangan kiri serong lurus ke bawah tolehan muka ke kiri, 

posisi kaki jinjit trecet. Lalu ganti tangan kiri mentang serong ke atas, tangan 

kanan serong lurus kebawah, tolehan muka ke kanan, posisi kaki mendhak, jalan 

melangkah kesamping (Endang Supadmi, 6 Januari 2016).  

Pada ragam tracat miring nilai keindahan yang dapat dilihat saat kedua 

tangan membentang miring, yaitu tangan kanan mentang serong ke atas dan 

tangan  kiri mentang serong ke bawah seperti membentangkan jaring untuk ikan 

dilakukan kedua arah samping kanan dan kiri dipadukan dengan tolehan kepala 

dan tangan yang berlawanan ke arah bawah. Dengan posisi kaki jinjit jalan ke 

samping kanan dan ke kiri. Ekpresi penari dibuat senyum tenang. Tempo gerak 

pada ragam tracat miring sedikit pelan membuat kesan berhati-hati dan sabar 

yang dalam penggambarannya seperti membentangkan jaring untuk menangkap 

ikan yang dilakukan dengan hati-hati.Berikut adalah gambar yang menunjukan 

ragam gerak laku tracat miring. 
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Foto 4.8 Tracat Miring 

(Sumber: Gemmylang Anjie Rahayu, 19 Mei  2016) 

6. Sembahan  

Sembahan dalam tari Retno Tanjung mempunyai maksud untuk 

menyembah dan memberikan rasa hormat kepada Allah SWT, bersyukur atas 

rahmat yang telah diberikan yaitu berupa rezeki hasil bumi dari laut yang sangat 

memberikan banyak manfaat untuk banyak orang terutama seperti petani laut 

atau nelayan dan pedagang yang menjual hasil laut. Proses sembahan duduk 

simpuh, kedua tangan nekuk dengan sikap nyekithing di depan pusar. Lalu 

tangan  kanan ayun mentang ke samping kanan tolehan kepala kekanan, 

dilanjutkan tangan kiri ayun mentang ke samping kiri tolehan kepala ke kiri, 

sikap tangan dari nyekithingmenjadi ngrayung, kedua tangan diayun kedepan 

bawah, lalu tangan sembah dan kepala pacak gulu (Endang Supadmi, 6 Januari 

2016).  
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Pada ragam gerak sembahan,nilaikeindahan yang dapat dilihat pada 

gerak menyembah yaitu kedua telapak tangan yang bertepuk menghadap kurus 

ke atas dengan posisi duduk simpuh. Tempo gerak sembahan pelan dengan 

tenaga sedikit. Ritme iringan pada ragam gerak sembahan juga dibuat mengalun 

untuk memberi kesan tenang khusuk. Gerak sembahan ini membuat kesan agung 

dan khusuk yang sesuai dengan yang sudah dijelaskan yaitu gerak sembahan 

mempunyai maksud untuk bersyukur akan nikmat rejeki yang telah diberikan 

Allah SWT. Berikut adalah gambar yang menunjukan ragam gerak sembahan. 

 
Foto 4.9 Sembahan 

(Sumber: Gemmylang Anjie Rahayu, 19 Mei 2016)  

7. Tawing Trap Bokong 

Gerak tawing ini seperti ulap-ulap yang menggambarkan seperti orang 

yang sedang memandang jauh, dengan posisi kedua tangan di depan mata sambil 

menengok ke kanan dan ke kiri. Gerak trap bokong menggambarkan seperti 
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jalannya ekor ikan yang megal megol. Proses ragam gerak tawing,kedua tangan 

posisi tawing di depan  sejajar dengan alis, kepala pacak gulu, kaki mendhut-

mendhut. Jalan  kesamping kanan. Lalu trap bokong, posisi kedua tangan jadi  

trap bokong atau ada di pinggang malang kerik, gerak kepala pacak gulu, 

langkah kaki mendhut-mendhut, jalan ke samping kiri lalu seblak lalu kedua 

tangan tawing di depan  sejajar dengan alis, kepala pacak gulu, kaki mendhut-

mendhut. Posisi kedua tangan jadi trap bokong, kepala pacak gulu, kaki 

mendhut-mendhut (Endang Supadmi, 6 Januari 2016). 

Pada ragam gerak tawing trap bokong, nilai keindahan yang dapat dilihat 

pada gerak tangan ulap-ulap di depan muka dengan gerak kepala pacak gulu 

seperti orang yang sedang memandang jauh disekitarnya dengan tempo yang 

dibuat sedikit cepat memberi kesan lincah. Kemudian gerakan trap bokong, 

yaitu kedua tangan malang kerik di pinggang dengan membawa sampur lalu 

seblak kanan kiri dan gerak bokong atau pantat yang megol kanan kiri seperti 

sirip ikan yang berenang megal megol. Tempo gerak tawing trap bokong sedikit 

cepat dengan tenaga yang sedikit. Membuat kesan licah dan cepat seperti 

jalannya seekor ikan. Berikut adalah gambar yang menunjukan ragam gerak 

tawing trap bokong.  



102 
 

 
 

 
Foto 4.10 Tawing Trap Bokong 

(Sumber: Gemmylang Anjie Rahayu, 19 Mei 2016) 

8. Miyak toya 

Ragam gerak Miyak Toya mempunyai arti, yaitu miyak yang berarti 

menyapu dan toya yang artinya air. Dapat dijelaskan ragam gerak Miyak Toya 

mempunyai maksud seperti orang yang sedang menyapu air. Pada gerakan miyak 

toya, posisi kedua tangan ayun kedepan tengah lalu buka kemudian posisi badan 

condong kedepan dan tangan malang kerik sambil ogek lambung. Dilanjutkan 

posisi kedua tangan dorong buka kesamping, lalu tangan nglumah kedepan 

tangan menjadi lurus sejajar kedepan dengan  sikap tangan ngrayung kemudian 

jalan jijit mundur sambil kepala pacak gulu (Endang Supadmi, 6 Januari 2016).  

Pada ragam gerak miyak toya, nilai keindahan yang dapat dilihat pada 

saat gerakan kedua tangan yang dengan sikap ngrayung mendorong ke depan 

lalu membuka ke samping seperti menyapu atau seak air laut maksudnya seperti 
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mencari ikan di dalam air. Tempo gerak dilakukan dengan pelan namun cepat 

dan dengan sedikit tenaga. Membuat kesan tenang dan berhati-hati.  Berikut 

adalah gambar yang menunjukan ragam miyak toya. 

 
Foto 4.11 Miyak Toya 

(Sumber: Gemmylang Anjie Rahayu, 19 Mei 2016) 

9. Balang Mega 

Ragam gerak Balang Mega mempunyai maksud menunjukan rasa 

bersyukur kepada Allah SWT dengan melemparkan rasa syukurnya ke awan. 

Gerakan ini menggunakan sampur yang dilemparkan ke arah atas seperti 

melempar ke awan. Proses gerak posisi tangan kanan ngolong sampur lalu 

kipatsampur ke atas, kemudian posisi kaki kiri mancat di depan. Tolehan kepala 

ke kanan atas dan tangan kiri ngolong sampur mentang di bawah dengan gerak 

kaki ndhutndut. Lalu bergantian kaki kanan mancat dengan tangan kiri ngolong 
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kipat sampur ke atas dantangan kanan ngolong sampur mentang di bawah 

(Endang Supadmi, 6 Januari 2016).  

Pada ragam gerak balang mega,nilaikeindahan yang didapat ada pada 

gerak saat tangan kiri ngolong sampur dan seblak ke atas dan tangan kanan 

ngolong sampur seblak bawah dengan gerak langkah kaki ndudut maksudnya 

seperti melemparkan atas rasa syukurnya kepada Allah. Tempo gerak balang 

mega sedikit pelan dan tenaga yang digunakan dengan sedikit tekanan saat 

seblak dan pada gerak kaki. Ekpresi penari dibuat senyum lebar gembira. Gerak 

ini membuat kesan tenang dan gembira. Berikut adalah gambar yang 

menunjukan ragam gerak balang mega. 

 
Foto 4.12 Balang Mega 

(Sumber: Gemmylang Anjie Rahayu, 19 Mei 2016) 
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10. Kepetan  

Ragam gerak kepetan mempunyai maksud seperti menggambarkan gerak 

ikan yang mengibaskan badan dan ekornya ke kanan dan ke kiri. Dalam bahasa 

tegalan disebut kepet-kepet yang kemudian dijadikan nama ragam gerakan dan 

namanya disingkat menjadi kepetan. Proses gerak kepetan, dimulai pada posisi 

tangan malang kerik atau tangan kanan dan kiri menekuk dipinggang. Lalu 

melangkahkan kaki ke depan mulai dari kaki kanan kemudian kiri dengan 

menggerakan pantat megal-megol mengikuti langkah sambil seblak sampur ke 

kanan, kiri kanan dengan kaki mancat (Endang Supadmi, 6 Januari 2016).  

Pada ragam gerak kepetan, nilai keindahan yang dapat dilihat pada saat 

gerakan kedua tangan malang kerik di pinggang kemudian langkah kaki maju 

dan gerak pinggul yang megal megol dengan seblak sampur kanan kiri kanan 

seperti ikan yang mengibaskan sirip ekornya ke kanan dan ke kiri. Tempo gerak 

pada gerak kepetan cepat dan tenaga yang digunakan sedang dengan sedikit 

tekanan pada pergelangan tangan. Ekspresi penari pada saat ragam ini dibuat 

senyum gembira. Gerakan ini membuat kesan cepat dan lincah sepeti gerak ikan. 

Berikut adalah gambar yang menunjukan ragam gerak kepetan. 
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Foto 4.13 Kepetan 

(Sumber: Gemmylang Anjie Rahayu, 19 Mei 2016) 

11. Nyerok Mina 

Ragam gerak Nyerok Mina mempunyai arti, yaitu nyerok yang berarti 

merauk atau mengambil dan mina yang artinya ikan. Dapat dijelaskan nyerok 

mina menggambarkan orang yang sedang merauk ikan. Gerakan nyerok mina, 

gerak ada pada tangan dengan posisi kedua tangan mengayun ke bawah 

membentuk seperti huruf U lalu tangan bertemu di tengah dengan sikap 

ngrayung lalu kedua tangan seak ke samping kemudian tangan kembali bertemu 

di tengah dengan tangan lurus ke depan sejajar dengan sikap tangan ngrayung 

sambil obah driji dan jalan trecet mundur (Endang Supadmi, 6 Januari 2016).  

Pada ragam gerak nyerok mina, nilai keindahan yang dapat dilihat yaitu 

pada gerakan saat kedua tangan mengayun dari bawah dengan posisi telapak 

tangan ukel mlumah lalu lempar seblak ke samping seperti orang yang sedang 
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menyerok atau mengambil ikan yang kemudian di lempar kesamping maksudnya 

seperti ikan yang telah diambil kemudian dikumpulkan lalu dijemur. Tempo 

gerak nyerok mina cepat dengan tenaga sedang. Gerak ini membuat kesan cepat 

dalam melakukan sesuatu namun tetap berhati-hati. Berikut adalah gambar yang 

menunjukan ragam gerak nyerok mina. 

 
Foto 4.14 Nyerok Mina 

(Sumber: Gemmylang Anjie Rahayu, 19 Mei 2016) 

10. Piletan Mina 

Nama ragam gerak piletan mempunyai arti yaitu pilet dalam bahasa 

tegalanartinya sayat dan mina yang berarti ikan. Dapat dijelaskan piletan mina 

menggambarkan orang yang sedang menyayat daging ikan. Kemudian pada 

gerakan seblak atas menggambarkan seperti sedang menjemur piletan ikan. 

Proses gerakan piletan dilakukan bergantian kanan dan kiri, piletan kanan 
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dimulai dengan posisi kedua tangan diayunkan kebawah lalu seblak samping 

kanan atas dengan kaki kiri mancat dan tolehan kepala ke kiri, kemudian 

bergantian piletan kiri dengan posisi kedua tangan diayunkan kebawah lalu 

seblak samping kiri atas (Endang Supadmi, 6 Januari 2016).  

Pada gerak piletan mina,nilai keindahan yang dapat dilihat pada saat 

gerakan kedua tangan seblak ke samping atas dengan kaki mancat dan tolehan 

kepala seperti orang yang sedang menjemur piletan ikan atau daging ikan yang 

sudah disayat. Tempo gerak piletan mina cepat dengan tenaga yang digunakan 

sedikit tekanan. Gerak ini membuat kesan cepat dalam berproses. Berikut adalah 

gambar yang menunjukan ragam gerak  piletan mina. 

 
Foto 4.15 Piletan Mina 

(Sumber: Gemmylang Anjie Rahayu, 19 Mei 2016) 
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11. Ciretan Toya 

Ragam gerak Ciretan Toya mempunyai arti ciretan atau ciret yang 

artinya dan toya yang artinya air. Dapat dijelaskan ciretan toya yaitu 

menciratnya air. Pada gerakan ini menggambarkan orang yang gojegan atau 

bercanda bermain air seperti melemparkan air ketemannya. Gerakan ciretan toya 

dengan posisi kedua tangan ayun ke bawah lalu dilempar bersamaan kesamping 

kanan dengan kaki kiri gejug dan tolehan ke kiri. Kemudian gerak berlawanan 

dengan posisi tangan kanan mentang lurus kesamping bawah, tangan kiri nekuk 

di depan muka dengan sikap tangan ngrayung dan kaki kiri gejug (Endang 

Supadmi, 6 Januari 2016).  

Pada ragam gerak ciretan toya, nilai keindahan yang dapat dilihat pada 

saat gerakan kedua tangan di lempar ke samping kiri dengan kaki kanan gejuk 

dan pandangan dan tolehan kepala mengikuti gerak tangan, ini maksudnya 

seperti orang sedang bermain air bercandaan bersama berlawanan melempar 

ciretan air. Tempo gerak ciretan toya cepat dan tenaga yang digunakan dengan 

tekanan yang sedikit kuat. Gerakan ini membuat kesan cepat dan lincah dengan 

ekspresi bahagia. Berikut adalah gambar yang menunjukan ragam gerak ciretan 

toya. 
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Foto 4.16 Ciretan Toya 

(Sumber: Gemmylang Anjie Rahayu, 19 Mei 2016) 

12. Udar Rikma 

Ragam udar rikma dalam tari Retno Tanjung menggambarkan orang 

yang menghela lelah setelah beraktivitas dengan mengusap dan menata 

rambutnya. Proses gerak udar rikma dengan posisi bergantian kanan dan kiri. 

Mulai dari kanan, badan hoyog ke kanan dengan sikap mendhak. Tolehan kepala 

ke kiri dan tangan kanan nekuk sikap tangan ulap-ulap di depan telinga 

kemudian tangan kiri nekuk ulap-ulap di bawah samping kanan (Endang 

Supadmi, 6 Januari 2016).  

Pada ragam gerak udar rikma, nilai keindahan yang dapat dilihat dapat 

dilihat pada saat gerakan kedua tangan ulap-ulap di depan telinga hingga depan 

dada yang dilakukan bergantian di samping kanan dan kiri seperti sedang 

mengelus dan memainkan rambut. Tempo gerak udar rikma cepat dengan tenaga 
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yang digunakan lembut. Gerakan ini membuat keangguan dan centil seorang 

wanita yang sedang memainkan rambutnya. Berikut adalah gambar yang 

menunjukan ragam gerak udar rikma. 

 
Foto 4.17 Udar Rikma 

(Sumber: Gemmylang Anjie Rahayu, 19 Mei 2016) 

Simpulan dari data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan di atas 

adalah bahwa ragam gerak yang terdapat dalam tari Retno Tanjung memberikan 

kesan lincah dan dinamis. Kesan tersebut nampak pada perbedaan tenaga yang 

disalurkan dan tempo yang berbeda-beda pada setiap geraknya.  

Ragam gerak yang terdapat dalam tari Retno Tanjung pada dasarnya 

telah memiliki nilai keindahan, karena tari Retno Tanjung sesuai dengan 

penggambaran dari cerita di dalam tari Retno Tanjung. Peralihan gerak tari 

Retno Tanjung yang dihubungkan dengan gerak penghubung untuk 
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menghubungkan antara ragam satu dengan ragam berikutnya. Kesesuain dan 

keselarasan antara unsur-unsur elemen gerak yang terdiri dari tangan, badan, 

kepala, dan kaki yang mampu menceritakan bagaimana isi dalam tari Retno 

Tanjung.  

4.3.2.2 Iringan  

Tari Retno Tanjung diiringi oleh seperangkat alat musik gamelan jawa. 

Iringan musik tari Retno Tanjung  ini  digarap oleh Pak Wiwit. Iringan yang 

digunakan dalam tari Retno Tanjung adalah gamelan laras slendro. Alat yang 

digunakan yaitu seperangkat gamelan jawa seperti demung, saron, peking, 

slenthem, bonang, bonang penerus, kenong, kempul, kethuk, gong, dan kendang. 

Pada pertunjukan tari Retno Tanjung ini biasanya menggunakan musik 

rekaman. Biasanya tidak jarang juga menggunakan iringan musik langsung, 

namun hanya pada acara-acara besar tertentu. Dalam iringan musik ini juga 

terdapat tembang yang dinyanyikan oleh sinden pria dan wanita. Pada syair lagu 

tersebut menceritakan tentang kehidupan seorang pencari ikan di laut yang 

mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa (Wawancara: 

Endang Supadmi, 6 Januari 2016). 

Iringan musik pada tari Retno Tanjung selain memiliki makna dari syair 

tembangnya, juga menjadikan suasana pada setiap gerak tari Retno Tanjung. 

Permainan dinamika nada pada iringan musik tari Retno Tanjung selaras dengan 

suasana yang menggambarkan cerita pada tari Retno Tanjung. Suasana yang ada 

dalam tari Retno Tanjung berupa suasana agung dan gembira. Suasana pada tari 

Retno Tanjung tercipta selain dari iringan musik juga tercipta dari penari yang 
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dapat membawakan tari Retno Tanjung dengan rasa  mendalam untuk menarikan 

tari Retno Tanjung, maka terciptalah susana yang diinginkan dan enak untuk 

dinikmati oleh para penikmatnya.  

4.3.2.3 Tata Rias dan Busana 

Tata rias dan busana dalam pertunjukan tari Retno Tanjung juga sangat 

diperlukan untuk menunjang dalam penampilannya. Tata rias wajah yang 

digunakan pada tata rias tari Retno Tanjung mengunakan tata rias cantik atau 

rias korektif. Lalu, untuk tata rias rambut menggunakan sanggul tumpeng yang 

diberi aksesoris. Untuk tata busana yang digunakan yaitu dengan tatanan busana 

tari putri. Untuk lebih jelasanya, tata rias wajah, tata rias rambut dan tata busana 

dalam tari Retno Tanjung dapat dijelaskan sebagai berikut. 

4.3.2.3.1 Tata Rias Wajah  

Tata rias merupakan hal yang sangat penting bagi seorang penari, karena 

perhatian wajah penari menjadi hal yang paling peka dihadapan penonton. 

Pada tari Retno Tanjung, tata rias yang digunakan adalah tata rias panggung. 

Dapat dijelaskan tata rias panggung yaitu tata rias cantik untuk penampilan di 

dalam panggung. Tata rias dibuat lebih tegas untuk memenuhi karakter wajah 

penari (Wawancara: Endang Supadmi, 6 Januari 2016).Berikut dapat dilihat 

pada foto 4.5 adalah bahan-bahan yang digunakan beserta keterangan untuk 

merias wajah penari. 
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Foto 4.18 Alat dan Bahan Rias Wajah 

(Sumber: Gemmylang Anjie Rahayu, 19 Mei 2016) 

 

Foto 4.18 menunjukan gambar dari alat dan bahan rias wajah yang 

digunakan, antara lain: 1)Milk cleanser, 2)Face tonic, 3) Pelembab, 4) Alas 

bedak, 5) Bedak tabur, 6) Bedak padat, 7) Pensil alis, 8)Eye shadow, 9)Blush on, 

10)Kuas Blush on, 11)Bulu mata, 12)Lem bulu mata, 13)Eye liner cair, 14)Eye 

liner bawah, 15) Lipstik. 

Tahapan yang dilakukan untuk merias wajah penari sebagai berikut: 

1. Wajah penari dibersihkan menggunaan susu pembersih yang dioleskan pada 

wajah dan leher, lalu dibersihkan dengan kapas dan beri penyegar  

2. Wajah dan leher diberi pelembap secara merata dan beri alas bedak secara 

merata 

3. Kemudian beri bedak tabur menggunakan warna yang sesuai dengan kulit 

penari dan di tambah dengan bedak padat disapukan pada wajah secara 

merata  
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4. Membentuk alis penari dengan menggunakan pensil alis berwarna coklat  

5. Menggunakan eye shadow pada kelopak mata dengan menyesuaikan warna 

busana penari  

6. Menggunakan bulu mata palsu yang diberi lem bulu mata dan ditempelkan 

pada bulu mata penari 

7. Menggunakan eye liner cair di atas bulu mata untuk mempertegas garis mata 

8. Menggunakan eye liner bawah mata untuk mempertegas garis bawah mata 

sehingga terlihat lebih tajam 

9. Menggunakan blush ondengan kuas untuk menjadikan pipi penari terlihat 

merona  

10. Lalu yang terakhir menggunakan lipstik berwarna merah agar penari terlihat 

cantik dan menawan  

Proses untuk membuat make-up untuk satu orang penari berkisar 20 

menit untuk merias wajah.Untuk pertunjukan tari Retno Tanjung kali itu yang 

hanya ditarikan oleh tiga orang penari putri, proses make-up dilakukan hanya 

dikerjakan oleh satu orang dan dilakukan satu persatu. Jika penari lebih dari 

lima, biasanya pengerjaan tata rias dibantu dengan perias tambahan. Berikut 

dapat dilihat foto proses rias make-up wajah yang dilakukan oleh ibu Endang 

Supadmi yang dilakukan di padepokan.   
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Foto 4.19 Proses Rias Wajah 

(sumber: Gemmylang Anjie Rahayu, Mei 2016) 

Foto 4.19 menunjukkan ibu Endang Supadmi sedang merias wajah 

seorang penari bernama Desi. Kemudian dapat dilihat pada foto4.21 berikut 

adalah hasil dari tata rias wajah yang telah diselesaikan dengan riasan penuh 

pada wajah, yang sebelumnya belum dengan tata rias rambut.  

 
Foto 4.20 Tata Rias Wajah Tari Retno Tanjung  

(Sumber: Gemmylang Anjie Rahayu, Mei 2016) 
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Foto 4.20 menunjukan hasil dari tata rias wajah penari tari Retno 

Tanjung yang menjadikan karakter penari menjadi lebih cantik dan menarik 

untuk menunjang dalam penampilannya. 

Pada rias wajah penari Retno Tanjung, dapat dilihat nilai keindahan yang 

terdapat dalam wajah penari dirias dengan rias cantik. Rias cantik dibuat untuk 

memenuhi karakter seorang penari perempuan. Dengan penegasan pada alis 

mata dibuat lebih tebal menggunakan pensil alis berwarna hitam, eye shadow 

dengan warna gelap agar terlihat lebih tajam, rona merah muda pada kedua pipi 

agar terlihat lebih segar dan lipstik merah untuk di bibir agar terlihat lebih cantik 

segar menawan. Dengan rias panggung yang digunakan, penari Retno Tanjung 

menjadi lebih cantik dan memenuhi karakter sebagai perempuan pada 

penampilannya. 

4.3.2.3.2 Tata Rias Rambut  

Selain tata rias wajah pada Tari Retno Tanjung juga terdapat tata rias 

rambut. Tata rias rambut pada Tari Retno Tanjung menggunakan sanggul 

tumpeng. Dinamakan sanggul tumpeng karena model sanggulnya yang lancip 

atau mengerucut. Tinggi dari sanggul tumpeng ini sekitar lima belas sampai dua 

puluh sentimeter. Penggunaan sanggul tumpeng ini mempunyai makna yaitu 

mengerucutnya tujuan hidup pada sang pencipta untuk bersyukur atas limpahan 

rezeki yang telah diberikan.  

Pada tata rambut tari Retno Tanjung, selain sanggul tumpeng pada rias 

rambut juga menggunakan cemara atau rambut buatan yang panjang. 

Penggunaan cemara digunakan terlebih dahulu dengan cara, terlebih dahulu 
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rambut dirapihkan lalu diikat. Setelah itu, rambut cemara dikaitkan diantara 

ikatan rambut asli lalu diputar atau digelung rapih dengan diberi jepit biting. 

Kemudian dipasangkan sanggul tumpeng di atas gelungan cemara dan diberi 

tambahan hiasan bunga-bunga, mentul dan iket mahkota. Aplikasinya yaitu sisir 

sasak, hairspray, karet, jepit biting dan harnal. Berikut ini dapat dilihat berupa 

sanggul tumpeng, cemara dan hiasan yang digunakan pada tata rias rambut. 

 
Foto 4.21 1) Sanggul Tumpeng,2) Cemara  

(Sumber: Gemmylang Anjie Rahayu, 6 Januari 2016) 

Foto 4.21 bagian atas adalah sanggul tumpeng yang berukuran tinggi 15 

cm dan rambut cemara yang panjang hitam. Seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya, setelah menggunakan rambut cemara yang telah diikatkan pada 

rambut asli dan digelung rapi lalu dipasangkan sanggul tumpeng di atas 

gelungan rambut. Setelah membentuk sanggul sedemikian rupa, selanjutnya 

adalah memakai hiasan bunga minthi dan simpingandiantara sanggul yang telah 

dibentuk. Dapat dilihat bentuk dari hiasan bunga yang digunakan di bawah ini. 
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Foto 4.22 1) Hiasan bunga minthi, 2)simpingan  

(Sumber: Gemmylang Anjie Rahayu, 6 Januari 2016) 

Foto 4.22 adalah hiasan bunga, yang ada dibagian atas adalah bunga 

minthi yang serupa seperti rangkaian bunga melati dan bunga kantil buatan dari 

kain bukan bunga asli. Lalu yang dibawah adalah hiasan bunga yang disebut 

simpingan, serupa rangkaian bunga melati dan bunga mawar palsu dari kain. 

Kemudian dapat dilihat dibawah ini adalah iket mahkota. 

 
Foto 4.23 Iket Mahkota   

(Sumber: Gemmylang Anjie Rahayu, Januari 2016) 

Foto 4.23 adalah iket mahkota yang di dominasi warna emas dan merah 

dengan dihias manik-manik agar terlihat menarik, digunakan di bagian depan 

dahi. Selanjutnya dapat dilihat yang digunakan dirias rambut adalah cundhuk 

menthul. 
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Foto 4.24 Cundhuk Mentul  

(Sumber: Gemmylang Anjie Rahayu, Januari 2016) 

Foto 4.24 adalah cundhuk mentul yang digunakan di bagian depan 

sanggul dengan cara di tusuk masuk ke dalam sanggul. Berikut adalah tahapan 

proses yang dilakukan untuk tata rias rambut tari Retno Tanjung: 

1. Ikat satu rambut dengan menggunakan sisir lalu diikat karet, kemudian 

dirapihkan dengan hairspray 

2. Memasang rambut cemara yang dikaitkan pada ikatan rambut asli lalu diputar 

atau digelung rapi dan diberi jepit biting 

3. Kemudian memasang sanggul tumpeng di atas gelungan rambut cemara 

dengan posisi keatas, lalu diberi harnal dan menggunakan jepit biting supaya 

rapi dan kuat 

4. Setelah memasang sanggul, dilanjutkan memasang hiasan bunga minthi dan 

simpingan yang dipasang memutar diantara sanggul. Selanjutnya memasang 

mentul di depan sanggul dan menggunakan iket mahkota di depan dahi.  
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Hasil dari tata rias rambut tari Retno Tanjung dapat diihat pada foto 4.25 

dari belakang dan foto 4.26 dari samping. 

 
Foto 4.25 Tata Rias Rambut Tari Retno Tanjung dilihat dari belakang 

(Sumber: Gemmylang Anjie Rahayu 19 Mei 2016) 

 
Foto 4.26 Tata Rias Rambut Tari Retno Tanjung dilihat dari samping 

(Sumber: Gemmylang Anjie Rahayu 19 Mei 2016) 
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Gambar 4.25 dan gambar 4.26 menunjukan hasil dari tata rias rambut. 

Tampak dari belakang sanggul yang dipasang tinggi dan hiasan bunga di 

samping sanggul. Kemudian dari samping dapat dilihat letak cunhuk mentul 

yang digunakan dan iket mahkota 

Setelah dijelaskan apa saja yang digunakan dan tata cara untuk tata rias 

rambut. Dapat dilihat nilai keindahan yang ada pada tata rias rambut tari Retno 

Tanjung yaitu dari sanggul tumpeng yang tinggi  mempunyai arti tersendiri yang 

merupakan perwujudan akan rasa syukur dan hormat kepada Yang Maha Tinggi 

Allah SWT. Hiasan bunga minthi dan simpingan  digunakan sebagai hiasan 

diantara sanggul yang telah dipasang dan diikatan pada rambut dengan maksud 

memberikan kesan seorang putri yang harum wangi seperti bunga. Iket mahkota 

berwarna emas dengan hiasan manik-manik yang digunakan di iket dibagian 

depan dahi, memberi kesan mewah namun sederhana sebagai seorang putri. 

4.3.2.3.3 Tata Busana 

Busana yang digunakan penari Retno Tanjung yaitu dengan kain brukat 

yang dibuat seperti balero sederhana dengan warna yang cerah seperti hijau dan 

merah. Bawahan yang digunakan ialah dengan jarik kain dengan model dodotan 

alit tanpa bokongan yang mengunakan dua kain jarit dengan motif khas Kota 

Tegal, yaitu kain berwarna hitam (bor kantor) yang dikenakan didalam dan kain 

putihan,  kain ini khas dari Kota Tegal. Pada bagian rambut juga dibuat unik 

dengan menggunakan sanggul tumpeng kecil yang tingginya 15 cm 

dimaksudkan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 
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(wawancara:Endang Supadmi, 6 Januari 2016). Dapat dijelaskan bagian-bagian 

busana yang digunakan dalam tari Retno Tanjung sebagai berikut. 

1. Bolero Brukat 

Pada busana tari Retno Tanjung ini menggunakan bolero berkain brukat 

yang dibuat sederhana, dengan lengan tangan yang dibuat pendek. Warna dari 

kain brukat dipilih warna-warna yang cerah seperti, warna hijau, merah, kuning 

dan biru. Pemakaian bolero ini sebelumnya biasanya menggunakan mangset 

berwarna hitam panjang yang dimaksudkan agar tidak terlalu terbuka atau bisa 

juga dengan langsung dengan memakai kemben kemudian memakai kain jarik 

dengan model dodotan alit dari dada, setelah itu dipakaikan bolero. Kesesuaian 

dalam berbusana ini menyesuaikan situasi dimana pertunjukan tari diadakan 

(wawancara: Endang Supadmi, 6 Januari 2016). Dapat dilihat pada foto 4.11  

adalah bolero brukat yang digunakan penari.  

 
Foto4.27 Bolero Brukat 

(sumber: Gemmylang Anjie Rahayu, 6 Januari 2016) 

Foto 4.27 menunjukan busana yang digunakan penari yaitu bolero brukat 

berwarna hijau yang diberi pita emas dipinggir jahitan balero. Balero brukat 

digunakan setelah menggunakan mangset dan kemben.  
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2. Kain Jarik 

Kain jarik untuk busana tari Retno Tanjung menggunakan dua macam 

jarik, yang merupakan ciri khas batik Tegalan, yaitu kain jarik putihan dan kain 

jarik hitam atau yang dinamakan bor kantor. Latar belakang kain bor kantor 

berwana hitam dengan bunga-bunga coklat dan putih. Dengan model dodot alit 

yang dimaksudkan sebagai simbol seorang rakyat. Namun pada penggunaan 

kain jarik dengan model dodotan alit ini tidak seperti gaya Surakarta, bedanya 

pada pemakainnya tidak diberi bokongan. Cara penggunaan kain jarik bor 

kantor terlebih dahulu mulai dari dada hingga menutupi dada ke bawah,dililitkan 

dengan rapi kemudian dilanjutkan dengan kain jarik putihan di lilitkan hingga 

lembaran kain sampai ujung dan diberi peniti, kemudian dililitkan stagen hitam 

agar rapi dan kencang (wawancara: Endang Supadmi, 6 Januari 2016). 

Dapat dilihat dibawah ini yaitu kain jarik bor kantor dan kain jarik 

putihan. 

 
Foto 4.28 Jarik Bor Kantor 

(sumber: Gemmylang Anjie Rahayu, 6 Januari 2016) 

Foto 4.28 adalah kain jarik bor kantor yang berwarna hitam dengan motif 

bunga-bunga coklat dan putih. Kain jarik ini digunakan terlebih dahulu sebelum 
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menggunakan kain jarik putihan. Dapat dilihat di bawah ini adalah kain jarik 

putihan. 

 
Foto 4.29 Kain  Jarik Putihan 

(Sumber: Gemmylang Anjie Rahayu, 6 Januari 2016) 

Foto 4.29 adalah kain jarik putihan. Dasar dari kain jarik ini berwarna 

putih dengan motif bunga-bunga besar dan daunnya. Kain jarik ini digunakan 

menyambung lilitan setelah menggunakan kain jarik bor kantor terlebih dahulu.  

3. Slepe atau Sabuk 

Slepe atau sabuk sebagai pelengkap busana tari Retno Tanjung digunakan 

sebagai ikat pada pinggang. Warna sabuk berwana hitam dengan garis emas 

ditengahnya dan dengan ukuran panjang sekitar satu meter. Cara penggunaan 

slepe ini digunakan setelah stagen dan sampur kemudian dipakai di pinggang 

dengan menggunakan peniti atau jarum pentul(wawancara:Endang Supadmi, 6 

Januari 2016). Berikut dapat dilihat sabuk yang digunakan untuk melengkapi 

penggunaan kostum tari Retno Tanjung. 

 



126 
 

 
 

 
Foto 4.30 Sabuk 

(sumber: Gemmylang Anjie Rahayu, 6 Januari 2016) 

Foto 4.30 adalah sabuk berwarna hitam dengan garis emas. Ukuran 

panjang sabuk satu meter. Sabuk ini digunakan di pinggang yang sebelumnya 

dikaitkan kain sapur lalu pasang sabuk.  

4. Assesoris Gelang dan Anting  

Gelang dan anting yang digunakan pada Tari Retno Tanjung sama seperti 

yang digunakan pada tari umumnya. Kegunaan gelang dan anting ini sebagai 

pelengkap dan pemanis pada busana yang digunakan oleh penari dengan 

menggunakan gelang dipergelangan tangan kanan dan kiri, dan menggunakan 

anting di telingan kanan dan kiri sehingga terlihat lebih menarik (sumber: 

Endang Supadmi, Januari 2016). Berikut dapat dilihat gelang dan anting yang 

digunakan juga untuk melengkapi keseluruhan kostum tari Retno Tanjung.  
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Foto 4.31 1) Gelang, 2) Anting 

(Foto: Gemmylang Anjie Rahayu, 6 Januari 2016) 
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Foto 4.31 adalah gelang dan anting. Gelang dan anting ini berwarna emas 

dengan butir-butir mutiara. Gelang digunakan di pergelangan tangan kanan dan 

kiri dan anting juga digunakan di telinga kanan dan kiri.  

Adapun cara pemakaian tata busana Tari Retno Tanjung sebagai berikut : 

1. Memakai kemben yang dililitkan di badan dan diberi peniti agar kencang 

2. Memakai jarik kain bor kantor dahulu dibuat model dodotan namun tanpa 

bokongan dari dada kemudian dipakaikan memutar, kemudian dilanjut 

sambung kain putihan diluarnya dipakaikan memutar hingga lembaran kain 

sampai ujung, lalu dililitkan stagen hitam dengan rapih dan diberi peniti 

3. Memakai bolero brukat yang telah disesuaikan dan diberi peniti 

4. Memakai dua sampur, pertama di pinggang yang dikaitkan dengan sabuk atau 

slepe, kemudian menggunakan sampur yang dikalungkan dileher dan 

dirapihkan bagian kanan dan kirinya di bagian dada dengan menggunakan 

peniti 

5. Terakhir sebagai pelengkap menggunakan gelang di tangan kanan dan kiri, 

kemudian menggunakan anting-anting di telinga kanan dan kiri dan kalung di 

leher.  

Berikut adalah tata busana komplit yang digunakan oleh penari tari Retno 

Tanjung. Dapat dilihat terdapat dua macam kostum yang digunakan penari. Pada 

saat peneliti melakukan penelitian penggunaan kain jarit yang digunakan dengan 

model rok dengan lipatan di belakang, tidak dengan model dodotan alit seperti 

kostum yang sesungguhnya. Penggunaan kostum yang sesungguhnya dapat 

dilihat model kain jarik dodotan seperti foto 4.33 dengan model dodotan alit 
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tanpa bokong. Kemudian balero brukat yang sesungguhnya seperti foto 4.32 

kemudian yang lainnya seperti rias rambut, perhiasan, asesoris dan sampur sama 

saja. Dijelaskan oleh Ibu Endang Supadmi bahwa itu semua dapat dikreasikan 

dengan segala perkembangan tetapi tidak jauh dari model kostum aslinya 

(Wawancara, Endang Supadmi 19 Mei 2016). 

 
Foto 4.32 Tata Busana Tari Retno Tanjung I 

(sumber: Gemmylang Anjie Rahayu, 19 Mei 2016) 

Foto 4.32 menunjukkan tata busana tari Retno Tanjung yang digunakan 

saat pertunjukan pada tanggal 19 Mei 2016 di acara perpisahan sekolah SMA 

Negeri 1 Kota Tegal pada saat peneliti melakukan penelitian. Busana yang 

digunakan oleh penari diakui oleh Ibu Endang memang tidak sesuai dengan 

kostum asli yang sesungguhnya, hanya saja untuk mencoba berkreasi dengan 

model lainnya. Namun lebih baiknya, menurut Ibu Endang untuk selanjutnya 
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akan menggunakan kostum asli tari Retno Tanjung (Wawancara, Endang 

Supadmi 19 Mei 2016). Kemudian pada foto 4.33 berikut ini dapat dilihat 

dokumentasi foto busana tari Retno Tanjung pada acara berbeda dengan konsep 

kostum yang sama.  

 
Foto 4.33 Tata Busana TariRetno Tanjung II 

(sumber: Endang Supadmi, 2 Juli 2016) 

 

Foto 4.34 menunjukkan tata busana dengan model jarik dodotan alit 

tanpa bokongan, lengkap yang digunakan dari atas kepala hingga 

keseluruhannya.  

Dari keseluruhan bagian-bagian tata busana dan tata cara penggunaan 

busana pada tari Retno Tanjung, dapat dilihat nilai keindahan yang ada pada tata 

busana tari Retno Tanjung yaitu mulai dari busana yang dikenakan dibagian atas 

berupa balero brukat sebagai penggambaran seorang putri dengan busana 

sederhana. Lalu penggunaan kain jarik putihan dan jarik bor kantor yang dibuat 
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dengan model dodotan alit, dengan penggambarnnya sebagai seorang rakyat. 

Kemudian dilengkapi dengan assesoris berupa anting, kalung dan gelang 

sebagai pemanis dan penggunaan dua buah kain sampur yang menunjukan ciri 

khas tari pesisiran. Dengan keseluruhan bagian tata busana yang digunakan 

menjadikan penampilan pertunjukan taru Retno Tanjung menjadi lebih menarik 

di atas panggung. 

4.3.2.3.4 Tata Pentas 

Sebuah pertunjukan tari tidak lepas dari sebuah tempat pementasan. 

Tempat pementasan biasanya dilakukan di tempat terbuka dan tertutup. Pada 

pementasan  Tari Retno Tanjung bisa dilakukan di tempat tertutup atau di tempat 

terbuka. Pertunjukan Tari Retno Tanjung lebih sering dilakukan di dalam 

ruangan. Seperti saat peneliti melakukan penelitian, pertunjukan dilakukan di 

dalam sebuah gedung Rita Century Convention Hall yang beralamat di jalan 

Kolonel Sugiono no. 155 kota Tegal. Selain itu, berdasarkan dokumentasi 

sebelumnya pertunjukan tari Retno Tanjung juga pernah dilakukan di tempat 

terbuka seperti di pendopo kota Tegal, pendopo anjungan di Taman Mini 

Indonesia Indah, dan panggung portabel di acara sekolah atau diacara khusus 

lainnya (wawancara: Endang Supadmi, 6 Januari 2016). 

Tata pentas pada pertunjukan tari Retno Tanjung kali itu dibuat terlihat 

tertata cantik dengan desain konsep pada acara tersebut. Dengan tatanan 

background, properti panggung, tata lampu dan tata suara.  Dapat dilihat  pada 

foto 4.35 berikut  ini adalah tata pentas tari Retno Tanjung yang dilakukan di 

dalam ruangan. 
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Foto 4.34 Tata Pentas dalam ruangan  

(Sumber: Gemmylang Anjie Rahayu, 19 Mei 2016) 

Foto 4.34 menunjukan tata pentas dalam pertunjukan tari Retno Tanjung 

yang dilakukan di ruang tertutup yaitu dalam sebuah gedung. Pada pertunjukan 

tari Retno Tanjung, tata pentas tidak selalu seperti yang ada dalam foto 4.17. 

Tata pentas pada setiap pertunjukan dapat dibuat berbeda dengan menyesuaikan 

tempat dan acara.  

4.3.2.3.5  Pola Lantai  

            Pola lantai atau desain lantai merupakan garis-garis yang dilalui dan 

terbentuk oleh pelaku di arena atau lantai pertunjukan yang dibangun atau dibuat 

melalui lingkaran, lengkung atau garis-garis lurus yang tampak. Pada 

pertunjukan Tari Retno Tanjung pola lantai dibuat menjadi beberapa pola 

sederhana dengan tiga penari. Pola lantai pada pertunjukan tari Retno Tanjung 

dibuat bermacam-macam pola, seperti garis lurus horisontal, garis lurus vertikal, 

setengah lingkaran, iris tempe atau serong, membentuk seperti huruf A dan 

seperti huruf V (wawancara: Endang Supadmi, 6 Januari 2016). Berikut tabel 
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pola lantai tari Retno Tanjung dan dengan keterangan gambar pola lantai 

berdasarkan level dan arah hadap:  

1.               : arah hadap ke depan  

2.               : arah hadap ke samping kiri 

3.               : arah hadap ke samping kanan  

4.         : warna merah untuk level gerak rendah  

5.          : warna kuning untuk level gerak sedang 

6.          : warna hijau untuk level gerak tinggi  

Tabel 4.6 Pola Lantai Tari Retno Tanjung 

No. Urutan 

Ragam 

Gambar Pola Lantai Keterangan 

1. Awal jalan 

masuk 

panggung   

 

Pada awal masuk, penari 

bari dari sudut kiri badan 

hadap ke sudut kanan, 

kemudian jalan lurus 

kedepan dengan 

jarakyang semakin 

melebar, lalu hadapan 

menjadi ke depan dengan 

formasi jejer lurus 

horisontal. 

2. Gerak sindhet 

pertama  

 

Setelah jejer lurus, jalan 

srisig muter membentuk 

angka delapan. Denga 

posisi awal hadap depan 

kemudian belok ke kanan 

diikuti penari selanjutnya 

mengikuti. Kemudian 

membentuk seperti huruf 

V. 

3. Gerak ukel 

karno tawing 

 

Pada posisi ini, saat 

ragam  ukel karno tawing 

penari melangkah maju 2 

x 8 hitungan maju,lalu 

balik kanan 2 x 8 

hitungan maju dengan 

arah hadap kebelakang. 



133 
 

 
 

Kembali 2 x 8 hitungan 

penari bagian tengah 

balik kanan, penari kanan 

dan kiri belok kanan 

langkah maju temu 

tengah lalu  jalan muter 

srisig  

4.  Gerak ukel 

seak double 

 

Setelah jalan puter srisig, 

posisi menjadi seperti 

huruf A kembali. 

Hitungan 2x 8 langkah 

maju, penari yang 

ditengah berhenti. Penari 

kanan dan kiri 

melangkah belok kanan 

dan kiri maju 2x 8 

hitungan. Lalu penari 

tengah balik kanan 

dengan langkah maju 2x 

8 hitungan kemudian 

balik kanan hadap depan 

melangkah bersama 2x 8 

hitungan, lanjut jalan 

srisig  

5. Gerak tracat 

miring  

 

Kembali setelah jalan 

srisig pindah posisi 

penari yang ditengah 

menghadap ke kanan 

dengan hitungan 2x 8 

langkah ke kanan dan 

kiri. Kemudian kembali 

balik hadap ke depan 

masuk ragam sembahan. 

6.  Ragam gerak 

sembahan  

 

Pada saat ragam 

sembahan, posisi menjadi 

seperti huruf A. Penari 

bagian tengah duduk 

simpuh. Penari bagian 

kanan dna kiri tetap 

berdiri.  
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7. Ragam gerak 

trap tawing 

bokong 

 

penari bagian tengah 

belok hadap ke samping 

kanan dengan hitungan 

1x 8 kemudian balik 

kanan. Penari bagian 

kanan dan kiri juga 

langkah ke arah samping 

kanan dan kiri. 

Kemudian sindhet dan 

jalan srisig muter. 

8. Ragam udar 

tampar 

 

Setelah jalan srisig, 

ragam udar tampar temu 

tengah dengan posisi 

saling berhadapan lalu 

lanjut ragam trap bokong 

melangkah berlawanan 

kemudian menjadi satu 

baris. 

9. Ragam miyak 

toya  

 

Pada trap bokong, posisi 

menjadi satu baris 

vertikal dengan 

menghadap ke depan. 

Lalu jalan tracat mundur 

putar, kemudian udar 

tampardan masuk ragam 

pentangan sampur. Pada 

ragam pentangan sampur 

posisi masi satu baris 

lurus kedepan dengan 

posisi penari yang di 

depan duduk simpuh, 

penari tengah setengah 

duduk dan yang bagian 

belakang berdiri dengan 

sikap mendhak.kemudian 

kembali berdiri menuju 

ragam laku telu.  

10. Ragam gerak 

laku telu 

 

Dari posisi sebelumnya, 

kemudian masuk ragam 

laku telu posisi menjadi 

datu baris horisontal 

dengan posisi hadap 

mengikuti langkah hadap 

kanan dan hadap kiri. 

Lalu sindhet jalan srisig.  
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11. Ragam gerak 

balang mega 

 

Setelah jalan srisig 

muter, udar tampar 

dengan posisi iris tempe 

atau serong ke sudut kiri 

masuk ragam balang 

mega. Dengan hitungan 

2x 8 langkah maju dan 

2x 8 hitungan langkah 

mundur. Kemudian lanjut 

ragam gerak kepetan. 

Dengan hitungan 1x 4 

hadap depan terus balik 

belakang lalu jalan trecet 

putar. 

12. Ragam gerak 

trap bahu  

 

Setelah jalan trecet, 

masuk ragam trap bahu 

dengan posisi 1-2 dengan 

daling berhadapan. 

Kemudian sindhet dan 

jalan srisig putar dan 

kembali ke posisi. Masuk 

ragam nyerok mina 

dengan langkah mundur 

dengan pindah posisi 

berlawanan kemudian 

menjadi temu tengah lalu 

jalan srisigkemudaian 

masuk ragam piletan 

mina. 

13. Ragam gerak 

piletan mina 

 

Setelah jalan muter srisig 

kemudian posisi menjadi 

iris tempe atau serong ke 

sudut kanan. Dengan 

langkah memutar ke 

kanan. Kemudian jalan 

srisig masuk ragam 

ciretan toya. 

14. Ragam gerak 

ciretan toya 

 

Setelah posisi 

sebelumnya kemudian 

masuk ragam ciretan 

toya posisi menjadi 2 

disisi kanan dan 1 disisi 

kiri dengan arah 

berhadapan. Kemudian 

jalan tracat masuk ke 

ragam udar rikma. 
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15. Ragam gerak 

udar rikma 

 

Pada saat ragam gerak 

udar rikma posisi 

menjadi seperti A. Penari 

bagian tengah duduk 

simpuh dan penari bagian 

kanan dan kiri berdiri 

dengan sikap mendhak. 

16. Ragam gerak 

embatan  

 

Dari posisi udar rikma, 

kemudian masuk ragam 

embatan menjadi satu 

baris horisontal dengan 

menghadap ke depan. 

Lalu seblak kanan atas 

kemudian jalan srisig 

putar membentuk angka 

delapan dengan hitungan 

3x 8 lalu jalan pulang ke 

belakang panggung  

seperti awal masuk.  

(wawancara: Endang Supadmi, 19 Mei 2016) 

Tabel 4.6 menjelaskan gambaran dari pola lantai pada pertunjukan tari 

Retno Tanjung yang dibuat oleh ibu Endang Supadmi bersama para penari yaitu, 

Desi, Ega dan Yasmine. Pola lantai dalam tari Retno Tanjung tidak selalu 

berpola seperti yang sudah digambarkan di atas. Pola lantai pada pertunjukan 

tari Retno Tanjung dapat dikreasikan dan dikembangkan lebih bebas lagi 

berdasarkan ruang dan jumlah para penari.  

Pola lantai pada penampilan pertunjukan tari Retno Tanjung dibuat untuk 

memperindah pertunjukan. Dalam pembuatan pola lantai yang harus 

diperhatikan adalah jumlah penari, ruangan atau tempat pertunjukan dan gerak 

tari. Dari gambaran pola lantai pada penampilan pertunjukan tari Retno Tanjung, 

dapat dilihat nilai keindahan pada pola lantai yang dibuat beberapa variasi. 

Bentuk pola dengan garis horisontal, pada pola lantai ini penari berbaris 

membentuk garis lurus ke samping memberikan kesan lembut. Kemudian, pola 
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dengan garis vertikal  penari membentuk garis lurus dari depan ke belakang. 

Dengan pola lantai garis vertikal menampilkan kesan sederhana tapi kuat. Pola 

lantai iris tempe atau diagonal, penari membentuk garis diagonal atau serong ke 

samping kanan atau kiri, memberikan kesan dinamis dan kuat. Lalu, pola lantai 

setengah lingkaran dibuat untuk memberikan kesan manis. 

4.3.2.3.6 Tata Lampu dan Tata Suara 

Tata lampu merupakan unsur pendukung tari dari sebuah penampilan 

pertunjukan tari. Pada saat penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pertunjukan 

tari Retno Tanjung pada saat itu berada dalam ruangan yaitu di gedung Rita 

Century Convention Hall  kota Tegal. Pada gedung tersebut sudah di settingkan 

tata lampu dan tata suara dengan kualitas yang cukup baik untuk menunjang 

dalam setiap penampilan acara. Tata lampu pada gedung tersebut ada 18 lampu 

par yang di pasang menggantung di atas depan panggung dan 6 lampu par led di 

bawah diantara panggung. Kemudian tata suara dalam panggung ada empat buah 

sound besar di bagian depan panggung yang menunjang suara dari musik tari 

dalam pertunjukan. 

Pertunjukan tari Retno Tanjung tidak selalu dilakukan di dalam ruangan 

atau gedung. Tari Retno Tanjung bisa juga ditampilkan di luar ruangan dengan 

tata lampu ketika siang hari dapat menggunakan sedikit lampu karena sudah 

terbantu dengan sinar matahari dan ketika malam hari dapat menggunakan tata 

lampu berupa lampu general. Tata suara pada panggung di luar ruangan juga 

menggunakan sound systematau sound tape bergantung dengan tempat dan acara 

dalam pertunjukannya(wawancara: Endang Supadmi, 6 Januari 2016). Dapat di 
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lihat foto 4.18 di bawah adalah tata lampu dan tata suara dalam ruang 

pertunjukan tari Retno Tanjung. 

 
Foto 4.35 Tata Lampu dan tata suara dalam ruangan.  

(Sumber: Gemmylang Anjie Rahayu, 19 Mei 2016) 

Foto 4.35 menunjukan no 1) lampur par, 2) lampu par led, 3) sound dan 

menunjukan tata lampu dalam ruang pertunjukan yang telah di setting di depan 

atas dengan jumlah 18 lampu par,6 lampu par led di bagian bawah dan 4 buah 

sound di dalam panggung.  

4.3.2.3.7  Pelaku  

Pelaku dalam pertunjukan tari Retno Tanjung adalah  penari. Dapat 

dijelaskan penari  disini ialah seorang yeng menarikan tari Retno Tanjung yang 

menampilkan pertunjukan tari dengan menggunakan rias dan busana yang telah 

disesuaikan. Seperti yang telah dijelaskan, tari Retno Tanjung merupakan tarian 

putri tunggal yang dapat ditarikan secara perorangan ataupun berkelompok. 

Dalam berkelompok pun tidak ada batasan jumlah tertentu dalam penampilan 

pertunjukannya. Syarat utama untuk menarikan tari Retno Tanjung adalah 

ditarikan oleh perempuan. Untuk usia seorang penari Retno Tanjung,dapat 
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dilakukan dari usia remaja hingga dewasa.  Pada penelitian yang dilakukan kali 

ini pertunjukan tari Retno Tanjung dilakukan oleh tiga orang penari. Pelaku 

dalam Tari Retno Tanjung terdiri atas tiga penari putri yang berusia remaja 

SMA.Tiga penari Retno Tanjung ini tidak selalu menari bersama. Penari dalam 

pertunjukan tari Retno Tanjung ini merupakan siswi-siswi pilihan yang memiliki 

potensi tari yang baik. Para penari masing-masing juga memiliki prestasi yang 

sebelumnya telah mereka peroleh diberbagai acara dan tempat.Berikut profil 

penari Retno Tanjung pada saat peneliti melakukan penelitian: 

1.  Nama     : Divanka Alci Egaria 

Tempat Tanggal Lahir  : Tegal, 4 Juli 2000 

Sekolah Saat Ini    : SMA Negeri 1 Kota Tegal 

Prestasi yang pernah diperoleh  : Juara 1 Pekan Seni daerah di Kota Tegal 

2.  Nama     : Yasmin Laila Syahda  

Tempat Tanggal Lahir  : Tegal, 29 Agustus 2000 

Sekolah Saat Ini    : SMA Negeri 1 Kota Tegal  

Pretasi yang pernah diperoleh  : 1) Juara 3 Pekan Seni Daerah,2) Juara 2 

Pekan Seni Kota, 3)Harapan 3 Lomba Fls2n 

kota 

3.  Nama     : Desi  

Tempat Tanggal Lahir  : Tegal, 3 Desember 2000 

Sekolah Saat Ini    : SMA Negeri 1 Kota Tegal   

Prestasi yang pernah diperoleh : Juara 1 Pekan Seni Kota Tegal 
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Berikut adalah foto dari para penari tari Retno Tanjung. Biodata dari 

penari urut nama dari sebelah kiri, ke tengah dan sebelah kanan. 

 
Foto4.36 Penari Retno Tanjung  

(sumber: Gemmylang Anjie Rahayu, 19 Mei 2016) 

Foto 4.36 adalah foto penari Retno Tanjung yang tampil pada acara 

perpisahan sekolah di SMA Negeri 1 kota Tegal. Para penari menggunakan 

kostum lengkap dengan warna-warna cerah pada kostum yang dibuat agar 

menarik.  

4.3.2.3.8  Properti  

Properti merupakan salah satu unsur pendukung yang mempunyai daya 

tarik tersendiri untuk memikat penonton. Pada Tari Retno Tanjung properti yang 

digunakan hanya berupa dua buah sampur yang berbeda warna cerah dengan 

warna yang disesuaikan dengan warna kostum yang digunakan.  

Sampur yang digunakan pada tari Retno Tanjung ini menggunakan dua 

sampur. Dua sampur ini adalah sebagai ciri khas dari tari pesisiran, yang telah 

diketahui tarian ini merupakan tari dari daerah kota Tegal yang berada diantara 
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pantai laut utara. Sampur yang digunakan berwarna-warna cerah seperti warna 

merah muda, hijau, kuning dan merah. cara pemakaian sampur dipakai pada 

leher dengan sisi yang sama dan dipasang pada pinggang yang kemudian 

diberikan sabuk atau slepe agar kencang (wawancara: Endang Supadmi, 6 

Januari 2016). Berikut dapat dilihat kain sampur yang digunakan untuk menari 

tari Retno Tanjung. 

 
Foto 4.37 Sampur 

(Sumber: Gemmylang Anjie Rahayu, 6 Januari 2016) 

Foto 4.37 adalah kain sampur berwarna merah muda dan hijau. Dua 

sampur ini digunakan dengan cara sampur satu di kalungkan di leher dan 

satunya lagi di kaitkan di pinggang. warna sampur yang digunakan selalu 

bervariasi dengan dua warna yang berbeda dengan warna-warna cerah. 

4.4 Bobot atau Isi  

Bobot dalam tari berarti nilai yang diberikan kepada pelaku seni oleh 

penikmat seni serta cerita yang disampaikan dalam tarian yang diungkapkan 

melalui gerakan yang indah. Selain itu bukan hanya dapat dilihat semata-mata 

tetapi juga apa yang dirasakan atau dihayati sebagai makna dari wujud kesenian. 

Dapat dijelaskan bobot yang ada dalam Tari Retno Tanjung mempunyai tiga 

aspek, yaitu: 
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4.4.1 Suasana 

Suasana dalam tari merupakan suatu hal yang penting karena akan 

membawa penonton untuk memahami dengan sempurna. Suasana muncul 

karena adanya aspek-aspek yang mendukung tari Retno Tanjung yaitu ragam 

gerak yang berbeda, iringan tari yang memiliki dinamika, dan dipadukan dengan 

tata rias busana yang membuat lebih menarik.Pada Tari Retno Tanjung, suasana 

yang muncul dalam pertunjukannya ada beberapa suasana yaitu dengan suasana 

dinamis dan gembira.  

Suasana dinamis terdapat pada perpaduan antara tempo dan ritme gerak 

dari awal gerak tari Retno Tanjung. Selain itu syair dalam iringan musik tari 

Retno Tanjung juga membuat suasana tersendiri yang menceritakan isi dalam 

tari Retno Tanjung. Perpaduan gerakan-gerakan dalam tari Retno Tanjung 

menimbulkan suasana gembira. Suasana gembira terdapat pada ragam gerak 

ciretan toya yang dimaksudkan menunjukan rasa kegembiraannya bermain air. 

(wawancara: Endang Supadmi, 6 Januari 2016). 

Suasana pertunjukan tari Retno Tanjung dibangun dari penjiwaan atau 

penghayatan yang dilakukan oleh para penari. Penghayatan penari tidak hanya 

pada penghayatan gerak melaikan penghayatan terhadap iringan. Penari dalam 

pertunjukan harus melakukan penghayatan yang utuh seperti penghayatan 

terhadap ekspresi yang harus dimunculkan agar lebih membangun suasana 

pertunjukan.  
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4.4.2 Gagasan atau Ide 

Gagasan atau ide merupakan hasil pemikiran konsep tentang pandangan 

dan pendapat pada suatu cerita dalam pertunjukan. Gagasan atau ide dalam tari 

Retno Tanjung memiliki tema non dramatik. Dalam penyajiannya tari Retno 

Tanjung tidak menggunakan bagian dari sebuah cerita, melainkan 

menggambarkan sesuatu. Gagasan atau ide yang ada dalam Tari Retno Tanjung 

dapat dilihat pada temanya yang menceritakan kondisi dan aktivitas masyarakat 

kota Tegal.  

Dapat dijelaskan tema tari Retno Tanjung menggambarkan kebersamaan 

dan keanggunan seorang wanita pesisir kota Tegal. Dalam tari tersebut penari 

melakukan ragam gerak yang menggambarkan seorang wanita pesisir atau putri 

nelayan yang sedang mencari dan mengolah hasil dari laut dengan penuh rasa 

suka cita bahagia yang tak lupa pula untuk selalu bersyukur atas nikmat dan 

limpahan rejeki yang Allah berikan. Dalam ragam geraknya, penari melakukan 

gerak sesuai dengan aktivitas yang biasa dilakukan oleh seorang nelayan dengan 

dikreasikan menjadi gerak tari dengan memenuhi karakter seorang wanita yang 

anggun (Wawancara: Endang Supadmi, 6 Januari 2016). 

4.4.3 Ibarat atau Pesan 

Ibarat atau pesan yang dapat disampaikan pada Tari Retno Tanjung dapat 

kita lihat. Ragam gerak dan cerita yang terkandung dalam Tari Retno Tanjung 

mengajarkan kita akan nilai sosial. Dapat dilihat sebagai masyarakat yang 

bekerja sebagai nelayan atau yang beraktivitas di daerah pantai, mereka 

memiliki jiwa sosial yang tinggi yaitu saling membantu dan bekerja sama. Jiwa 
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sosial yang tinggi pun mengajarkan agar tidak lupa akan rasa nikmat untuk 

selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan.Kemudian dalam 

wawancaranya, menurut ibu Endang Supadmi tanggal 6 Januari 2016:  

“Tarian ini menggambarkan kebersamaan dan keanggunan wanita 

pesisir kota Tegal, tari Retno Tanjung mengajarkan kita untuk selalu 

bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa  dan serta melestarikan apa 

yang masih bisa kita nikmati didunia”. 

 

Dapat dijelaskan pesan yang disampaikan dalam tari Retno Tanjung ialah 

berupa pesan kehidupan, nasihat, dan pesan moral. Pesan-pesan yang ingin 

disampaikan dalam tari Retno Tanjung adalah mengajarkan untuk menjaga suatu 

kebersamaan dalam hidup dengan sesama makhluk hidup untuk selalu bekerja 

sama. Selain itu, pesan religius ditunjukkanuntuk selalu bersyukur atas rizki 

yang telah Allah SWT beridan menjaga yang telah Allah berikan kepada kita 

semua.  

Pada tata busana yang digunakan pada tari Retno Tanjung juga memiliki 

pesan yang ingin disampaikan. Penggunaan bolero brukat dan kain jarik dengan 

model dodotan alit yang merupakan penggambaran sifat sederhana seorang putri 

nelayan dengan pembawaannya yang anggun.  

4.5  Penampilan  

Penampilan dimaksudkan untuk menunjukan bagaimana cara kesenian 

itu disajikan atau disuguhkan kepada yang menikmati. Untuk itu dalam sebuah 

pertunjukan dalam penampilan mempunyai tiga unsur yang berperan, dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 
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4.5.1 Bakat 

Bakat seseorang memiliki porsinya masing-masing dan bakat biasanya 

dimiliki mulai dari orang ketika masih kecil atau telah dewasa. Untuk mencapai 

bakat yang diinginkan maka seseorang harus rajin melatih diri secara rutin dan 

tekun. Pada penari Tari Retno Tanjung para penari memiliki bakat potensi 

menari yang cukup baik. Penari Retno Tanjung masing-masing memiliki bakat, 

mereka rajin berlatih tari secara rutin untuk terus mengolah bakatnya. Penari 

yang kurang bakatnya dapat mencapai kemahirannya dalam sesuatu dengan 

melatih diri setekun-tekunnya. Dari teknik gerak yang memang harus terus rajin 

berlatih agar dapat melakukan gerak tari dengan teknik yang baik dan benar 

(wawancara: Endang Supadmi, 6 Januari 2016).  

Keindahan yang dilihat dari bagaimana tari  tersebut ditampilkan, 

dengan bakat yang ada dalam diri penari merupakan dasar untuk mengolah atau 

melatih tubuh  menjadi penari  yang bagus pada saat pementasan, dengan  

didukung oleh tata panggung serta tata lampu untuk menggambarkan suasana 

tari. 

4.5.2 Keterampilan  

Keterampilan atau kemahiran penari Tari Retno Tanjung untuk 

mendapatkan hasil yang baik dilakukan untuk mencapainya dengan latihan.  

Keterampilan seorang penari didapatkan selain dari  latihan rutin juga berlatih 

teknik-teknik dasar tari seperti ngrayung, nyekithing, mendhak, srisig dan teknik 

gerak lainnya, agar pada saat pertunjukan menampilkan dengan baik dan indah. 

Para penari Retno Tanjung dalam prosesnya dengan tekun selalu berlatih 
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sebelum akan diadakan pertunjukan. Selain agar hafal dengan tarian juga dapat 

menjadikan hasil yang maksimal. 

Sebagai penari selain berlatih secara teknis juga harus mampu 

menanamkan rasa dalam tarian sehingga jiwa dalam tari tersebut dapat dicapai 

atau yang dapat disebut dalam tari yaitu wiraga, wirama dan wirasa. Wiraga 

merupakan kelenturan penguasaan teknik tenaga, dalam tari Retno Tanjung 

penari juga harus dapat melakukan teknuk gerak dengan baik dengan  

penguasaan ruang serta ungkapan yang jelas dan bersih. Wirama adalah 

pengaturan tempo dan ritme yang penting yang erat sekali hubungannya dengan 

irama, pada penari Retno Tanjung harus memahami tempo gerak dengan 

menyesuaikan ritme iringan musik dengan seimbang. Lalu, wirasa adalah aspek 

yang bersifat rohaniah yang memberikan dan mendukung secara keseluruhan 

pada tarian yang sedang dibawakan. Dalam membawakan tari Retno Tanjung, 

selain dapat menguasai teknik gerak dengan baik, lalu menyesuaikan gerak dan 

iringan dengan seimbang seorang penari pun harus dapat menjiwai rasa dari tari 

tersebut yang sangat berpengaruh besar saat dalam penampilan 

pertunjukan(wawancara: Endang Supadmi, 6 Januari 2016). 

4.5.3 Sarana 

Sarana dalam pertunjukan sangat mempengaruhi sebuah penampilan 

karya seni. Sarana atau media yang digunakan sebagai sarana pendukung 

penyajian tari Retno Tanjung adalah tata panggung, tata sura, tata dan tata 

busana serta make up yang dikenakan oleh penari. Tata panggung yang 

digunakan pada pertunjukan tari Retno Tanjung dapat dibuat secara luas atau 
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pun tidak, dan dapat disediakan di luar ruangan maupun luar lapangan 

bergantung dengan acara yang sedang diadakan. Dekorasi panggung pada 

pertunjukan tari Retno Tanjung dibuat menarik dengan tatanan properti 

panggung yang membuat sajian tari Retno Tanjung menarik. Kemudian ada 

iringan musik yang didukung dengan alat media berupa sound system dan 

speaker yang digunakan untuk menjalankan iringan musik tari dan pengeras 

suara. Lalu ada tata cahaya atau lighting yang disiapkan saat pertunjukan 

bergantung dengan tempat pertunjukan. Seluruhnya ini sangatlah penting untuk 

menunjang penampilan, jika ada sarana yang kurang bisa dikatakan pertunjukan 

itu kurang baik dan tidak sempurna (wawancara: Endang Supadmi, 6 Januari 

2016). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Estetika 

Tari Retno Tanjung di Padepokan Seni Kaloka Kota Tegal dapat dilihat dari 

bentuk, isi, dan penampilan dari tari Retno Tanjung. Bentuk pertunjukan tari 

Retno Tanjung nampak pada pola pertunjukannya yaitu bagian awal, bagian inti 

atau isi dan bagian akhir serta aspek-aspek yang mendukung pertunjukan tari 

Retno Tanjung yaitu gerak, tema, iringan, pelaku, pola lantai ,  tata rias busana, 

tata suara can cahaya, tata panggung dan properti.  

Estetika tari retno Tanjung dari segi bentuk pertunjukannya nampak pada 

gerak yang dilakukan penari yang sesuai dengan urutan ragam gerak yang 

diiringi musik tari Retno Tanjung yang berkesinambungan dengan gerak yang 

memunculkan kesan dinamis dan lincah. Gerak yang dilakukan tari Retno 

Tanjung cenderung berlevel sedang seperti pada ragam gerak udar tampar yang 

dilakukan dengan tempo sedang atau mengalun namun sedikit cepat memberi 

kesan lincah. Kesan tersebut muncul karena tempo dalam sajian tari 

menggunakan tenaga dengan kekuatan sedang yang sama. Kesan lincah timbul 

saat tempo yang digunakan cepat. Kesan dinamis timbul pada saat iringan sesuai 

dengan ketukan gerak dan iringan yang dimainkan dan memberikan aksen-aksen 

pada gerak. Penggunaan tata rias busana juga menjadi aspek pendukung pada 

penampilan tari Retno Tanjung.  Warna busana mencerminkan kesan tersendiri. 
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Warna-warna cerah memberikan kesan lebihhidup dengan memenuhi karakter 

seorang penari di atas panggung. Selain itu, penggunaan tata lampu, tata suara, 

dan tempat pentas yang telah di desain pada saat penampilan pertunjukan dengan 

dekorasi pada penampilan pertunjukan.  

Isi pertunjukan tari Retno Tanjung memunculkan ide, pesan dan suasan 

tersendiri. Ide tari Retno Tanjung adalah suatu gambaran putri nelayan yang 

sedang beraktivitas di dekat pantai mencari dan mengolah ikan. Suasana yang 

ada pada pertunjukan tari Retno Tanjung memiliki kesan suasana yang gembira, 

dilihat saat penari ragam ciretan toya atau bermain air. Pesan yang terkandung 

dalam pertunjukan tari Retno Tanjung adalah pesan kehidupan, nasihat, dan 

pesan moral. Pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam tari Retno Tanjung 

adalah mengajarkan untuk menjaga suatu kebersamaan dalam hidup dengan 

sesama makhluk hidup untuk selalu bekerja sama. Selain itu, pesan religius 

ditunjukkan untuk selalu bersyukur atas rizki yang telah Allah SWT beri dan 

menjaga yang telah Allah berikan kepada kita semua.  

Penampilan tari Retno Tanjung dapat dilihat melalui bakat, keterampilan 

dan sarana. Bakat dari penari dapat dilihat dari rasa keinginan dan potensi dalam 

diri penari untuk menari. Kemudian, keterampilan didapatkan tari latihan-latihan 

dengan teknik dasar gerak tari dengan terus berlatih dengan rajin untuk 

mendapatkan hasil yang baik dan diinginkan. Sedangkan, sarana atau media 

yang mendukung pertunjukan tari Retno Tanjung seperti sound system dan 

lighting, serta dekorasi yang cantik mampu mendukung pertunjukan tari Retno 

Tanjung  



149 
 

 
 

5.2 Saran  

Saran yang ingin disampaikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian 

yaitu dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi Pelaku Pertunjukan Tari Retno Tanjung  

Penari tari Retno Tanjung diharapkan akan terus berlatih dengan rutin 

lagi mengenai teknik dasar gerak tari untuk meningkatkan kualitas gerak saat 

menari. Kemudian, diharapkan juga penari dapat menguasai tari retno Tanjung 

untuk dikemudian hari digunakan untuk kegiatan yang baik misalnya dapat di 

tampilkan di suatu acara atau dapat diajarkan kembali pada generasi selanjutnya.  

5.2.2 Bagi Padepokan Seni Kaloka Kota Tegal 

Pada Padepokan Seni Kaloka sebagai salah satu sanggar yang berada di 

Kota Tegal diharapkan dapat terus mengembangkan karya yang ada di 

dalamnya. Dalam kegiatan yang telah dijalankan agar tetap dijaga kelestariannya 

untuk lebih menarik lagi agar bibit-bibit penerus selanjutnya mau mengikuti 

latihan menari. 

5.2.3 Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal 

Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal hendaknya 

lebih mengembangkan dan memperhatikan lagi potensi kesenian daerah yang 

ada di Kota Tegal dengan mengadakan pentas budaya yang rutin dilakukan 

setiap tahunnya untuk lebih dikenalkan kepada masyarakat. Kemudian, dengan 

diangkatnya tari Retno Tanjung yang saat ini telah diangkat menjadi tarian khas 

dari Kota Tegal, diharapkan pemerintah agar terus memperhatikan keberadaan 

kesenian daerahnya agar tetap terjaga. Selain itu, pemerintah terkait dapat 
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melibatkan lembaga-lembaga seni yang ada dalam kegiatan seni baik tingkat 

kabupaten, nasional maupun internasional sebagai wujud aspresiasi positif  bagi 

kemajuan kesenian daerah di Kota Tegal.  
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Lampiran 1 Pedoman Penelitian 

Peneliti melakukan observasi dalam penelitian ini dengan berfokus pada 

gambaran umum lokasi penelitian, letak geografis, kondisi fisik wilayah, 

kependudukan dan bentuk pertunjukan tari Retno Tanjung di Padepokan Seni 

Kaloka Kota Tegal. 

1. Bagaimana gambaran umum lokasi penelitian: 

1. Letak lokasi penelitian 

2. Kondisi geografis atau lingkungan alam 

2. Bagaimana kondisi penduduk: 

1. Berdasarkan jenis kelamin  

2. Berdasarkan pendidikan 

3. Berdasarkan mata pencaharian 

4. Berdasarka agama 

3. Bagaimana bentuk tari Retno Tanjung: 

1. Asal-usul tari Retno Tanjung 

2. Ragam gerak tari Retno Tanjung 

3. Rias dan busana yang digunakan pada tari Retno Tanjung  

4. Iringan dan tembang yang digunakan dalam tari Retno Tanjung  

5. Ciri khas dari tari Retno Tanjung  

4. Apa saja estetika dalam tari Retno Tanjung: 

1. Keindahan gerak yang ditarikan pada tari Retno Tanjung 

2. Keserasian rias dan busana yang digunakan pada tari Retno Tanjung 
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3. Keserasian iringan dan tembang yang digunakan untuk mengiringi tari Retno 

Tanjung 

 

B. Pedoman wawancara 

Instrumen wawancara dengan pencipta tari Retno Tanjung di  Padepokan Seni 

Kaloka Kota Tegal: 

1. Bagaimana awal mula dibentuknya tari Retno Tanjung ? 

2. Apa arti dari Retno Tanjung? 

3. Berapa jumlah anggota penari tari Retno Tanjung ? 

4. Apa keunikan dari tari Retno Tanjung ? 

5. Apa saja estetika yg terdapat pada tari Retno Tanjung ? 

6. Apa saja nama ragam gerak yang ada pada tari Retno Tanjung ? 

7. Bagaimana tata rias dan busana yang digunakan pada tari Retno Tanjung ? 

8. Jenis iringan musik apa yang digunakan untuk mengiringi tari Retno 

Tanjung ? 

9. Alat musik apa saja yang digunakan pada mengiringi tari Retno Tanjung ? 

10. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai tari Retno Tanjung ? 

 

C. Pedoman dokumentasi 

1. Video tari 

2. Foto tata rias dan busana tari 
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Lampiran 2 Pedoman Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada pemilik Padepokan Seni Kaloka yang serta 

pencipta tari Retno Tanjung, penari tari Retno Tanjung dan wakil dari Dinas 

Pendidikan Kota Tegal. Berikut adalah daftar pertanyaan: 

1. Pemilik Padepokan Seni Kaloka dan Pencipta tari Retno Tanjung 

1). Sejak kapan Padepokan Seni Kaloka berdiri? 

2). Bagaimana keaktifan Padepokan Seni Kaloka untuk latihan menari? 

3). Siapa saja dan berapa jumlah siswa di Padepokan Snei Kaloka? 

4). Apa arti dari nama tari Retno Tanjung? 

5). Sejak kapan tari Retno Tanjung diciptakan? 

6). Tari Retno Tanjung mempunyai penggambaran apa? 

7). Bagaimana bentuk pertunjukn tari Retno Tanjung? 

8). Ragam gerak apa saja dalam tari Retno Tanjung? 

9). Dimana biasanya pertunjukan tari Retno Tanjung dipentaskan? 

10). Apa keunikan yang ada dalam tari Retno Tanjung? 

11). Apa jenis iringan musik yang digunakan pada tari Retno Tanjung? 

12). Apa nilai estetis yang terkandung dalam tari Retno Tanjung? 

13). Bagaimana keserasian rias busana yang digunakan tari Retno Tanjung? 

14). Bagaimana keserasian iringan musik dan tembang pada tari Retno 

Tanjung? 

15). Apa keindahan gerak yang ada pada tari Retno Tanjung? 

2. Penari Tari Retno Tanjung 

1). Siapa yang melatih tari Retno Tanjung? 
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2). Adakah jadwal rutin untuk berlatih tari Retno Tanjung? 

3). Apa saja kostum yang dikenakan pada saat menari tari Retno Tanjung? 

4). Karakter apa yang dibawakan saat menari tari Retno Tanjung? 

5). Dari mana Anda mendapatkan bakat dan keterampilan menari? 

3. Wakil anggota Dinas Pendidikan Kota Tegal 

1). Bagaimana proses pengangkatan tari Retno Tanjung menjadi tarian khas 

kota Tegal? 

2). Apa yang menjadikan tari Retno Tanjung diangkat? 

3). Bagaimana harapan untuk tari Retno Tanjung sebagai salah satu 

kebudayaan daerah kota Tegal? 
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Lampiran 3 Pedoman Dokumentasi  

Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian Estetika Tari Retno 

Tanjung di Padepokan Seni Kaloka Kota Tegal sebagai berikut: 

1. Lokasi objek penelitian 

2. Video pemetasan tari Retno Tanjung 

3. Foto pementasan tari Retno Tanjung 

4. Foto rias dan busana tari Retno Tanjung 

5. Foto penari tari Retno Tanjung 

6. Foto ragam gerak tari Retno Tanjung 
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Lampiran 4 Surat Keterangan Dosen Pembimbing 
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Lampiran 5 Surat Permohonan Observasi  
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Lampiran 6 Surat Permohonan Izin Penelitian  
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Lampiran 7 Surat Keterangan Penelitian  



164 
 
 

 

 

Lampiran 8 
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Hasil Dokumentasi 

 

Dok. 1 Penampilan penari di atas panggung 

 

Dok. 2 Peneliti bersama penari Desi dan Ega 
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Dok. 3 Peneliti bersama narasumber Endang Supadmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 
 
 

 

 

 

Lampiran 9  

Lirik Tembang Tari Retno Tanjung 

Laras Slendro  

Memuji ing ming ngersani Illahi 

Ngaturaken salam kawengku ngelem syukur 

Mawi lan paringi  

Berkah lan uga gumintiring rejeki 

Awujud panen mina 

Mugiyo misuwur  

Bungah-bungah para warga 

Ning tepi ning samudra 

Datan kantun retna ning tanjung 

Ingkang sami suka-suka 

Sami aglar ing pesisir 

Ambeksa amerak ati 

Tinambah asung pepuja 

Mringarsani gusti 
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Lampiran 10 

Biodata Narasumber 

 

1.  Nama    : Endang Supadmi  

Jenis Kelamin  : Perempuan  

Tempat, tanggal lahir  : Karanganyar, 4 Juli 1964 

Alamat   : Jl. Subali, Gg.buntu, Gg.8 Rt 12 Rw 02 

Pekerjaan   : PNS 

Jabatan   : Guru Seni Budaya di SMA Negeri 1 Kota Tegal 

 

2.  Nama    :Divanka Alci Egaria 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Tempat, tanggal lahir :Tegal, 4 Juli 2000 

Sekolah Saat Ini   : SMA Negeri 1 Kota Tegal 

 

3.  Nama    : Yasmin Laila Syahda  

Jenis Kelamin  : Perempuan  

Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 29 Agustus 2000 

Sekolah Saat Ini   : SMA Negeri 1 Kota Tegal  

 

4.  Nama    : Desi  

Jenis Kelamin   : Perempuan  

Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 3 Desember 2000 
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Sekolah Saat Ini   : SMA Negeri 1 Kota Tegal   

 

Lampiran 11 

Data Daftar Nama Siswa di Padepokan Seni Kaloka 

No. Nama Umur Asal Sekolah/ Kelas  Kelompok  

1.   Ade 11 thn SMP Negeri 1 Kota Tegal/ vii Pemula  

2. Riskiana 11 thn SMP Negeri 1 Kota Tegal/ vii Pemula  

3. Rini  12 thn SMP Negeri 1 Kota Tegal/ vii Pemula  

4. Bintang  11 thn SMP Negeri 1 Kota Tegal/ vii Pemula  

5. Luna  11 thn SMP Negeri 14 Kota Tegal/ vii Pemula  

6. Eviana  11 thn SMP Negeri 14 Kota Tegal/ vii Pemula  

7. Agustina  11 thn SMP Negeri 14 Kota Tegal/ vii Pemula 

9. Mutiara  12 thn SMP Negeri 14 Kota Tegal/ viii Pemula 

10. Quinnara 12 thn SMP Negeri 14 Kota Tegal/ viii Pemula 

11. Arum  11 thn SMP Negeri 2 Kota Tegal/ vii  Pemula 

12. Lina  11 thn SMP Negeri 2 Kota Tegal/ vii Pemula 

13. Irma  11 thn SMP Negeri 2 Kota Tegal/ vii Pemula 

14. Indah  12 thn SMP Negeri 2 Kota Tegal/ viii Pemula 

15. Bilqis  12 thn SMP Negeri 2 Kota Tegal/ viii Pemula 

16. Dwi Rizki 15 thn SMA Negeri 1 Kota Tegal/ x Lanjut  

17. Ega  16 thn SMA Negeri 1 Kota Tegal/ xi Lanjut 

18. Yasmine  16 thn SMA Negeri 1 Kota Tegal/ xi Lanjut 

19. Desi  16 thn SMA Negeri 1 Kota Tegal/ xi Lanjut 

20. Safira  16 thn SMA Negeri 1 Kota Tegal/ xi Lanjut 

21. Nurul Hidayah 15 thn SMA Negeri 1 Kota Tegal/ x Lanjut 

22 Dita  15 thn SMA Negeri 1 Kota Tegal/ x Lanjut 

23. Beta  16 thn SMA Negeri 1 Kota Tegal/ xi Lanjut 

24. Asri Palupi  16 thn SMA Negeri 1 Kota Tegal/ xi Lanjut 

25. Devinta  15 thn SMA Negeri 1 Kota Tegal/ x Lanjut 

26. Diana 15 thn SMA Negeri 3 Kota Tegal/ x Lanjut 

27. Ery Nur 15 thn SMA Negeri 3 Kota Tegal/ x Lanjut 

28. Yulianti  16 thn SMA Negeri 3 Kota Tegal/ x Lanjut 

29. Umi  17 thn SMA Negeri 3 Kota Tegal/ xi Lanjut 

30. Rosita  16 thn SMA Negeri 3 Kota Tegal/ xi Lanjut 
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LAMPIRAN 12 

 

BIODATA PENULIS  

 

Nama     : Gemmylang Anjie Rahayu  

Tempat, tanggal lahir  : Tegal, 14 Agustus 1994 

NIM    : 2501412047 

Program Studi   : Pendidikan Seni Tari  

Jurusan   : Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik 

Fakultas   : Bahasa dan Seni 

Agama    : Islam 

Alamat : Jl. Jalak No.7 RT 02 RW 07 Desa Mejasem 

Barat,  Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal 

Pendidikan   : SD Negeri Mejasem Barat 03 Tahun 2006 

SMP Negeri 14 Kota Tegal Tahun 2009 

SMA Negeri 3 Kota Tegal Tahun 2012 

Pendidikan Seni Tari S1 Universitas Negeri 

Semarang  

 

 


