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

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggunakn deskriptif berupa 
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang. Lokasi penelitian adalah 
sanggar tari Chicago dance Semarang, tepatnya di Matahari lantai 7 
bersebelahan dengan  Hotel Horison. Pengumpulan data dengan 
observasi, wawancara,  dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara 
sistimatis dari proses pengumpulan data, mereduksi, mengklarifikasi, 
mendeskripsikan dan menginterpretasikan masing-masing bagian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tari Savri Duo merupakan tari yang 
diciptakan oleh Ana pada tahun 1999 yang terinspirasi oleh musik yang 
dibawakan kelompok musik Perkusi yang bernama Savri Duo yang 
menggambarkan kehidupan anak muda yang ingin bebas dengan segala 
kegiatannya.  Garapan tari Savri Duo melalui tiga tahap: 1) Eksplorasi, 
yaitu proses pencarian gerak oleh koreografer yang disesuaikan dengan 
tema kebebasan anak muda dan musik yang rancak dan lincah. Proses 
eksplorasi menggunakan rangsang gerak dan rangsang dengar, 2) 
Improvisasi tari Savri Duo dengan melakukan pengamatan guna 
menemukan bermacam ragam dan motif gerak tari, 3) komposisi atau 
pembentukan dilakukan oleh koreografer agar urutan gerak yang sudah 
dibuat terlihat rapi dan indah dengan pertimbangan pengalaman batin  



yang mendalam dan kemampuan teknik yang memadai. Koreografi Tari 
Savri Duo terdapat gerakan-gerakan yang eksotis dan menarik sehingga 
menambah suasana  panggung pertunjukkan lebih meriah. Tema tari 
Savri Duo berasal dari pengalaman pribadi koreografer setelah melihat 
kehidupan anak muda-mudi yang ada di sekitarnya. Untuk musik tari Savri 
Duo menggunakan iringan musik dari  group musik perkusi dengan judul 
Savri Duo volume 1 yang diproduksi oleh Sony Music Entertainment 
Indonesia. Fungsi tari Savri Duo ada dua yaitu sebagai hiburan dan 
pertunjukkan. Tari Savri Duo sebagai hiburan contohnya tari Savri Duo 
digunakan sebagai pengisi acara-acara hiburan di kota Semarang, Solo 
dan Jogja. Sedangkan tari Savri Duo sebagai fungsi pertunjukan adalah 
seringnya tari Savri Duo mengikuti perlombaan-perlombaan atau festival 
modern dance yang diadakan di dalam kota maupun di luar kota 
Semarang.  
Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti dapat memberikan saran 
antara lain : 1) Bagi pencipta seni tarian modern hendaknya senantiasa 
mengembangkan kreasi gerak yang diciptakan yang disesuaikan dengan 
selera penggemarnya agar dapat menjadi suatu pertunjukkan yang 
menarik dan memberikan kesan tersendiri bagi penonton, dan 2) 
Penelitian-penelitian yang sejenis masih perlu dilakukan terus secara 
mendalam mengingat manfaat yang dapat diperoleh, selain itu juga dapat 
menambah khasanah dan acuan dalam penelitian selanjutnya. 


