
BAB II 

TINJAUAN TEORI 

2.1 Teori Unsur-Unsur Tari 

Menurut Soedarsono (1984:3) mengatakan bahwa tari adalah ekspresi jiwa manusia 

yang dituangkan melalui gerak yang ritmis dan indah. Tari adalah gerak-gerak yang dibentuk 

secara ekspresif yang diciptakan oleh manusia untuk dapat dinikmati dan dirasakan. 

Menurut Bagong Kussudiardja (2000:11) mengatakan Tari adalah keindahan gerak 

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

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

berjiwa yang harmonis. 

Menurut Yulianti (2009:11) seni tari memiliki empat unsur utama keindahan, yaitu 

wiraga,wirama, wirasa, wirupa. Keempat unsur seni tersebut merupakan satu ikatan yang 

membentuk harmoni. 

Soedarsono (1977:42)menjelaskan unsur-unsur tari dan juga pengertiannya, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Gerak Tari 

Gerak merupakan gejala yang paling premier dari manusia dan gerak media paling tua 

dari manusia untuk menyatakan keinginan-keinginannya atau merupakan refleksi spontan 

dari gerak bathin manusia. Tari merupakan komposisi gerak yang telah mengalami 

penggarapan. Penggarapan gerak tari lazim disebut stilisasi atau distorsi. 

Dari uraian di atas jelas bahwa tidak setiap gerak dapat dijadikan bahan penyusun tari 

atau merupakan gerak tari. Sekalipun demikian, setiap gerak dapat dirubah atau digarap 

menjadi gerak tari dengan melakukan idealisasi atau distorsi (pengindahan atau perubahan) 

dari bentuknya yang biasa. Ruang, Waktu dan Tenaga adalah elemen-elemen dari dasar 

gerak. Kepekaan terhadap elemen-elemen tersebut, pemilihannya secara khas serta pemikiran 



akan penyusunannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendalam merupakan 

alsan utama kenapa tari menjadi ekspresi seni.  

2. Desain Lantai  

Desain lantai adalah garis-garis lantai yang dilalui oleh seorang penari atau garis-garis 

dilantai yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara garis besar ada dua pola garis 

besar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus dapat dibuat kedepan, 

kebelakang, kesamping, atau serong. Selain itu garis lurus dapat dibuat menjadi desain V dan 

kebalikannya, segitiga, segiempat, huruf T dan kebalikannya dan juga dapat dibuat menjadi 

zig zag. Garis lurus dapat dibuat lengkung kedepan, kebelakang, kesamping dan serong. Dari 

dasar lengkung ini dapat pula dibuat desain lengkung ular, lingkaran, angka delapan dan juga 

spiral. 

Garis lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat dalam tari-tarian, sedangkan 

garis lengkung memberikan kesan lembut tetapi juga lemah. Garis lurus banyak digunakan 

dalam tari-tarian klasik Jawa dan juga tari Hula-hula dari Hawai.garis lingkaran banyak 

digunakan pada tari-tarian primitif dan tari komunal yang kebanyakan berciri sebagai tari 

bergembira. 

3. Desain Atas  

Desain atas adalah desain yang yang berada di atas lantai yang di lihat oleh penonton, 

yang tampak terlukis pada ruang yang berada di ats lantai. Untuk memudahkan penjelasan 

desain ini di lihat dari satu arah penonton saja yaitu dari depan. Ada 19 desain atas yang 

masing-masing memiliki sentuhan emosionil tertentu terhadap penonton yaitu:Datar, Dalam, 

Vertikal, Horizontal, Kontras, Murni, Lurus, Lengkung, Bersudut, Spiral, Tinggi, Medium, 

Rendah, Terlukis, Lanjutan, Tertunda, Simetris dan Asimetris. Memang dalam garapan tari, 

desain yang satu dipadukan dengan desain yang lain hingga perpaduan tersebut selain 



menimbulkan kesan artistik yang menyenangkan juga memberikan sentuhan emosional yang 

khas. 

4. Musik  

Selanjutnya apabila elemen dasar dari tari adalah  gerak dan ritme, maka elemen dasar 

dari musik adalah nada, ritme dan melodi. Sejak dari zaman prasejarah sampai sekarang 

dapat dikatakan dimana ada tari disana ada musik. Musik dalam tari bukan hanya sekedar 

iringan, tetapi musik adalah fatner yang tidak boleh ditinggalkan. Memang, ada jenis-jenis 

tarian yang tidak diiringi oleh musik dalam arti sesungguhnya, tetapi ia pasti diiringi oleh 

salah satu elemen dari musik. Mungkin sebuah tarian hanya diiringi oleh tepuk tangan. Tetapi 

perlu di ingat bahwa tepuk tangan itu sendiri sudah mengandung ritme yang merupakan salah 

satu elemen dasar dari musik. Bahkan pada zaman modren ini ada pula tari yang sama sekali 

tidak diiringi oleh musik. Tetapi sesungguhnya si penari itu sendiri selain menari juga 

memainkan musik sekaligus, baik itu dilakukan dengan sadar atau tidak sadar. Gerak tarinya 

dipimpin oleh ritme yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi dapat dirasakan dengan melihat 

gerak tarinya. Jadi ritme yang merupakan elemen dasar dari musik terdapat pula dalam 

sebuah tarian walaupun tari itu tidak diiringi oleh musik dalam arti kata yang sesungguhnya. 

Ritme adalah degupan dari musik, umumnya dengan aksen yang di ulang-ulang secara 

teratur. Jenis tarian yang dalam penggarapannya lebih menitik beratkan pada ritme, adalah 

tari komunal atau tari bergembira yang dalam dunia tari juga lazim disebut sebagai tari sosial. 

Tari yang digarap atas dasar garis ritme dari musik, akan memberikan kesan teratur. Melodi 

atau lagu yang di dasari oleh tinggi dan rendahnya nada serta kuat dan lembutnya alunan 

nada, lebih memberikan kesan teratur. Melodi atau lagu yang di dasari oleh tinggi dan 

rendahnya nada serta kuat dan lembutnya alunan nada, lebih memberikan kesan emosional. 

5. Desain Dramatik 



Dalam menggarap sebuah tari baik yang berbentuk tari solo atau dramatik, untuk 

mendapatkan keutuhan garapan harus diperhatikan desain dramatik. Satu garapan tari yang 

utuh ibarat sebuah cerita yang memiliki pembuka, klimaks dan penutup. Dari pembuka ke 

klimaks mengalami perkembangan dan dari klimaks ke penutup terdapat penurunan. Ada dua 

macam desain dramatik, yaitu berbentuk kerucut tunggal dan kerucut berganda. 

6. Dinamika  

Dinamika adalah kekuatan dalam yang menyebabkan gerak menjadi lebih hidup dan 

menarik. Dengan perkataan lain, dinamika dapat diibaratkan sebagai jiwa emosional dari 

gerak. Dari elemen-elemen tari yang paling nyaman dirasakan adalah dinamika. Dinamika 

bisa diwujudkan dengan bermacam- macam tekhnik. Pergantian level yang di atur 

sedemikian rupa dari tinggi, rendah, dan seterusnya dapat melahirkan dinamika. Pergantian 

tempo dari lambat ke cepat dan sebaliknya dapat menimbulkan dinamika. 

7. Desain Kelompok 

Untuk koregrafi kelompok masih memerlukan satu desain lagi yaitu desain kelompok. 

Desain kelompok ini bisa digarap dengan menggunakan desain lantai, desain atas atau desain 

musik dengan dasarnya, atau dapat pula didasari oleh ketiga-tiganya. 

8. Tema 

 Dalam menggarap sebuah tari, hal-hal apa saja yang dapat dijadikan sebagai tema. 

Misalnya dari kejadian kehidupan sehari-hari, pengalaman hidup, cerita, drama, cerita 

kepahlawanan, legenda dan lain-lain. 

9. Properti/Perlengkapan Tari 

Properti adalah perlengkapan yang tidak termasuk kostum, tidak termasuk pula 

perlengkapan panggung, tetapi merupakan perlengkapan yang ikut di tarikan oleh penari, 

misalnya kipas, tombak, pedang, selendang dan sebagainya. Karena properti tari boleh 



dikatakan merupakan perlengkapan-perlengkapan yang seolah-olah menjadi satu dengan 

badan penari maka desain-desain atasnya harus diperhatika sekali. 

10. Tata Rias 

Tata rias adalah seni menggunakan bahan-bahab kosmetik untuk mewujudkan wajah 

peranan. Tugas rias adalah perubahan-perubahan pada pemain. Rias akan berhasil jika 

pemain mempunyai syarat-syarat watak, tipe, dan keahlian yang dibutuhkan oleh peranan 

yang dilakukan. 

11. Kostum 

 Kostum penari meliputi semua pakaian, sepatu, pakaian kepala dan perlengkapan-

perlengkapan baik itu kelihatan ataupun tidak kelihatan oleh penonton. Fungsi kostum ialah 

membantu menghidupkan perwatakan pelaku. Warna dan gaya kostum dapat membedakan 

seorang peranan yang lain. Memberi fasilitas dan membantu gerak pealu. 

2.2 Kajian Relevan 

Kajian relevan yang dijadikan acuan penulis dalam penulisan penelitian “Tari Lima 

Serangkai di Desa Pardomuan Kecamatan Ajibata  Kabupaten Toba Samosir Danau” 

diantaranya sebagai berikut : 

Skripsi Eka Fitriani  (2011) yang berjudul “Tari Zapin Pulau di Desa Parit Kecamatan 

Karimun Kepulauan Riau” yang membahas tentang nilai-nilai kerohanian yang terdapat pada 

Tari Zapin Pulau di Desa Parit Kecamatan Karimun Kepulauan Riau dan unsur-unsur tari 

yang terdapat pada Tari Zapin Pulau di Desa Parit Kecamatan Karimun Kepulauan Riau. 

Metode yang digunakan metode deskriptif dan data Kualitatif. Teknik pengumpulan datanya 

menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori 

pertunjukan tari. teori nilai, teori unsur-unsur tari. Penelitian yang diteliti oleh Eka Fitriani ini 

penulis jadikan acuan dalam penulisan adalah penggunaan metode kualitatif. 



Skripsi Yosi Dwi Zulniati (2015) yang berjudul “Tari Tradisi Dagong Pada Upacara 

Perkawinan di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau” 

yang membahas tentang Pertunjukan Tari Tradisi Dagong Pada Upacara Perkawinan di Desa 

Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau. Metode yang 

digunakan metode deskriptif dan data Kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan 

teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori pertunjukan 

tari. Penelitian. Penelitian yang diteliti oleh Yosi Dwi Zulniati ini penulis jadikan acuan 

dalam penulisan latar belakang masalah.  

Skripsi Meri Elisa (2014) yang berjudul “Tari Pedang Dalam Kehidupan Masyarakat 

Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau” yang membahas 

tentang Keberadaan Tari Pedang Dalam Kehidupan Masyarakat Desa Tandun Kecamatan 

Tandun Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau, Unsur-unsur Tari Pedang Dalam Kehidupan 

Masyarakat Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau dan 

Fungsi Tari Pedang Dalam Kehidupan Masyarakat Desa Tandun Kecamatan Tandun 

Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau. Teori yang digunakan teori keberadaan tari, konsep 

keberadaan tari, teori unsur-unsur tari, teori fungsi tari. Metode yang digunakan metode 

deskriptif dan data Kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, 

wawancara, dokumentasi. Penelitian yang diteliti oleh Meri Elisa ini penulis jadikan acuan 

dalam penulisan adalah unsur-unsur tari Pedang. 

Skripsi Nur Desmawati (2013) yang berjudul “Tari Sembah Cerano Pada Masyarakat 

Rantau Kuantan Singingi Provinsi Riau” yang membahas tentang unsur-unsur tari yang 

terdapat pada Tari Sembah Cerano Pada Masyarakat Rantau Kuantan Singingi Provinsi Riau 

dan proses pembakuan Tari Sembah Cerano Pada Masyarakat Rantau Kuantan Singingi 

Provinsi Riau. Teori yang digunakan adalah teori unsur-unsur tari, teori pembakuan. Metode 

yang digunakan metode deskriptif dan data Kualitatif. Teknik pengumpulan datanya 



menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Dari skripsi Nur Desmawati ini 

penulis jadikan acuan adalah  latar belakang masalah. 

 Dari keempat skripsi yang ditulis oleh Skripsi Eka Fitriani, Yosi Dwi Zulniati, Meri 

Elisa, Nur Desmawati merupakan acuan bagi penulis dalam penelitian Tari Lima Serangkai 

di Desa Pardomuan Ajibat Keacamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera 

Utara. Keempat skripsi ini hanya sebagai acuan dan perbandingan bagi penulis dalam segi 

bentuk penulisan skripsi, karena menggunakan metode yang sama dan pembahasan yang 

sama. 

 


