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ABSTRAK  

Margianti, Feni. 2006. Deskripsi Koreografi Hasil Belajar Tari Pendidikan II. 
Skripsi, Jurusan Seni dan Desain Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. 
Pembimbing : (I) Dra. Lilik Indrawati, (II) Dra. Ninik Harini.   

Kata Kunci : deskripsi koreografi, tari pendidikan II.  

Contoh daya kreatif mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Tari, dapat 
dilihat dari proses penciptaan karya tari (koreografi). Melalui koreografi, 
kreativitas mahasiswa seni tari akan dapat terukur. Karena, di dalam koreografi itu 
sendiri terdapat suatu proses berupa metode konstruksi yang bertahap dari awal 
hingga akhir (finishing). Metode konstruksi adalah metode yang mendukung dan 
mewujudkan konstruksi (bangunan) garapan sebuah tari yang didalamnya 
menguraikan cara-cara membangun struktur tari. Mengingat bentuk tarian 
(koreografi) yang terdiri dari 3 (tiga) bagian utama yaitu tari awal, isi tari dan tari 
akhir. Dalam setiap tahapan tersebut, mahasiswa tari dituntut untuk belajar 
mencari gerak (eksplorasi), mencoba mengumpulkan motif gerak (improvisasi), 
menggabungkan motif gerak (komposing), pembentukan (konstruksi) dan 
persiapan pentas (komposisi). Dengan tahapan-tahapan tersebut, akan 
menghasilkan suatu nilai estetik dengan wujud karya tari yang artistik. 

Setiap peserta Mata Kuliah Tari Pendidikan II memiliki bakat, minat dan 
potensi yang berbeda. Dengan bakat, minat dan potensi yang berbeda tersebut 
setiap individu diharapkan dapat mempertajam wawasan dan menambah nilai 
keindahan (estetik) dalam seni tari, wawasan (pengetahuan) tentang konsep yang 
terdiri dari teori-teori dalam tari dan koreografi, teknik tari dan kualitas gerak 
dengan memperbanyak latihan serta memperkaya perbendaharaan gerak yang 
mereka miliki, agar perbedaan kemampuan yang ada dapat menjadi suatu tujuan 
yang nantinya dimiliki oleh diri pribadi mahasiswa seni tari, dalam rangka 
melakukan proses koreografi. Sehingga, karya tari yang diciptakan juga bervariasi 
dalam bentuk penyajiannya. 

Penampilan rekonstruksi karya tari yang telah diciptakan oleh peserta 
Mata Kuliah Tari Pendidikan II dapat dilihat pada saat Ujian Akhir Semester 
Genap 2005/2006. Untuk mengetahui koreografi hasil belajar Tari Pendidikan II, 
dilakukan dengan cara observasi terhadap naskah tari dan koreografi yang 
diproduksi (karya tari). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
penulisan naskah tari dan penyajian karya tari peserta Mata Kuliah Tari 
Pendidikan II. 

Lokasi penelitian ini adalah Program Studi Pendidikan Seni Tari Jurusan 
Seni dan Desain Fakultas Sastra UM. Sedangkan lokasi pelaksanaannya dilakukan 
di Studio Foto Gedung E-8 Lantai II Fakultas Sastra UM. Peneliti memperoleh 
data yang diinginkan melalui 2 sumber data, yaitu naskah tari yang disusun dan 
karya tari yang telah diciptakan oleh peserta Mata Kuliah Tari Pendidikan II. Ada 
3 (tiga) tahap yang digunakan dalam proses analisis data yaitu Tahap Reduksi : 
merangkum dan mengelompokkan data yang sama, Tahap Kajian isi : mendalami 
isi yang terkandung dalam naskah dan karya untuk menarik kesimpulan dan 
Tahap Penyajian Data : penyusunan dan menampilkan data sesuai urutan. Teknik 
analisis yang dipakai yaitu Content Analysis. Sedangkan teknik pemeriksaan 
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keabsahan data adalah teknik ketekunan pengamatan, dimaksudkan untuk 
menemukan unsur-unsur yang ada pada naskah maupun karya tari dan kemudian 
memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan naskah tari pada 
Mata Kuliah Tari Pendidikan II tidak sesuai dengan teori yang ada. Naskah tari 
yang dibuat oleh peserta Mata Kuliah Tari Pendidikan II berisi latar belakang tari, 
tujuan tari, sasaran, tema, judul, sinopsis, pengembangan model materi (gerak), 
property, iringan, tata rias dan tata busana. Sedangkan karya tari (koreografi)  
yang ditampilkan memiliki bentuk penyajian berbeda, ada yang disajikan dalam 
bentuk tunggal, duet, trio dan kuartet. Jenis tari seluruh karya tari tergolong 
sebagai Tari Kreasi Baru yaitu dikembangkan dari unsur-unsur tradisional dan 10 
karya tari tersebut ditampilkan dengan mode penyajian simbolik. Artinya, tidak 
melukiskan obyek secara nyata tetapi lebih menampakkan esensi/kedalaman 
makna yang bersifat abstrak. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan agar Dosen Mata Kuliah 
Tari Pendidikan II memberikan arahan yang tepat, transfer teknik maupun 
metode-metode penciptaan karya tari kepada pesertanya dan bagi peserta Mata 
Kuliah Tari Pendidikan II hendaknya lebih kreatif dalam menulis naskah tari agar 
pembaca dapat memahami isi tari hanya dengan membaca naskah tari yang telah 
disusun.  


