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Penelitian ini mendeskripsikan bentuk dan fungsi tari Dibingi Bebai di Pekon 

Penengahan La’ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan data lapangan, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Tari  Dibingi Bebai adalah tari tradisional masyarakat Pekon 

Penengahan La’ay. Tarian ini adalah tari persembahan yang ditampilkan saat 

acara pernikahan adat Saibatin  oleh keturunan bangsawan. Hasil penelitian ini 

menunjukan elemen-elemen bentuk tari Dibingi Bebai yang bertema persembahan 

dengan durasi lima menit di tampilkan pada acara pernikahan yang memiliki 

empat ragam gerak dengan pola lantai berbentuk persegi empat. Tari Dibingi 

Bebai ditarikan secara berkelompok minimal dua orang penari diiringi dengan alat 

musik rebana, gong, dan canang menggunakan tata rias panggung cantik dan 

busana yang digunakan yaitu baju kurungan berwarna merah, kain tapis dan 

aksesoris gelang kano, selendang tapis, bebe, peneken, gelang burung, suwal 

cakhang, bunga melati, bulu seretei, kalung buah jukum, sanggul.  Fungsi tari 

Dibingi Bebai yang terkandung dalam masyarakat Saibatin yaitu sebagai salah 

satu tradisi yang di wariskan secara turun-temurun. Fungsi tari Dibingi Bebai 

yaitu sebagai sarana upacara adat pernikahan yang ada dalam suatu kehidupan 

masyarakat di Pekon Penengahan La’ay karena dalam pertunjukannya memiliki 

sebuah rangkaian yang utuh sebagai hiburan bagi masyarakat. Pertunjukan tari 

Dibingi Bebai  memiliki nilai seni di dalamnya dan tari Dibingi Bebai juga 

digunakan sebagai media pendidikan formal dan non formal. 

 

 

 

  

Kata Kunci : Bentuk, Fungsi, Tari Dibingi Bebai 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

THE FORM AND FUNCTION OF DIBINGI BEBAI DANCE IN 

PENENGAHAN LA'AY VILLAGE KARYA PENGGAWA DISTRICT 

PESISIR BARAT REGENCY 

 

 

 

 

BY 

 

MELDA SILPINA 

 

 

 

This study implemented the form and function of the Dibingi Bebai traditional 

dance in Pekon Penengahan La'ay, Karya Penggawa District, Pesisir Barat 

Regency. This study used a qualitative method based on field data, using data 

collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. 

The Dibingi Bebai dance is a traditional dance of the Pekon Penengahan La'ay 

people. This traditional dance is an offering dance performed during a traditional 

Saibatin wedding by a descendant of nobility. The results of this study showed 

that the elements of the Dibingi Bebai dance form with the theme of offerings 

with a duration of five minutes are displayed at a wedding which has four types of 

motion with a rectangular floor pattern. This tradisional dance is group dance of at 

least two dancers accompanied by musical instruments in the form of 

tambourines, gongs, and canangs using beautiful stage make-up and the clothes 

used are red confinement clothes, filter cloth and accessories, canoe bracelets, 

tapis shawl, bebe, siger crown, bird bracelets, suwal cakhang, jasmine, seretei 

feathers, jukum fruit necklaces, buns. The function of the Dibingi Bebai dance 

contained in the Saibatin community is as one of the traditions passed down from 

generation to generation. The function of this tradisional dance used to traditional 

wedding ceremonies that exist in a community life in Pekon Penengahan La'ay 

because the show has a complete series as a medium of entertainment for the 

community. The Dibingi Bebai dance performance has artistic value in it and the 

Dibingi Bebai dance is also used as a medium for formal and non-formal 

education. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Kabupaten Pesisir Barat adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi 

Lampung. Kabupaten Pesisir Barat merupakan hasil pemekaran Kabupaten 

Lampung Barat, yang disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2012 tentang pembentukan kabupaten Pesisir Barat, kemudian diresmikan pada 

tanggal 22 April 2013. Kabupaten Pesisir Barat memiliki 116 Pekon, salah satu 

Pekon yang berada di bagian utara adalah Pekon Penengahan La’ay Kecamatan 

Karya Penggawa. Masyarakat yang ada di Pekon Penengahan La’ay adalah 

masyarakat beradat Saibatin. Adat Saibatin sering disebut Lampung Pesisir karena 

sebagian besar masyarakatnya berdomisili di sepanjang pantai timur, selatan dan 

barat Lampung. Keanekaragaman yang dimiliki masyarakat Saibatin telah 

melahirkan banyak kebudayaan yang berakar pada tradisi masyarakat 

pendukungnya. Lahirnya kebudayaan merupakan wujud ekspresi, sebuah cara 

manusia memaknai kehidupan serta bagian dari suatu identitas. 

 

Kesenian sebagai salah satu aspek kebudayaan yang memiliki arti penting dalam 

kehidupan masyarakat. Kesenian adalah suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, 

nilai-nilai, norma-norma dan peraturan kompleks aktivitas dan tindakan berpola 

dari manusia dalam masyarakat dan biasanya berwujud benda-benda hasil 

manusia (Koentjaraningrat, 2007: 53). Kesenian tradisional juga dipercaya oleh 

masyarakat tidak hanya sebagai media hiburan saja, namun juga menjadi media 

untuk sebuah harapan dan doa yang ingin di capai yang diekspresikan melalui 

sebuah karya seni. 

 

Salah satu kesenian yang diekspresikan oleh masyarakat Saibatin di Pekon 

Penengahan La’ay Kecamatan Karya Penggawa ialah tari Dibingi Bebai. Tari 
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Dibingi Bebai sampai saat ini masih di pertunjukan oleh masyarakat Penengahan 

La’ay Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat. Tari Dibingi terdiri 

dari dua jenis, yaitu tari Dibingi Bebai (untuk perempuan) dan tari Dibingi Bakas 

(untuk laki-laki). Pertunjukan tari Dibingi Bebai dibawakan oleh enam penari 

perempuan dengan menggunakan busana kain Tapis yang merupakan kain khas 

Lampung, dan menggunakan baju kurung berwarna merah serta dilengkapi 

aksesoris berwarna emas. Tarian ini diiringi oleh alat musik tradisional Lampung 

yaitu canang (gulintang), rebana, dan gong. Tari Dibingi Bebai memiliki 

karakterisitik bentuk yang dapat diartikan sebagai wujud rangkaian gerak yang 

disajikan dari awal sampai akhir pertunjukan dan mengandung unsur-unsur nilai 

keindahan. Bentuk diartikan sebagai segala sesuatu yang dipertunjukan, 

dipertontonkan, dan dipamerkan agar dapat dinikmati dan diperlihatkan kepada 

orang lain. Menurut Sumandiyo (2012: 39) Bentuk tari terdiri dari elemen-elemen 

yang berupa tema, gerak, musik iringian, rias, busana, durasi pertunjukan, pola 

lantai dan tempat pertunjukan. Menurut Jazuli (2021: 61) Fungsi tari dalam 

kehidupan masyarakat yaitu sebagai seni pertunjukan, sebagai hiburan, sebagai 

media pendidikan, dan sebagai upacara adat. 

 

Sebagai sebuah karya seni, tari Dibingi Bebai tidak lepas dari bentuk dan fungsi 

yang dimilikinya. Katakteristik dari tari Dibingi Bebai terletak pada gerak yang 

relatif sederhana. Pertunjukan tari Dibingi Bebai sepenuhnya terikat pada 

ketentuan adat Saibatin, dan hanya boleh ditarikan oleh penari perempuan dengan 

jumlah genap. Penari Dibingi Bebai harus memiliki kesucian dan kecerdasan 

karena pada saat proses belajar tari Dibingi Bebai ini, penari harus memiliki daya 

tanggap yang kuat untuk memahami fungsi gerak yang akan diajarkan langsung 

oleh penari asli dari Pekon Penengahan La’ay Kecamatan Karya Penggawa, 

Kabupaten Pesisir Barat. Tari Dibingi Bebai pertama kali ditarikan pada tahun 

1980 oleh ibu Yurni Dewi dan ibu Patonah pada zaman dahulu untuk melakukan 

prosesi adat perkawinan Saibatin. Durasi pertunjukannya adalah 15 menit, yang di 

dalamnya menampilkan tiga tarian yaitu tari Dibingi Bebai, tari Dibingi Bakas 

dan tari Pencak Silat. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yurni Dewi pada tanggal 11 Oktober 

2021 didapatkan informasi bahwa, tari Dibingi Bebai berfungsi sebagai 

pertunjukan yang digunakan untuk upacara pemberian adok atau gelar. Selain itu 

berfungsi sebagai sarana pembelajaran bagi anak keturunan bangsawan. Remaja 

atau muli di Pekon Penengahan La’ay diarahkan oleh orang tuanya untuk belajar 

tari Dibingi Bebai sejak remaja. Melalui proses ini, muli tidak hanya diajarkan 

bergerak atau menari saja, tapi akan diajarkan untuk menata sikap dan perilaku 

serta tata cara bersosialisasi sesuai adat masyarakat Saibatin. Sebelum menarikan 

tari Dibingi Bebai ada satu prosesi adat yaitu Muayak. Muayak adalah sastra lisan 

pada masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. Sastra ini berisi tentang nasehat yang 

diberikan untuk calon pengantin. Kajian mengenai tari Dibingi Bebai merupakan 

salah satu upaya dalam melestarikan keberlanjutan tari Dibingi Bebai yang di 

dalamnya memiliki rangkaian keunikan pada aspek gerak, busana, tema, durasi 

pertunjukan, pola lantai, rias, tempat pertunjukan hingga musik iringan. Di tengah 

keberadaannya yang di perkirakan akan punah, tarian ini menarik untuk 

dikembangkan dan dilestarikan lebih lanjut.  

 

Tari Dibingi Bebai  merupakan tarian adat yang hanya dipentaskan pada 

pernikahan adat Saibatin di Pekon Penengahan La’ay. Hal itulah yang 

menyebabkan tarian ini tidak dikenal masyarakat umum di Kabupaten Pesisir 

Barat selain itu, hanya beberapa seniman yang mengetahui sejarah tari Dibingi 

Bebai tersebut. Selain itu, bentuk yang menarik dari tari Dibingi Bebai ini adalah 

ragam gerak yang relatif sederhana. Penelitian ini difokuskan untuk meneliti dan 

mengkaji lebih dalam mengenai tari Dibingi Bebai, baik dari bentuk dan fungsi 

yang terdapat pada tari Dibingi Bebai di Pekon Penengahan La’ay Kecamatan 

Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat. Novelti atau kebaharuan dari 

penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai tari Dibingi Bebai dari segi bentuk 

dan fungsi yang dapat digunakan sebagai referensi bahan ajar di sekolah atau di 

sanggar. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana bentuk tari Dibingi Bebai di Pekon Penengahan La’ay 

Kecamatan Karya Penggawa? 

2. Bagaimana fungsi tari Dibingi Bebai di Pekon Penengahan La’ay 

Kecamatan Karya Penggawa? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan bentuk tari Dibingi Bebai di Pekon Penengahan La’ay 

Kecamatan Karya Penggawa. 

2. Mendeskripsikan fungsi tari Dibingi Bebai di Pekon Penengahan La’ay 

Kecamatan Karya Penggawa. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 

1. Manfaat bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran informasi tentang tari Dibingi Bebai sehingga dapat 

melestarikan dan mengembangkan tari Dibingi Bebai. 

2. Manfaat bagi pendidik dan peserta didik diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan ajar mengenai bentuk dan fungsi tari Dibingi Bebai 

kepada tenaga pendidik agar dapat disampaikan kepada peserta didik 

pada saat memberikan pembelajaran mengenai tari Dibingi Bebai. 

Sehingga dalam pembelajarannya dapat memahami lebih mendalam 

tentang tari Dibingi Bebai. 

3. Manfaat bagi pemerintah Kabupaten Pesisir Barat penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan dan 

manfaat sebagai dokumentasi tarian yang diperkirakan akan punah 

yaitu tari Dibingi Bebai. 
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4. Manfaat bagi mahasiswa pendidikan tari, Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang bentuk dan 

fungsi tari Dibingi Bebai di Pekon Penengahan La’ay Kecamatan 

Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat. Sebagai acuan dan 

referensi dalam penelitian selanjutnya dengan kajian yang berbeda. 

5. Manfaat bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pengalaman dalam mengkaji tentang bentuk dan fungsi 

tari Dibingi Bebai sebagai acuan dalam pengajaran seni budaya. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini mencangkup subjek penelitian, objek penelitian, 

tempat dan waktu penelitian. 

1.5.1 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Penengahan La’ay, 

seniman/budayawan Pesisir Barat, penari tari Dibingi Bebai 

Pekon Penengahan La’ay Kabupaten Pesisir Barat. 

1.5.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah tari Dibingi Bebai Pekon 

Penengahan La’ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten 

Pesisir Barat. 

1.5.3 Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini berada di Pekon Penengahan La’ay, 

Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat. 
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1.5.4      Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan  berkisar 1(satu) bulan. 

 

Tabel 1.1 jadwal penelitian : 

 

 

 

No 

 

Kegiatan 

Waktu 

Desember 

2021 

Januari  

2022 

Februari  

2022 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Observasi awal             

2 Penyusunan 

proposal 

            

3 Pelaksanaan 

Penelitian 

            

4 Pengolaan data             

5 Penyusunan 

hasil Penelitian 

            

 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai tolak ukur dan acuan untuk 

menyelesaikan dan mempermudah dalam menentukan orisinalitas atau 

keaslian pada hasil penelitian yang dilakukan. Selain itu Langkah-langkah 

tersebut dibutuhkan untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun 

konsep penelitian. Penelitian yang berhubungan dengan tari Dibingi Bebai 

Sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Sarah Ulfa (2019) pada skripsi 

penelitiannya yang berjudul “Bentuk dan Nilai tradisi tari Dibingi Bebai di 

Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat 

Provinsi Lampung”. Penelitian tersebut bertujuan untuk membahas nilai 

tradisi pada tari Dibingi Bebai yang hampir punah akibatnya, kepunahan 

jenis kesenian tradisonal ini juga tidak terdeteksi.  

 

Nilai-nilai yang terkandung dalam karya tari tersebut menjadikan 

masyarakat setempat menghargai sebuah tradisi turun-temurun, seperti 

halnya dalam tari Dibingi Bebai itu sendiri, gerak yang memiliki makna 

mendalam tentang bagaimana seorang gadis Lampung yang lemah 

gemulai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  dengan 

menggunakan metode kualitatif serta teknik pengumpulan data, observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Relevansi penelitian tersebut terhadap 

penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama meneliti tentang bentuk tari 

Dibingi Bebai. Dengan demikian, penelitian terdahulu ini dapat menjadi 

panduan saat ini dengan menggunakan metode penelitian terhadap jenis 

ruang lingkup penelitian dengan kesamaan tari Dibingi Bebai. Akan tetapi 

ada perbedaan yaitu peneliti terdahulu meneliti tentang nilai-nilai tradisi 

pada tari Dibingi Bebai sedangkan peneliti selanjutnya meneliti tentang 

Bentuk dan Fungsi tari Dibingi Bebai.  
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Penelitian terdahulu ketiga dilakukan oleh Thantia Oczalina (2018) pada 

skripsi penelitiannya yang berjudul “Pembelajaran tari Dibingi Bakas 

menggunakan metode demonstrasi melalui kegiatan ekstrakurikuler di 

SMKN 1 Krui Pesisir Barat”. Salah satu cara untuk melestarikan tarian ini 

adalah dengan mengajarkannya kembali kepada siswa. Tari Dibingi Bakas 

adalah bagian dari serangkaian acara pernikahan adat Lampung di daerah 

Krui dimana salah satu keturunan Sultan melakukan acara Nayuh.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran tari Dibingi Bakas 

menggunakan metode demonstrasi melalui kegiatan ekstrakurikuler di 

SMKN 1 Krui sudah berjalan cukup baik dengan terpenuhinya indikator-

indikator yang terdapat pada lembar aktivitas guru. Relevansi penelitian 

tersebut terhadap penelitian yang dilakukan sama-sama meneliti tentang 

tari Dibingi. Tari Dibingi dibagi dua macam yaitu tari Dibingi Bebai dan 

Tari Dibingi Bakas akan tetapi penelitian terdahulu meneliti tentang tari 

Dibingi Bakas yang dilakukan pada kegiatan ekstrakurikuler di SMKN 1 

Krui Pesisir Barat. Sedangkan peneliti selanjutnya akan meneliti tentang 

tari Dibingi Bebai. 

 

Penelitian terdahulu yang keempat dilakukan oleh Endang Ratih E.W 

(2001) pada jurnal penelitian ini dengan judul “Fungsi tari sebagai seni 

pertunjukan” fungsi tari dalam kehidupan manusia, dapat dibedakan 

menjadi empat, yaitu tari sebagai acara upacara, hiburan, seni pertunjukan, 

dan sebagai media pendidikan. Antara keempat jenis tari yang berbeda-

beda fungsinya tersebut, masing-masing mempunyai ciri atau kekhasan 

tersendiri. Banyak aspek yang harus diperhatikan diantara faktor tari 

sebagai seni objek apresiasi dan faktor penonton (apresiator). Relevansi 

penelitian tersebut terhadap penelitian yang dilakukan sama-sama meneliti 

tentang fungsi tari sebagai seni pertunjukan. Serta memiliki kesamaan 

tentang metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif dengan 
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menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

 

Penelitian terdahulu yang kelima dilakukan Irvan Setiawan (2018) Pada 

jurnal penelitiannya yang berjudul “Tari Dibingi: Sebuah upaya 

penggalian data awal tarian tradisional yang terancam punah di Kabupaten 

Pesisir Barat, Lampung”. Tari Dibingi terdiri dari dua jenis, yaitu tari 

Dibingi Bebai (untuk perempuan) dan tari Dibingi Bakas (untuk laki-laki). 

Gerakan Tari Dibingi Bebai berbeda dengan tari Dibingi Bakas. Tari 

Dibingi Bebai biasanya dimulai dengan cara berjalan terlebih dahulu dari 

lokasi awal menuju lokasi pertunjukan.  

 

Gerak jalan penari perempuan dilakukan dengan cara seperti berjongkok 

sampai di titik yang disediakan kemudian dilanjutkan dengan duduk 

menghadap barisan ketua adat. Sedangkan, Penari laki-laki dalam tari 

Dibingi Bakas berjalan tegak dari posisi awal menuju titik yang disediakan 

kemudian baru duduk menghadap barisan ketua adat. Relevansi penelitian 

tersebut terhadap penelitian yang dilakukan sama-sama meneliti tentang 

tari  Dibingi. Penelitian ini meneliti tari Dibingi Bebai dan meneliti tari 

Dibingi Bakas. Kesamaannya adalah meneliti tari Dibingi Bebai. Serta 

memeiliki kesamaan tentang metode penelitian yaitu menggunakan 

metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data, 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan demikian jurnal ini 

sebagai acuan dan panduan dalam meneliti tari Dibingi Bebai. 

 

2.2 Seni Tari 

Menurut Soedarsono (2012), pengertian seni tari merupakan sebuah 

ungkapan yang berasal dari dalam jiwa manusia yang kemudian 

diekspresikan melalui gerakan indah juga ritmis. Menurut Sulistyo, 2005: 

50) Seni tari adalah perwujudan suatu macam tekanan emosi yang 

dituangkan dalam bentuk gerak seluruh anggota tubuh yang teratur dan 

berirama sesuai dengan musik pengiringnya. 
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Seni tari adalah irama musik yang sebagai pengiring bisa digunakan untuk 

mengungkapkan maksud dan suatu tujuan yang ingin disampaikan oleh 

pencipta tari melalui penari, seni  tari ada dua macam yaitu tari modern 

dan tari tradisional. Menurut Habsary, (2019: 70-82) tari-tari yang terdapat 

di Lampung dapat dibagi dalam bentuk klasifikasi yaitu tari yang 

dikategorikan sebagai genre tari adat, tari dikategorikan sebagai genre tari 

persembahan, tari dikategorikan sebagai genre tari pergaualan, tari 

dikategorikan sebagai genre tari beladiri.  

 

Berdasarkan penjelasan mengenai berbagai macam genre tari Lampung, 

maka dapat disimpulkan bahwa tari Dibingi Bebai dapat dikategorikan 

sebagai genre  tari persembahan, karena tarian ini termasuk tari yang 

diselenggarakan dalam suatu rangkaian upacara adat pernikahan. Tari 

dibingi adalah salah satu tahapan dalam upacara Nayuh sebelum 

pergelaran tari. Tari Dibingi meskipun dalam beberapa gerakan ada yang 

sepertinya menirukan gerak tangan yang sedang mengipas, namun tari ini 

diperagakan hanya menggunakan gerakan tangan. Kemunculan tari dibingi 

tidak dapat dipastikan tanggalnya dikarenakan tarian ini di ciptakan oleh 

nenek moyang. 

 

2.3 Bentuk Tari 

Bentuk secara sederhana melihat keseluruhan bentuk tari itu terdiri dari 

struktur pola-pola gerakan tubuh yang sering dipahami sebagai motif 

gerak. Motif gerak ini sering dianggap sebagai kesatuan tata hubungan 

unsur-unsur gerak tari atau elemen-elemen tari. Elemen-elemen tari yaitu 

gerak, tema, tempat pertunjukan, pola lantai, durasi pertunjukan, rias, 

busana, dan musik iringan (Sumandiyo, 2012: 39). Bentuk dalam tari 

Dibingi Bebai untuk mendeskipsikan elemen-elemen tari Dibingi Bebai 

sebagai seni pertunjukan yang ada di Pekon Penengahan La’ay Kecamatan 

Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. 
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Di dalam pertunjukan tari Dibingi Bebai juga memiliki elemen-elemen, 

elemen-elemen yang dimaksud adalah : 

 

2.3.1 Gerak  

Gerak adalah unsur utama dalam tarian yang dilakukan oleh 

seorang penari dalam mengikuti alunan musik secara 

berirama. 

2.3.2 Pola lantai  

Pola lantai adalah garis yang dilalui oleh setiap penari pola 

lantai berguna mengatur posisi tari dalam gerak dimana 

pola lantai ini dibuat untuk tarian pasangan atau kelompok. 

2.3.3 Rias panggung 

Rias panggung (stage make up) adalah rias yang diciptakan 

untuk penampilan di atas panggung. Penampilan rias di atas 

panggung berbeda dengan rias sehari-hari.  

2.3.4 Busana tari  

Busana tari adalah pakaian yang dikenakan penari saat 

mempertunjukan suatu karya tari diatas panggung sesuai 

peran yang ditampilkan. 

2.3.5 Tema 

Tema adalah ide pokok yang menjadi persoalan yang ingin 

dibawakan dalam tari. Tema juga dapat diangkat dari 

berbagai peristiwa yang pernah terjadi seperti sejarah atau 

cerita rakyat. 

2.3.6 Musik Iringan 

Musik iringan tari adalah salah satu komponen pendukung 

yang dibutuhkan pada sebuah tarian sebab tari berkaitan 

dengan gerak tubuh yang disesuaikan dengan irama. 

2.3.7 Tempat pertunjukan  

Tempat pertunjukan merupakan tempat yang digunakan 

untuk mempertunjukan karya seni dan berbagai kegiatan 

seni pertunjukan.  
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2.3.8 Durasi Pertunjukan 

Durasi pertunjukan adalah jumlah waktu dari awal hingga 

akhir tarian.  

2.4 Fungsi Tari 

Fungsi tari terbagi menjadi empat bagian yaitu, tari sebagai hiburan, tari 

sebagai upacara, tari sebagai pertunjukan dan media pendidikan (Jazuli, 

2021). Fungsi dalam tari Dibingi Bebai untuk mendeskripsikan tari 

Dibingi Bebai sebagai hiburan, seni pertunjukan, sebagai upacara adat 

dan media pendidikan.  

2.4.1 Tari sebagai sarana upacara  

Tari Sebagai sarana upacara merupakan media persembahan 

atau pemujaan terhadap kekuatan gaib yang banyak digunakan 

oleh masyarakat yang memiliki kepercayaan animisme dan 

digunakan untuk upacara pernikahan adat. 

2.4.2 Tari sebagai hiburan 

Tari sebagai hiburan dimaksudkan untuk memeriahkan atau 

merayakan suatu pertemuan. Tarian yang ditampilkan berfokus 

bukan pada keindahan geraknya, melainkan pada segi hiburan. 

2.4.3 Tari sebagai pertunjukan 

Tari sebagai pertunjukan yaitu tari yang bertujuan untuk 

memberi pengalaman estetis kepada penonton. Tari sebagai 

pertunjukan ditujukan untuk mempertunjukan sesuatu yang 

dinilai memiliki nilai seni, untuk menarik perhatian, 

memberikan kepuasan dan memperoleh kesan setelah 

menikmati. 

2.4.4 Tari sebagai media pendidikan 

Tari sebagai media pendidikan yaitu tari yang bersifat untuk 

mengembangkan kepekaan estetis. Fungsi tari sebagai media 

pendidikan yaitu tari digunakan untuk mendidik masyarakat 

terutama para generasi muda agar mempelajari tentang tarian 

yang hampir punah khususnya yang berada di Kabupaten 

Pesisir Barat. 
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2.5 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan objek permasalahan penelitian yang telah 

disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan proses keseluruhan dari 

penelitian. Adapun Kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir Penelitian 

(Silpina 2022) 
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Skema diatas menunjukkan langkah atau tahapan penelitian untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian ini melihat kebudayaan 

masyarakat Saibatin yaitu tari Dibingi Bebai penelitian ini akan fokus 

melihat bentuk tari Dibingi Bebai dan fungsi tari Dibingi Bebai. Pada 

aspek bentuk tari akan mendeskripsikan elemen-elemen yang terdapat 

pada tari Dibingi Bebai. Elemen tersebut berupa gerak, tema, durasi 

pertunjukan, pola lantai, musik iringan tari, tata rias, busana dan tempat 

pertunjukan. Selanjutnya pada fungsi tari Dibingi Bebai akan 

menganalisis fungsi tari Dibingi Bebai dari aspek pertunjukan, hiburan, 

upacara adat, dan media pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal 

tersebut terdapat empat kata kunci dalam penelitian ini yaitu cara ilmiah, 

tujuan, data, dan kegunaan (Sugiyono, 2015: 2). Penelitian deskriptif 

kualitatif adalah metode pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada keadaan 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya 

(Komariah, 2013: 22). Metode penelitian ini dimaksudkan untuk 

menjelaskan dan memaparkan seluruh hasil penelitian sesuai dengan 

keadaan di lapangan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh 

data yang lebih mendalam, untuk mengembangkan teori, sehingga 

menghasilkan data deskriptif. Data diperoleh dari observasi secara 

langsung dan wawancara yang mendalam dengan pihak yang terkait. 

Setelah mendapatkan data, peneliti mengolah dan menganalisis data  

kemudian mendeskripsikan dan menyimpulkan.  

 

3.2 Fokus penelitian 

Fokus penelitian yang menjadi pokok dalam tulisan ini ialah bentuk tari 

Dibingi Bebai pada aspek gerak, durasi pertunjukan, tema, musik iringan, 

pola lantai, tempat pertunjukan, tata rias dan busana. Sedangkan pada 

fungsi akan mengkaji tari Dibingi Bebai sebagai sebuah fungsi dari 

pertunjukan, upacara adat, pendidikan, dan hiburan.  
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3.3 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

Lokasi penelitian berada di Pekon Penengahan La’ay, Kecamatan Karya 

Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat. Sasaran penelitian tertuju pada tari 

Dibingi Bebai yang berkembang di masyarakat di Pekon Penengahan 

La’ay. Pada penelitian ini menggunakan konsep bentuk dan konsep 

mengenai fungsi pertunjukan sebagai pedoman untuk menjawab rumusan 

masalah. Pada pembahasan ini maka digunakan konsep bentuk dan fungsi 

sebagai pedoman untuk melihat proses bentuk dan fungsi tari Dibingi 

Bebai. 

3.4 Sumber Data 

Sumber data penelitian yang diperoleh bersumber dari hasil wawancara 

kepada narasumber, dan arsip penyelenggaran observasi. Tari Dibingi 

Bebai sumber data terdiri dari: 

3.4.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

subjek penelitian. Pada penelitian ini, data-data diperoleh 

melalui observasi serta wawancara mengenai bentuk dan 

fungsi tari Dibingi Bebai, informasi yang bersumber dari ibu 

Yurni Dewi serta Bapak Mizwar Amil selaku seniman yang 

berada di Pekon Penengahan La’ay, Kecamatan Karya 

Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat dan kepala desa Pekon 

Penengahan La’ay bapak Yasir Arpat. 

3.4.2 Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai 

bentuk. Data ini diperoleh dari seniman yang ada di Pesisir 

Barat melalui arsip penyelenggaraan pertunjukan tari Dibingi 

Bebai berupa dokumentasi foto dan video.  
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian yaitu 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, 

maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi 

standar yang telah ditetapkan. Pada penelitian kualitatif 

pengumpulan data didapatkan dengan cara observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Tujuan pengumpulan data untuk memperoleh 

data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

 

3.5.1 Observasi 

Tujuan observasi dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui masalah dan memperoleh data permasalahan 

yang akan diteliti. Nasution (Sugiyono, 2015: 64) Observasi 

adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Observasi yaitu 

sebagai teknik pengumpulan data yang tidak terbatas pada 

orang tetapi juga objek alam yang lain.  

 

Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan dengan melihat objek penelitian secara langsung 

di Pekon Penengahan La’ay, Kecamatan Karya Penggawa, 

Kabupaten Pesisir Barat. Observasi dalam penelitian ini 

akan melihat langsung pertunjukan tari Dibingi Bebai di 

Pekon Penengahan La’ay dalam acara pernikahan, 

selanjutnya  mengobservasi proses latihan tari Dibingi 

Bebai di Pekon Penengahan La’ay.  

 

3.5.2 Wawancara  

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara 
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langsung dengan narasumber. Wawancara yang dilakukan 

dalam penelitian yaitu wawancara terstruktur dan 

wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah 

wawancara yang dilakukan secara terencana dengan 

berpedoman pertanyaan yang sudah disediakan, sedangkan 

wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak 

berpedoman dengan pertanyaan yang sudah tersedia 

melainkan mengembangkan pertanyaan yang sudah ada.  

 

Pada penelitian ini  akan dilakukan wawancara dengan ibu 

Yurni beliau adalah salah satu seniman yang ada di 

Kabupaten Pesisir Barat. Beliau mengetahui banyak tentang 

kesenian di Kabupaten Pesisir Barat dan beliau adalah salah 

satu pewaris tari Dibingi Bebai untuk mendapatkan 

informasi tentang proses pelaksanaan tari Dibingi Bebai 

dalam upacara adat, bentuk tari Dibingi Bebai, dan fungsi 

Dibingi Bebai, dan wawancara dengan penari tari Dibingi 

Bebai untuk mendapatkan informasi tentang proses 

pembelajaran tari Dibingi Bebai, nama ragam gerak, durasi 

pertunjukan, dan pola lantai tari Dibingi Bebai. 

 

Narasumber yang kedua adalah kepala desa yang ada di 

Pekon Penengahan yaitu bapak Yasir Arpat beliau 

merupakan kepala desa. Peneliti memilih beliau karena 

informasi yang diberikan akan sangat berguna bagi 

penelitian ini. Untuk mendapatkan data tentang profil desa 

di Pekon Penengahan La’ay dan latar belakang Pekon 

Penengahan La’ay dan narasumber yang terakhir adalah 

tokoh masyarakat  yaitu Pak Mizwar Amil merupakan 

seniman yang juga banyak mengenal kesenian daerah 

khususnya di Pekon Penengahan dan menanyakan tentang 

syair tari Dibingi Bebai. 
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3.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk 

memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, 

arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa 

laporan serta keterangan yang dapat mendukung 

penelitian (Sugiyono, 2015: 340). Gambaran umum 

lokasi penelitian yaitu di Pekon Penengahan La’ay 

Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat. 

Studi dokumen yaitu bukan hanya dokumen saja  tetapi 

foto yang sudah ada bisa digunakan untuk menganalisis 

kembali data yang telah diperoleh (Sugiyono, 2015: 

240).  

 

Peneliti melakukan pendokumentasikan profil desa di 

Pekon Penengahan La’ay. Pada saat pelaksanaan 

pertunjukan tari Dibingi Bebai dan upacara adat 

masyarakat Pesisir Barat, akan mendokumentasikan 

melalui foto dan video. Selain itu, mendokumentasikan 

tentang bentuk gerak tari Dibingi Bebai. Peneliti 

mendokumentasikan dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data berupa gambaran umum di lokasi 

penelitian, bentuk tari Dibingi Bebai, upacara adat 

pernikahan yang ada di Pekon Penengahan La’ay  

melalui foto dan video. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

panduan observasi, panduan wawancara, dan panduan dokumentasi. 

Panduan tersebut digunakan untuk mengumpulkan data-data 

mengenai bentuk tari Dibingi Bebai. Proses pengambilan data di 

lapangan dilakukan secara langsung. Peneliti menggunakan beberapa 

alat bantu untuk merekam dan mencatat fakta-fakta yang akan 



20 

ditemukan di lapangan. Peneliti membawa buku catatan kecil 

sebagai alat bantu untuk mencatat hal-hal yang penting agar tidak 

ada data yang hilang. Selain itu, peneliti juga menggunakan kamera 

untuk merekam video, suara dan juga mengambil gambar. Berikut 

adalah instrumen penelitian berupa instrumen pengumpulan data, 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

 

Tabel 3.1 Instrumen pengumpulan data observasi 

No Data yang di observasi Indikator 

1. Latar belakang lokasi 

penelitian 

• Letak geografis 

• Sejarah berdirinya Pesisir 

Barat 

• Kehidupan sosial, ekonomi, 

dan budaya masyarakat 

Pesisir Barat 

• Sejarah Pekon Penengahan 

La’ay 

• Sistem Pemerintahan  

• Kehidupan beragama dan 

kepercayaan masyarakat 

Pesisir Barat. 

• Upacara pernikahan 

masyarakat Saibatin 

 

2. Bentuk tari  • Gerak  

• Nama ragam gerak  

• Deskripsi gerak  

•  Urutan ragam gerak   

• Durasi 

pertunjukan  

• Jumlah penari  
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• Pola lantai  

• Kostum  

• Tata rias  

• Alat musik/iringan  

3. Fungsi tari Dibingi Bebai • Fungsi sebagai  upacara adat 

• Fungsi sebagai pertunjukan 

• Fungsi sebagai hiburan 

• Fungsi sebagai media 

pendidikan 

 

 

Tabel 3.2 Instrumen pengumpulan data wawancara 

No  Data yang dikumpulkan Pertanyaan wawancara 

1. Latar belakang lokasi 

penelitian 

• Sejarah berdirinya Pesisir 

Barat 

• Tinjauan geografis dan 

kependudukan 

• Sistem Pemerintahan  

• Kehidupan beragama dan 

kepercayaan masyarakat 

Pesisir Barat 

• Kehidupan sosial, ekonomi, 

dan budaya masyarakat 

Pesisir Barat 

• Sejarah Pekon Penengahan 

La’ay 

 

2. Bentuk Tari • Gerak  

• Nama ragam gerak  

• Deskripsi gerak  

•  Urutan ragam gerak  
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• Durasi 

pertunjukan  

• Jumlah penari  

• Pola lantai  

• Kostum  

• Tata rias  

• Alat musik/iringan  

• Tema tari Dibingi Bebai 

3. Fungsi tari Dibingi Bebai • Fungsi hiburan 

• Fungsi sebagai pertunjukan 

• Fungsi sebagai Media 

pembelajran 

• Fungsi sebagai  upacara adat 

 

 

Tabel 3.3 Instrumen pengumpulan data dokumentasi 

No Data yang dikumpulkan Dokumentasi 

1. Gambar lokasi penelitian • Foto pintu gerbang Pesisir 

Barat 

• Foto profil desa 

• Foto Pekon penengahan 

La’ay 

• Foto Struktur kepala desa 

2. Tari Dibingi Bebai • Video pertunjukan  

• Foto ragam gerak  

• Foto jumlah penari  

• Foto pola lantai  

• Foto kostum  

• Foto tata rias  

• Foto alat musik/iringan 
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3. Prosesi adat pernikahan • Foto dan video proses 

pelaksanaan pernikahan 

• Foto kesenian yang 

ditampilkan dalam prosesi 

adat 

• Foto tari Dibingi Bebai 

 

 

 

Tabel 3.4 Matriks Pengumpulan Data dalam Menganalisis Bentuk 

dan Fungsi Tari Dibingi Bebai. 

 

No 

 

Masalah 

 

Data yang dikumpulkan 

 

Teknik pengumpulan 

data 

Wwc Doc Obs 

1 Gambaran 

Umum  

Lokasi 

Penelitian 

 

Sejarah dan Tinjauan 

geografis Kabupaten 

Pesisir Barat 

• Sejarah berdirinya 

Pesisir Barat 

• Tinjauan geografis 

dan kependudukan 

• Sistem 

Pemerintahan  

• Kehidupan 

beragama dan 

kepercayaan 

masyarakat Pesisir 

Barat 

• Kehidupan sosial, 

ekonomi, dan 

budaya 

 

 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

✓ 

 

 

 

 

✓ 

 

 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

✓ 

 

 

 

 

✓ 

 

 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 
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masyarakat Pesisir 

Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Bentuk Tari 

Dibingi Bebai 

• Gerak  

• Nama ragam 

gerak  

• Deskripsi gerak  

•  Urutan ragam 

gerak  

• Teknik gerak  

• Durasi 

pertunjukan  

• Durasi 

pertunjukan  

• Jumlah penari  

• Pola lantai  

• Kostum  

• Tata rias  

• Alat musik/iringan  

✓ 

✓ 

 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

 

 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fungsi hiburan 

• Fungsi sebagai 

pertunjukan 

• Fungsi sebagai 

Media 

pembelajran 

• Fungsi sebagai 

Media upacara 

✓ 

✓ 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

✓ 

✓ 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

 

 

 

✓ 
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3.7 Teknik Keabsahan Data 

Menurut Sugiono (2015: 241) Teknik keabsahan data diterapkan 

dengan cara membuktikan temuan hasil di lapangan dengan fakta 

yang telah diteliti di lapangan untuk menjamin validitas data 

temuan di lapangan. Pada saat penelitian sangat dibutuhkan 

kevaliditasan atas suatu penelitian agar kemudian hari dapat 

dipertanggung jawabkan keasliannya. Derajat kepercayaan data 

dalam credibility dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

triangulasi.  

 

Menurut Bachri, B.S. (2010) triangulasi sumber adalah 

membandingkan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu 

informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. 

Teknik triangulasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu menggali kebenaran 

suatu  informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

 

Teknik triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan 

berbagai langkah untuk mendapatkan data yang jelas maka peneliti 

observasi, wawancara, dan dokumentasi Seniman yang ada di 

Kabupaten Pesisir Barat, kepala desa Penengahan La’ay dan 
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Pelaku tari Dibingi Bebai. Data dari ketiga narasumber tersebut 

selanjutnya dilakukan crosscheck untuk mendapatkan informasi 

atau data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenaran atau 

keabsahannya. Penelitian akan membandingkan data yang didapat 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk 

mendapatkan data yang valid. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis. Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang 

berupa observasi, dokumentasi, wawancara dengan cara 

mengelompokan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam 

unit-unit, melakukan sintesa, dipelajari dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh semua orang. Menurut Sugiyono 

(2015: 244). 

 

Analisis data Merupakan proses menyusun secara sistematis data 

yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjelaskan ke dalam unit-unit penting untuk melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

 

3.8.1 Tahap Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses seleksi, untuk 

menyederhanakan data yang sudah didapatkan melalui 

proses observasi dan wawancara yang akan dilakukan. 

Langkah pertama reduksi data dalam penelitian ini ialah 

mengumpulkan data hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi mengenai tari Dibingi Bebai. Langkah kedua 

yaitu menyeleksi data, kemudian diklasifikasikan. 
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Langkah ketiga yaitu memilih data yang relevan dengan 

rumusan masalah dalam bentuk pembahasan.  

 

Selanjutnya data dianalisis sehingga memperoleh data 

bentuk dan fungsi yang matang mengenai tari Dibingi 

Bebai yang ada pada masyarakat Pekon Penengahan La’ay 

Kabupaten Pesisir Barat langkah pertama mengumpulkan 

data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi 

mengenai bentuk dan fungsi tari Dibingi Bebai.  

 

Langkah kedua yaitu menyeleksi data, kemudian 

diklasifikasikan. Langkah ketiga yaitu memilih data yang 

relevan dengan rumusan masalah yaitu mengenai bentuk 

dan fungsi tari Dibingi Bebai dalam bentuk pembahasan. 

Selanjutnya data dianalisis sehingga memperoleh data 

yang matang mengenai bentuk dan fungsi tari Dibingi 

Bebai yang ada di Pekon Penengahan La’ay Kabupaten 

Pesisir Barat. 

 

3.8.2 Tahap Penyajian Data  

Data yang disajikan dalam penelitian ini berupa bentuk 

tari Dibingi Bebai yang ada di Pekon Penengahan La’ay 

Kabupaten Pesisir Barat. Data yang disajikan dalam 

penelitian ini adalah latar belakang lokasi penelitian, 

bentuk tari Dibingi Bebai pada aspek gerak, tema, musik 

iringan, busana, rias, pola lantai, durasi pertunjukan dan 

tempat pertunjukan. Selanjutnya yang disajikan dalam 

fungsi tari Dibingi Bebai berdasarkan fungsi pertunjukan, 

upacara adat, hiburan dan media pendidikan. 

 

3.8.3 Tahap Penarikan Kesimpulan  
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Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam 

analisis data. Penarikan kesimpulan yang akan dilakukan 

pada penelitian ini yaitu bentuk tari Dibingi Bebai pada 

aspek gerak, tema musik iringan, busana, rias pola lantai, 

durasi pertunjukan dan fungsi tari Dibing bebai sebagai 

pertunjukan, upacara adat, hiburan dan media pendidikan. 



 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai bentuk dan fungsi tari 

Dibingi Bebai di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten 

Pesisir Barat, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk dan fungsi tari Dibingi 

Bebai tidak hanya sebagai hiburan saja tetapi sebagai media pendidikan, 

pertunjukan dan sebagai sarana upacara adat yang ada di Pekon Penengahan. 

Upacara adat yang di lakukan oleh anak keturunan bangsawan harus melalui 

beberapa tahapan yang pertama yaitu ighau, kemudian prosesi adat yang 

kedua yaitu nayuh yang dilakukan tujuh hari tujuh malam dan yang terakhir 

bedu’a balak. Kegiatan ini menjadi upaya untuk mengedukasi masyarakat 

tentang tari Dibingi Bebai, serta pendokumentasian kembali tari Dibingi 

Bebai sebagai arsip dan aset kebudayaan Pesisir Barat.  

 

Tema tari Dibingi Bebai yaitu persembahan  dengan durasi pertunjukan yang 

dilakukan pada malam hari pada saat prosesi adat nayuh yaitu lima belas 

menit yang didalamnya menampilkan tiga penampil yang pertama tari 

Dibingi Bakas kemudian yang kedua tari Dibingi Bebai dan yang terakhir 

pencak silat durasi yang ditampilkan setiap tarian diberi waktu lima menit 

yang ditampilkan pada saat acara pernikahan masyarakat Saibatin yang ada di 

Pekon Penengahan La’ay. Jumlah penari tari Dibingi Bebai yaitu berjumlah 

enam orang penari. Tata rias yang digunakan yaitu tata rias panggung cantik 

dan menggunakan busana yang sederhana menggunakan baju kurungan 

berwarna merah, kain tapis. 

 

Tari Dibingi Bebai tidak menggunakan alat properti apapun. Alat musik yang 

digunakan dalam tari Dibingi Bebai ini hanya tiga macam yaitu canang, 

gong, dan rebana. Dalam iringan musik tari Dibingi Bebai tidak lepas dari isi 

vokal atau nyanyian, masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan 
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muayak. Musik iringan ini tidak ada patokan maupun lirik khusus yang 

dibawakan, biasanya lirik tersebut berisi tentang nasehat untuk calon 

pengantin yang disampaikan langsung oleh penyairnya atau muayak. Ragam 

gerak yang ada di tari Dibingi Bebai hingga saat ini tidak ada perkembangan 

atau perubahan karena tari Dibingi Bebai adalah tarian yang ragam geraknya 

sangat sederhana dan tari Dibingi Bebai ini hanya memiliki empat ragam 

gerak yaitu nyumbah, ngesesayak, mampang kapas, silogh. Pola lantai dalam 

tari Dibingi Bebai yaitu lurus saling berhadapan berbentuk horizontal. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pekon Penengahan La’ay 

Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat mengeni bentuk dan 

fungsi tari Dibingi Bebai. Maka berikut saran yang ditujukan kepada 

beberapa pihak agar dapat memperbaiki dan meningkatkan hal yang menjadi 

kekurangan.  

1. Saran bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran informasi tentang tari Dibingi Bebai 

sehingga dapat melestarikan dan mengembangkan tari Dibingi 

Bebai. 

2. Saran bagi pemerintah Kabupaten Pesisir Barat penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan dan 

manfaat sebagai dokumentasi tarian yang hampir punah yaitu tari 

Dibingi Bebai. 

3. Saran bagi pendidik dan peserta didik diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan ajar mengenai bentuk tari Dibingi Bebai kepada 

tenaga pendidik agar dapat disampaikan kepada peserta didik pada 

saat memberikan pembelajaran mengenai tari Dibingi Bebai. 

Sehingga dalam pembelajarannya dapat memahami lebih 

mendalam tentang tari Dibingi Bebai 
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