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ABSTRAK 

 

TARI MAMANDAPAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG SAI BATIN  

DI DESA KURIPAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

 

Oleh 

 

MAZIDA AULIYANI 

 

 

Penelitian ini membahas tari Mamandapan pada masyarakat Lampung Sai Batin 

di Desa Kuripan dari aspek bentuk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Teori yang diterapkan adalah teori bentuk 

bermakna dari Clive Bell. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tari 

Mamandapan merupakan salah satu tarian yang terdapat dalam kegiatan arak-

arakan pada acara pernikahan. Penari tari Mamandapan ialah perwakilan muli 

mekhanai dari masing-masing desa yang merupakan keturunan dari Keratuan 

Darah Putih.  Terdiri dari dua ragam gerak yaitu gerak Lapah Maju, dan gerak 

Tepis untuk penari perempuan, sedangkan ragam gerak penari laki-laki yaitu 

Lapah Maju, dan Tepok. Ragam gerak Lapah Maju bermaknakan bahwa gerak ini 

dilakukan berjalan dari tempat penyajian sampai kesinggasana pengantin. Ragam 

gerak Tepis bermaknakan penari perempuan menghindar/menepis penari laki-laki 

agar tidak bersentuhan. Ragam gerak Tepok bermaknakan bahwa dalam acara 

Gawi, mekhanai ingin berkenalan dengan muli. Alat musik yang digunakan yaitu 

Kekhumung Khua Belas, Petuk, Rebana, dan Gong. Tata rias wajah penari 

perempuan yaitu rias cantik sedangkan tata rias wajah penari laki-laki tidak 

menggunakan rias wajah. Tata busana yang digunakan penari perempuan yaitu 

kawai kurung, hinjang tapis, pending, anting, gaharu, sangul, kekanduk, dan 

melati dan tata busana yang digunakan penari laki-laki yaitu kawai teluk belanga, 

celana teluk belanga, dan kopiah. Pola lantai dalam tarian ini hanya menggunakan 

satu pola lantai saja yaitu lurus sejajar dan tidak adanya makna khusus. 

 

Kata Kunci  :  Bentuk, Tari Mamandapan, Sai Batin, Kuripan.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

MAMANDAPAN DANCE IN THE LAMPUNG SAI BATIN COMMUNITY 

IN KURIPAN VILLAGE, LAMPUNG SELATAN REGENCY 

 

By 

  

MAZIDA AULIYANI 

 

 

This study discusses the Mamandapan dance in the Lampung Sai Batin 

community in Kuripan Village from the aspect of form. The method used in this 

research is descriptive qualitative with data collection techniques observation, 

interviews and documentation. The theory applied is the theory of Significant 

Form by Clive Bell. The results of this study indicate that the Mamandapan dance 

is one of the dances contained in the procession at weddings. Mamandapan dance 

dancers are representatives of muli mekhanai from each village who are 

descendants of the Keratuan Darah Putih. It consists of two types of motion, 

namely the Lapah Maju motion, and the Tepis motion for female dancers, while 

the male dancers movements are Lapah Maju and Tepok. The variety of 

movements of Lapah Maju means that this movement is carried out from the 

place of presentation to the bride's throne. The variety of movements of the Tepok 

means that the female dancers avoid pushing the male dancers from dancing. In 

the Gawi, Tepok’s movement means that all the mekhanai want to get closser with 

the muli. The musical instruments used are Kekhumung Khua Belas, Petuk, 

Tambourine, and Gong. The makeup of the female dancers is beautiful makeup, 

while the makeup of the male dancers does not use facial makeup. The clothes 

used by the female dancers are kawai kukhung, hijang tapis, pending, earrings, 

gaharu, sangul, kekanduk and melati and the clothes used by the male dancers are 

kawai teluk belanga, teluk belanga pants, and kopiah. This dance only uses one 

floor pattern, which is straight parallel and has no special meaning. 

 

 

Keywords: Form, Mamandapan Dance, Sai Batin, Kuripan. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kesenian merupakan salah satu bagian dari kebudayaan dan merupakan hasil 

budi daya manusia. Perwujudan seni yang ada di masyarakat merupakan 

cermin dari kepribadian hidup masyarakat sehingga keberadaan kesenian 

selalu melekat pada kehidupan manusia, dimana ada manusia di situ pasti ada 

kesenian. Kesenian yang ada di Desa Kuripan Kabupaten Lampung Selatan 

pada umumnya merupakan seni pertunjukan rakyat yang memiliki fungsi 

tertentu berkaitan dengan kehidupan masyarakat pemiliknya.  

 

Bentuk adalah wujud nyata dari suatu objek visual yang tersusun dari berbagai 

unsur atau kesatuan unsur. Bentuk kesenian yang ada di Indonesia adalah seni 

musik, seni lukis, seni drama, seni sastra, dan seni tari. Tari adalah perasaan 

yang mendesak dari dalam diri manusia, yang mendorong untuk mencari 

ungkapan yang berbentuk gerakan yang ritmis (Corrie Hartong, 1996:32). Tari 

yang termasuk kedalam tari kelompok tari tradisional, ialah semua tari yang 

telah mengalami perjalanan sejarah yang cukup lama, yang selalu bertumpu 

pada pola-pola tradisi yang telah ada (Soedarsono,1977:29). Tari tradisional 

adalah tarian yang tumbuh di kalangan rakyat yang berkembang dan 

dilestarikan secara turun temurun di suatu daerah tertentu. Bentuk dalam seni 

tari merupakan kesatuan unsur tari. Oleh karena itu, ia memiliki bentuk yang 

menanamkan atau menciptakan rasa keindahan bagi yang melihatnya. 
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Bentuk tari adalah wujud fisik yang menunjukan suatu gerakan, dalam hal ini 

yang dimaksud adalah gerak tari yang dihasilkan oleh penari. Gerakan yang 

dihasilkan tersebut dibuat secara berurutan. Setelah gerakan tersebut dibentuk 

akan menghasilkan sebuah tarian yang indah, agar nantinya dapat dilakukan 

sebuah penyajian tari dengan hasil yang memuaskan bagi penikmat, atau 

orang yang menontonnya. 

 

Aspek-aspek dalam penyajian suatu pertunjukan meliputi urutan penyajian, 

gerak, iringan tari, tata rias, tata busana, pola lantai, tata panggung dan tata 

lampu. Penyajian dapat dikatakan berjalan apabila ada objek yang 

ditunjukkan, tempat penyajian, serta audients yang menyaksikan penyajian 

tersebut (Kurniawati, 2015:50). Pertunjukan suatu tari tersemasuk kedalam 

kesenian yang merupakan salah satu bentuk dari kebudayaan yang harus terus 

dipertahankan, dilestarikan, dikembangkan, dan diperbaharui agar bisa terus 

diterima oleh masyarakat melalui bentuk penyajiannya, sebab hal ini 

merupakan harta karun yang telah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu 

kepada generasi selanjutnya. Di Lampung memiliki kesenian yang telah 

diwariskan oleh nenek moyang terdahulu dan masih terjaga salah satunya 

yaitu daerah Lampung Selatan.  

 

Kabupaten Lampung Selatan adalah salah satu kabupaten yang berada di 

Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah tropis. 

Daerah yang terletak paling ujung bagian selatan pulau Sumatera ini memiliki 

sebuah pelabuhan di Kecamatan Bakauheni dan merupakan tempat transit 

penduduk dari pulau jawa ke Sumatera dan sebaliknya. Dengan demikian, 

pelabuhan Bakauheni merupakan pintu gerbang pulau Sumatera.   Ibu kota 

dari kabupaten ini terletak di Kecamatan Kalianda. Kabupaten Lampung 

Selatan bermasyoritaskan masyarakat Lampung Sai Batin. Secara garis besar 

Lampung Selatan dibagi dua bagian yaitu penduduk asli Lampung dan 

penduduk pendatang. Penduduk asli masyarakat Lampung Selatan khususnya 

sub suku Lampung Sai Batin umumnya berkediaman  disepanjang pesisir 

pantai.  
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Sai Batin mempunyai arti satu batin atau memiliki satu junjungan. Artinya 

dalam satu kelompok hanya ada satu Raja yang menjadi pemimpin. 

Kedudukan adat hanya bisa diwariskan melalui garis keturunan (Mustika, 

2013:12). Terdapat 6 Marga Sai Batin yang ada di Lampung Selatan, Marga 

tersebut terdiri dari Marga Ratu, Marga Legun, Marga Pesisir Rajabasa, Marga 

Dataran, Marga Buku. Pada Marga Katibung terdapat dua suku yaitu Sai Batin 

dan Pepadun. Keenam Marga tersebut menjadi akar budaya yang masih tetap 

hidup di Lampung Selatan (Yaqub, 2022). Lalu di  Lampung Selatan masih 

ada desa yang potensi kesenian tradisinya belum dijamah. Desa yang 

dimaksudkan tersebut yaitu di Desa Kuripan.  

 

Kesenian tradisi di Desa Kuripan yang belum terjamah salah satunya yaitu tari 

Mamandapan. Tari Mamandapan merupakan tari tradisonal yang muncul, 

tumbuh, dan berkembang di kalangan masyarakat. Tari Mamandapan 

tergolong ke dalam tari kelompok berpasangan yang sifatnya ditampilkan 

dalam acara arak-arakan, sehingga memudahkan penonton untuk menikmati 

tarian tersebut. Tari ini menggunakan kostum khas Lampung. Tari 

Mamandapan ini penting untuk diidentifikasi dan dideskripsikan mengenai 

bentuknya. Tarian ini belum pernah ada yang meneliti sebelumnya dan 

menjadi penelitian pertama mengenai bentuk tari Mamandapan sebagai 

kebudayaan yang lahir dari kebiasaan masyarakat.  

 

Penelitian ini melibatkan masyarakat pemilik kesenian itu sendiri seperti 

tokoh adat Keratuan Darah Putih atau tokoh seniman yang mengetahui tentang 

tari Mamandapan ini. Dengan demikian, peneliti mengambil judul tari 

Mamandapan pada masyarakat Lampung Sai Batin di Desa Kuripan 

Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

sebagai bahan kajian untuk penelitian berikutnya dibidang seni tari terutama 

pada tari Mamandapan.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut : Bagaimana bentuk tari Mamandapan pada masyarakat Lampung Sai 

Batin di Desa Kuripan Kabupaten Lampung Selatan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dijelaskan tujuan penelitian ini 

untuk : Mendeskripsikan bentuk tari Mamandapan pada masyarakat Lampung 

Sai Batin di Desa Kuripan Kabupaten Lampung Selatan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dapat diambil dari penelitian ini  adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Bagi peneliti, bermanfaat sebagai bahan untuk menambah 

pengetahuan, wawasan dan pemahaman khususnya tentang bentuk tari 

Mamandapan pada masyarakat Lampung Sai Batin di Desa Kuripan 

Kabupaten Lampung Selatan. 

1.4.2 Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan pandangan secara 

umum mengenai keberadaan tari Mamandapan. Selain itu, 

memberikan informasi dan pengetahuan mengenai bentuk tari 

Mamandapan, sehingga masyarakat memiliki kepedulian untuk 

menjaga dan melestarikan tari Mamandapan. 

1.4.3 Bagi pendidik dan peserta didik adalah dijadikannya bahan ajar 

mengenai bentuk tari Mamandapan, sehingga dalam pembelajaran nya 

akan lebih mendalam mengenai tari Mamandapan. 
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1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

1.5.1 Objek penelitian  

Objek penelitian ini adalah bentuk tari Mamandapan pada masyarakat 

Lampung Sai Batin di Desa Kuripan Kabupaten Lampung Selatan. 

1.5.2 Subjek penelitian  

Subjek penelitian ini adalah narasumber dan penari. 

1.5.3 Tempat Penelitian  

Tempat Penelitian ini adalah Desa Kuripan Kecamatan Penengahan 

Kabupaten Lampung Selatan. 

1.5.4 Waktu  

Waktu dalam penelitian ini  adalah semester ganjil pada tanggal 24 

Januari – 05 Februari tahun 2022. 

 

 

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Penelitian 

 

No. Kegiatan Waktu Kegiatan Aktivitas 

1. Observasi 06 November 2021 Observasi Awal 

2. Pelaksanaan 

Penelitian 

24 Januari 2022 - Wawancara dengan bapak 

Ridwan 

24 Januari 2022 - Wawancara dengan bapak 

Herman 

26 Januari 2022 - Pengamatan latihan para 

penari dan pemusik tari 

Mamandapan 

28 Januari 2022 - Wawancara dengan bapak 

Budiman Yaqub 

30 Januari 2022 - Latihan langsung dengan 

bapak Herman 

05 Februari 2022 - Pengambilan dokumentasi 

tari Mamandapan 



 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai tolak ukur dan acuan untuk 

menyelesaikan dan mempermudah dalam menentukan langkah-langkah yang 

sistematis. Langkah-langkah tersebut dibutuhkan untuk penyusunan 

penelitian dari segi teori dan konsep. Ada beberapa referensi yang 

menginspirasi penulis untuk melakukan penelitian ini. Salah satu contohnya 

penelitian yang mempunyai hubungan yang sama dengan penelitian yang 

diambil oleh penulis dari beberapa sumber antara lain : 

 

Penelitian yang berhubungan dengan bentuk tari yang sebelumnya sudah 

pernah dilakukan oleh Anak Agung Gde Agung Indrawan, Ketut Sariada, Ni 

Madeْ Arshiniwatiْ (2021)ْ padaْ penelitiannyaْ yangْ berjudulْ “Bentukْ Tariْ

RentengْdiْDusunْSarenْ I,ْNusaْPenida,ْKlungkung”.ْTujuanْpenelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan tari Renteng secara umum, dan khususnya 

memahami tarian ini melalui bentuknya. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang diterapkan adalah teori 

bentuk bermakna dengan menggunakan konsep tekstual tari. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa bentuk tari Renteng di Dusun Saren I, Nusa Penida, 

Klungkung dapat dilihat dari gerak tari, struktur penyajian, dan elemen-

elemen penyajiannya. 
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Relevansi penelitian tersebut terhadap penelitian yang dilakukan yaitu sama-

sama meneliti tentang bentuk tari yang dikemas menjadi sebuah koreografi 

tari yang di dalamnya terdapat gerak, musik iringan, pola lantai, busana, tata 

rias, dan properti, serta memiliki kesamaan metode yang akan digunakan 

peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama menggunakan metode 

kualitatif, sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data observasi, 

wawancara, dan dokumentasi, dan teori bentuk bermakna. Perbedaannya 

terdapat pada instrumen penelitian penekanan objek, tempat dan fokus 

penelitian. Sehingga penelitian terdahulu terdapat kontribusi dalam penelitian 

ini. 

 

Kontribusi yang diberikan penelitian terdahulu terhadap penelitian  yang 

dilakukan yaitu dalam sebuah koreografi tari mengenai bentuk tari elemen-

elemen yang dibahas secara detail, dan kesesuaian metode yang dilakukan 

penelitian terdahulu, sehingga penelitian tersebut dapat dijadikan acuan 

peneliti kali ini untuk mengamati bentuk tari. 

 

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Widya Wati Retna Ningrum, S.Pd. pada 

skrip si penelitiannya yang berjudul “BentukْPenyajian Cangget Bara Festival 

(Hasil Revitalisasi Cangget Bakha Di Kabupaten Lampung Utara (2021)”,ْ

Skripsi tersebut menjelaskan bentuk penyajian Cangget Bara (Hasil 

Revitalisasi Cangget Bakha DiKabupaten Lampung Utara) menelaah lebih 

dalam mengenai upaya Revitalisasi Cangget Bara di Cangget Bakha Festival, 

guna mengungkap proses dan tahapan yang dilakukan sehingga menghasilkan 

sebuah karya tari yang dikemas dalam wujud festival. Cangget Bakha 

Festival ialah sebuah event yang mengemas tarian adat menjadi sebuah tarian 

festival yang menarik untuk ditelaah lebih dalam, karena di dalam acara 

tersebut terdapat prosesi adat yang kemudian dikemas ke dalam bentuk 

penyajian, dalam bentuk penyajian memperlihatkan gerak, musik iringan, 

pola lantai, busana, tata rias properti dan lain-lain. Penelitian tersebut 

menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data studi literatur, 

observasi, wawancara dan dokumentasi.  
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Relevansi penelitian tersebut terhadap penelitian yang akan dilakukan yaitu 

sama-sama menelaah tentang bentuk tari yang di dalamnya terdapat gerak, 

musik iringan, pola lantai, busana, tata rias, serta memiliki kesamaan metode 

yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif, sama-sama menggunakan 

teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Perbedaannya terdapat pada teknik pengumpulan data, tempat dan fokus 

penelitian dan kesamaan konsep. 

 

Kontribusi yang diberikan penelitian terdahulu  dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu membantu peneliti mengadaptasi cara ungkap mengenai 

bentuk tari. Penelitian terdahulu mengenai hasil revitalisasi sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai kesenian asli yaitu tari 

Mamandapan yang terdapat di Desa Kuripan Kabupaten Lampung Selatan 

yang dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu dari aspek  tekstual, sehingga 

penelitian tersebut dapat dijadikan acuan peneliti kali ini untuk mengamati 

bentuk tarinya. 

 

Penelitian yang diteliti oleh  Adinda Sandra Ersuci dan Nurwani yang 

berjudulْ “Tekstual Dan Kontekstual Tari Hadrah Pada Masyarakat Tanjung 

Morawa Desa Dalu X B (2021)” Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan Tekstual dan Kontekstual Tari Hadrah pada masyarakat 

Desa Dalu X B Tanjung Morawa. Metode yang digunakan adalah metode 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun pengumpulan data dilakukan 

dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sampel penelitian 

adalah narasumber dan pemilik sanggar. Berdasarkan penelitian diketahui 

bahwa; Tari Hadrah yang ber artikan hadir, tarian ini diiringi oleh musik 

melayu serta Salawat dengan syair berisikan pujian-pujian kepada Allah 

SWT. Tari ini mampu bertahan dalam lingkungan masyakat Dalu X B karena 

masyarakat dan pemilik sanggar saling bekerjasama dengan menampilkan tari 

ini dalam acara seperti, khitanan, dan acara-acara Islami lainnya. 
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Relevansi penelitian tersebut terhadap penelitian yang dilakukan yaitu sama-

sama meneliti tentang tekstual tari yang meliputi aspek gerak, iringan, 

busana, tata rias, dan pola lantai. Perbedaannya terdapat pada penekanan 

objek, instrumen penelitian, tempat, konsep dan fokus penelitian. Kontribusi 

yang diberikan terhadap penelitian terdahulu terhadap penelitian yang akan 

dilakukan yaitu dalam sebuah koreografi tari bentuk tari di dalamnya terdapat 

elemen-elemen penyajian yang dibahas secara detail dan kesesuaian metode 

yang dilakukan penelitian terdahulu, memberikan masukan bagi peneliti saat 

ini untuk mengetahui struktur bagan yang harus disiapkan ketika melakukan 

pengamatan dan menyusun data hasil pengamatan, sehingga penelitian 

tersebut dapat dijadikan acuan dan semakin memperkuat peneliti agar lebih 

kritis mengungkapkan bentuk tari.  

 

Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu dan relevansinya dengan penelitian yang dikaji oleh 

peneliti. 

No  Peneliti 

dan Tahun 

Judul 

Penelitian 

Sumber Objek 

Penelitian 

Relevansi dan 

Kontribusi 

1 Anak 

Agung Gde 

Agung 

Indrawan, 

dkk (2021). 

 

Bentuk Tari 

Renteng di 

Dusun Saren 

I, Nusa 

Penida, 

Klungkung. 

 

Anak 

Agung Gde 

Agung 

Indrawan, 

dkk (2021). 

MUDRA 

Jurnal Seni 

Budaya. 

Institut Seni 

Indonesia 

Denpasar. 

 

 

Objek 

formal pada 

penelitian 

ini terfokus 

pada bentuk 

tari, objek 

material 

yaitu tari 

Renteng 

 

 

Relevansi : 

yaitu sama 

sama 

menelaah 

tentang bentuk 

tari kesamaan 

metode, 

kesamaan  

teknik 

pengumpulan 

data, kesamaan 

teori. 

Perbedaanya 

terdapat pada 

teknik 

pengumpulan 

data, tempat 

dan fokus 

penelitian. 
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No  Peneliti 

dan Tahun 

Judul 

Penelitian 

Sumber Objek 

Penelitian 

Relevansi dan 

Kontribusi 

     Kontribusi : 

Sebuah 

koreografi tari 

mengenai 

bentuk tari 

elemen-elemen 

yang dibahas 

secara detail, 

dan kesesuaian 

metode yang 

dilakukan 

penelitian 

terdahulu, 

sehingga 

penelitian 

tersebut dapat 

dijadikan 

acuan peneliti 

kali ini untuk 

mengamati 

bentuk tari 

2. Widya Wati 

Retna 

Ningrum, 

S.Pd. 

(2021) 

Bentuk 

Penyajian 

Cangget Bara 

Festival 

(Hasil 

Revitalisasi 

Cangget 

Bakha Di 

Kabupaten 

Lampung 

Utara” 

 

Widyawati 

Retna 

Ningrum 

(2021) 

Skripsi 

Universitas 

Lampung 

Upaya 

Revitalisasi 

Cangget 

Bara di 

Cangget 

Bakha 

Festival, 

guna 

mengungka

p proses dan 

tahapan 

yang 

dilakukan 

sehingga 

menghasilk

an sebuah 

karya tari 

yang 

dikemas 

dalam 

wujud 

festival 

Relevansi : 

yaitu sama-

sama 

menelaah 

tentang bentuk 

penyajian 

kesamaan 

metode, 

kesamaan  

teknik 

pengumpulan 

data.  

 

Perbedaannya 

terdapat pada 

tempat dan 

fokus 

penelitian. 

 

Kontribusi : 

Membantu 

peneliti 

mengadaptasi 

cara ungkap  
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No  Penelitian 

dan Tahun 

Judul 

Penelitian 
Sumber 

Objek 

Penelitian 

Relevansi dan 

Kontribusi 

 

    

bentuk tari. 

Penelitian 

terdahulu 

mengenai 

tentang hasil 

revitalisasi 

sedangkan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

yaitu 

mengenai 

kesenian asli. 

3. Adinda 

Sandra 

Ersuci dan 

Nurwani 

(2021) 

Tekstual Dan 

Kontekstual 

Tari Hadrah 

Pada 

Masyarakat 

Tanjung 

Morawa Desa 

Dalu X B 

Adinda 

Sandra 

Ersuci dan 

Nurwani 

(2021). 

Jurnal 

GESTUS 

Penciptaan 

dan 

Pengkajian 

Seni. 

Universitas 

Negeri 

Medan. 

Objek pada 

penelitian 

ini yaitu 

tekstual dan 

kontekstual 

tari Hadrah 

Relevansi 

yaitu sama-

sama meneliti 

tentang 

tekstual tari, 

memiliki 

kesamaan 

metode sama-

sama 

menggunakan 

teknik 

pengumpulan 

data. 

 

Perbedaannya 

terdapat pada 

penekanan 

objek, tempat , 

fokus 

penelitian, 

instrumen 

penelitian, dan 

konsep 

tekstual saja 

yang akan 

dibahas. 

 

Kontribusi : 

memberikan 

masukan bagi 

peneliti saat ini 

untuk 

mengetahui  
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No  Penelitian 

dan Tahun 

Judul 

Penelitian 
Sumber 

Objek 

Penelitian 

Relevansi dan 

Kontribusi 

     struktur bagan 

yang harus 

disiapkan ketika 

melakukan 

pengamatan dan 

menyusun data 

hasil 

pengamatan, 

sehingga 

penelitian 

tersebut dapat 

dijadikan acuan 

dan semakin 

memperkuat 

peneliti agar 

lebih kritis 

mengungkapkan 

bentuk tari. 

 

 

2.2 Teori Bentuk Bermakna 

Penelitian ini menggunakan landasan teori untuk memahami dan mempelajari 

subjek yang diteliti dalam rangka membangun konsep landasan berfikir, 

dengan harapan menghasilkan penelitian yang lebih mendalam. Teori adalah 

suatu alat yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan diteliti, sebagai 

dasar untuk merumuskan hipotesis (Rohidi, 2011:5).  

 

Permasalahan yang diteliti mengenai bentuk tari. Bentuk merupakan suatu 

perwujudan konkret dari objek secara visual yang tersusun dari kesatuan 

berbagai unsur atau elemen. Dalam seni tari, bentuk tari adalah penyatuan 

unsur-unsur tari sehingga memiliki wujud, yang keseluruhan dapat 

memberikan atau menimbulkan rasa estetis bagi yang melihatnya. Menurut 

Plotinus,ْ“bentukْadalahْketerpaduanْantarْbagianْsecaraْserasiْdalamْsebuahْ

kesatuan”ْ (Suryajaya,ْ 2016:35).ْ Langer mengartikan bentuk tersebut secara 

abstrak sebagai katagorisasi dari susunan yang saling terkait atau 

berhubungan. Selanjutnya, untuk dapat melihat atau memahami susunan 

tersebut, perlu adanya penelusuran elemen-elemen pembentuknya secara 
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mendalam melalui sebuah analisis (Langer, 2006:60). Dengan demikian, teori 

yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori bentuk bermakna dari Clive 

Bell. 

 

Clive Bell adalah seorang filsuf yang lahir tanggal 16 September 1881, di 

Shefford Timur, Berkashire, Inggris. Ia menempuh pendidikan Marlborough 

dan Trinity College, Cambridge. 1902  menerima Earl of Derby beasiswa 

untuk belajar ke Paris. Salah satu tokoh estetika yang termasuk menonjol 

dalam organisasinya yang dikenal dengan "Bloomsbury Group of The 

twenties“ْ merupakan salah satu anggota dari kelompok yang paling 

berpengaruh dalam "English Critical Theoreticians of Art" di abad ke-20. 

Clive Bell termasuk seorang filsuf seni klasik modern dengan bukunya yang 

dikenal secara luas yaitu "Art" yang diterbitkankan pada tahun 1913. Buku 

tersebut secara khusus membahas tentang teori yang diformulasikannya yang 

dikenal sebagai Significant Form (bentuk bermakna) (Mahdi, 2004:81) . 

 

Clive Bell mengemukakan  bahwa teori bentuk bermakna adalah susunan 

antara komponen formal sebuah karya seni sehingga dapat memicu timbulnya 

emosi estetis (Indrawan, 2021:49). Emosi  estetik  yaitu emosi yang timbul 

ketika melihat sebuah karya seni yang mengandung nilai emosi spesifik.  

Emosi spesifik tersebut ditunjukkan melalui ekspresi dan Komposisi 

(Indrawan, 2021:47). Ekspresi merupakan ungkapan dari perasaan penari 

yang dapat menggambarkan berbagai suasana seperti suasana senang, sedih, 

haru, marah, gembira dan lain sebagainya. Sedangkan komposisi merupakan 

seni membuat/ merancang struktur ataupun alur sehingga menjadi suatu pola 

gerakan-gerakan. Susunan komposisi dapat diartikan sebagai unsur-unsur 

atau elemen dapat dilihat dari unsur gerak, penari, tata rias dan busana, waktu 

dan tempat pementasan, struktur, serta unsur penunjang lainnya (Mahdi, 

2004:82). Sehingga susunan komponen tersebut menjadi satu kesatuan 

sebagai objek yang memiliki makna serta dapat menimbulkan pengalaman 

estetis kepada penonton (Mahdi, 2004:83). Teori bentuk ini memudahkan 

peneliti dalam mengkaji bentuk tari Mamandapan. 
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Berdasarkan teori  yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang bentuk tari Mamandapan pada masyarakat Lampung Sai Batin di 

Desa Kuripan Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian akan digunakan teori 

bentuk bermakna dari Clive Bell untuk melihat berbagai aspek yang 

membangun tarian tersebut mulai dari aspek penari, gerak, musik iringan, rias 

busana, dan pola lantai. Berbagai aspek yang dijelaskan di atas, maka unsur-

unsur atau bagian-bagian yang membangun tersebut dapat dikatakan adalah 

bagian-bagian yang membangun bentuk dari tari Mamandapan pada 

masyarakat Lampung Sai Batin di Desa Kuripan Kabupaten Lampung 

Selatan. Hal ini sangat cocok bagi penelitian untuk memakai teori bentuk 

bermakna sebagai pisau bedah dalam mengupas pada tari Mamandapan. 

 

2.3 Tari  

Tari merupakan ekspresi jiwa yang ingin disampaikan kepada penonton 

melalui gerak tubuh manusia yang indah, sehingga tari dapat dinikmati 

dengan rasa. Hal ini diperkuat dengan adanya pendapat yang berpendapat 

bahwa Tari adalah ekspresi perasaan tentang sesuatu lewat gerak ritmis yang 

indah. Kemudian telah mengalami stilisasi dan distors (Nursyam, 2018:499). 

 

Tari terdapat dua sifat yang mendasar yaitu: individual dan sosial. Sifat 

individual ini terdapat pada penari itu sendiri sedangkan sosial alat untuk 

berkomunikasi dalam penyampaian ekspresi. Hal ini sejalan dengan pendapat 

yang menjelaskan bahwa Tari terdapat dua sifat yang mendasar yaitu: 

individual dan sosial. Sifat individual karena tari merupakan ekspresi jiwa 

yang berasal dari individu. Sifat sosial tari dapat berfungsi sebagai sarana 

komunikasi yang menyampaikan ekspresi jiwa kepada orang lain 

(Alfianingrum, 2016:80). 

 

Dengan demikian, tari adalah cabang seni yang mengungkapkan keindahan 

melalui gerak. Kajian tari termasuk dalam ranah penyajian karena tari dapat 

dipertontonkan dan dapat dinikmati oleh orang lain yang dikemas  dalam 
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sebuah bentuk. Bentuk dalam tari terdiri dari susunan elemen-elemen tari 

yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Hal ini sejalan dengan 

pendapat yang menjelaskan bahwa elemen-elemen seni tari dapat berupa 

gerak, iringan musik, penari dan tata rias dan busana, pola lantai, tempat 

pementasan, maupun struktur pementasan (Indrawan,dkk., 2021:10).  

 

Sehingga pada penelitian ini peneliti membatasi elemen-elemen seni tari yang 

akan digunakan seperti penari, gerak, musik iringan, tata rias dan tata busana 

dan pola lantai dikarenakan pada penelitian ini merupakan penelitian yang 

membahas mengenai bentuk tari bukan membahas mengenai bentuk 

pertunjukan tari itu sendiri. Seni tari  terdiri dari tari tradisional dan tari 

modern, tari Mamandapan termasuk ke dalam tari tradisional karena tari 

Mamandapan hidup di dalam masyarakat Lampung. Adapun elemen-elemen 

yang terkandung dalam bentuk tari yang akan dibahas yaitu sebagai berikut : 

 

2.3.1  Penari 

 Penari adalah pelaku tari. Penari yang bersungguh-sungguh akan 

hidup dengan seni tarinya dan banyak sekali tantangannya. Sebab 

penari harus dapat mempertahankan, baik mutu seni yang 

dibawakannya maupun prestasi menarinya. Penari harus bertanggung 

jawab dengan tari yang dibawakan, karena penari yang tidak sungguh-

sungguh dalam menari tidak hanya akan menjatuhkan seni tarinya 

saja, tetapi akan membawa nama kurang baik juga bagi dirinya 

sebagai penari (Kussudiardja, 2000:19). 

  

Penari dalam penyajian tari artinya seniman yang terlibat langsung 

atau tidak langsung dapat menyajikan bentuk seni penyajian tersebut. 

Bentuk penyajian tari ada yang melibatkan penari laki-laki dan penari 

perempuan. Mengenai umur penari sangatlah bervariasi yaitu penari 

anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua. Mengenai jumlah penari 

juga bervariasi, yaitu penari tunggal, berpasangan dan kelompok 

(Cahyono, 2002:79).  
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Kesiapan tubuh bagi seorang penari sangat vital keberadaannya dalam 

melakukan gerak tari hal tersebut dapat dibentuk dengan melakukan 

pengolahan gerak tubuh secara merata dan sempurna. Pengertian 

pengolahan gerak tubuh bagi penari adalah latihan mengolah tubuh 

dengan melakukan dasar-dasar gerak tari. Dasar-dasar gerak tari 

tersebut meliputi wiraga, wirama, wirasa dan bergerak membentuk 

tubuh dengan latihan peregangan. Peregangan tersebut nantinya dapat 

meningkatkan keterampilan tari pada setiap karakter yang dibawakan. 

Maka dari itu olah tubuh bagi seorang penari harus dilakukan secara 

rutin agar selalu siap bergerak dengan baik dan optimal serta 

diharapkan mampu menambah kualitas gerak. 

 

2.3.2   Gerak  

Gerak merupakan unsur utama dalam tari yang diartikan perubahan 

dari satu posisi ke posisi lainnya. Secara garis besar ada dua jenis 

gerak dalam tari yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak murni 

adalah gerak yang digarap sekedar untuk mendapatkan bentuk artistik 

dan tidak untuk menggambarkan sesuatu. Sedangkan gerak maknawi 

adalah gerak yang mengandung arti yang jelas dan sudah mengalami 

stilisasi atau distorsi. Hal ini sejalan dengan pendapat yang 

menjelaskan bahwa Gerak dalam tari merupakan sebuah dasar 

ekspresi yang dipahami sebagai bentuk dari seluruh pengalaman 

emosional yang diekspresikan melalui gerakan tubuh 

(Mustika,2013:20). 

 

Gerak tari yang digunakan dalam kesenian tradisonal bersifat 

sederhana dan kadang tidak ada aturan-aturan khusus yang mengikat. 

Hal ini dikarenakan para pendukung kesenian tradisional pada 

umumnya tidak terlalu mementingkan keindahan gerak karena 

masyarakat lebih mementingkan tujuan dari gerak tari yang 

diciptakannya dan untuk memenuhi kepuasan batin pada diri 

penarinya (Sakir, 2013:80). 
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2.3.3  Musik Iringan 

Musik iringan dalam tari merupakan sarana yang tidak dapat 

dipisahkan dengan yang lainnya. Dikarenakan musik dan tari berasal 

dari sumber yang sama. Gerak dan musik iringan merupakan kesatuan 

yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga hubungannya sangat erat dan 

dapat membantu gerak lebih teratur dan ritmis. Musik dalam tari 

digunakan sebagai aspek untuk mempertegas maksud gerak. Hal ini 

dapat membentuk suasana tari dan memberi rangsangan estetis pada 

penari. Sehingga selaras dengan ekspresi jiwa sesuai dengan maksud 

karya tari yang ditampilkan (Kurniawati, 2015:60). 

 

Pendapat lain juga mengatakan bahwa musik sebagai iringan ritmis. 

Iringan ritmis adalah musik yang mengiringi tari sesuai dengan ritmis 

gerakannya atau dipandang dari sudut tariannya (Khairunnisa, 

2017:72). Musik berfungsi sebagai multimedia, yang dimaksudkan 

dengan musik multimedia yaitu dapat digabungkan tujuh dengan 

media lainnya seperti pada litik, teater tari, maupun seremoni. Musik 

yang diguakan pada media ini berbeda dengan pendekatan untuk 

musik intrumental (Vincent, 2013:37).  

 

Pada tari Mamandapan menggunakan ala musik tradisional khas 

Lampung. Tarian ini tidak terdapat lirik-lirik sastra wawancan sperti 

halnya dengan lirik wawancan yang ada di tari Tupping. Musik 

iringan dari tari Mamandapan juga akan disajikan melalui notasi dari 

alat musik Kekhumung Khua Belas  yang ditampilkan pada bab 4 hasil 

dan pembahasan pada sub bab musik iringan pada halaman 61. Notasi 

tersebut dibuat menggunakan alat bantu berupa aplikasi yang ada di 

handphone android. 
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2.3.4  Tata Rias dan Tata Busana 

Tata busana adalah seni pakaian dan segala perlengkapan yang 

menyertai untuk menggambarkan tokoh. Fungsi busana tari adalah 

untuk mendukung tema atau isi tari dan memperjelas peran-peran 

dalam suatu sajian tari. Terdapat dua macam fungsi busana tari yaitu 

fungsi fisik dan fungsi artistik. Fungsi fisik adalah penutup dan 

pelindung tubuh. Fungsi artistik menampilkan aspek seni rupa melalui 

garis, bentuk, corak dan warna busana. Busana tari yang baik bukan 

hanya sekedar untuk menutup tubuh semata. Melainkan juga harus 

dapat mendukung unsur ruang pada saat penari sedang menari 

(Yustika, 2016:26). 

 

Tata rias adalah kegiatan mengubah penampilan dari bentuk asli 

dengan bantuan bahan dan alat kosmetik. Bagi seorang penari, rias 

merupakan hal yang sangat penting (Pratama, 2016:37). Rias juga 

merupakan hal yang paling menonjol di hadapan penonton. Hal ini 

dikarenakan penonton biasanya sebelum menikmati tarian selalu 

memperhatikan wajah penarinya. Baik untuk mengetahui tokoh/peran 

yang dibawakan maupun untuk mengetahui siapa penarinya. Fungsi 

tata rias adalah mengubah karakter pribadi menjadi karakter tokoh 

yang sedang dibawakan untuk memperkuat ekspresi, selain itu juga 

menambah daya tarik penampilan. 

 

2.3.5  Pola Lantai 

Polaْ lantaiْ adalahْwujudْ “keruangan”ْ diatasْ lanataiْ ruangْ tariْ yangْ

ditempati (ruang positif) maupun dilintasi gerakan penari, dipahami 

sebagai pola lantai atau floor design (Hadi, 2012:19). Dengan 

demikian, pola lantai adalah garis yang dilalui oleh setiap penar 

dengan membentuk garis lantai yang berguna untuk mengatur posisi 

penari dalam bergerak dan berpindah tempat. Pola lantai sering 

digunakan oleh penari kelompok agar tidak terlihat monoton dan lebih 

menarik. 
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2.4 Masyarakat Lampung Sai Batin 

Ali Imron mendefinisikan masyarakat Lampung adalah suatu kesatuan 

masyarakat adat yang terdiri dari orang Lampung. Lampung memiliki dua 

adat yang berbeda yaitu Lampung Sai Batin dan Lampung Pepadun. 

Lampung Sai Batin merupakan kebudayaan ini dominan berdomisili di sekitar 

pantai atau pesisir. Sedangkan Lampung Pepadun bertempat tinggal di 

sepanjang Way Tulang Bawang atau sungai-sungai yang berada di sebelah 

timur bermuara ke laut Jawa (M.Thalib, 2009:25). 

 

Penjelasan di atas menyebutkan bahwa kedua adat tersebut memiliki 

perbedaan. Perbedaan tersebut akan dijabarkan lebih lanjut. Masyarakat 

Pepadun merupakan kelompok masyarakat yang ditandai dengan adanya 

upacara adat naik tahta atau Pepadun. Pepadun ialah singgasana adat yang 

digunakan oleh masyarakat Lampung pada upacara pengambilan gelar adat 

(Mustika, 2013:12). Pada masyarakat Lampung Pepadun terdapat ketentuan-

ketentuan atau syarat adat yang harus dipenuhi oleh masyarakatnya. 

Ketentuan-ketentuan atau syarat adat tersebut memiliki peluang untuk 

menaikkan kedudukan sebagai kepala adat. Masyarakat Lampung Pepadun 

umumnya bermukim di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke laut Jawa. 

Tutur bahasa yang digunakan yaitu dialek O, akan tetapi idak semua orang 

Pepadun ber dialek O (Hadikusuma, 1989:118).  

 

Sedangkan kelompok masyarakat yang beradatkan Sai Batin berbeda. Sai 

Batin sendiri mempunyai arti satu batin atau satu raja dalam memimpin. Pada 

masyarakat Lampung  Sai Batin tidak ada ketentuan seperti Pepadun untuk 

menaikkan kedudukan sebagai kepala adat. Hal tersebut berdasarkan 

keturunan atau musyawarah dan kesepakatan dari tokoh adat dengan 

melakukan upacara adat besar-besaran yang biasa disebut dengan gawi 

(Mustika, 2013:12). Penduduk yang beradatkan Sai Batin menggunakan 

dialek A. Masyarakatnya sebagian besar hidup di bagian wilayah Pesisir 
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seperti Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, Pesawaran, sebagian 

Bandar Lampung, dan Lampung Selatan. 

 

Lampung masih kental akan adat istiadatnya, pengertian dari adat yaitu 

perbuatan/kebiasaan/tingkah laku yang dilakukan oleh manusia secara 

berulang-ulang hal tersebut terjadi sesudah adanya masyarakat yang menjadi 

sebuah ciri khas dari kebudayaan Lampung. Adat berasal dari tata bahasa 

Arab yaitu Adah yang merujuk pada ragam perbuatan manusia yang 

dilakukan secara berulang-ulang, dimana terbentuknya sebuah kebiasaan 

yang muncul dari perbuatan manusia yang telah terbentuk baik sebelum atau 

sesudah adanya masyarakat. Artinya sebuah adat istiadat sudah muncul sejak 

manusia dilahirkan pertama kali oleh Adam dan Hawa dimana kebiasaan 

tingkah laku membentuk sebuah kebudayaan dan menimbulkan perwujudan 

kebudayaan (Hidayat, 2016:18).  

 

Wujud penghormatan masyarakat Lampung Sai Batin terhadap leluhur dan 

salah satu pelestarian budaya biasanya dilakukan pemberian Adok kepada 

seseorang dalam sebuah pernikahan. Gelar adat merupakan suatu simbol yang 

diberikan suatu kelompok kepada seseorang atau kelompok sebagai tanda 

seseorang atau kelompok tersebut diakui keberadaannya dalam masyarakat. 

Di daerah lain gelar adat diberikan untuk membangun dan memelihara 

hubungan antara kelompok lineal. Upacara pemberian gelar adat ini 

dilaksanakan oleh masyarakat sebagai wujud penghormatan terhadap budaya 

leluhur yang sudah sejak turun temurun dilaksanakan (Septania dkk., 

2017:22) 

 

Upacara pemberian gelar masih dilakukan di Desa Kuripan Kabupaten 

Lampung Selatan dimana desa tersebut merupakan salah satu dari tujuh desa 

yang merupakan keturunan dari Karatuan Darah Putih dan masyarakat yang 

bermayoritaskan adat Sai Batin. Ketujuh desa tersebut iyalah Desa Kekiling, 

DesaْTeta’an,ْDesaْRuangْTengah,ْDesaْKuripan, Desa Negeri Pandan, Desa 

Taman Baru, dan Desa Kelaw. 
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2.5 Kerangka Berikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema Kerangka berpikir penelitian 

(Auliyani 2021) 
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Tari Mamandapan ini merupakan sebuah tari tradisi Lampung yang 

dipersembahkan untuk mengiringi pengantin dengan rasa gembira. Tarian ini 

disajikan ketika acara arak-arakan di acara pernikahan/sunatan. Teori yang 

digunakan ialah teori bentuk bermakna dari Clive Bell yang menyebutkan 

bahwa bentuk tari tidak hanya dilihat dari bentuk fisiknya saja akan tetapi 

melihat makna yang terdapat dalam tari. Teori bentuk ini akan digunakan 

sebagai pisau bedah bagi peneliti untuk membedah mengenai bentuk tari 

Mamandapan. Bentuk tari yang akan dideskripsikan yaitu penari, gerak, 

iringan tari, tata rias dan tata busana, dan pola lantai. Pada bagian penari 

membahas mengenai umur, jumlah penari, dan juga jenis kelamin sipenari. 

Pada bagian sub bab gerak akan dibahas mengenai ragam gerak pada penari 

perempuan dan penari laki-laki. Kemudian di sub musik iringan akan 

membahas mengenai alat musik apa saja yang digunakan dalam tari 

Mamandapan. Selanjutnya pada sub tata rias yang akan dibahas mengenai 

baik tata rias wajah dan tata rias kepala, dan juga tata busana masing-masing 

sub tersebut membahas mengenai perbedaan untuk penari perempuan dan 

penari laki-laki. Kemudian yang terakhir yaitu pada bagian pola lantai akan 

membahas pola lantai apasaja yang akan terdapat dalam tari Mamadapan. 

Data yang diperoleh akan di olah dan dilaporkan dalam bentuk hasil 

penelitian mengenai bentuk tari Mamandapan pada masyarakat Lampung Sai 

Batin di Desa Kuripan Kabupaten Lampung Selatan. 



 

 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

dapat ditemukan, dan dibuktikan. Sehingga nantinya digunakan untuk memahami, 

memecahkan dan mengantisipasi masalah. Penelitian ini akan menggunakan 

metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teori bentuk. Metode tersebut 

dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang mampu digambarkan dengan kalimat 

bukan dengan angka. Metode penelitian kualitatif sering disebut penelitian 

naturalistik karena penelitiannya dilakukan dengan kondisi yang alamiah 

(Sugiyono, 2017:20). Data diperoleh dari wawancara yang mendalam dengan 

pihak terkait atau yang mengetahui tari Mamandapan. Setelah mendapatkan data, 

peneliti mengolah dan menganalisis data tersebut. Selanjutnya mendeskripsikan 

dan menyimpulkan. 

 

Analisis dilakukan terhadap data dan dikumpulkan untuk memperoleh jawaban 

yang telah disusun dalam rumusan masalah. Fenomena yang terjadi pada objek 

material penelitian dapat diaplikasikan dengan bentuk penelitian kualitatif. Hal ini 

sejalan dengan pendapat yang menjelaskan mengenai penelitian deskriptif 

kualitatif. 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. 
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Metode deskriptif kualitatif dan teori bentuk bermakna dalam penelitian ini 

digunakan untuk menjelaskan bentuk tari Mamandapan pada masyarakat 

Lampung Sai Batin di Desa Kuripan Kabupaten Lampung Selatan. Adapun 

permasalahan penelitian yang akan dilakukan ialah mendeskripsikan bentuk dan 

makna yang terdapat pada tari Mamandapan Lampung Selatan seperti penari, 

gerak, musik iringan, tata rias, tata busana, dan pola lantai. 

 

3.1 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian yang menjadi pokok dalam penulisan ini ialah bentuk tari 

sebagai objek formal. Kemudian tari Mamandapan sebagai objek material. 

Fokus kajian dalam penelitian ini tertuju pada pendeskripsian penari, gerak, 

musik iringan, tata rias, tata busana, dan pola lantai yang terdapat pada tari 

Mamandapan. 

 

3.2 Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian yang akan dilakukan ini terdiri 

dari dua sumber, yaitu: 

3.2.1  Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. Sumber data primer penelitian yang 

diperoleh langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa opini 

subjek (orang) secara individual atau kelompok. Lalu hasil observasi 

terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil 

pengujian (Sugiyono, 2017:193).  

 

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui 

pengamatan langsung terhadap penyajian tari Mamandapan. Data 

primer juga diperoleh melalui informasi lisan dari tokoh adat yaitu 

bapak Budiman Yakub, SE., budayawan/seniman Keratuan Darah 

Putih, praktisi tari Mamandapan yaitu  bapak Ridwan, S.Pd., dan 

bapak Herman selaku penari dari tari Mamandapan pada masyarakat 

Lampung Sai Batin di Desa Kuripan Kabupaten Lampung Selatan. 
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3.2.2 Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data 

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber antara 

lain dari dokumen perusahaan, laporan, buku, artikel, jurnal dan 

informasi lainnya yang mempunyai hubungan dan relevan dengan 

masalah yang dibahas dalam penelitian ini (Sugiyono, 2017:193). 

 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan 

atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data 

dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data 

Sekunder dalam penelitian ini didapat saat proses wawancara dengan 

informan yang bersangkutan. Data sekunder juga diperoleh dari arsip 

penari dan tokoh masyarakat dalam hal ini seniman yang mengoleksi 

data-data berupa dokumen foto dan video mengenai tari Mamandapan. 

Data sekunder juga didukung pada sumber lain seperti jurnal. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data 

(Sugiyono, 2011:224). Teknik pengumpulan data digunakan sebagai dasar 

penulisan laporan, baik data yang berupa tulisan maupun lisan. Pada 

pengumpulan data ini dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, karena data yang diungkap melalui penelitian ini ialah data 

kualitatif mengenai bentuk tari yang terdapat pada tari Mamandapan 

Lampung Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah sebagai berikut. 
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3.3.1  Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku 

manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden. Dalam 

penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk 

menemukan fakta-fakta di lapangan (Sugiyono, 2017:203).  

 

Terdapat pendapat lain yang mengatakan bahwa observasi adalah 

metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara 

sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati 

individu maupun kelompok secara langsung. Teknik observasi 

merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun 

langsung ke lapangan. Maksud dari penggunaan teknik ini adalah dalam 

rangka memperoleh informasi konkret sesuai kenyataan yang ada di 

lapangan (Basrowi, 2008:95). 

 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang laiin, yaitu wawancara 

dan kuisioner. Jika wawancara dan kuisioner selalu berkomunikasi 

dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi objek-

objek alam lainnya.   

 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian 

berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan 

bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses 

pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi 

participant observation (observasi peran serta) dan non participant 

observation (Sugiiyono, 2017:204).  

 

Peneliti melakukan observasi untuk mengumpulkan data penelitian. 

Data yang diperoleh berdasarkan pengamatan yang dilakukan sebelum 

penelitian dan saat penelitian. Observasi yang dilakukan peneliti ialah 

participant observation (observasi peran serta). Peneliti mengamati dan 
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menganalisis bentuk yang terdapat pada tari Mamandapan Lampung 

Selatan. Peneliti melakukan dua macam observasi, yaitu observasi pra 

penelitian dan observasi penelitian. Observasi pra penelitian dilakukan 

sebelum penelitian sesungguhnya dilakukan. Observasi ini dilakukan 

untuk memperoleh data atau informasi awal mengenai objek penelitian.  

 

Observasi pra penelitian tersebut dilakukan untuk meminta data tentang 

gambaran umum tari Mamandapan. Selanjutnya peneliti melakukan 

observasi penelitian. Observasi penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu participant observation (observasi peran serta), 

dimana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang 

diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil 

melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan 

oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya.  

Observasi peran serta dalam penelitian ini peneliti ikut belajar langsung 

dengan bapak Herman selaku penari dari tari Mamandapan pada 

zamannya, sehingga penelitian ini dapat terjaga keasliannya. Kemudian 

dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih 

lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap 

perilaku yang nampak. 

Pada saat observasi membuktikan bahwa peneliti melakukan penelitian 

observasi peran serta dengan narasumber terpercaya yaitu bapak 

Herman hal tersebut didukung dengan adanya dokumentasi berupa foto 

yang terlampir dalam lampiran gambar 07 yang terdapat pada halaman 

70. Pada gambar 07 tersebut terlihat bahwa peneliti sedang melakukan 

belajar tari Mamandapan bersama bapak Herman, dalam gambar 07 

tersebut terlihat bahwa sedang berada pada pose ragam gerak dari 

penari perempuan yaitu ragam gerak Tepis.  

Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi 

mengenai bentuk tari Mamandapan pada masyarakat Lampung Sai 

Batin di Desa Kuripan Kabupaten Lampung Selatan. Teori bentuk 
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bermakna dari Clive Bell sebagai acuan bagi peneliti dalam melakukan 

penelitian. Hal-hal yang di observasi dalam hal ini antara lain bentuk 

tari Mamandapan pada masyarakat Sai Batin Kabupaten Lampung 

Selatan diantaranya yaitu penari, gerak, musik iringan, tata rias dan tata 

busana, dan pola lantai tari Mamandapan, dan gambaran umum lokasi 

penelitian. 

 

3.3.2 Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dan maksud tentu oleh dua pihak, yaitu 

pewancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang 

diwawancarai sebagai penjawab atas pertanyaan tersebut (Basrowi dan 

Suwandi, 2008:36). Metode ini dilakukan untuk mencari data dan 

informasi yang diperlukan sejelas-jelasnya dari narasumber. 

Wawancara ini dilakukan dengan narasumber yang berada di 

masyarakat Sai Batin Kabupaten Lampung Selatan. Peneliti akan 

bertemu dan melakukan wawancara secara langsung dengan subjek 

penelitian yakni narasumber. 

 

Pada saat melakukan wawancara, peneliti menggunakan alat bantu 

berupa handphone untuk merekam wawancara, lembar panduan 

wawancara yang berisi pertanyaan dan lembar catatan yang digunakan 

untuk mencatat jawaban dari narasumber. Wawancara dalam penelitian 

ini dilakukan kepada tokoh adat di Desa Kuripan, budayawan/seniman 

di Desa Kuripan, dan penari dari tari Mamandapan pada masyarakat Sai 

Batin Kabupaten Lampung Selatan, sehingga mendapatkan data 

mengenai elemen-elemen tari Mamandapan. Selain itu, peneliti 

melakukan wawancara untuk memperoleh data mengenai sejarah dan 

keseharian masyarakat Lampung Selatan khususnya pada masyarakat 

Sai Batin di Desa Kuripan.  
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3.3.3 Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 

2011:240). Data tambahan untuk melengakapi data setelah melakukan 

observasi dan wawancara yaitu berupa buku, malisan, gambar, dan 

video. Pendapat lain mengatakan mengenai pengertian dari 

dokumentasi, yang mengatakan bahwa dokumentasi merupakan suatu 

cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting 

berhubungan dengan kajian bentuk tari Mamandapan, sehingga akan 

diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pemikiran 

(Basrowi & Suwandi, 2008:40).  

 

Penelitian ini menggunakan dokumentasi yang berbentuk foto dan 

video selama proses penelitian tari Mamandapan di Desa Kuripan 

Kabupaten Lampung Selatan. Alat bantu yang digunakan adalah 

kamera digital atau handphone yang membantu peneliti dalam 

memperoleh data yang lebih akurat dan terpercaya. Dokumentasi dalam 

penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data berupa gambaran 

umum lokasi penelitian, foto saat penyajian tari Mamandapan, foto 

penari tari Mamandapan, foto ragam gerak tari Mamandapan, foto 

pemusik dan alat musik yang digunakan dalam tari Mamandapan, foto 

tata rias dan foto tata busana yang digunakan tari Mamandapan baik itu 

pada penari perempuan dan penari laki-laki, video yang berisikan tari 

Mamandapan, video wawancara dengan para narasumber yaitu bapak 

Budiman Yaqub selaku tokoh adat dan praktisi tari, bapak Ridwan 

selaku pelaku tari, dan bapak Herman selaku praktisi tari dan penari tari 

Mamandapan pada zamannya, dan terakhir yaitu video yang berisikan 

peneliti yang terjun belajar ragam gerak dari tari Mamandapan ini. 
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3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah bahan atau fasilitas yang digunakan peneliti 

dalam mengumpulkan data agar dalam proses penelitian lebih mudah dan 

hasilnya lebih lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Penelitian 

kualitatif instrument utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya 

setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan 

dikembangkan instrument penelitian sederhana yang diharapkan dapat 

melengkapi data dan membandingkan data yang telah ditemukan melalui 

observasi dan wawancara (Sugiyono, 2011:224). Data penelitian ini 

digunakan jenis instrument pedoman wawancara, pedoman observasi, dan 

pedoman dokumentasi tersebut digunakan pada saat melakukan pengumpulan 

data untuk mengumpulkan data mengenai bentuk tari yang terdapat pada tari 

Mamandapan pada masyarakat Lampung Sai Batin di Desa Kuripan 

Kabupaten Lampung Selatan. 

 

Tabel 3.1 Instrumen Wawancara Kepada Tokoh Adat dan Praktisi Tari 

No. Variabel Pertanyaan Wawancara 

1. Gerak Ada berapakah ragam gerak tari Mamandapan? 

Apa nama ragam gerak tari Mamandapan? 

Bagaimana gerak tari Mamandapan? 

Apakah terdapat makna yang terkandung dalam 

gerak tari Mamandapan  

Apakah makna yang terkandung dalam ragam 

gerak penari perempuan? 

Apak makna yang terkandung dalam ragam gerak 

penari laki-laki? 

2.  Properti Apakah dalam tari Mamandapan menggunakan 

sebuah properti?  

Apakah fungsi properti dalam tari Mamandapan? 

Pada ragam gerak apakah kehadiran properti 

muncul? 

Properti di pegang oleh penari laki-laki atau penari 

perempuan? 

Apakah penari perempuan dan penari laki-laki 

masing-masing menggunakan properti yang 

berbeda atau sama? 

Bagaimana makna yang terdapat pada properti tari 

Mamandapan? 
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No. Variabel Pertanyaan Wawancara 

3. Musik Iringan Ada berapakah alat musik yang digunakan pada 

tari Mamandapan? 

Apa saja alat musik yang digunakan? 

Bagaimana tempo pada tari Mamandapan? 

Adakah durasi tertentu dalam mengiringi tari 

Mamandapan? 

Adakah makna yang terkandung dari setiap alat 

musik yang digunakan dalam tari Mamandapan? 

Sehubungan dengan fungsi iringan sebagai arak-

arakan. Bagaimanakah cara membawa alat musik? 

Sehubungan musik tari mamandapan fungsinya 

sebagai arak-arakan. Adakah alat khusus yang 

digunakan untuk mempermudah mobilitas musik 

dan pemusik tari Mamandapan? 

Jika tidak adanya alat khusus untuk membawa alat 

musik tersebut apakah masih memungkin kan 

musik ini untuk tetap mengiringi tari 

Mamandapan? 

Apakah dalam musik iringan tari Mamandapan 

terdapat sastra atau lirik-lirik? 

Apabila terdapat lirik, bagaimanakah isi dari lirik 

tersebut? 

Apakah arti dari lirik-lirik tersebut? 

Adakah makna yang terkandung dalam lirik 

tersebut? 

4. Tata Busana Apakah ada ketentuan khusus bagi penari dalam 

memakai busana? 

Seperti apakah busana yang dipakai pada tari 

Mamandapan? 

Apakah busana yang dipakai pada zaman dahulu 

sama dengan sekarang? 

Apakah ada makna dari warna di pakain pada 

penari perempuan dan penari laki-laki yang di 

yakini oleh pelaku tari? 

5. Tata Rias Bagaimana tata rias wajah yang digunakan pada 

tari Mamandapan? 

Bagaimana tata rias kepala yang digunakan pada 

tari Mamandapan? 

Apakah makna warna dari tata rias yang digunakan 

oleh penari perempuan? 

Adakah makna yang ada di tata rias wajah dan 

kepala pada penari laki-laki maupun penari 

perempuan? 
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No. Variabel Pertanyaan Wawancara 

5. Tata Busana Mengapa pada penari perempuan hanya 

menggunakan gaharu bukannya siger? 

Apakah boleh apabila warna eye shadow yang 

digunakan penari perempuan menggunakan warna 

yang kontras seperti eye shadow tari Bali? 

Berapakah jumlah penari dalam tari Mamandapan? 

6. Penari Apakah ada ketentuan khusus bagi penari yang 

menarikan tari Mamandapan seperti tari Kiamat? 

Siapa sajakah yang dapat menarikan tari 

Mamandapan? 

Apakah ada kalangan tertentu bagi yang 

menarikan tari Mamandapan ? 

7. Pola Lantai Ada berpakah pola lantai yang digunakan dalam 

tari Mamandapan? 

Apabila pola lantai dari tari mamandpaan terdapat 

lebih dari satu atau dua pola lantai apakah tidak 

menyulitkan penari dalam bergerak? 

Mengapa pola lantai yang digunakan dalam tari 

Mamandapan hanya terdiri satu pola saja? 

Apakah ada makna yang terkandung dalam pola 

lantai dari tari Mamandapan? 

8. Sejarah Bagaimana sejarah dan adat istiadat di Desa 

Kuripan? 

Bagaimana sejarah tari Mamandapan ini hadir? 

Siapakah pencipta tari Mamandapan? 

Tahun berapakah tari Mamandapan ini di sajikan? 

Apakah tari Mamandapan masih di pentaskan 

sampai saat ini? 

Apakah tari Mamandapan ini termasuk tari 

tradisonal yang regilius? 

Mengapa tari Mamandapan ini hanya terdapat 

dalam tingkat keadatan paling tinggi saja? 

Apakah tingkat keadatan ini mempengaruhi 

ketentuan-ketentuan yang ada dalam tari 

Mamandapan? 

9. Fungsi Apa fungsi dari tari Mamandapan? 

Apakah fungsi tari Mamandapan sekarang dengan 

dahulu masih sama? 
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3.2 Tabel Observasi 

No. Daftar Pertanyaan Observasi Ya Tidak 

1. Apakah tari Mamandapan masih sering  

digunakan oleh masyarakat Desa Kuripan ? 

  

2. Apakah gerak tari Mamandapan dengan 

atau tanpa properti akan berbeda? 

  

3. Apakah dalam tari Mamandapan 

menggunakan Properti? 

  

4. Apakah properti digunakan dari awal 

hingga akhir tarian?  

  

5. Apakah penari dari tari Mamandapan terdiri 

dari penari perempuan dan penari laki-laki? 

  

6. Apakah iringan musik tari Mamandapan 

menggunakan satu alat musik saja? 

  

7. Apakah penari tari Mamandapan 

menggunakan tata rias dan busana khas 

Lampung? 

  

8. Apakah muli-mekhanai masih mempelajari 

tari Mamandapan?  

  

9.  Apakah masih memiliki foto-foto 

penampilan tari Mamandapan? 

  

10. Apakah masih memiliki video penampilan 

tari Mamandapan? 

  

11. Apakah kostum tari Mamandapan masih 

ada atau tersimpan? 

  

12. Apakah terdapat sarana dan prasarana yang 

mendukung dalam mempelajari tari 

Mamandapan? 

  

13. Apakah tata rias pada tari Mamandapan 

terdapat perbedaan dengan tata rias tari 

Lampung pada umumnya? 

  

14. Apakah saat ini tari Mamandapan saat ini 

masih ditarikan oleh perwakilan punyibang 

adat dari Keratuan Darah Putih? 

  

15. Apakah tari Mamandapan boleh ditarikan 

oleh siapa saja yang ingin menarikan nya? 

  

16. Apakah ada kriteria khusus lainnya saat 

menampilkan tari Mamandapan? 

  

Catatan : Teknik pengumpulan data tabel di atas menggunakan () , pada 

kolom Ya jika masih dilakukan dan Tidak saat tidak dilakukan. 
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 3.3 Tabel Dokumentasi 

No Data yang dikumpulkan Dokumentasi 

1. Gambar lokasi penelitian • Foto Lamban Balak Keratuan 

Darah Putih 

2. Tari Mamandapan (Tekstual) • Video tari Mamandapan 

• Video Latihan dengan penari  

• Foto ragam gerak  

• Foto jumlah penari  

• Foto kostum  

• Foto tata rias  

• Foto alat musik/iringan tari 

3. Narasumber • Video dengan narasumber 

• Foto dengan narasumber 

 

 

3.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data  

Teknik keabsahan data merupakan strategi yang digunakan untuk memeriksa 

keabsahan data atau dokumen yang diperoleh dari penelitian. Hal ini 

dilakukan supaya hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dari segala 

segi (Moleong, 2017:329). Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah 

teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2017:330). 

Teknik triangulasi dilakukan dengan tiga cara yaitu: triangulasi sumber, 

triangulasi metode, dan triangulasi teori.  

 

Triangulasi yang digunakan peneliti pada penelitian ini yaitu triangulasi 

sumber. Triangulasi sumber mengecek data dalam penelitian dimana peneliti 

tidak hanya menggunakan satu sumber data. Peneliti menggunakan observasi 

partisipatif, wawancara mendalam, dokumentasi untuk mengecek kebenaran 

data. Tidak hanya itu peneliti juga melakukan pembelajaran langsung kepada 
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pelatih tari. Pelatih tari yang dimaksudkan yaitu dahulunya pernah menjadi 

penari tari Mamandapan pada zamannya. Peneliti juga melakukan 

perbandingan data melalui informan utama dengan informan lainnya. Hal ini 

bertujuan agar fakta yang terjadi di lapangan secara apa adanya. 

Keikutsertaan peneliti bertujuan untuk mendapatkan data yang paling jelas 

dan memudahkan setelah melakukan penelitian. Dengan demikian peneliti 

tidak ragu lagi untuk melakukan semua hal tersebut. Sehingga isi dari 

penelitian ini dapat dibuktikan kebenarannya dan dapat dipertanggung 

jawabkan nantinya. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi. Lalu melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan. 

Sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 

2015:244). 

 

Agar analisis data mudah dipahami, maka peneliti menggunakan metode 

analisis data deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan penentuan hasil akhir 

dari penelitian dideskripsikan dalam bentuk uraian singkat. Namun sesuai 

dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Lalu menyusun hasil 

penelitian, menelaah seluruh data, merangkum hal-hal pokok sesuai dengan 

topik penelitian. Kemudian hasil dari reduksi data dikelompokkan ke dalam 

satuan-satuan. Sehingga nantinya dikategorisasikan dan ditafsirkan aspek 

bentuk tarinya. Adapun langkah-langkah analisis data dijelaskan sebagai 

berikut: 

3.6.1 Tahap Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyerderhanaan 

data kasar yang sudah didapatkan. Data tersebut didapatkan melalui 

proses observasi dan wawancara yang dilakukan. Langkah pertama 

yang dilakukan ialah mengumpulkan data hasil observasi, wawancara, 



36 

 

 

dan dokumentasi. Semua data tersebut mengenai tari Mamandapan. 

Langkah kedua yaitu menyeleksi data, kemudian diklasifikasikan. 

Langkah ketiga yaitu memilih data yang relevan dengan rumusan 

masalah dalam bentuk pembahasan. Selanjutnya data dianalisis 

sehingga memperoleh data yang matang. Data tersebut mengenai 

bentuk tari Mamandapan pada masyarakat Lampung Sai Batin di Desa 

Kuripan Kabupaten Lampung Selatan. 

 

3.6.2 Tahap Penyajian Data 

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan 

data. Penyajian data kualitatif dapat dilakukan ke dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, tabel, grafik, phie char, pictogram, dan sejenisnya 

(Sugiyono, 2015:249). Penyajian data pada penelitian ini dengan cara 

menguraikan data dari hasil pengamatan tari Mamandapan. Lalu 

menggunakan metode deskriptif kualitatif yang terfokus pada bentuk 

tari Mamandapan yang ada di Desa Kuripan. Penyajian berikutnya 

adalah dalam bentuk lampiran foto, video dokumentasi, untuk 

memperkuat hasil temuan penelitian. 

 

3.6.3 Tahap Penarikan Kesimpulan 

Langkah terakhir dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan dari 

hasil pengumpulan data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang 

diharapkan adalah temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih 

belum jelas. Sehingga setelah dilakukannya penelitian menjadi lebih 

jelas. Kesimpulan data diperoleh dari  hasil sumber data yang telah 

dilakukan. Sumber data tersebut didapatkan baik secara observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menyimpulkan secara deskriptif 

mengenai bentuk tari Mamandapan pada masyarakat Lampung Sai 

Batin di Desa Kuripan Kabupaten Lampung Selatan yang mencakup 

penari, gerak, musik iringan, tata rias, tata busana, dan pola lantai.  



 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai bentuk tari 

Mamandapan pada masyarakat Lampung Sai Batin di Desa Kuripan 

Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan 

tari Mamandapan secara umum melalui bentuknya.  

 

Tari Mamandapan tampilkan atau disajikan 30 tahun sekali yang ada dalam 

acara arak-arakan yang dipersembahkan untuk mengiringi pengantin dengan 

rasa gembira. Kemudian penari tari Mamandapan yaitu perwakilan muli-

mekhanai dari tujuh desa yang merupakan keturunan dari Keratuan Darah 

Putih dengan jumah yang tak terbatas. Penari dari tari Mamandapan ini 

setidaknya berumur 15 tahun dan muli mekhanai yang belum menikah. Hal 

ini dilakukan karena pada usia tersbut sudah akil baligh. Lalu muli mekhanai 

menggambarkan bahwa tari Mamandapan termasuk tari pergaulan.   

 

Bentuk tari Mamandapan dilihat dari gerak. Ragam gerak terdiri dari ragam 

gerak penari perempuan dan ragam gerak penari Laki-laki. Ragam gerak 

terdiri dari dua yaitu Lapah Maju, dan Tepis untuk penari perempuan. Pada 

penari laki-laki yaitu Lapah Maju, dan Tepok. Ragam gerak Lapah Maju 

bermaknakan bahwa tarian ini berjalan dari tempat penyajian sampai 

kesinggasana pengantin. Ragam gerak Tepis bermaknakan penari perempuan 

menghindar/menepis penari laki-laki agar tidak bersentuhan. Ragam gerak 

Tepok bermaknakan bahwa dalam acara gawi mekhanai ingin berkenalan 

dengan muli. Ragam gerak tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai 
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di rumah pengantin. Kemudian alat musik yang digunakan tari Mamandapan 

meliputi kekhumung khua belas, petuk, rebana, dan gong. Semua alat musik 

tersebut dibawa pada saat acara arak-arakan menggunakan mobil. Tempo dari 

musik iringan tersebut yaitu sedang. Tata rias wajah penari perempuan yang 

digunakan adalah rias cantik. Tata busana yang digunakan yaitu kawai kurung 

berwarna putih, ikat pinggang berwarna merah, hinjang tapis, peneken, 

sanggul, gaharu, dan melati. Lalu pada penari laki-laki tidak menggunakan 

tata rias wajah. Tata busana yang digunakan yaitu kawai teluk belanga dan 

celana panjang berwarna merah, kopiah berwarna merah. Tata rias dan tata 

busana tidak memiliki ketentuan khusus namun ada perkembangan dari tari 

Mamandapan dahulu dengan tari Mamandapan saat ini. Pola lantai yang 

diguanan dalam tari Mamandapan hanya terdiri dari satu pola lantai saja akan 

tetapi satu pola ini memiliki dua arah hadap baik bagi penari perempuan 

maupun penari laki-laki. Makna pola lantai  dari tarian ini tidak adanya 

makna khusus yang terdapat didalamnya. Bentuk tari Mamandapan dianalisis 

melalui teori bentuk bermakna dan data-datanya diperoleh melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Kuripan Kabupaten 

Lampung Selatan  mengenai bentuk tari Mamandapan. Maka berikut saran 

yang ditujukan kepada beberapa pihak agar dapat memperbaiki dan 

meningkatkan hal-hal yang menjadi kekurangan.  

1. Kepada seluruh masyarakat generasi bangsa khususnya praktisi seni, 

Dinas Kabupaten, dan pemerintah agar lebih memperhatikan tradisi 

daerah di Indonesia. Salah satunya yaitu kesenian yang ada di Desa 

Kuripan Kabupaten Lampung Selatan yang hampir punah. Hal tersebut 

dilakukan sebagai upaya pelestarian budaya bangsa yang menjadi aset 

negara tercinta.  

2. Kepada pihak Keratuan Darah Putih, hendaknya dapat 

mendokumentasikan dan  mencatat segala hal yang berkaitan dengan tari 

Mamandapan. Mengingat tari Mamandapan ditarikan cukup lama 30 
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tahun sekali. Sehingga adanya dokumentasi untuk dokumen dan bukti 

adanya tari Mamandapan. Selain itu pihak Keratuan hendaknya menjaga 

orisinalitas yang ada pada tari Mamandapan tanpa adanya perubahan 

didalamnya. Sehingga sisi keasliannya tetap terjaga. Hal tersebut tentu 

akan berdampak bagi keberlangsungan pelestarian tari Mamandapan itu 

sendiri. 

3. Kepada para praktisi seni hendaknya terus memberikan pembelajaran 

berkelanjutan kepada muli mekhanai mengenai tari Mamandapan. Hal 

tersebut agar tari Mamandapan tetap lestari dan diketahui oleh generasi 

penerus bangsa. Selain itu kepada para praktisi tari Mamandapan juga 

hendaknya dapat memberikan pengetahuan mengenai tari Mamandapan 

agar pemahamannya tidak hanya sebatas gerak saja.  

4. Kepada pengajar atau pendidik, agar hendaknya dapat menjadikan tari 

Mamandapan sebagai salah satu materi ajar baik di pendidikan formal 

maupun non formal. Hal tersebut dikarenakan tari Mamandapan 

mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat diterapkan kepada peserta 

didik. Serta memiliki nilai yang relavan dengan kehidupan peserta didik.  

5. Kepada Pemerintah daerah, hendaknya menggali informasi dan 

melakukan riset mendalam mengenai tari Mamandapan di Desa Kuripan 

Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini dikarenakan tari Mamandapan 

merupakan aset budaya yang harus dijaga kelestariannya. Jika pemerintah 

acuh tak acuh maka dengan perubahan zaman tari Mamandapan akan 

hilang keberadaannya.  
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