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ABSTRAK 

 

 

BENTUK PERTUNJUKAN TARI ABUNG SIWO MEGO DI 

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
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Bela Monica 

 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk pertunjukan tari Abung Siwo 

Mego di Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

yang bersifat deskriptif dan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu bentuk yang terlihat pada tari Abung Siwo 

Mego meliputi elemen-elemen pertunjukan tari yang dikemukakan oleh Soedarsono 

yaitu gerak, pola lantai, musik iringan, tata busana, properti, dan tempat pertunjukan. 

Tari Abung Siwo Mego memiliki tiga ragam gerak yaitu Igol, Ngiyau Bias, dan 

Ngelap. Pola lantainya membentuk lingkaran dan terdapat satu Penyimbang yang 

berada ditengah. Kemudian busana yang digunakan yaitu Kawai Balak, Kain Petupal, 

dan Sabuk Andak. Aksesoris tari Abung Siwo Mego adalah Siger dan Tanggai yang 

hanya digunakan oleh Penyimbang perwakilan Buay Nuban. Sedangkan musik 

pengiring pada tari Abung Siwo Mego menggunakan instrumen musik tradisi 

Lampung, yakni Talo Balak, Gujih, Kendang, Bendih dan Gong yang dimainkan 

dengan pola tabuhan Lampung dan diawali dengan sastra Panggeh. Tempat 

pertunjukan tari Abung Siwo Mego dilakukan di Sesat. Adapun properti yang 

digunakan adalah Punduk. 

 

 

Kata kunci: Bentuk Pertunjukan, Tari Abung Siwo Mego 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

SIWO MEGO DI ABUNG DANCE PERFORMANCE FORM 

LAMPUNG TIMUR DISTRICT 

 

 

 

By 

 

Bela Monica 

 

 

 

 

This study aims to describe the form of Abung Siwo Mego dance performances in 

East Lampung Regency. This study uses descriptive qualitative methods and data 

collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. The 

results of this study are the forms seen in the Abung Siwo Mego dance including the 

elements of dance performances proposed by Soedarsono, namely motion, floor 

patterns, accompaniment music, fashion, property, and performance venues. The 

Abung Siwo Mego dance has three types of movements, namely Igol, Ngiyau Bias, 

and Ngelap. The floor pattern forms a circle and there is one counterweight in the 

middle. Then the clothes used are Kawai Balak, Petupal Cloth, and Andak Belt. 

Abung Siwo Mego's dance accessories are Siger and Tanggai which are only used by 

Balancing representatives of Buay Nuban. While the accompaniment of the Abung 

Siwo Mego dance uses traditional Lampung musical instruments, namely Talo Balak, 

Gujih, Kendang, Bendih and Gong which are played with a Lampung wasp pattern 

and begin with Panggeh literature. The venue for the Abung Siwo Mego dance 

performance is in Sesat. The property used is the hump. 
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MOTTO 

 

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri 

(Qs. Al-Isra’ 17:7) 

 

Orang hebat itu bukan karena dia berani, bukan pula karena dia gagah, melainkan 

orang hebat itu ketika dia berbuat kebaikan 

(Muhaidin Arifi gelar Suttan Juragan Suttan ) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Lampung merupakan provinsi yang multiteknik dengan beragam suku, ras, dan 

agama. Keberagaman suku atau etnik di provinsi Lampung itu sendiri selain 

karena banyak suku pendatang yang bertransmigrasi juga disebabkan oleh 

masyarakat pribumi Lampung itu sendiri. Penduduk asli (pribumi) di Provinsi 

Lampung terdiri dari dua suku atau kelompok besar yaitu masyarakat Saibatin 

dan Pepadun. Lampung Pepadun memiliki lima kelompok masyarakat adat yang 

salah satunya adalah masyarakat Abung Siwo Mego. Abung adalah sebuah nama 

kelompok masyarakat, sedangkan Siwo berarti sembilan dan Mego memiliki arti 

marga. Abung Siwo Mego adalah kelompok masyarakat Lampung Pepadun 

terbesar.  

 

Dikatakan terbesar disini dikarenakan kelompok masyarakat tersebut memiliki 

sembilan keturunan adat yang tergolong kedalam Buay (marga). Kesembilan 

Buay tersebut empat diantaranya adalah keturunan Anak Minak Ratu Di Puncak, 

yakni Buay Nunyai, Buay Unyi, Buay Subing, dan Buay Nuban. Lima keturunan 

lainnya ialah Buay Beliuk, Buay Nyerupo, Buay Selagai, Buay Kunang dan Buay 

Anak Tuho. Diantara sembilan turunan adat tersebut terdiri dari delapan Buay 

keturunan laki-laki dan satu Buay keturunan perempuan. Buay Nuban adalah satu-

satunya kebuayan yang merupakan keturunan perempuan diantara sembilan 

keturunan masyarakat Abung Siwo Mego (Putra, 2020:132).  
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Masyarakat Lampung Pepadun memiliki tradisi yang hingga saat ini masih 

berkembang dan dapat dijumpai, salah satunya yaitu tradisi upacara Begawi 

Cakak Pepadun. Upacara Begawi adalah sebutan untuk ‘kerja adat’ dalam 

melaksanakan perkawinan (Martiara, 2019:289). Begawi Cakak Pepadun 

merupakan sebuah upacara pernikahan atau pemberian gelar. Pelaksanaan upacara 

Begawi Cakak Pepadun memiliki berbagai kegiatan ritual lainnya yang dijalankan 

selama upacara berlangsung mulai dari tahap persiapan sampai tahap 

pelaksanaan, salah satu tahapan kegiatannya yaitu prosesi Cangget Agung.  

 

Cangget Agung merupakan acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari. 

Cangget Agung juga merupakan salah satu prosesi yang paling penting dan 

merupakan pelengkap pada upacara Begawi Cakak Pepadun. Cangget Agung 

adalah kegiatan pertunjukan tari yang dilakukan oleh bujang dan gadis dari 

perwakilan dari masing-masing kebuayan. Cangget ditarikan oleh para gadis 

(muli) dan Cangget memiliki pasangan yaitu Igol yakni tarian yang dipentaskan 

oleh laki-laki. Igol (ada yang menyebutnya Igel atau Tigel) adalah tarian yang 

dilakukan oleh laki-laki sebagai ekspresi kejantanan yang diungkapkan dengan 

gerak-gerak pencak dan gerakan mengangkat tangan tinggi-tinggi sambil 

berputar-putar (Martiara, 2019:290). 

 

Pada prosesi Cangget Agung masyarakat Abung Siwo Mego terdapat dua jenis tari 

lainnya, yaitu tari Anak Ratu Dipuncak dan tari Abung Siwo Mego. Tari Anak 

Ratu Dipuncak adalah tari yang dilakukan oleh Penyimbang bergelar Suttan dari 

perwakilan keturunan Anak Minak Ratu Di Puncak, yaitu Buay Nunyai, Buay 

Unyi, Buay Subing dan Buay Nuban dengan membentuk posisi melingkar dan 

Penyimbang perwakilan dari Buay Nuban berada ditengah. Sedangkan tari Abung 

Siwo Mego adalah tari yang dilakukan oleh Penyimbang yang bergelar Suttan dari 

perwakilan sembilan kebuayan masyarakat Abung Siwo Mego,yaitu Buay Nunyai, 

Buay Unyi, Buay Subing, Buay Nuban, Buay Beliuk, Buay Nyerupo, Buay 
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Selagai, Buay Kunang dan Buay Anak Tuho. Tari Abung Siwo Mego merupakan 

tari yang dipentaskan sebagai pembukaan pada prosesi Cangget Agung. Tari 

Abung Siwo Mego memiliki keunikan yang dicirikan dengan perwakilan dari 

Buay Nuban yang berada di tengah dan dikelilingi oleh delapan kebuayan lainnya. 

 

Perwakilan dari Buay Nuban ini adalah Penyimbang yang menggunakan Siger 

dan Tanggai sebagai simbol penghormatan kepada Buay Nuban karena Buay 

Nuban adalah keturunan perempuan satu-satunya dalam kelompok masyarakat 

Abung Siwo Mego. Tari Abung Siwo Mego juga memiliki keunikan pada 

pelaksanaannya karena memiliki dua struktur yaitu struktur kelompok dan 

struktur tunggal. Selain itu, tari Abung Siwo Mego memiliki bentuk yang sangat 

menarik secara keseluruhan untuk diteliti, karena terdapat laki-laki dari 

perwakilan Buay Nuban saat melakukan tari Abung Siwo Mego menggunakan 

Siger yang hakikatnya Siger merupakan mahkota yang digunakan oleh wanita. 

Bentuk merupakan unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga 

membentuk wujud. Bentuk merupakan tata hubungan pertunjukan dari adegan 

satu dengan adegan lainnya sehingga menjadi satu kesatuan bentuk pertunjukan 

(Saraswati, 2018:8). 

 

Tari dapat dikatakan sebagai bentuk apabila terdapat elemen-elemen komposisi 

tari, elemen tersebut yaitu: gerak tari, pola lantai, musik iringan, tata busana, 

properti, dan tempat pertunjukan (Soedarsono, 1986:103). Tari Abung Siwo Mego 

memiliki elemen-elemen yang saling berkaitan sehingga menunjang pada saat 

pelaksanaannya. Kebaharuan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang 

membahas mengenai bentuk pertunjukan tari Abung Siwo Mego di Kabupaten 

Lampung Timur. Hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk melihat 

bentuk pertunjukan tari Abung Siwo Mego pada aspek gerak, pola lantai, tata 

busana, properti, musik iringan dan tempat pertunjukan. Pada penelitian yang 

dilakukan ini lebih terfokus kepada bentuk pertunjukan tari Abung Siwo Mego.  
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertunjukan tari Abung Siwo Mego di 

Kabupaten Lampung Timur ?  

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah mendeskripsikan bentuk pertunjukan tari Abung Siwo Mego di 

Kabupaten Lampung Timur. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu: 

 

a) Bagi masyarakat diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan 

secara umum mengenai bentuk pertunjukan tari Abung Siwo Mego dan juga 

memberikan pengetahuan tentang keunikan adat pada tari Abung Siwo Mego 

di Kabupaten lampung Timur.  

b) Bagi pendidik dan peserta didik hasil penelitian ini bermanfaat sebagai salah 

satu bahan ajar dan sumber materi belajar mengenai bentuk pertunjukan Tari 

Abung Siwo Mego di Kabupaten Lampung Timur.  

c) Bagi peneliti bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai bentuk pertunjukan tari Abung Siwo Mego di Kabupaten Lampung 

Timur.  

d) Bagi mahasiswa di bidang tari hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk 

dijadikan referensi dan rujukan pada penelitian serupa.  
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini mencangkup objek, subjek, tempat, dan waktu 

penelitian 

 

1.5.1 Objek Penelitian 

 

Objek dalam penelitian ini adalah bentuk pertunjukan tari Abung Siwo Mego 

di Kabupaten Lampung Timur. 

 

1.5.2 Subjek Penelitian 

 

Subjek dalam penelitian ini adalah tokoh adat di Desa Bumi Tinggi, Desa 

Bumi Jawa, Penglaku Gawi, dan Penyimbang yang menarikan tari Abung 

Siwo Mego. 

 

1.5.3 Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lampung Timur, khususnya di 

Desa Bumi Tinggi, Desa Bumi Jawa, dan Desa Rajabasa Lama. 

 

1.5.4 Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan dengan rentang waktu November  

(2021) – April (2022) dengan rincian sebagai berikut:   

 

 

 

 

 



6 
 

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian 

No. Kegiatan Waktu Kegiatan Aktivitas 

1. Observasi 15 November 2021 Observasi Awal 

2. Pelaksanaan 

Penelitian 

3 Febuari 2022 

 

Wawancara dengan Bapak H. 

Wazir Mahsyur, S.Ag. 

3 Febuari 2022 

 

Wawancara dengan Bapak 

Muhaidin Arifin. 

6 Maret 2022 

 

Penagamatan Langsung terhadap 

Tari Abung Siwo Mego 

24 April 2022 

 

Wawancara dengan Bapak H. 

Wazir Mahsyur, S.Ag. 

24 April 2022 Wawancara dengan Bapak 

Muhaidin Arifin 

 



 
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian yang berhubungan dengan Igol sebelumnya sudah pernah dilakukan 

oleh Sandika Ali (2016) pada penelitiannya yang berjudul “Tigel Tarei 

Masyarakat Megou Pak Tulang Bawang dan Implikasi Terhadap Pembelajaran 

Seni Tari ”. Pada penelitian tersebut menjelaskan Tigel Tarei dalam masyarakat 

Megou Pak Tulang Bawang dan implikasinya dalam pembelajaran seni tari di 

SMA. Hasil pada penelitian tersebut adalah Tigel Tarei merupakan tarian adat 

dalam pesta perkawinan yang berkembang di daerah masyarakat Lampung 

beradat Pepadun. Tigel Tarei hanya dilakukan oleh laki-laki saja dan memiliki 

gerakan yang relatif bebas, namun memiliki ciri khas yang mengambil unsur flora 

dan fauna.  

 

Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-

sama meneliti tentang Igol. Serta memiliki kesamaan metode penelitiannya yaitu 

metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dalam 

penelitiannya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaannya yaitu 

pada penelitian tersebut menjelaskan tentang Tigel Tarei dan implikasinya pada 

pembelajaran seni tari, sedangkan pada penelitian yang dilakukan terfokus hanya 

melihat bentuk tari Abung Siwo Mego di Kabupaten Lampung Timur.
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Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Febrianto Wikan Jaya Ali 

(2021) yang berjudul “Kajian Etnokoreologi dan Bentuk Struktur Penyajian Igol 

Dalam Upacara Begawi Masyarakat  Abung Siwo Mego”. Penelitian tersebut 

membahas tentang bagaimana bentuk dan struktur penyajian Igol pada 

masyarakat  Abung Siwo Mego dikaji dengan teori etnokoreologi. Terdapat 

relevansi antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu 

sama-sama meneliti bentuk  penyajian dan Igol, serta metode penelitian kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Febrianto Wikan Jaya Ali 

dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian yang dilakukan hanya 

berfokus melihat bentuk tari Abung Siwo Mego, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Febrianto Wikan Jaya Ali meneliti tentang Igol secara umum. 

 

2.2 Seni Tari 

 

Seni adalah hasil karya manusia atau hasil ungkapan jiwa manusia, tetapi tidak 

semua hasil ciptaan manusia disebut sebagai seni. Sebuah ciptaan karya manusia 

dapat disebut seni jika karya seni tersebut sengaja dibuat untuk dinikmati dan 

diapresiasi oleh masyarakat (Rondhi, 2017:10). Seni tari merupakan salah satu 

cabang seni yang media utamanya adalah gerak. Seni tari adalah seni yang 

menggunakan gerakan tubuh untuk mengungkapkan ekspresi, perasaan, maksud, 

dan pikiran secara tersusun dan berirama.  

 

Tari adalah desakan perasaan manusia di dalam dirinya yang mendorongnya 

untuk mencari ungkapan yang berupa gerak-gerak yang ritmis (Handayani, 

2018:64). Tari merupakan alat ekspresi ataupun sarana komunikasi seorang 

seniman kepada orang lain (penonton atau penikmat), tari merupakan susunan 

gerak yang dapat membuat penikmatnya peka terhadap sesuatu yang ada dan 

terjadi disekitarnya (Jazuli dalam Kinesti, 2013:28). Dengan demikian seni tari 
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adalah ungkapan ekspresi diri manusia melalui gerakan yang indah lalu disusun 

dan ditata agar menjadi karya yang dapat dinikmati oleh penonton. 

 

2.3 Bentuk Tari 

 

Bentuk merupakan suatu perwujudan dari penyusunan dan penyatuan berbagai 

unsur dan elemen-elemen, sedangkan bentuk tari adalah penyatuan unsur-unsur 

tari sehingga memiliki wujud yang secara keseluruhan dapat dinikmati dan 

memiliki nilai estetis atau keindahan bagi penikmatnya (Indrawan, 2021:47). 

Banyak elemen-elemen yang perlu diketahui pada tari sebagai bentuk seni, yaitu 

gerak, musik iringan, properti, tata busana, pola lantai, dan tempat pertunjukan 

(Soedarsono, 1986:103). Dengan demikian dapat diartikan bentuk tari adalah 

keterpaduan antara unsur dan elemen-elemen tari yang menjadi kesatuan sehingga 

memberikan wujud secara keseluruhan.  

 

Bentuk tari Abung Siwo Mego memiliki elemen-elemen yang berkaitan dan 

mendukung. Hal tersebut berkaitan dengan pendapat Soedarsono yang 

mengakatan bentuk dalam pengkajiannya meliputi elemen-elemen yang saling 

berkaitan antara lain gerak tari, iringan tari, properti, tata rias dan busana, pola 

lantai, dan tempat pertunjukan. Adapun elemen-elemen pendukung dalam 

sebuah tari yaitu sebagai berikut: 

 

2.3.1 Gerak 

 

Unsur terpenting dalam tari adalah gerak. Gerak merupakan media utama 

pada tari dan tanpa gerak tidak akan terwujud sebuah tarian. Tari sangat erat 

hubungannya dengan gerak, akan tetapi tidak semua gerakan tubuh adalah 

tari. Gerak dalam tarian dapat diekspresikan melalui proses estetika. 

Melalui perantara tubuh, gerak diekspresikan sesuai dengan pengamalan 

emosional. Gerak dalam tari telah distilisasi yaitu diolah, dimodifikasi, dan 
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ditata sesuai dengan pengekspresian diri untuk ditransformasikan ke dalam 

bentuk seni. Gerak tari adalah gerak yang mengalami perubahan dari gerak 

asli ke gerak murni dan gerak maknawi (Fitriani, 2018:93) 

 

Menurut macamnya, gerak dalam tari dibedakan  menjadi dua macam yaitu 

gerak maknawi dan gerak murni. Gerak maknawi ialah gerak yang memiliki 

makna dalam pengungkapannya. Sedangkan gerak murni ialah gerak yang 

hanya mengutamakan keindahannya saja dan tidak memiliki maksud 

khusus. Berdasarkan hal tersebut pada tari Abung Siwo Mego memiliki 

gerak yang menunjukan gerak maknawi dan gerak murni. Ragam gerak 

pada tari Abung Siwo Mego ada tiga ragam gerak, yaitu Igol, Ngiyau Bias, 

dan Ngelap. Ketiga ragam gerak tersebut merupakan ragam gerak maknawi 

karena memiliki makna pada setiap ragam geraknya, sedangkan ragam 

gerak murni pada tari Abung Siwo Mego yaitu gerakan langkah, berjalan dan 

berputar. 

 

2.3.2 Iringan Tari 

 

Musik dalam tari mampu memberikan kontribusi kekuatan sehingga 

menyatu dengan ekspresi tari dalam membentuk suatu ungkapan estetis 

(Hera, 2019:15). Penyampaian emosi pada suatu karya tari akan maksimal 

apabila dihadirkan dengan iringan yang tepat. Menurut Soedarsono musik 

merupakan partner dalam tari (Soedarsono, 1986:109). Musik dalam tari 

dapat memberi kenyamanan kepada penari dalam mewujudkan bentuk dan 

gerakan-gerakan dalam tarian. Oleh karena itu, musik merupakan hal yang 

tidak dapat dipisahkan dalam tarian.  

 

Dalam penelitian ini, iringan tari pada tari Abung Siwo Mego hanya sebagai 

pengiring saja yang menggunakan instrumen tradisi Lampung dan 

dimainkan dengan pola tabuhan Lampung. Pola tabuhan Lampung yang 
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sering dimainkan pada saat pelaksanaan tari Abung Siwo Mego di Kabupaten 

Lampung Timur adalah tabuh tari. Tabuh tari merupakan pola tabuhan yang 

berasal dari Desa Bumi Tinggi, Kabupaten Lampung Timur. Iringan tari 

pada tari Abung Siwo Mego memberikan kemudahan kepada penari untuk 

berekspresi dan memberikan efek semangat pada saat melakukan tarian. 

Walaupun pada tari Abung Siwo Mego tidak memiliki ketentuan tabuhan 

akan tetapi yang digunakan pada tari Abung Siwo Mego di Kabupaten 

Lampung Timur adalah tabuh tari.  

 

2.3.3 Properti 

 

Penggunaan properti dalam suatu tarian lebih tertuju pada kebutuhan-

kebutuhan tertentu dalam upaya memberikan arti lebih pada tari (Safitri, 

2021:19). Penggunaan properti dalam tari tentunya harus disesuaikan 

dengan tema tarian, agar tarian tersebut memiliki nilai keindahan serta 

kualitas artistik. Properti merupakan kelengkapan sajian yang diperlukan 

dalam pementasan (Wulandari, 2019:21). Properti tari merupakan 

perlengkapan yang tidak termasuk kostum dan juga tidak termasuk 

perlengkapan panggung tetapi merupakan perlengkapan yang digunakan 

oleh penari, misalnya pedang, kipas, selendang, dan sebagainya 

(Soedarsono, 1986:118). 

 

Properti tari juga merupakan salah satu unsur pendukung penampilan dalam 

tari yang memiliki fungsi untuk memperjelas karakter. Dengan demikian 

properti tari merupakan perlengkapan yang seolah-olah menjadi satu dengan 

badan penari. Dalam penelitian ini konsep tersebut digunakan untuk melihat 

apa saja properti yang digunakan pada tari Abung Siwo Mego. Pada tari 

Abung Siwo Mego hanya menggunakan properti Punduk yang dipakai oleh 

semua Penyimbang untuk memperjelas karakter bahwa yang menarikan 

adalah laki-laki yang memiliki karakter berani, jantan, dan keperkasaan.  
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2.3.4 Tata Busana 

 

Suatu pertunjukan tari tidak dapat terlepas dari elemen-elemen 

pendukungnya, salah satu elemen pendukung dari pertunjukan tari adalah 

tata Busana. Busana atau kostum dalam tari memiliki fungsi untuk 

mendukung tema atau isi tari dan memperkuat karakter peranan dalam suatu 

penampilan tari (Juwita, 2017:17). Busana tari merupakan seperangkat 

pakaian yang digunakan suatu karya tari. Kostum merupakan perlengkapan 

yang dipakai pada saat pementasan, yang pada dasarnya menekankan pada 

peran yang dibawakan (Rizanti, 2016:5). 

 

Dari beberapa pendapat diatas dapat diartikan bahwa tata Busana 

merupakan elemen penting dalam karya tari. Hal tersebut dikarenakan 

busana merupakan penutup tubuh yang terdiri dari barang yang melekat 

pada tubuh dan juga penguat dari karakter dan peranan penari. Busana 

yang digunakan pada tari Abung Siwo Mego yaitu menggunakan Kawai 

Balak, celana dasar panjang, kain Petupal Tapis, Sabuk Andak. 

Penggunaan Kawai Balak pada tari Abung Siwo Mego membenatu 

menekankan pada peran yang dibawakan yaitu Penyimbang bergelar 

Suttan. Kawai Balak hanya boleh digunakan oleh para Suttan saja. 

Kemudian terdapat Penyimbang perwakilan dari Buay Nuban yang 

menggunakan Siger dan Tanggai untuk mempertkuat karakter perempuan 

walaupun yang menarikan adalah seorang laki-laki.  

 

2.3.5 Pola Lantai 

 

Pola lantai adalah pola garis lantai yang akan dilalui oleh seorang penari 

untuk berpindah, berseger, dan bergerak. Dalam setiap pementasan juga 

pola lantainya tidak selalu sama. Desain lantai atau pola lantai adalah pola 
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yang dilintasi oleh gerak- gerak komposisi di atas lantai (La Meri dalam 

Indrawati, 2011:95). Pada penari berkelompok, pola lantai dapat 

memberikan kesan keindahan dan variasi. Secara garis besar desain lantai 

mempunyai dua pola dasar pada lantai yakni garis lurus dan garis lengkung 

yang memiliki kesan berbeda (Soedarsono, 1986:105). Garis lurus 

memberikan kesan sederhana tetapi kuat, sedangkan garis lengkung 

memberikan kesan lembut. 

 

Pola lantai memiliki fungsi salah satunya untuk menata gerakan tarian agar 

selaras dan kompak antar penari. Dalam membuat pola lantai ada beberapa 

yang harus diperhatikan seperti, jumlah penari, gerak tari, dan makna dari 

pola lantai. Tujuan dari pola lantai yaitu agar penari dapat melakukan gerak 

dengan sesuai dan tidak terjadi tabrakan antar penari lainnya. Dalam 

penelitian ini, pola lantai tari Abung Siwo Mego adalah lingkaran dan 

terdapat satu Penyimbang yang berada ditengah seperti dikelilingi oleh 

Penyimbang lainnya. Pola tersebut memiliki makna sebagai bentuk 

perlindungan dan juga merupakan kekerabatan masyarakat Lampung yang 

selalu menerima kekerabatan baru.  

 

2.3.6 Tempat Pertunjukan 

 

Tempat pertunjukan adalah tempat untuk karya seni yang melibatkan 

individu atau kelompok, ruang, waktu, tubuh, penonton, dan penampil. 

Untuk mengadakan sebuah pertunjukan maka hal yang utama yang menjadi 

struktur pertunjukan ialah tempat pertunjukan. Suatu pertunjukan apapun 

bentuknya selalu memerlukan tempat atau ruangan guna menyelenggarakan 

pertunjukan itu sendiri (Sarastiti, 2012:4). Bentuk tempat pertunjukan ada 

bermacam-macam yaitu arena, panggung terbuka, dan panggung tertutup. 

Tempat pertunjukan yang digunakan untuk pementasan Tari Abung Siwo 

Mego dapat ditempatkan dimana saja, tergantung pada situasi dan kondisi.  
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2.4 Tradisi Tari Abung Siwo Mego 

 

Tari Abung Siwo Mego merupakan tarian yang dipentaskan pada kegiatan 

Cangget Agung di upacara Begawi Cakak Pepadun yang berkembang pada 

masyarakat lampung beradat Pepadun. Cangget Agung merupakan salah satu 

tahapan kegiatan di dalam upacara Begawi Cakak Pepadun yang dilakukan pada 

malam hari sebagai puncak dari acara Gawi sebelum melakukan Mepadun. 

Sebelum kegiatan pada acara Cangget Agung dimulai, terdapat tari pembukaan 

yaitu tari Anak Ratu Di Puncak dan tari Abung Siwo Mego. Tari Anak Ratu Di 

Puncak adalah tarian yang ditarikan oleh laki-laki yang bergelar Suttan 

perwakilan dari empat keturunan Anak Minak Ratu Di Puncak. Tari Abung Siwo 

Mego adalah tari yang ditarikan oleh laki-laki dari sembilan kebuayan keturunan 

masyarakat Abung Siwo Mego.  

 

Kesembilan Buay tersebut yakni Buay Nunyai,Buay Unyi, Buay Subing, Buay 

Nuban, Buay Beliuk, Buay Nyerupa, Buay Selagai, Buay Kunang, dan Buay Anak 

Tuho. Tari Abung Siwo Mego ditarikan oleh Penyimbang yang sudah bergelar 

adat Suttan. Tari Abung Siwo Mego memiliki dua struktur pada pelaksanaannya 

yaitu struktur kelompok dan struktur tunggal. Struktur kelompok adalah 

pelaksanaan tari Abung Siwo Mego yang dilakukan oleh Penyimbang delapan 

kebuayan, sedangkan struktur tunggal dilakukan oleh Penyimbang perwakilan 

dari Buay Nuban. Tari Abung Siwo Mego memiliki keunikan ketika tari tersebut 

di hadiri oleh Buay Nuban, dikatakan unik karena Penyimbang yang mewakili 

Buay Nuban menggunakan Siger sebagai penutup kepala sebagai simbol 

penghormatan kepada Buay Nuban yang merupakan satu-satunya keturunan 

perempuan dalam masyarakat Abung Siwo Mego.   

 

Berbeda dengan Penyimbang yang mewakili Buay Nuban, para Penyimbang yang 

mewakili delapan Buay lainnya menggunakan Kupiah Ghacak sebagai penutup 
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kepala. Pola lantai pada tari Abung Siwo Mego adalah Penyimbang perwakilan 

delapan kebuayan melingkar dan mengelilingi Penyimbang perwakilan dari Buay 

Nuban yang berada ditengah-tengah. Pada saat pelaksanaan tari Abung Siwo 

Mego letak para Penyimbang disesuaikan saja dan tidak ada aturan saat para 

Penyimbang melakukan tarian.  

 

2.5 Kerangka berfikir 

 

Kerangka pikir merupakan proses keseluruhan tahapan-tahapan yang akan 

dilakukan saat melakukan penelitian. Penelitian ini mendeskripsikan bentuk 

pertunjukan tari Abung Siwo Mego di Kabupaten Lampung Timur dan dikaji 

menggunakan teori bentuk yang dikemukakan oleh Soedarsono (1986). 

Soedarsono mengatakan bahwa bentuk dalam pengkajiannya meliputi elemen-

elemen yang saling berkaitan antara lain gerak, iringan tari, properti, pola lantai, 

tata rias dan kostum, dan tempat pertunjukan.  

 

Tahap pertama dalam penelitian ini mengkaji mengenai upacara Begawi Cakak 

Pepadun di Kabupaten Lampung Timur, lalu melihat pada prosesi kegiatan 

Cangget Agung dan memfokuskan pada salah satu tari yang ada pada prosesi 

Cangget Agung yaitu tari Abung Siwo Mego. Kemudian tari Abung Siwo Mego 

dilihat dari elemen-elemen bentuk pertunjukan yang dikemukakan oleh 

Soedarsono (1986) dan hasil dari penelitian ini adalah berupa deskripsi mengenai 

bentuk pertunjukan tari Abung Siwo Mego di Kabupaten Lampung Timur. 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir 

( Monica, 2021) 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

Metode penelitian adalah cara-cara kerja untuk dapat memahami objek 

penelitian dan merupakan bagian yang penting untuk diketahui oleh seorang 

peneliti. Metode penelitian juga memberikan ketentuan-ketentuan dasar untuk 

mendekati suatu masalah dengan tujuan menemukan dan memperoleh hasil 

yang akurat dan benar. Penelitian ini menggunakan metode kualitattif yang 

bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang hasil 

akhirnya berupa bentuk laporan tertulis tentang pengambaran atau deskripsi 

dari suatu permasalahan penelitian (Raco, 2010:7) 

 

Selain itu penelitian metode deskriptif adalah pengumpulan data yang 

diwujudkan dalam keterangan atau gambar tentang kegiatan yang menyeluruh 

dan dideskripsikan lalu disimpulkan. Data tersebut diperoleh dari observasi, 

dokumentasi, dan wawancara yang mendalam dengan pihak yang terkait. 

Kemudian setelah mendapatkan data, peneliti mengelola dan menganalisis 

data tersebut. Selanjutnya mendeskripsikan dan menyimpulkan, lalu 

menganalisis terhadap data yang dikumpulkan untuk memperoleh jawaban 

yang disusun dalam rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk pertunjukan 

tari Abung Siwo Mego di Kabupaten lampung Timur. Dengan demikian 

penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan bentuk pertunjukan tari 

Abung Siwo Mego di Kabupaten Lampung Timur.  
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3.1 Desain Penelitian 

 

Penelitian ini berjudul “Bentuk Pertunjukan Tari Abung Siwo Mego Di Kabupaten 

Lampung Timur”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat 

deskriptif dan disebut juga penelitian naturalistik karena penelitian ini dilakukan 

dengan cara langsung mengamati situasi yang terjadi secara wajar tanpa ada 

manipulasi subjek penelitian, sehingga diperoleh informasi secara langsung dari 

informan tentang fenomena yang terjadi sebenarnya. Penelitian ini dilakukan 

bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk pertunjukan tari Abung Siwo Mego di 

Kabupaten Lampung Timur dengan data-data yang dikumpulkan selama proses 

penelitian. Data-data tersebut dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi yang kemudian disajikan menggunakan format deskripsi. Data yang 

dikumpulkan berdasarkan analisis masalah yaitu bagaimana bentuk pertunjukan 

dari tari Abung Siwo Mego di Kabupaten Lampung Timur menggunakan teori 

Soedarsono (1986) tentang bentuk pertunjukan tari yang meliputi elemen-elemen 

yang saling berkaitan dan mendukung yakni, gerak tari, pola lantai, musik 

iringan, tata busana, properti, dan tempat pementasan.  

 

Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini adalah melakukan 

pra penelitian untuk menentukan tempat penelitian sebagai sumber pengambilan 

data. Data-data tersebut nantinya dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Data yang dikumpulkan berkaitan dengan bentuk pertunjukan tari 

Abung Siwo Mego di Kabupaten Lampung Timur mengenai elemen-elemen 

pertunjukan tari. Setelah data dikumpulkan selanjutnya data dianalisis dan diuji 

keabsahannya menggunakan teknik triangulasi. Tahap terakhir yaitu menyajikan 

data sebagai hasil penelitian berupa deskripsi mengenai bentuk pertunjukan tari 

Abung Siwo Mego di Kabupaten Lampung Timur.  
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3.2 Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian yang menjadi pokok dalam penulisan ini ialah bentuk tari 

sebagai objek formal dan tari Abung Siwo Mego sebagai objek material. Fokus 

kajian dalam penelitian ini tertuju pada bentuk pertunjukan tari Abung Siwo Mego 

di Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini dilakukan bermaksud untuk 

mendeskripsikan bentuk pertunjukan tari Abung Siwo Mego di Kabupaten 

Lampung Timur berdasarkan data-data yang dikumpulkan selama proses 

penelitian.  

 

Data-data tersebut dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Data tersebut kemudian akan dianalisis. Proses analisis data berlangsung dimulai 

dari pra observasi dan akan berlangsung terus menerus sampai penulisan hasil 

penelitian. Penelitian ini berfokus pada bentuk pertunjukan tari Abung Siwo Mego 

di Kabupaten Lampung Timur. Proses selanjutnya ialah penelitian di lapangan 

yakni di Kabupaten Lampung Timur terkhusus di Desa Bumi Tinggi, Bumi Jawa, 

dan Desa Rajabasa Lama untuk mengumpulkan data-data terkait tari Abung Siwo 

Mego.  

 

Data-data tersebut kemudian direduksi untuk merangkum dan memfokuskan pada 

hal-hal yang pokok agar mempermudah saat melakukan penyajian data. Setelah 

itu, data-data tersebut disimpulkan dan disajikan dalam bentuk narasi untuk 

mendeskripsikan bentuk pertunjukan tari Abung Siwo Mego di Kabupaten 

Lampung Timur. 

 

3.3 Sumber Data 

 

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu: 
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3.3.1 Sumber Data Primer 

 

Sumber data primer pada penelitian ini berasal dari sumber data yang 

diperoleh langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh 

melalui pengamatan langsung terhadap prosesi tari Abung Siwo Mego di 

Kabupaten Lampung Timur. Data primer juga diperoleh melalui informasi 

lisan dari tokoh adat dan penglaku gawi yaitu Bapak Mashur gelar Suttan 

Duta Marga Nuban dan Bapak Muhaidin gelar Suttan Juragan Suttan.  

 

3.3.2 Sumber Data Skunder 

 

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 yang tidak dipublikasikan. Data Sekunder dalam 

penelitian ini didapat dari dokumen, baik tertulis maupun tidak tertulis yang 

dimiliki informan yang bersangkutan. Data sekunder juga didukung pada 

sumber lain seperti sejarah tari Abung Siwo Mego, foto-foto kegiatan 

masyarakat pada acara pementasan tari Abung Siwo Mego, buku-buku yang 

berkaitan dengan bentuk pertunjukan, serta jurnal tentang tari Abung Siwo 

Mego.  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 

Supaya data dan informasi dapat dipergunakan dalam penalaran, maka data dan 

informasi itu harus merupakan fakta. Pada pengumpulan data ini dilakukan 

dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi karena data yang diungkap 

melalui penelitian ini ialah data kualitatif. 
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3.4.1 Observasi 

 

Teknik observasi adalah cara yang dilakukan dengan terjun langsung 

kelapangan. Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan 

(data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan 

sasaran pengamatan menurut Sudijono dalam (Safitri, 2021:21).  

 

Peneliti melakukan observasi untuk mengumpulkan data penelitian. Data 

yang diperoleh berdasarkan pengamatan yang dilakukan sebelum penelitian 

dan saat penelitian. Penelitian ini melakukan observasi non partisipan, yaitu 

peneliti hanya sebagai pengamat. Peneliti mengamati dan menganalisis 

bentuk pertunjukan tari Abung Siwo Mego di Kabupaten Lampung Timur. 

Observasi langsung pada penelitian ini dilakukan pada hal–hal yang 

meliputi lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Lampung Timur terkhusus di 

Desa Bumi Tinggi, Bumi Jawa, dan Desa Rajabasa Lama, pelaku tari 

Abung Siwo Mego, proses pelaksanaan tari Abung Siwo Mego, upacara 

Begawi Cakak Pepadun dan gambaran umum lokasi penelitian. 

 

3.4.2 Wawancara 

 

Wawancara adalah teknik yang digunakan dalam memperoleh informasi 

tentang kejadian atau momen yang tidak dapat diamati sendiri secara 

langsung, baik karena tindakan atau hal lainnya. Wawancara adalah sebuah 

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 

jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau 

orang yang diwawancarai. Wawancara dipersiapkan sebelumnya dengan 

rencana yang matang dan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang 

akan diajukan kepada narasumber.  
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Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sesuai dengan 

permasalahan penelitian. Data wawancara berupa jawaban atas pertanyaan 

tentang bentuk pertunjukan tari Abung Siwo Mego di Kabupaten Lampung 

Timur. Wawancara ini dilakukan terhadap tokoh adat, Penyimbang, dan 

juga wawancara dengan Penglaku Gawi untuk memperoleh data mengenai 

bentuk pertunjukan tari Abung Siwo Mego yang meliputi gerak, pola lantai, 

musik iringan, tata busana, properti, dan tempat pertunjukan. Wawancara 

pada penelitian yaitu dengan Penyimbang Buay Nuban bapak Wazhir 

Masyhur, S.Ag. gelar Suttan Duta Marga Nuban dan Penglaku Gawi bapak 

Muhaidin Arifin gelar Suttan Juragan Suttan.  

 

3.4.3 Dokumentasi 

 

Pada penelitian ini menggunakan dokumentasi berupa foto dan video selama 

proses observasi dan wawancara. Alat bantu yang digunakan adalah berupa 

kamera digital atau handphone. Setelah mendapatkan hasil penelitian 

berupa dokumentasi yang didapatkan melalui observasi dan wawancara, 

peneliti juga memperkuat dengan data yang dimiliki oleh narasumber. 

Dokumentasi dalam hal ini berupa foto elemen-elemen pendukung tari 

Abung Siwo Mego, foto kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan 

pelaksanaan dan pertunjukan tari Abung Siwo Mego, dan video pementasan 

tari Abung Siwo Mego. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

 

Instrumen yang akan digunakan pada penelitian ini adalah panduan observasi, 

panduan wawancara, dan panduan dokumentasi. Panduan tersebut digunakan 

pada saat melakukan pengumpulan data untuk mengumpulkan data mengenai 

bentuk pertunjukan tari Abung Siwo Mego di Kabupaten Lampung Timur.  
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Tabel  3.1 Matrik Pengumpulan Data 

No. Masalah Data Yang Dikumpulkan Teknik 

Pengumpulan Data 

   Obs Waw Dok 

1.  Bentuk Tari Abung 

Siwo Mego   
 Gerak  

 Nama ragam gerak  

 Urutan ragam gerak  

 Sikap dasar  

 Teknik gerak  

 Ciri khas gerak  

 Properti  

 Durasi pertunjukan  

 Jumlah penari  

 Pola lantai  

 Kostum  

 Tata rias  

 Alat musik/iringan tari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.6 Keabsahan Data 

 

Agar sama dengan tujuan dan maksud penelitian maka data yang didapatkan 

dalam penelitian ini diuji keabsahannya. Teknik triangulasi adalah teknik yang 

akan digunakan oleh peneliti untuk menguji keabsahan data. Triangulasi data 

adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 

tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut. 

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Data-data yang diperoleh dari 

observasi, wawancara, dan dokumentasi selanjutnya dilakukan analisis data untuk 

memastikan kebenaran data lalu dilakukan teknik keabsahan data melalui 

triangulasi sumber.  

 

3.7 Teknik Analisis Data 

 

Data dalam penelitian kualitatif diperoleh dari berbagai macam sumber data dan 

teknik pengumpulan data. Setelah data-data tersebut diperoleh, langkah 
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selanjutnya adalah melakukan analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Analisis pada data penelitian ini disusun untuk mendeskripsikan bentuk 

pertunjukan tari Abung Siwo Mego di Kabupaten Lampung Timur. Langkah-

langkah analisis data adalah sebagai berikut: 

 

3.7.1 Tahap Reduksi Data 

 

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyerdehanaan data 

kasar yang sudah didapatkan melalui proses observasi, wawancara, dan 

dokumentasi yang telah dilakukan. Langkah pertama reduksi data dalam 

penelitian ini ialah mengumpulkan data hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi mengenai bentuk pertunjukan tari Abung Siwo Mego di 

Kabupaten Lampung Timur. Langkah kedua yaitu menyeleksi data, 

kemudian diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah. Langkah ketiga 

yaitu memilih data yang relevan dengan rumusan masalah dalam bentuk 

pembahasan. Selanjutnya data dianalisis sehingga memperoleh data yang 

matang mengenai bentuk pertunjukan tari Abung Siwo Mego di Kabupaten 

Lampung Timur.  

 

3.7.2 Tahap Penyajian Data 

 

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. 

Penelitian ini akan menyajikan data mengenai bentuk pertunjukan tari 

Abung Siwo Mego di Kabupaten Lampung Timur dalam bentuk teks yang 

bersifat deskriptif. Data tersebut berasal dari observasi dan wawancara 

dengan Penglaku Gawi, Penyimbang yang melakukan tari Abung Siwo 
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Mego, dan dokumentasi kegiatan Begawi Cakak Pepadun. Data data yang 

telah dikelompokan sesuai dengan rumusan masalah kemudian ditampilkan 

secara menyeluruh sesuai dengan kelompoknya. Data-data tersebut 

kemudian dianalisis dan dikembangkan kedalam bentuk deskripsi baik 

berupa kata-kata maupun dalam bentuk gambar dan tabel.  

 

3.7.3 Tahap Penarikan Kesimpulan 

 

Kesimpulan adalah penjelasan singkat, padat serta mudah dipahami 

mengenai analisa dari suatu hasil penelitian yang diperoleh dari data 

observasi, wawancara, dan dokumentasi pada penelitian yang dilakukan. 

Data-data tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah 

dirumuskan yaitu bentuk pertunjukan tari Abung Siwo Mego di Kabupaten 

Lampung Timur. Penarikan kesimpulan menghasilkan temuan baru berupa 

deskripsi sesuai dengan rumusan permasalahan. 



 
 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai bentuk pertunjukan tari 

Abung Siwo Mego di Kabupaten Lampung Timur, maka dapat disimpulkan bahwa 

tari Abung Siwo Mego merupakan tarian yang hanya ada pada saat prosesi 

upacara Begawi Cakak Pepadun dan yang dapat menarikan adalah Penyimbang. 

Pada pelaksanaan tari Abung Siwo Mego terdapat dua struktur penyajian yaitu tari 

Abung Siwo Mego struktur kelompok dan tari Abung Siwo Mego struktur tunggal. 

Pada tari Abung Siwo Mego struktur kelompok dan struktur tunggal ada 

perbedaan pada unsur gerak, pola lantai, dan busana (aksesoris). Gerakan pada 

pelaksanaan tari Abung Siwo Mego struktur kelompok hanya satu ragam gerak 

yaitu ragam gerak Igol yang dilakukan dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi 

sambil berputar mengelilingi Penyimbang perwakilan dari Buay Nuban. 

Sedangkan ragam gerak pada struktur tunggal yang dilakukan oleh Penyimbang 

perwakilan dari Buay Nuban terdapat dua ragam gerak yaitu ragam gerak Ngiyau 

Bias dan ragam gerak Ngelap.  

 

Perbedaan pola lantai antara struktur kelompok dan struktur tunggal. Perbedaan 

terletak pada pola lantai struktur kelompok membentuk lingkaran dan 

mengelilingi satu Penyimbang perwakilan dari Buay Nuban yang berada di 

tengah, pola ini dilakukan oleh kedelapan kebuayan. Pola lantai struktur tunggal 

hanya berada di tengah dan tidak mengalami perubahan posisi lalu dilakukan oleh 

seseorang yang bergelar adat Suttan dari perwakilan Buay Nuban. Musik iringan 

pada tari Abung Siwo Mego menggunakan instrumen Talo Balak, Gujih,  
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Kendang, Bendih dan Gong kemudian instrumen tersebut dimainkan dengan pola 

tabuhan yakni tabuh tari.   

 

Tata busana yang digunakan sangat sederhana serta memiliki kesamaan dan 

perbedaan antara struktur kelompok dan struktur tunggal. Letak persamaannya 

yaitu pada Kawai Balak, Kain Petupal, Celana Panjang, dan Sabuk Andak, 

kemudian perbedaannya yaitu pada aksesoris kepala Peyimbang yang mewakili 

Buay Nuban memakai Siger, sementara Penyimbang yang mewakili kedelapan 

kebuayan lainnya memakai Kupiah Ghacak. Perbedaan selanjutnya terletak pada 

perwakilan Buay Nuban menggunakan Tanggai sedangkan perwakilan dari 

kedelapan Buay lainnya tidak menggunakan Tanggai. Properti yang dipakai pada 

pelaksanaan tari Abung Siwo Mego adalah Punduk yaitu senjata tradisional 

masyarakat Lampung digunakan sebagai simbol keperkasaann, kejantanan, dan 

keberanian. Adapun semua Penyimbang yang melakukan tari Abung Siwo Mego 

hanya menggunakan satu Punduk kecuali Penyimbang dari perwakilan Buay 

Subing yang menggunakan tiga Punduk.  

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Lampung Timur 

mengenai Bentuk Pertunjukan Tari Abung Siwo Mego, maka berikut saran yang 

ditujukan kepada beberapa pihak agar dapat memperbaiki dan meningkatkan hal-

hal yang menjadi kekurangan.  

 

1. Kepada pihak tokoh adat di Kabupaten Lampung Timur, hendaknya dapat 

mendokumentasikan dan mencatat segala hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan tari Abung Siwo Mego agar tetap terjaganya orisinalitas yang ada 

pada tari Abung Siwo Mego tanpa adanya perubahan agar tetap terjaga 

keaslian dari tari Abung Siwo Mego. 
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2. Kepada pemerintah daerah agar dapat memberikan kesempatan kepada 

Penglaku adat agar dapat memberikan pengetahuan mengenai tari Abung Siwo 

Mego kepada pemuda dan pemudi sebagai bentuk kebesaran adat agar tetap 

lestari dan diketahui oleh generasi penerus bangsa.  

3. Kepada pengajar atau pendidik, agar hendaknya dapat menjadikan tari Abung 

Siwo Mego sebagai salah satu materi ajar baik di pendidikan formal maupun 

non formal.  

4. Kepada generasi muda, agar dapat melestarikan dan mempelajari tari Abung 

Siwo Mego sebagai bentuk kebanggan terhadap kebesaran adat.  
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GLOSSARIUM 

 

 

Begawi  : Istilah acara/ upacara bagi masyarakat Lampung Pepadun  

Buay : Marga dalam masyarakat Lampung 

Kain Petupal  : Sarung tapis yang biasa digunakan oleh laki-laki pada acara adat 

Kawai Balak : Baju kebesaran adat yang digunakan oleh penyimbang bergelar 

Suttan.  

Kompleks : Mengandung beberapa unsur yang rumit, sulit 

Kupiah Ghaccak : Penutup kepala yang digunakan penyimbang pada saat menarikan 

tari Abung Siwo Mego 

Live : Secara langsung 

Mekhanai  : Sebutan untuk bujang di masyarakat Lampung 

Merwatin  : kegiatan yang dilaksanakan oleh penyimbang adat dalam 

bermusyawarah 

Muli  : Sebutan untuk gadis di masyarakat Lampung 

Panggeh : Sastra yang berfungsi sebagai pemberitahuan indentitas terhadap 

keturunan, kebuayan sewaktu pengambilan gelar adat 

Penglaku Gawi : Panitia yang dibentuk kerapatan dan memiliki tugas kepanitian 

dalam upacara begawi cakak pepadun 

Penyimbang : Dapat diartikan orang yang tuakan dalam marga itu. 

Pepadun  : Masyarakat adat Lampung yang umumnya tinggal di daerah 

dataran 

Punduk : Senjata tradisional masyarakat Lampung 

Sabuk Andak : Pengikat pinggang berbahan kain dan berwarna putih 

Saibatin  : Masyarakat adat Lampung yang umumnya tinggal di daerah 

Pesisir 

Siger : Merupakan mahkota kehormatan wanita Lampung 
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Suttan  : Gelar adat paling tinggi dalam masyarakat Lampung Pepadun 

Tabuh  : Tabuh yaitu lagu atau gending 

Tanggai  : Aksesoris yang dipakai di jari wanita Lampung 
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