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BABI

PENDAHULUAN

Penulis mencobamengartikan Komposisi Tari sarna dengan Koreografi, karenakeduanya
memililci substalisi yang sarna yaitu karya tari. Penataan Tari berarti bahwa proses
pembuatlm wi (pencarian gerak) sampai pada tampilan kalya tari, lengkap dengan segala
pernik-pernik yang ada
Istilah Komposisi Tari diarnbil dari sebuah buku yang beIjudul

Danc~

Composition :

Th ~ Basic Elements kanmgan La Mel)' yang diteljemahkan oleh Soedarsono. Inilah yang
dijadikan buku pokok dalam penulisan diktat ini, ditambah dengan buku lain yaitu

Composition: A Pradica/

Guid~ for T~aaters

karangan

Jacqu/in~

Danc~

Smith yang telah

diteIjemahkan oleh Ben Suharto.
Istilah Koreogrnfi sebenarnya dimulai ketika Indonesia mengirimkan duta-duta seninya
ke luar negri. Koreografi dari bahasa Latin at or~o artinya tari atlm gerak dan graph 0
artinya catatan atan tulisan. Jadi koreografi diartikan sebagai catatan karya tari atan disebut
kalyatari.
La Mery lebih banyak berbicara mengenai elemen-elemen dasar tari dan teknik-teknik
yang harus diikuti oleh penata tari pemula

atau mahasiswa-mahasiswa yang bam memulai

mempelajari karya tari. Beberapa teknik tersebut antara lain, desain atas, desain lantai,
desain dramatik dan sebagainya, akan dibahas dalarn diktat ini. Sedangkan pada sub boo
berikutnya juga dibahas tentang metode konstruksi 1 metode konstruksi II,

metode

konstruksi ill. metode konslruksi IV dan metode kClliltruksi V, oleh Jacquline Smith (1976).

1

Dalam bah yang lain diuraikan tentang teori-teori tentang pemilihan tems, judul, pemilihan
penari, pemilihan penari latar (ground-base), serta perlengkapan - perlengkapan lainnya.
Elemen-elemen estetis juga akan diuraikan secara singkat dalam sub bah berikutnya..
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BABll
UNSUR-UNSUR KOMPOSISI TAR!

Komposisi Tari terdiri dari berbagai Wlsur yang saling mendukung dan menopang satu
sarna lain.. Tanpa dukungan dari WlS1II"-WlS1II" yang ada komposisi tan tersebut belum dapat
dinikmati keindahan (estetis) dan artistiknya

La Mery (via Soedarsono) menyebutkan bahwa sebuah Komposisi tan terdiri dari
berbagai WlS1II" Wltuk dapat dinikmati keindahannya Unsur-WlS1II" tersebut antara lain:
1. desain lantai

2. desain a1as
3. desain musik

4. desain dramatik
5. dinamika
6. tema

7.gerak
8. proses
9. perlengkapan-perlengkapan lainnya:
- tatarias dan busana
- property
• tata panggung
-tatalampu
- ses~i

*

3

Unsur-1IIlSUf di atas secara sepintas atau secara verbal dapat dikelompokkan lagi Wltuk
memudahkan dalam menginga1nya, misalnya kelompok telmik gerak dan kelompok yang
lain. NamWl setelah praktek di studio barulah perbedaan-perbedaannya lebih jelas
dipelajari. Kita baca di atas bahwa desain lantai, desain atas , dinamika, proses
sebenarnya adalah menjelaskan pada nomer 7 (gerak). Sebagai perbandingan Wltuk
mempetjelas Wlsur-Wlsur tersebut, berikut ini ada pendapat lain tentang WlSUI"-Wlsur tari
yaitu: (1) ide/gagasllll, (2) tema, (3) judul, (4) penari, (5) gerak), (6) dramatik, (7) iringan,
(8) polalantai, (9) lata rias , (10) lata busana, (ll) lata panggung, (12) lata lampu dan lata
suara, (13) properti, (14) Perlengkapan (sesaji). Sebelum pada tahap awal pembuatau
karya tari, Jacqueline Smith, menjelaskan tentang rangsang awal dalam mencari ide.
1. Desain lantai

Ketika seorang penari bergerak di atas lantai (baik

mel~ang

dengan pt'l"a1atau khusus

manpWl menempel di lantai panggwg) akan meninggalkan bekas tersamar di lantai. Bekas

yang dilalui penari tersebut disebut dengan desain lantai. Di samping itu jika kita
bayangkan bahwa di depan back-drop (Iayar belakang) akan tampaklah begas-bekas
bayangan gerak yang terlintas. ltupWl merupakan varian dari desain lantai yang diceritakan
oleh La Mery. Kita ingat juga bahwa tari terdiri dari 3 bagian yaitu ruang (space), tenaga

(furce), waktu (time). Ruang itulah yang agaknya cenderung ingin diuraikan dalam desain
lantai ini. Adajuga yang menyebutnya dengan pola lantai.
Dalam praktek studio atau dalam kehidupan sehari-hari kita bergerak membutuhkan
tenaga, ruang dan waktu. Coutoh: Gerakkan jari-jari tangan membuka dan menutup,
berulang-ulang nmka akan terdapat tenaga yang dikeluarlam, ruang yang dibutuhkan, dan

waktu yang mengikutinya (gambar 1. Pose jari menutup danjari terbuka).
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