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ABSTRAK  

  

NUR FATIMAH AZ ZAHRAH, 2015.Studi Komparasi Gerak Tari Salonreng Versi Desa Ara 

Kecamatan Bontobahari Dengan Versi Sanggar Saorajae di Kabupaten Bulukumba. Skripsi 

Program Studi Pendidikan Sendratasik Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri 

Makassar.  

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah (1) Mendeskripsikan tentang 

perbedaan gerak tari salonreng versi desa ara kecamatan bontobahari dengan versi kreasi 

sanggar saorajae kabupaten bulukumba  (2) Mendeskripsikan persamaan gerak tari 

salonreng versi desa ara kecamatan bontobahari dengan versi kreasi sanggar sorajae 

kabupaten bulukumba. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. 

Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka, observasi, wawancara, perekaman dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Tari Salonreng memiliki dua versi yang berada di Desa Ara 

Kecamatan bontobahari dengan gerakan Aslinya dan gerakan kreasinya di Sanggar Saorajae 

Kabupaten Bulukumba. Dimana keduanya masing-masing memiliki perbedaan dan 

persamaan serta memberi gambaran bahwasanya seabagai perempuan berlemah lembutlah 

dalam mengerjakan sesuatu. Dan tidak selamanya nama tarian sama dengan gerakannya. 
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ABSTRACT 

 

NUR FATIMAH AZ ZAHRAH, 2015. A Comparative Study of Salonreng Dance 

Movement Version Ara Village, Bontobahari Subdistrict with Saorajae Studio 

Version in Bulukumba Regency. Thesis of the Graduate Education Study Program, 

Faculty of Art and Design, Makassar State University. 

 

This study aims to answer the problems (1) to describe the differences in the movements of 

the salonreng dance in the Ara village, Bontobahari sub-district with the creation version of 

the Saorajae studio in Bulukumba Regency (2) Describe the similarities in the salonreng 

dance movements in the Ara village, Bontobahari sub-district with the creation version of 

the Sorajae studio, Bulukumba district. This research is a research with a qualitative 

approach. Data collection techniques are literature study, observation, interviews, recording 

and documentation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation and 

conclusions. The results showed that Salonreng Dance has two versions which are located 

in Ara Village, Bontobahari District with the original movement and the creative movement 

in the Saorajae Studio, Bulukumba Regency. Where both of them have differences and 

similarities and give an illustration that as a woman, be gentle in doing things. And not 

always the name of the dance is the same as the movement. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan 

yang kaya akan ragam budaya dan 

tradisi setiap Provinsi memliki ciri khas 

yang berbeda, tetapi terangkum dalam 

satu kesatuan sesuai dengan semboyan 

Negara Bhinneka Tunggal Ika, yang 

artinya berbeda-beda tetapi tetap satu 

jua. Keanekaragaman ini menjadi ciri 

khas bangsa yang patut kita lestarikan. 

Sebagai kekayaan bangsa, sudah 

seharusnya seni dan budaya tersebut 

dilestarikan dan dikenalkan seluruh 

warga Negara Indonesia, dengan begitu 

seluruh warga negara akan mengetahui 

dan memahami keanekaragaman seni 

dan budayanya. 

Salah satu unsur kebudayaan yang 

banyak menarik perhatian masyarakat 

yaitu kesenian. Kesenian merupakan 

salah satu bagian penting dari 

kebudayaan. Kesenian sebagai ekspresi 

dan artikulasi dari hasil cipta, karsa dan 

karya dapat ditransformasikan sebagai 

milik dan kebanggaan bersama yang 

dipangku oleh suatu masyarakat (lokal 

atau nasional). 

Seni merupakan bahagian dari berbagai 

kegiatan yang dilakukan oleh 

sekelompok masyarakat untuk tujuan-

tujuan tertentu.Kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan dengan melibatkan seni, 

menjadi bagian yang selalu ada, dan 

tidak terpisahkan dalam kehidupan 

mereka. Masyarakat melihat seni 

sebagai tempat penuangan keinginan, 

agar apa yang mereka inginkan, 

harapan, serta doa-doa kepada yang 

mereka percayai memberikan kekuatan, 

agar apa yang mereka inginkan dapat 

terwujud. Bentuk-bentuk seni yang 

dilakukan dalam setiap kegiatan, terdiri 

dari beberapa cabang antara lain, seni 

musik, seni tari, seni rupa, seni drama, 

seni sastra. 

Seni tari adalah eskpresi estetis yang 

menjelma dalam bentuk gerakan yang 

teratur menurut irama yang 

menggerakkan. Tari juga merupakan 

gerak tubuh yang mempunyai makna 

walaupun tidak nyata maksudnya 

sesuatu hal untuk penyampaian makna 

yang akan disampaikan berupa sesuatu 

benda akan tetapi di ungkapkan melalui 

gerak yang tidak nyata. Tari tumbuh dan 

berkembang dalam ketiga unsur budaya 

yaitu bahasa, adat istiadat, dan norma-

norma kehidupan, seperti yang 

dikemukakan Edi Sedyawati (2007:70) 

bahwa: “tari merupakan warisan budaya 

Indonesia yang harus dikembangkan 

selaras dengan perkembangan 

masyarakat”. Untuk itulah tari di 

Indonesia haruslah menjadi tradisi yang 

hidup dan harus tetap dijaga dan 

dilestarikan. 

Masyarakat setempat mengetahui bahwa 

penamaan "Bulukumba", konon 

bersumber dari dua kata dalam bahasa 

Bugis yaitu "Bulu’ku" dan "Mupa" yang 

dalam bahasa Indonesia berarti "masih 

gunung milik saya atau tetap gunung 

milik saya". Mitos ini pertama kali 

muncul pada abad ke–17 Masehi ketika 

terjadi perang saudara antara dua 

kerajaan besar di Sulawesi yaitu 

Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Di 

pesisir pantai yang bernama "Tana 

Kongkong", disitulah utusan Raja Gowa 

dan Raja Bone bertemu, mereka 

berunding secara damai dan menetapkan 

batas wilayah pengaruh kerajaan 

masing-masing. (Badan Pusat Statistik 

Bulukumba: 2019). 

Kabupaten Bulukumba adalah 

Kabupaten atau Kota yang memiliki 

keanekaragaman Budaya. Bulukumba 

kaya akan wisata, adat dan istiadat serta 

kesenian terutama seni tari. Lebih 

tepatnya di desa Ara Kecamatan 

Bontobahari masih melestarikan salah 

satu tarian tradisional yakni Tari 

Salonreng. Tari Salonreng ini adalah 

merupakan perkembangan dari sebuah 

tari rakyat yang mempunyai gerakan 

yang sangat sederhana, yang dimainkan 

secara tunggal atau kelompok oleh 

penari wanita, yang berfungsi sebagai 

pernghormatan kepada arwah nenek 

moyang, atau digunakan untuk 

menghalau roh-roh jahat, serta 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bugis
https://id.wikipedia.org/wiki/Mitos
https://id.wikipedia.org/wiki/Masehi
https://id.wikipedia.org/wiki/Gowa
https://id.wikipedia.org/wiki/Bone
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memohon perlindungan dari dewata, 

agar negeri terhindar dari serangan 

penyakit menular (garring pua). (Andi 

Maryam 1994: 8) 

Kemudian tari ini berkembang dengan 

mengalami perubahan, dengan gerakan 

yang indah yang dinamakan tari 

Salonreng yang artinya: salonreng 

diambil dari kata lonre (maklonre-lonre) 

yang artinya berbondong. Karena pada 

zaman dahulu diadakan semalam 

suntuk, maka kelompok penari 

bergantian di burung-burung 

(anjungan). (Andi Maryam 1994:8) 

Tarian Salonreng berkembang sangat 

cepat maka dari itu ada dua versi di 

antarai dengan adanya tarian Salonreng 

di Sanggar Saorajae dan yang asli 

terdapat di Ara Kecamatan Bontobahari, 

kedua versi ini mempunyai beberapa 

perbedaan gerak. Hal ini penting diteliti 

mengingat perbedaan yang sangat 

relative banyak, dimana Tari Salonreng 

Versi Sanggar Saorajae pada aspek 

gerak telah dikembangkan dengan 

memadukan, memotivikasi menjadi 

gerak yang berbeda bentuk dengan 

gerak aslinya. 

Merajuk pada kedua versi tersebut maka 

perlu dikaji lebih dalam tentang kedua 

versi Desa Ara kecamatan Bontobahari 

dan Sanggar Saorajae  karena sampai 

sekarang Tarian ini masih sangat 

populer di Kabupaten Bulukumba maka 

ini menjadi topik penelitian dengan 

“Studi Komparasi Gerak Tari Salonreng 

Versi  Desa Ara kecamatan Bontobahari 

dengan Versi Kreasi Sanggar Saorajae 

Kabupaten Bulukumba”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang 

dikemukakan di atas maka yang menjadi 

masalah pokok dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana Perbedaan gerak Tari 

Salonreng Desa Ara dengan Tari 

Salonreng Versi Kreasi Sanggar 

Saorajae di Kabupaten Bulukumba? 

2. Bagaimana Persamaan gerak Tari 

Salonreng Desa Ara dengan Tari 

Salonreng Versi Kreasi Sanggar 

Saorajae di Kabupaten Bulukumba? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah untuk mendapatkan 

data atau informasi yang benar dan jelas 

tentang : 

1. Mendeskripsikan Perbedaan gerak 

Tari Salonreng Desa Ara dengan 

versi kreasi Sanggar Saorajae di 

Kabupaten Bulukumba 

2. Mendeskripsikan Persamaan gerak 

Tari Salonreng Desa Ara dengan 

Sanggar Saorajae di Kabupaten 

Bulukumba 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Adapun manfaat dari hasil 

penelitian yaitu : 

1. Memberi informasi yang jelas 

tentang Tari Salonreng yang 

terdapat di Desa Ara Kecamatan 

Bontobahari di Kabupaten 

Bulukumba. 

2. Memberi informasi yang jelas 

tentang Tari Salonreng Versi Kreasi 

Sanggar Saorajae di Kabupaten 

Bulukumba. 

3. Sebagai panduan bagi mahasiswa 

UNM khususnya untuk 

menyelesaikan studi atau skripsi. 

4. Sebagai panduan atau sumbangan 

masyarakat Desa Ara dan Sanggar 

Saorajae khususnya masyarakat 

Bulukumba pada umumnya agar 

selalu melestarikan kebudayaan atau 

memelihara kebudayaan-

kebudayaannya. 

 

1. Studi Pustaka 

Studi Pustaka dapat diartikan 

sebagai suatu langkah untuk 

memperoleh informasi dari 

penelitian terdahulu yang harus 

dikerjakan, tanpa memperdulikan 

apakah sebuah penelitian tersebut 

menggunakan penelitian lapangan 

ataupun laboratorium atau dalam 

museum. 

Studi pustaka berkaitan dengan 

kajian teoritis dan referensi lain 

yang berkaitan dengan nilai, 

budaya, dan norma yang 

berkembang pada situasi sosial yang 

diteliti, selain itu studi pustaka 
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sangat penting dalam melakukan 

penelitian, hal ini dikarenakan 

penelitian tidak akan lepas dari 

literatur-literatur ilmiah (Sugiyono 

2015 : 291). 

 

 

2. Observasi 

Dalam observasi ini, penelitian 

terlibat dengan kegiatan yang 

dilakukan oleh orang yang sedang 

diamati atau yang digunakan 

sebagai sumber data penelitian 

(Sugiyono 2015 : 310) 

Nasution (1998) menyatakan 

bahwa, observasi adalah dasar 

semua ilmu pengetahuan.Para 

ilmuan hanya dapat bekerja 

berdasarkan data, yaitu fakta 

mengenai dunia kenyataan yang 

diperoleh melalui observasi 

(Sugiyono 2015 : 310). 

Observasi dilakukan dengan cara 

mengamati dan terlibat secara 

langsung kegiatan pelatihan Tari 

Salonreng yang dilakukan di Desa 

Ara Kecamatan Bontobahari dan 

meminta penari dari Sanggar 

Saorajae memeragakan tarian 

tersebut, dimana dalam proses 

pengamatan penulis mencari 

perbedaan dan persamaan gerak 

yang meliputi jumlah ragam, nama 

dan tata urut ragam, serta gaya gerak 

Tari Salonreng dari Desa Ara 

dengan Versi Sanggar Saorajae. 

3. Wawancara 

Wawancara yang akan digunakan 

adalah wawancara tak terstruktur. 

Wawancara ini mirip dengan 

percakapan informasi.Metode ini 

bertujuan untuk memperoleh 

bentuk-bentuk informasi tertentu 

dari semua informan, tetapi susunan 

kata dan urutannya disesuaikan 

dengan ciri-ciri setiap 

responden.Wawancara dilakukan 

guna mengubah data menjadi 

informasi secara langsung yang di 

berikan oleh seseorang 

(subjek).Dalam teknik wawancara 

tak terstruktur ini, peneliti 

melakukan wawancara berbentuk 

dialog dengan informan, dengan 

tetap berpatokan kepada sejumlah 

pertanyaan yang telah disiapkan 

(Husein 2003 : 58-59). 

Teknik wawancara, salah satu 

metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah dengan 

wawancara ke salah satu tokoh atau 

pengiring musik Tari Salonreng 

yaitu H.Muhammad Idris Dg. Sarika 

dan Pelatih Tari Salonreng Ara Ibu 

Hj.Nusrah serta Pimpinan Sanggar 

Saorajae Ahmad Yasir Aras di 

Kabupaten Bulukumba. 

4. Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan 

teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan kepada subjek 

peneliti. Dokumen dapat dibedakan 

menjadikan dokumen primer 

(dokumen yang ditulis oleh orang 

yang langsung mengalami suatu 

peristiwa), dan dokumen sekunder 

(jika peristiwa dilaporkan kepada 

orang lain yang selanjutnya ditulis 

oleh orang lain) contohnya, 

otobiografi. Teknik dokumentasi ini 

dimana peneliti yang 

mengumpulkan data baik itu 

dokumen primer maupun sekunder 

yang merupakan bahan tertulis 

yakni jurnal, tulisan-tulisan yang 

membahas tentang komparasi Tari 

Salonreng Ara dengan versi kreasi 

Sanggar Saorajae di Kabupaten 

Bulukumba. 

 

 
HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN 

1) Gambaran Umum Tentang Tari 

Salonreng Di Bulukumba 

Di Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten 

Bulukumba Tari Salonreng dulunya 

disajikan pada acara yang sangat sakral 

seperti penghormatan arwah nenek moyang 

dan menghalau roh-roh jahat tetapi seiring 

berjalannya waktu pada era milenial ini 

Tari Salonreng tersebut cuma ditampilkan 

pada acara pesta pernikahan, penjemputan 
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pejabat-pejabat Bulukumba atau dari luar 

daerah  serta acara pestival lainnya.  Tari 

Salonreng saat ini jarang dijumpai di 

tempat tertentu terutama di kota. Karena 

ditampilkan pada saat acara pernikahan 

hanya di daerah atau di desa-desa , 

begitupun pada acara pestival yang 

biasanya dilakukan di pantai bira yang 

merupakan destinasi wisata Kabupaten 

Bulukumba. 

Masyarakat Kabupaten Bulukumba juga 

jarang menampilkan Tari Salonreng di 

bagian kota karena adanya kemauan dari 

konsumen atau pihak yang mempunyai 

acara, dimana Tari Paduppa dan Tari Empat 

Etnis selalu menjadi persembahan utama 

hiburan yang diinginkan. Makanya pada 

latihan sore yang dilihat oleh penulis  

disetiap sanggar tari yang selalu dilatihankan 

yakni Tari Paduppa dengan Tari Empat 

Etnis. Adapun Tari Salonreng sangat jarang 

dilatihankan karna kurangnya peminat dari 

para konsumen yang ingin dipersembahkan 

diacara bahagianya. 

Sacara umum bentuk penyajian Tari 

Salonreng di Kabupaten Bulukumba pada 

pesta perkawinan, disajikan dengan waktu 

durasi kadang empat dan sepuluh menit atau 

lebih tergantung permintaan dari pemilik 

acara dan kadang malam maupun siang hari. 

Penari biasanya berjumlah ganjil ataupun 

genap tidak mempunyai batasan 

tertentu.Para penari bermakeup sesuai 

kostum yang digunakan. Kostumnya baju 

bodo tokko dengan sarung yang biasa 

disebut lipa’ sabbe dimana aksesorisnya 

bando, bunga, anting , kalung, gelang dan 

selendang. 

Penari biasanya pakai jilbab dan biasanya 

sanggul, tergantung dari permintaan pemilik 

acara. Penari biasanya menari diatas 

panggung yang disediakan atau pas depan 

pengantin dengan beralaskan karpet 

menghadap depan penonton membelakangi 

pengantin, tetapi gerakannya ada juga yang 

menghadap kedepan pengantin lalu 

membelakangi tamu (passolo’) yang datang. 

Ragam geraknya biasa tiga atau lebih.Musik 

iringannnya biasa di ikuti oleh syair atau 

hanya suling, alat musik yang digunakan 

antara lain gendang, pui, suling dan gong. 

Penari menanamkan tiga unsur didalamnya 

yakni wiraga(bagaimana dia menarikan 

tarian tersebut), wirama(bagaimana dia 

bergerak dengan irama) dan 

wirasa(bgaimana dia menghayati 

gerakan,merasakan) karena ketiga unsur 

berperan penting dalam Tari Saloreng 

didalamya, bukan hanya Tari Salonreng 

semua tarian membutuhkan tiga unsur 

tersebut. 

Menyusul penyajian pada penjemputan 

kepada orang-orang penting (pejabat atau 

tamu dari luar daerah dan luar negeri) durasi 

waktu yang di gunakan cukup singkat 

dikarenakan sedikitnya waktu yang dimiliki 

para pejabat tersebut makanya diacara ini 

waktunya paling lama lima atau enam menit. 

Dikarenakan waktunya cuma sedikit, penari 

harus sudah tiba di tempat acara sebelum 

acara dimulai supaya bisa bloking atau gladi 

bersih dengan pola horizontal dan vertikal 

agar pada saat penari menari berjalan dengan 

lancar . 

Penari menari diatas panggung menghadap 

ke para pejabat. Kostum para penari seperti 

halnya pada saat acara pengantin memakai 

baju bodo tokko dan memakai lipa' sabbe. 

Adapun aksesoris yang digunakan yakni 

bando, bunga, kalung dan gelang. Jumlah 

penari biasanya tiga orang atau lima orang. 

Jangankan penari, pemusik juga memiliki 

kostum sarung dengan baju jas tutup dan 

memakai sapu’ (kain yang dibentuk lalu 

dibalut kepala). 

Begitupun dengan bentuk penyajian pada 

vestifal acara wisatawan yang biasa 

ditampilkan di Bira durasinya sama dengan 

pada bentuk penyajian pesta perkawinan 

atau persembahan untuk pejabat. Karena 

diacara vestifal juga dihadiri oleh pejabat-

pejabat dan jajarannya serta wisatawan dari 

luar negeri lalu diliput oleh beberapa stasiun 

tv. Akan tetapi pada acara vestifal biasanya 

tarian-tarian yang ditampilkan jarang 

menampilkan Tari Salonreng, biasanya yang 

ditampilkan adalah tari yang dipadukan oleh 

drama jadinya drama tari. Dramatari yang 

biasa dibawakan sesuai tema pada vestifal 

tersebut dan ditampilkan pada panggung 
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menghadap ke pantai atau membelakangi 

pantai. Kembali dengan Tari Salonreng, 

mulai dari kostum, waktu, pola, musik 

mengikuti sesuai dengan waktu yang lalu. 

supaya pesan-pesan yang terkandung pada 

tarian tersebut sampai ke wisatawan yang 

nonton, bukan hanya sekedar menonton dan 

memotretnya. wisatawan bisa tau dan 

menceritakan kepada teman atu keluarganya 

pada saat dia kembali di Negaranya. 

Pada deskripsi diatas penulis tidak hanya 

membahas bentuk penyajian Tari Salonreng 

tetapi juga membahas Tari Paduppa atau 

Tari Empat Etnis di Kabupaten Bulukumba 

yang dimana bentuk penyajian Tari Paduppa 

yakni menggunakan kostum baju bodo tokko 

atau baju bodo yang dipermak mutiara 

berisikan manik-manik serta selendang dan 

sima’(untuk lengan) yang dibuat dari manik-

manik juga, kadang memakai rok atau 

sarung. Menggunakan hiasan bandong, 

bunga, anting, mastura, kalung dan gelang. 

Begitupun dengan pemusik juga 

menggunakan kostum yang disiapkan 

sepetri sarung, jas tutup dan penutup kepala 

yang dibuat masing-masing. Pola yang 

digunakan yakni segi empat (dua didepan, 

dua dibelakang agak terbuka), belah ketupat, 

lingkaran, sejajar, dan membentuk diagonal. 

Penari biasa menari diatas panggung atau 

dilantai saja dengan beralaskan karpet. Tari 

Paduppa ditampilkan juga pada acara pesta 

pernikahan, acara instansi serta acara 

festival. 

Sedangkan Tari Empat Etnis adalah tarian 

yang menggabungkan empat etnis yakni 

makassar, bugis, mandar dan toraja. 

Begitupun dengan kostum dan aksesoris 

yang digunakan pada tarian ini, adapun 

kostum pada etnis makassar yakni baju 

La’bu, rok, lida-lida dan selendang, 

Aksesorisnya meliputi bando, bunga, pinang 

goyang, kolara, gelang, mastura, lida-lida 

dan anting. Kostum pada etnis bugis yakni 

baju bodo tokko, lipa’sabbe dan sima’, 

Aksesorisnya meliputi bando, anting, 

kalung, dan gelang. Kostum etnis toraja baju 

pokko dan aksesorisnya manik-manik bahu 

dan dada, anting, ikat pinggang dan kepala 

bermotif khas Toraja atau disebut kandaure, 

kalung serta gelang. Kostum etnis mandar 

Baju Pokko dan lipa’ sabbe, aksesorisnya 

yakni kalung segi-segi empat(tombi sare-

sare), Anting (Dali), Pengikat 

Lengan(Pattempang), gelang(gallang 

balle). Tari empat etnis biasa di tampilkan 

dipanggung atau di lantai yang beralaskan 

karpet. Musik iringan pun juga sesuai 

dengan tarian yang digabungkan empat tenis 

tersebut.Pola lantai yang digunakan yakni 

sejajar, lingkaran, serong, belah ketupat dan 

pola lantai sebagainya.Begitulah bentuk 

penyajian Tari Paduppa , Empat Etnis dan 

Tari salonreng di Kabupaten Bulukumba 

yang telah dideskripsikan mulai dari durasi 

waktu, kostum, gerak, aksesoris, musik dan 

pola lantai . 

Di Kabupaten Bulukumba memiliki 

beberapa versi Tari Salonreng akan tetapi 

Cuma dua versi yang diteliti oleh penulis 

diantaranya Tari Salonreng versi Ara yang 

bertempat di Desa Ara Kecamatan 

Bontobahari sedangkan Tari Salonreng yang 

di kreasikan oleh Ahmad Yasir Aras S.Pd 

berada di Kecamatan Ujung Loe.‘‘ Tari 

Salonreng Ara pernah tampil menari di Bone 

pada tanggal 20 dan 21-09-1793, 227 tahun 

yang lalu. (wawancara oleh pelestari Tari 

Salonreng H. Muhammad Idris Sarika 

mengenai umur Tari Salonreng Ara, 15 

Januari 2021). 

Dari hasil wawancara tersebut kita bisa 

ketahui bahwa memang betul Tari Salonreng 

di Ara ini sudah sangat lama dan sudah 

pernah ditampilkan di Bone. Pada bentuk 

penyajian Tari Salonreng Ara sekarang biasa 

di tampilkan pada acara pernikahan dan 

Festival musyawarah ke V di Kampus 

Universitas Muhammadiyah, para penarinya 

ada anak gadis usia belasan dan ada usia 

empat puluhan keatas. Kostum yang 

digunakan yakni baju bodo, sarung dan 

selendang.Aksesoris yang digunakan bando, 

bunga, sanggul, anting, ikat lengan dan 

gelang.Akan tetapi penari pada saat ini 

memakai jibab tidak mengunakan sanggul. 

Musik iringannya diikuti lagu royong 

dimana alat musik yakni gong kecil, gong 

besar, pui-pui dan dua buah gendang.Pola 

yang digunakan sejajar ke depan dan ke 

samping, berhadapan, lingkaran, sizgsag, 
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setengah lingkaran.Ragam pada Tari 

Salonreng Ara ada delapan ragam. 

Tari Salonreng yang dikemas oleh Ahmad 

Yasir Aras S.Pd sebagai pimpinan Sanggar 

Saorajae dalam membentuk kreasi dengan 

durasi e menit yang biasanya ditampilkan 

pada saat pesta pernikahan serta acara 

Festival di Bira.Sebelum Ahmad Yasir Aras 

S.Pd membuat atau mengkreasikan Tari 

Salonreng versinya sendiri, dia sudah pernah 

ke desa Ara Kecamatan Bontobahari 

bertemu dengan pelestari Tari Salonreng Ara 

yakni H. Muhammad Idris Sarika dan juga 

pernah bertemu dengan Drs. Muhannis 

untuk membahas mengenai Tari 

Salonreng.(Hasil wawancara Ahmad Yasir 

Aras S.Pd,  20 Januari 2021) 

Jadi Ahmad Yasir Aras mengkreasikan 

dimana Tari salonrengnya saja digerakkan, 

dan gerakan pakarena dihilangkan. Kostum 

yang digunakan cuma baju bodo, sarung dan 

selendang adapun akesorisnya bunga, gelang 

dan kalung.Alat musik yang digunakan dua 

buah gendang, dan pui-pui. Instrumennya 

dari musik saja tidak ada lagu royong.Tarian 

ini biasanya disajikan pada acara siang atau 

malam hari. Jumlah penari ganjil dan pola 

digunakan lingkaran dan segitiga. Ragam 

pada Tari Salonreng versi kreasi cuma tiga 

dan tidak memiliki nama ragam. 

2) Perbedaan Gerak Tari Salonreng 

Versi Ara Kecamatan Bontobahari 

dengan Versi Kreasi Sanggar 

Saorajae 

Tari Salonreng Ara kecamatan Bontobahari 

merupakan salah satu tari tradisi yang ada di 

kabupaten bulukumba. Aspek perbandingan 

dari Jumlah ragam, Nama ragam/Tata Urut 

Ragam dan Gaya Gerak memiliki perbedaan 

maupun persamaan dari Tari Salonreng versi 

Kreasi Sanggar Saorajae yang merupakan 

salah satu sanggar yang mengembangkan 

atau mengkreasikan Tari Salonreng ini. 

Beberapa  hasil penelitian dari Tari 

Salonreng berikut ini : 

a. Jumlah ragam 

Pada ragam tari salonreng versi ara 

kecamatan bontobahari ada dua belas ragam, 

akan tetapi setelah terjadi perubahan gerakan 

yang dimana untuk mengurangi durasi 

waktu makanya beberapa ragam di kemas 

dan di hilangkan menjadi delapan ragam 

pada Tari Salonreng Ara, sedangkan Tari 

Salonreng versi Sanggar Saorajae dengan 

durasi Cuma empat menit jadi jumlah 

ragamnya menjadi tiga  ragam gerak 

dikarenakan ragam pada pakarena tidak di 

ambil. 

b. Nama / tata urut ragam 

Setelah menyebutkan jumlah ragam, peneliti 

menuliskan dan mendeskripsikan nama-

nama ragam pada Tari Salonreng versi Ara 

Kecamatan Bontobahari dengan Sanggar 

Saorajae. 

c. Gaya Gerak 

Gaya gerak terbagi dari tiga bagian yakni 

Ekspresi, Durasi/Tempo, serta Teknik. Yang 

pertama adalah ekspresi wajah dari penari 

dalam menarikan Tari Salonreng Ara dengan 

wajah kalem(tenang dan tidak tergesa-gesa), 

begitupun dengan Penari dari Sanggar 

Saorajae. Kedua adalah durasi dan Tempo, 

waktu dulu Tari Salonreng Ara sangat lama 

sampai-sampai mencapai 75 menit karena 

dilakukan pada malam suntuk akan tetapi 

berubahnya zaman seperti sekarang ini dari 

gerakan hinga waktu dikurangi menjadi 15 

menit. Temponya yakni 2/4 mengikuti 

musik. Berbeda lagi dengan Sanggar 

Saorajae yang durasi waktunya cuma 4 

menit dan temponya mengikuti musik saja. 

Yang ketiga adalah teknik dalam menarikan 

Tari Salonreng Ara ada pada diawal hingga 

diakhir gerakan menggunakan tenaga yang 

kuat karena Tari Salonreng Ara cukup lama 

ditarikan. Serta pada ragam pertama ciri 

khasnya yaitu jari tangannya membentuk 

karameng tedong-tedong. Beda lagi dengan 

Sanggar Saorajae yang ragam awalnya 

hingga akhirnya memegang selendang terus. 

Dari deskripsi penulis diatas mulai dari 

jumlah ragam, nama/tata urut ragam serta 

gaya gerak pada tari salonreng versi ara 

kecamatan bontobahari dengan versi kreasi 
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sanggar saorajae memiliki banyak 

perbedaan. 

3) Persamaan Gerak Tari Salonreng 

Versi Ara Kecamatan Bontobahari 

dengan Versi Kreasi Sanggar 

Saorajae 

Tari Salonreng Ara yang merupakan 

Tari rakyat di desa Ara sudah lama dan 

gerakannya sangat lambat memiliki 

kesaman dengan Tari Salonreng yang di 

kreasikan oleh Sanggar Saorajae terletak 

pada kesamaan gaya gerak atau bisa d bilang 

tehknik Tari Salonreng versi Ara Kecamatan 

Bontobahari terletak pada ragam ke 

6.Ragam Akkaleo, 7. Ragam 

Anynyingkulang Tambong dan ragam ke 

8.Ragam A’La’Bu(Brbaris) dengan ragam 

sanggar saorajae Ragam Matongko rupa, 

Ragam Ma’Palebba, dan Ragam A’Gulung 

sama-sama bergerak dengan menggunakan 

selendang akan tetapi gerakannya berbeda. 

Dan pada ragam pertama dari Tari Salonreng 

versi Kreasi Sanggar Saorajae ada gerakan 

duduknya sehingga mempunyai kesamaan 

dengan ragam ke 6.Ragam Akkaleo Versi 

Desa Ara Kecamatan Bontobahari. 

B.PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan penelitian tari Salonreng versi 

Desa Ara Kecamatan Bontobahari dengan 

versi Kreasi Sanggar Saorajae Kabupaten 

Bulukumba merupakan tari tradisi yang ada 

di Sulawesi selatan tepatnysama-sama tarian 

yang dikembangkan. Tari Salonreng versi 

Desa Ara Kecamatan Bontobahari yang 

merupakan perkembangan dari sebuah tari 

rakyat dengan gerakan sederhana, lalu 

sanggar saorajae mengkreasikan tari 

salonreng yang gerakannya cuma gerakan 

salonreng. Berikut pembahasan dari hasil 

penelitian berdasarkan rumusan masalah 

beikut ini 

1.Adanya Perbedaan Tari Salonreng 

versi Desa Ara Kecamatan Bontobahari 

dengan Tari Salonreng versi Kreasi 

Sanggar Saorajae di Kabupaten 

Bulukumba 

 

Tari Salonreng versi Ara Kecamatan 

Bontobahari berkembang dengan 

mengalami perubahan, dengan gerakan yang 

indah yang dinamakan tari salonreng yang 

artinya Salonreng diambil dari kata lonre 

(maklonre-lonre). Pelestari tari Salonreng 

Ara ini sudah sangat diketahui karena tarian 

ini turun temurun sebelum H. Muhammad 

Idris Sarika dan sekarang turun ke anaknya 

yakni Ibu Hj.Nusrah yang biasa disapa 

puang puji. Ibu Hj.Nusrah ini merupakan 

pelatih dari Tari Salonreng Ara. Tari 

Salonreng ini sudah sangat tua yang dimana 

pernah di tampilkan di acara kerajaan Bone, 

dan sekarang juga biasa di tampilkan di 

acara festival musyawarah V dikampus 

Universitas Muhammadiyah. 

Tari Salonreng versi Kreasi Sanggar 

Saorajae merupakan tarian yang dikreasikan 

oleh pimpinan Sanggar yakni Ahmad Yasir 

Aras S.Pd. Sanggar Saorajae mengkreasikan 

tarian ini dengan mengambil gerakan 

salonreng dan gerakan pakarenanya tidak 

ditarikan. Sebelum Ahmad Yasir Aras S.Pd 

mengkreasikan tari Salonreng ini, dia 

menyempatkan untuk bertemu dengan bapak 

H. Muhammad Idris Sarika dan juga 

bertemu dengan bapak Drs. Muhannis serta 

membahas tari Salonreng yang ada di desa 

Ara. Dengan seiringnya waktu Sanggar 

Saorajae ini sangat terkenal di Kabupaten 

Bulukumba terutama di Kota karena 

dipromosikan oleh pariwisata. Ahmad Yasir 

Aras ini mengkreasikan tari tersebut agar 

tidak ditelan oleh zaman milenial sekarang 

ini. 

Setiap gerakan memiliki beberapa jumlah 

ragam serta nama/tata urut, pada Tari 

Salonreng versi Desa Ara Kecamatan 

Bontobahari memiliki delapan ragam yakni 

pertama ragam Angngalle Bunga Karena, 

kedua ragam Appatara, ketiga ragam 

Appatumpa, keempat ragam Ngalle ati-ati, 

kelima ragam Anepo’, keenam  ragam 

Akkaleo, ketujuh ragam Anynyingkulang 

Tambong, dan kedelapan ragam 

A’La’Bu(berbaris) sedangkan Tari 

Salonreng versi Kreasi Sanggar Saorajae 

ragamnya cuma tiga yakni Ragam Matongko 
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rupa, Ragam Ma’Palebba, dan Ragam 

A’Gulung. 

Begitupun dengan gaya gerak yang terbagi 

atas tiga bagian yang pertama ekspresi wajah 

pada Tari Salonreng versi Desa Ara 

Kecamatan Bontobahari menarikan dengan 

ekspresi yang kalem (Tenang dan tidak 

tergesa-gesa) serta mengikuti situasi pada 

saat menampilkan contohnya tiba-tiba sedih 

karena mengingat salah satu keluarga yang 

telah meninggal. Sedangkan Tari Salonreng 

versi Kreasi Sanggar Saorajae ekpresi pada 

wajah penari juga kalem akan tetapi tidak 

mengikuti situasi. 

Yang kedua yakni Durasi dan Tempo pada 

Tari Salonreng Desa Ara Kecamatan 

Bontobahari waktu dulu ada 75 menit karena 

tarian ini dilakukan pada malam suntuk, 

akan tetapi dengan berubahnya zaman durasi 

waktunya menjadi 15 menit. Temponya 2/4 

mengikuti musik. Sedangkan Tari Salonreng 

Versi Sanggar Saorajae Durasi Waktunya 

hanya empat menit dan temponya mengikuti 

juga musik. 

Yang ketiga yakni Tekniknya dalam 

menarikan Tari Salonreng versi Desa Ara 

Kecamatan Bontobahari memiliki tenaga 

karena gerakannya sangat lambat serta kuda-

kuda dalam menarikan tarian ini harus 

memiliki tenaga yang kuat lalu dalam 

menggerakkan jari karameng tedong-tedong 

juga punya teknik. Beda lagi dengan Tari 

Salonreng versi Sanggar Saorajae dalam 

menggarakkan gerakan tarian tersebut kedua 

tangannya memegang selendang dengan 

memiliki tenaga pada saat menarikan versi 

Kreasi ini. 

Merujuk pada hasil penelitian di atas pada 

aspek perbandingan mulai dari jumlah 

ragam, Nama/tata urut ragam, dan gaya 

gerak memiliki perbedaan namun sama-

sama memiliki ciri khasnya tersendiri. 

2.Adanya Persamaan Tari Salonreng 

versi Desa Ara Kecamatan Bontobahari 

dengan Tari Salonreng versi Kreasi 

Sanggar Saorajae di Kabupaten 

Bulukumba 

 

Beberapa perbedaan yang telah dipaparkan 

pada hasil penelitian diatas memiliki juga 

persamaan pada Tari Salonreng versi Desa 

Ara Kecamatan Bontobahari dengan versi 

Sanggar Saorajae. Pada Gaya gerak yang 

dimana terbagi atas tiga bagian yakni 

pertama sama-sama berekspresi 

kalem(Tenang dan tidak tergesa-gesa) 

menarikan Tari Salonreng mau itu versi 

Desa Ara Kecamatan Bontobahari dan versi 

Kreasi Sanggar Saorajae.Penari bergerak 

dengan penuh penghayatan dalam 

menarikan tarian tersebut. Lalu persamaan 

kedua yakni ragam awal hingga akhir Tari 

Salonreng versi Kreasi Sanggar Saorajae 

menarikan tarian tersebut menggunakan 

selendang dan gerakannya ada duduk, 

begitupun dengan Tari Salonreng versi Ara 

Kecamatan Bontobahari pada saat ragam 

keempat ragam Ngalle ati-ati, keenam 

ragam Akkaleo dan  ketujuh ragam 

Anynyingkulang Tambong. 

Tari Salonreng Ara Kecamatan Bontobahari 

adalah tarian yang paling tua di Kabupaten 

Bulukumba dari tarian yang lain, dilihat dari 

wawancara oleh pelestari Tari Salonreng 

Ara yakni bapak H. Muhammad Idris Sarika 

sudah pernah di tampilkan di Kerajaan Bone 

bahwasanya Tari Salonreng Ara ini sudah 

sangat tua. Akan tetapi saat ini tarian 

tersebut di tampilkan pada acara pengantin 

serta festival guna untuk memperkenalkan 

tari tradisi kepada anak milenial di era 

sekarang ini. Begitupun dengan Tari 

Salonreng versi Kreasi Sanggar Saorajae 

Kabupaten Bulukumba tempat untuk 

menambah ilmu mengenai beberapa tarian 

yang ada di seluruh indonesia terutama yang 

ada di Kabupaten Bulukumba agar tidak 

punah di telan oleh zaman seperti seperti saat 

ini. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penyajian hasil 

anlisis data dan pembahasan, dapat 

disimpulkan hasil penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Tari ini salah satu kebudayaan 

yang sering dilakukan pada pesta 
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perkawinan dan upacara adat 

lainnya saat menyambut 

kedatangan tamu. Tarian ini 

melukiskan kehalusan budi dan 

perangai, ketenangan dan 

ketabahan hati, serta mematuhi 

norma-norma dan kaidah-kaidah 

hukum, hak asasi, persatuan, dan 

mengharapkan keturunan yang 

baik dan saleh pada masa yang 

akan datang berkumpul untuk 

memberi restu pernikahan. 

Namun di Makassar salonreng itu 

berarti berputar terus. Tapi dengan 

berkembangnya zaman sanggar 

seni budaya saorajae 

mempersempit durasi dan 

membuat Gerakan atau 

mengkreasikan tari salonreng 

dengan versinya agar para 

penikmat tidak terlalu bosan 

melihatnya dan tidak terlalu lama 

menunggu perbedaan sudah 

sangat jelas kita lihat pada 

pembahasan di atas . 

2. Bentuk penyajian pada pada 

kedua versi tersebut disajikan 

pada siang dan malam hari, 

ditampilkan pada acara pesta 

pernikahan dan pestival acara. 

Akan tetapi Tari Saloreng versi 

Desa Ara Kecamatan Bontobahari 

dulu disajikan untuk 

penghormatan arwah nenek 

moyang serta meghalau roh-roh 

jahat. Tari Salonreng verasi Ara 

Kecamatan Bontobahari dan versi 

Kreasi Sanggar Saorajae memiliki 

kesamaan dan perbedaan. Letak 

perbedaan terdapat diragamnya. 

Letak persamaannya terletak 

ditiga Gerakan versi kreasi 

Sanggar Saorajae menggerakan 

dengan selendang dari awal 

hingga akhir menggunakan 

selendang sedangkan versi Desa 

Ara Kecamatan Bontobahari pada 

ragam empat, enam, dan tujuh 

menggunakan juga selendang . 

B. Saran 

Berdasarkan hasil pemaparan dan 

temuan-temuan pada penelitian, maka 

peneliti dapat memberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Perlu adanya upaya bagi 

masyarakat agar tetap 

mempertahankan kesenin 

Tradisional khususnya Tari 

Salonreng ini, dan tidak 

perlu terpengaruh pada 

tarian-tarian modern yang 

berkembang saat ini. 

2. Perlu adanya kesadaran bagi 

masyarakat setempat 

terutama gadis-gadis dan 

pemuda setempat untuk 

terus meneruskan tradisi 

Tari Salonreng yang ada di 

Desa Ara kecamatan 

Bontobahari dan untuk 

Sanggar Saorajae agar terus 

meminati warisan budaya 

leluhur sebagai budaya 

Tradisional yang harus tetap 

dilestarikan. 

3. Pemerintah dan yang terkait 

dalam hal pengembangan 

kebudayaan dan pariwisata 

seharusnya memperbanyak 

perhatian bagi masyarakat 

Desa Ara  agar tarian ini 

tidak punah begitu saja 

karena kurangnya perhatian 

pemerintah atas tarian 

tersebut, serta kurangnya 

memperkenalkan dengan 

generasi yang sekarang 

terutama di Kota 

Bulukumba. 

4. Penelitian ini kiranya dapat 

menjadi bahan acuan 

sekaligus bahan bacaan bagi 

mahasiswa yang bermaksud 

mengadakan penelitian 

dengan tema yang sama, 

sekaligus bahan dasar 

penulisan peneliti untuk 

dapat tetap menjaga 

kelestarian  Tari Salonreng 

lebih lanjut 
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