
 

ABSTRAK 

   

         Syarifah Raudah : 2017. Skripsi, Pertunjukan Seni Tari Tradisi Zapin Pada Malam 

Berinai Suri Di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti 

 

Penelitian yang penulis lakukan bertunjuan untuk mendeskripsikan secara terperinci tentang 

tari tradisi tari  zapin pada malam berinai suri di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau 

Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. tari tradisi zapin pada malam berinai suri ini 

merupakan tari yang berasal dari desa bagan melibur yang ada di kecamatan merbau 

kabupaten kepulauan meranti yang di koreografi oleh Syamsudin yang merupakan 

masyarakat yang berasal dari desa bagan melibur. Karena tari ini di tarikan pada malm 

berinai maka diberilah nama tari zapin pada malm berinai. Hasil penelitian dalam 

pertunjukan tari tradisi zapin pada malm berinai suri dijumpai dan diminati oleh masyarakat 

desa bagan melibur. Pertunjukan tari tradisi pada malm berinai suri ini memiliki unsur-unsur 

seni yaitu :Gerak, musik, desain lantai, dinamika, tata rias, kostum, tata cahaya, tema, 

pemangungan dan penonton. Gerak dalam tari tradisi zapin pada malam berinai ini antara lain 

: gerak sembah pembukaan, gerakan alip pertama, gerakan pecah delapan, gerakan 

gelombang barat, gerakan jurus dua kali,  gerakan bungga pusing tengah, gerakan bungga sot 

tiga kali, gerakan ayam patah, gerakan bungga ragam, dan gerakan penutup yaitu wainap/tato. 

Alat musik yang digunakan untuk mengiring tari zapin apada malm berinai suri ini adalah 

gambus dan marwas. Sedangkan desain lantai yang dilalui penari adalah lever lendah, lever 

sedang, kemudian cepat. Make up atau tata rias dalam tari tradisi zapin pada malam berinai 

suri ini yaitu mengunakan tata rias cantik. Pada bagian kelopak mata mengunakan aye 

shadow yang berwarna merah jambu, blos on yang digunakan tidak terlalu merah, bergitu 

juga dengan warna lipstik yaitu warna merah jambu (pink).tema tari zapin pada malam 

berinai suri ini adalah kegembiraan yang merupakan luapan pada masyarakat bagan melibur 

yang diungkap melalui gerak-gerak lincah dan menarik, Kostum yang digunakan dalam tari 

tradisi zapin pada malam berinai suri ini biasanya menggunkan sepasang baju kurung yang 

berwarna kuning, dan di bagian pingang memakai songket dan bagian kepala mengunakan 

ciput yang berwarna hitam dan dihiyasi dengan hijap berwarna merah yang merupakan ciri 

khas tari tradisi zapin pada malam berinai suri ini. Sedangkan tata pentas dan penonton pada 

pertunjukan tari tradisi zapin ini dapat disesuaikan dengan acara yang sedang dilaksanakan, 

apakah acara khitanan, perikahan atau acara pertunjukan diluar arena gedung. 
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