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Sari 
 

Hani Sustanti Tri Rahayu, S.Sn. 2008 Tari Topeng Klana Prawirosekti (Tinjauan 
Koreografis Dan Makna Simbolis), Sarjana Universitas Negeri Semarang, 
pembimbing I Prof. Dr. Muhammad Jazuli, M.Hum. Pembimbing II Prof Dr.Y. 
Sumandiyo Hadi. 
 
Kata Kunci  : Tari Topeng Klana Prawirosekti (Tinjauan Koreografis dan Makna 
  Simbolis)  
 

 Tari Topeng Klana Prawirosekti dewasa ini sangat memprihatinkan, 
karena terbatasnya narasumber primer yang bisa menari, mengendang, dan 
mendalang Tari Topeng Klana tersebut, serta terbatasnya narasumber yang berupa 
referensi. Sebab Itu Tari Topeng Klana Prawirosekti perlu diteliti, karena ingin 
mengetahui bagaimana struktur koreografis dan makna simbolis Tari Topeng 
Klana tersebut. 
  

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang holistik tentang 
Struktur Koreografis dan makna Simbolis Tari Topeng Klana Prawirosekti. 
Disamping itu juga bermanfaat untuk memperkaya pemahaman tentang Struktur 
Koreografis dan makna Simbolis Tari Topeng Klana Prawirosekti, sebagai upaya 
untuk menuju tersusunnya bahan ajar tentang Struktur Koreografis dan makna 
Simbolis Tari Topeng Klana Prawirosekti. 
  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma penelitian 
kualitatif, fenomenologis, yang berdasarkan fenomena – fenomena, dengan teknik 
pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan (observasi) dan dokumentasi 
kepada sumber data, diantaranya penari, pengendang, dalang, dan sinden Tari 
Topeng Klana Prawirosekti, serta pejabat kebudayaan setempat (Mantan Kasie 
Kebudayaan Dikbud kota Malang). 

  
Hasil penelitian yang didapatkan dilapangan sesuai dengan yang 

direncanakan. Tari Topeng Klana Prawirosekti mempunyai beberapa ragam 
gerak, dan masing – masing ragam gerak. Tari Topeng Klana Prawirosekti 
mayoritas menggunakan volume besar, yang menunjukkan karakter gagah. Pola 
lantai yang digunaka, diantaranya kotak (segi empat), garis lurus, zig – zag lurus 
segi empat, lingkaran, angka delapan, dan titik. Hal ini menunjukkan keperkasaan 
(kekuatan), namun mempunyai rasa cinta kasih kepada sesame dan selalu ingat 
kepada TuhanYang Maha Esa. Tari Topeng  Klana Prawirosekti banyak 
menggunakan Pola lantai lingkaran, karena Tari Topeng  Klana Prawirosekti pada 
dasarnya sakral (ritual). Tari Topeng  Klana Prawirosekti menggunakan desai 
dramatic kerucut berganda, bagaikan mendaki gunung, yang menanjak dengan 
berliku – liku, dan akhirnya kembali ke dasar lagi. Ini menunjukkan semangat 
yang menggebu – gebu (membara), namun akhirnya menyadari batas 
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kemampuannya. Busananya mayoritas berwarna merah, baerarti menunjukkan 
keberanian. Topengnya berwarna hijau dinding (ijo tembok) yang menunjukkan 
keagungan (luhur), kesetiaan, kesucian (satria), magis dan cinta kasih.     
 

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tari Topeng Klana 
Prawirosekti perlu dilestarikan, karena mempunyai struktur koreografis dan 
makna simbolis yang bisa memberikan kontribusi pendidikan yang berupa nilai – 
nilai moral dan spiritual, diantaranya : nilai kepahlawanan (patriotisme), 
keberanian, cinta kepada sesame dan selalu ingat kepada TuhanYang Maha Esa. 
Sehubungan hal tersebuat diatas disarankan agar diadakan pendokumentasian tari 
tradisional Jawa khas kota Malang yang berada di Sanggar Tribuana kota Malang. 
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ABSTRACT 
 
Hani Sustanti Tri Rahayu, S.Sn. 2007 The Mask Dance of Klana Prawirosekti 

(Choreographic Review In The Context Java Culture), Thesis. Study Program Art 

Education, Pascasarjana Program Nation University of Semarang, Counselor I 

Prof. Dr. M. Jazuli, M. Hum. Councelor II Prof. Dr, Y Sumandiyo Hadi. 

 

Kata Kunci : The Mask Dance of  Klana Prawirosekti (Choreographic Review In 

The Context Java Culture). 

 

 The Mask Dance of Klana Prawirosekti recently very apprehensive, 

because limit of primary source whoable to dance, play kendang, and ndalang the 

mask dance mentioned. The Mask Dance of Klana Prawirosekti need to be 

everlasting the existence because have choreography structure and symbolic mean 

and the Java culture, that can give contribute to new generation. 

 The Mask Dance of Klana Prawirosekti need to be research, because want 

to know how motion structure The Mask Dance of Klana Prawirosekti and how 

symbolic mean of The Mask Dance of Klana Prawirosekti in the context Java 

culture. 

 This research aim to  get description that holistic about motion structure 

The Mask Dance of Klana Prawirosekti, preview that holistic about symbolic 

mean The  Mask Dance of Klana Prawirosekti in the context Java culture. 

 The research used to rich or understanding about motion structure of The 

Mask Dance of Topeng Klana Prawirosekti, and symbolic mean The Mask Dance 

of Klana Prawirosekti, as effort get arrange material teach about  motion structure 

The Mask Dance of  Topeng Klana Prawirosekti, and symbolic mean The Mask 

Dance of Klana Prawirosekti in the context Java culture. 

 Research doing by using paradigm qualitative research, with approach of 

data collection that collect through interview, observation, and documentation 
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source of data are dancer, player of kendang, dalang The Mask Dance of Klana 

Prawirosekti, with ex Culture Headmaster Dikbut Malang City. 

 The result of resource will be get on field certain with what have planning 

before. 

 From explanation mentioned above, can be conclusion that The Mask 

Dance of Klana Prawirosekti need to be ever lasting, that can give contribution to 

new generation. 

 Connect with case above, advice in order there is effort documentation 

Java traditional dance particularof Malang City, special The Mask Dance of Klana 

Prawirosekti that exist on Sanggar Tribuana Malang City. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah : 

Kesenian Tradisional memiliki ciri – ciri khusus yang menjadi identitas 

kesenian, yaitu nilai – nilai yang dianut serta gagasan – gagasan yang melatar 

belakanginya, semangat kolektif para pencipta dalam kehidupan masyarakatnya 

sangat kuat, kehidupan kolektif dalam pandangan hidup kesusilaan di daerahnya 

sangat menonjol dan memiliki sifat komunal, yaitu gagasan kolektif yang 

didukung oleh masyarakat pendukungnya, sehingga bersifat anonim (tanpa nama 

pencipta).  

Kesenian tradisi bersifat anonim (tanpa nama pengarang), jika ada 

penciptanya biasanya dia tidak mau mengakui bahwa itu hasil karyanya. ( 

Bastomi 2003 : 40 – 41). 
 

Dalam proses penciptanya terpengaruhi oleh keadaan sosial budaya 

masyarakat di suatu tempat, dan berkaitan dengan kepercayaan yang bersifat gaib, 

sehingga terjadi antara subjek dengan lingkungannya. 

Kesenian tradisi di Jawa beranekaragam, diantaranya : Wayang Orang, 

Wayang Topeng, Wayang Kulit, Kuda Lumping, Reog, Ludrug, Sandur, Janger, 

Kerapan Sapi, Tari, Tayup, Karawitan, Tetembangan (mocopat), Ketoprak, 

Andong, sehingga merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia. 

Kesenian tradisi yang ada di Malang juga beranekaragam, diantaranya : 

Wayang Orang, Wayang Topeng, Wayang Kulit, Kuda Lumping, Ludrug, Tari, 
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Karawitan, Tetembangan (mocopat), Ketoprak, Andong, namun kesenian tradisi 

khas Malang adalah Wayang Topeng. 

Dalam Wayang Topeng Malang terdiri dari bermacam – macam Tari 

Topeng, diantaranya : Tari Topeng Bapang, Grebeg Jawa, Grebeg Sabrang, 

Patih, Bangtih, Amiluhur Tejasworo, Emban, Klana Sewandono, Klana 

Prawirosekti, dan masih banyak yang lainnya. Tari Topeng Klana yang berada di 

Jawa juga bermacam – macam, diantaranya : Tari Topeng Klana Prawirosekti 

kota Malang,  Tari Topeng Klana Sewandono kabupaten Malang, Tari Klana 

Topeng Yogyakarta, Tari Klana Topeng Surakarta. Masing – masing tari tersebut 

mempunyai karakter dan makna simbolis yang berbeda. 

Tari adalah pernyataan budaya suatu daerah tertentu, oleh sebab itu sifat, 

gaya, dan fungsinya tidak dapat lepas dari kebudayaan yang menghasilkannya. 

(Sedyawati 1986 : 3). 

Jika demikian Tari Topeng Klana Prawirosekti bisa dimungkinkan 

merupakan pernyataan budaya kota Malang, yang sifat dan gayanya berbeda 

dengan daerah lain, disamping itu juga merupakan jiwa dan ungkapan jiwa 

masyarakat kota Malang yang mempunyai gerak – gerak ritmis yang indah, yang 

dirakit dalam komposisi tari, yang mempunyai makna (maksud) tertentu, yang 

hanya ditangkap, dirasakan, dan dihayati oleh orang lain yang dapat 

berkomunikasi di dalam tari, karena menurut (Rahkyatno 1986 : 77 – 78) bahwa 

makna simbolis dalam tari itu sukar ditangkap, namun keindahannya dapat 

dirasakan oleh orang yang dapat berkomunikasi didalam tari. 
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Tari Topeng Klana Prawirosekti adalah jenis tari putra gagah yang 

ditarikan oleh penari jenis kelamin putra. Pada jaman sekarang ini jika tidak ada 

penari jenis kelamin putra, maka ditarikan oleh penari jenis kelamin putri, 

walaupun dalam budaya Jawa telah memiliki konsep gerak tari yang sudah 

mentradisi dengan kuat tentang gerak tari putri dan gerak tari putra. 

Tari Topeng Klana Prawirosekti merupakan hasil budaya yang 

mempunyai makna dan nilai sangat luas, yang memberi pengertian hakekat 

manusia dengan penuh arti, untuk mengorientasikan dirinya kepada orang lain dan 

merupakan resepresentatif mental dari subjek dan wahana konsepsi manusia, 

tentang suatu pesan yang perlu diresapi, sehingga merupakan simbol, yang 

diciptakan untuk interaksi sosial dan spiritual. Disamping itu merupakan 

subjektifitas seniman yang mempunyai makna tersembunyi, sehingga perlu 

diungkap keberadaannya melalui interpretasi.  

Semua Objek hasil kebudayaan yang mempunyai makna disebut Simbol, 

karena mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian kebudayaan,  

ibarat mata uang dengan dua sisi yang berfungsi sebagai proses kehidupan sosial, 

ibarat komputer yang dipergunakan untuk pengoperasian. (Hadi 2005 : 22 – 24). 
 

Tari Topeng Klana Prawirosekti merupakan hasil karya seni, sebagai hasil 

curahan perasaan, yang merupakan suatu rumusan, yang nampak dari segala 

pandangan, perwujudan gagasan yang kuat, yang merupakan emosi identitas 

pribadi, yang dirasakan dalam aliran kapasitas batiniah.  

Tari Topeng Klana Prawirasekti memiliki makna yang terkait dengan 

fungsi lambang kehidupan manusia di dunia, yang selalu menggunakan busana 
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warna merah, dengan Topeng warna hijau dinding (ijo tembok), dan genta 

(gongseng) pada pergelangan kaki kanannya, yang diiringi dengan musik 

pentatonis. 

Tari Topeng Klana Prawirosekti mempunyai keunikan – keunikan yang 

perlu diteliti dan dilestarikan, diantaranya : 

1. Sifat dan gayanya tidak sama dengan daerah lain. 

2. Struktur gerak tarinya tidak sama dengan Tari Topeng Klana yang lain. 

3. Ragam geraknya tidak sama dengan Tari Topeng Klana yang lain. 

4. Gendingnya tidak sama dengan Tari Topeng Klana yang lain. 

5. Pola lantainya, bentuk dan warna Topengnya, bentuk dan warna busananya, 

temanya, cerita (lakonnya) tidak sama dengan Tari Topeng Klana yang lain. 

6. Bisa memberikan kontribusi pendidikan moral yang positif daripada Tari 

Topeng Klana yang lain. 

2. Permasalahan : 

Koreografi dalam tari merupakan tulisan atau catatan tentang penyusunan 

dan penataan sebuah karya tari, untuk mewujudkan ide seorang pencipta tari 

(koreografer), sehingga menjadi wujud bentuk luar (tekstual). 

Koreografi artinya tulisan atau catatan tentang tarian bersama (kelompok) 

oleh seorang koreografer, yaitu pencipta tari atau penata tari (Jazuli 1994 : 67 – 

69). 

Dalam koreografi selain gerak terdapat beberapa desain yang sangat 

mendukung dalam mencipta dan menyusun tari, diantaranya : desain lantai, desain 
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atas, desain musik, desain dramatik, tata rias dan busana, staging (back drop dan 

lighting), tema, jumlah penari, jenis kelamin dan postur tubuh. 

Analisis tari secara koreografis artinya mendeskripsikan atau mencatat 

secara analitis fenomena tari yang nampak dari sisi bentuk luarnya saja 

diantaranya : gerak, jumlah penari, jenis kelaminn dan postur tubuh, desain lantai 

(pola lantai) atau ruang gerak penari, desain musik (waktu) desain dramatik, tata 

cahaya (stage lighting), tatar rias dan busana. (Hadi 2007 : 23 – 80). 

 Tari Topeng Klana Prawirosekti juga merupakan koreografi yang perlu di 

teliti keberadaannya, karena merupakan simbol seni yang mempunyai makna 

simbolis.  

 Makna simbolis adalah bentuk – bentuk perasaan yang ada didalam 

simbol, yang merupakan penggambaran sesuatu untuk mempertahankan konsepsi 

sang pencipta seni, yang mengandung kesucian, kepahlawanan (patriotisme), 

kegagahan, keperkasaan, keberanian, kewanitaan, kerinduan, cinta insani, 

kelahiran kembali, kegembiraan, dan ketulusan. 

 Karya seni adalah bentuk – bentuk simbol yang merupakan suatu 

penggambaran suatu cinta perasaan yang menyajikan susunan kepekaan, emosi, 

ketegangan pikiran yang teratur, dan mengekspresikan kebaikan atau kejelekan, 

yaitu pengalaman subjektif (kehidupan batiniah), seperti suasana hati (pengalaman 

hayati). (Langer Terj. Widaryanto 1998 : 129 – 140). 

 Dari uraian tersebut diatas, maka Tari Topeng Klana Prawirosekti perlu 

dilestarikan dan diteliti, karena ingin mengetahui : 

 Bagaimana struktur koreografi Tari Topeng Klana Prawirosekti. 
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 Bagaimana makna simbolis Tari Topeng Klana Prawirosekti. 

3. Tujuan Penelitian 

 Memperoleh gambaran yang holistik tentang struktur koreografi Tari Topeng 

Klana Prawirosekti. 

 Memperoleh gambaran yang holistik tentang makna simbolis Tari Topeng 

Klana Prawirosekti.  

4. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini bermanfaat bagi : 

 Pengemban ilmu diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang stuktur 

koreografi dan makna simbolis Tari Topeng Klana Prawirosekti. 

 Dunia pendidikan merupakan upaya menuju tersusunnya bahan ajar tentang 

Sruktur Koreografi dan makna Simbolis Tari Topeng Klana Prawirosekti. 

 Pemerintah diharapkan dapat bekerja sama dengan seniman, penikmat seni, 

dan masyarakat untuk mengadakan pelatihan dan promosi tentang struktur 

koreografis dan makna simbolis Tari Topeng Klana Prawirosekti. 

 

 

 

 

 



7 

BAB II 

KERANGKA TEORI 

1. Tari Topeng 

1.1 Pengertian Topeng 

Topeng adalah tutup wajah (kedhok) yang memiliki makna simbolis 

sebagai lambang kehidupan manusia di dunia. 

Topeng adalah tirai bagi roh muhdas yang menyembunyikan Tuhan. 

Badan digerakkan dan didorong oleh sukma yang tidak tampak, karena badan kita 

diumpamakan sebuah Topeng wajah. Dia memandang, tapi buta, karena tidak 

melihat keadaan yang sebenarnya. Dia berbaring tanpa daya (gerak), kembali 

menjadi sepotong kayu biasa yang tidak berbicara lagi, jika dipisahkan dari wajah. 

(Serat Centini V dalam Supriyanto 1997 : 2). 
 

Dalam Tari Topeng, Topeng berfungsi sebagai pengganti rias wajah, yang 

memiliki karakter bermacam-macam, diantaranya brangasan, satria, gecul, 

alusan, gagahan, dan putri. 

Dalam Tari Topeng, penonton tidak memperhatikan badan penari, 

melainkan hanya gerak-gerik Topeng dan ketepatan Bahasa yang dituturkan oleh 

dalang, padahal sebenarnya gerak – gerik penari sangat penting, untuk 

mewujudkan karakter Topeng. 

Beberapa bukti tertulis yang berupa prasasti atau kitab tentang 

pertunjukkan Topeng, diantaranya : 
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(1). Pertunjukkan tari yang menggunakan Topeng (kedhok) didaerah Jawa 

Tengah disebut Atapukan. (Prasasti Jaha (840 M) dalam Murgiyanto dan 

Munardi 1979 / 1980 : 10). 

(2). Pertunjukkan Topeng Bali disebut Pertapukan. (Prasasti Bebetin (896M) 

dalam Murgiyanto dan Munardi 1979 / 1980 : 10 - 11). 

(3). Drama Tari Topeng di Mojopahit disebut Raket. (Kitab Negara Kertagama 

(1365) dalam Murgiyanto dan Munardi 1979 / 1980 : 11). 

(4). Pertunjukkan drama Tari Topeng di Sunda disebut Petapelan. (Kidung 

Sunda Dalam Murgiyanto dan Munardi 1979 / 1980 : 11). 

(5). Drama tari  Topeng di Kediri disebut Wayang Uwong, di Madura disebut 

Topeng Deleng dan di Cirebon disebut Topeng Dalang.  (Sudarsono, 

dalam Murgiyanto dan Munardi 1979 / 1980 : 11) 

1.2 Ruang Lingkup Topeng 

Pertunjukkan Topeng menyebar di beberapa daerah, diantaranya di Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Bali. 

Pertunjukkan Topeng menurut beberapa prasasti dan kitab terdapat di 

Klaten, Jawa Tengah ,Yogyakarta  Jawa Tengah, kerajaan Mojopahit seperti di 

Mojokerto, Kerajaan Singosari seperti di Malang Jawa Timur, Jombang Jawa 

Timur, Madura Jawa Timur, Bali, Sunda (Cirebon) Jawa Barat, kerajaan Kediri 

Jawa Timur. (Murgiyanto dan Munardi 1979 / 1980 : 10 - 11). 
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1.3  Jenis/ Macam Tari Topeng. 

Tari Topeng ada bermacam-macam, diantaranya tari gagahan, alusan, 

lanyapan, putri, dan lain-lain. 

Topeng Malang digolongkan menjadi 9 diantaranya golongan Dewa, 

Pendeta, Raja, Patih, Gagahan, Alusan, Putri, Punokawan dan  golongan lain.  

Golongan Dewa : Narada, Durga, Kala. Golongan Pendeta hanya ada satu 

jenis. 

Golongan Raja : Lembu Amiluhur, Lembu Amijaya, Lembu Amisena, 

Lembu Amidadu, Panji Sepuh, Klana Prawirosekti, Klana Sewandono, Klana 

Raksasa, dan Klana yang lain. Golongan Patih : Patih Jawa, Patih Sabrang. 

Golongan Gagahan : Udopati Kartala, Raja Sabrang, Prajurit Sabrang, Patih 

Bapang Joyo Sentiko. Golongan Alusan : Panji Asmorobangun, Gunung Sari, 

Pangeran Jawa, Prajurit Jawa. Golongan Putri : Sekartaji, Ragil Kuning, dan 

Putri-putri yang lain. Golongan Punokawan : Semar (Jurudyah), Bagong Mangun 

Dewangsa, Patra Jaya, Demang Mones, Biyung Dewala, Embun Penatasan. 

Golongan lain : Hanuman, Lembu, Burung, Cantrik, Punggawa. (Murgiyanto dan 

Munardi 1979 / 1980 : 96 - 99). 

1.3.1  Golongan Dewa : 

1. Narada : Topeng tua, berwarna merah muda, rambut putih, mata sipit dan 

melengkung. 

2. Durga : raksasa wanita, berwarna merah atau emas, mata sipit  atau 

melengkung, atau terbuka (kedelen), gigi bertaring. 
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3. Kala : raksasa besar, berwarna merah tua dengan garis-garis putih untuk 

menambah kegalakan, mata melotot, rambut tebal, mulut terbuka dan 

bertaring. 

1.3.2  Golongan Pendeta :  

Wajah tua mirip wajah manusia biasa, warna merah muda, rambut putih / 

coklat tua. 

1.3.3.   Golongan Raja :  

1. Lembu Amiluhur : Watak satria alus, hidung runcing, mata kedelen, warna 

hijau tua, kumis kecil lukisan. 

2. Lembu Amijaya : Watak satria gagah, hidung agak besar, mata kedelen, 

warna kuning tua, kumis keratan. 

3. Lembu Amiseno : Watak satria gagah, hidung agak besar, mata  thelengan 

(bulatan), kumis rambut, warna merah segar. 

4. Lembu Amidadu : Watak satria gagah, hidung agak besar, mata kedelen, 

kumis keratan, warna merah. 

5. Panji Sepuh : sama dengan Lembu Amiluhur. 

6. Klana Sewandono : Watak satria gagah, hidung agak besar, mata  thelengan, 

kumis rambut, mulut terkatup erat (nggeget : Bahasa Jawa), warna merah 

darah. 

7. Patih Bapang Jaya Sentika : Watak raksasa, hidung sangat panjang, mata  

thelengan, kumis keratan, mulut terbuka dan gigi bertaring, warna merah 

darah dengan garis-garis putih menurut anatomi wajah. 
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8. Klana Raksasa : Watak raksasa, hidung besar tidak terlalu panjang, mata  

thelengan, mulut terbuka lebar (mangap), gigi bertaring, warna merah tua 

dengan garis-garis halus menurut anatomi wajah. 

1.3.4  Golongan Patih : 

1. Patih Jawa : Watak satria gagah, hidung runcing, mata kedelen, kumis 

keratan, mulut sedikit terbuka, nampak sedikit giginya berwarna putih, 

jumlah Topengnya empat buah. 

2. Patih Sabrang : Watak raksasa, hidung agak besar, kumis keratan, mata 

thelengan, janggut keratan, mulut sedikit terbuka, nampak sederet giginya, 

dan bertaring, berwarna merah muda atau biru muda, jumlah Topengnya 

empat buah. 

1.3.5  Golongan Gagahan : 

1. Udapati Kertala : Watak satria gagah, mata thelengan, bibir terkatup kuat, 

kumis rambut, warna biru atau abu-abu tua kebiru-biruan. 

2. Raja Sabrang : Watak satria gagah, mata thelengan, bibir berkatup kuat 

(nggeget: Bahasa Jawa) atau sedikit terbuka, nampak sederet gigi tapi tidak 

bertaring, kumis keratan, warna merah muda, biru tua, abu-abu, nila, hijau 

dinding (ijo tembok: Bahasa Jawa), kumis rambut. 

1.3.6  Golongan Alusan: 

1. Panji Asmorobangun : Watak satria alus, mata kedelen, bibir sedikit terbuka, 

nampak sederet gigi, kumis kecil lukisan, warna hijau muda atau emas. 

2. Gunung Sari : Watak satria alus, mata kedelen, bibir sedikit terbuka 

(tersenyum), nampak sederet gigi, kumis kecil lukisan, warna putih bersih. 
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3. Pangeran-pangeran Jawa : para satria Jenggala atau Kediri, yaitu: Banyak 

Wulan, Gadingan, Pambelah, Pamecut. Satria alus, lanyapan atau sedang, 

sama dengan Gunung Sari, dan Panji, warna berbeda yaitu kuning muda, 

biru muda, merah muda. 

1.3.7  Golongan Putri : 

1. Sekartaji : watak putri luruh, hidung agak kecil, mata kedelen, bibir berkatup 

atau tersenyum sehingga nampak sederet gigi yang bagus, warna putih. 

2. Ragil Kuning : watak  putri lanyapan, hidung agak kecil, mata kedelen, bibir 

tersenyum sehingga nampak sederet gigi, warna kuning gading. 

3. Kilisuci : seperti Sekartaji tetapi warnanya kuning emas atau kebiru-biruan. 

4. Putri-putri yang lain : sama dengan Sekartaji atau Ragil Kuning tetapi 

warnanya berbeda-beda, yaitu biru muda, putih, merah muda, jumlah 

Topengnya delapan buah. 

1.3.8  Golongan Punokawan : 

1. Semar (jurudiyah): watak khusus, mata sipit melengkung, hidung kecil, 

mulut lebar seperti tertawa, seperti menangis, gigi satu buah, warna putih 

bersih, rambut kuning, Topeng ada yang utuh, ada yang tanpa bibir bawah, 

tanpa pahatan jamang. 

2. Bagong Mangundiwangsa: mata besar bulat, mulut lebar, Topeng ada yang 

utuh, ada yang tanpa bibir bawah, tanpa pahatan jamang. 

3. Patrajaya: watak khusus, mata sipit, warna merah tua kehitaman atau coklat 

tua, Topeng tanpa bibir bawah. 

4. Demang Mones: watak lucu, mata lubang, mulut perot dan cacat muka. 
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5. Biyang Dawala: (Emban Dawala): watak khusus, wanita tua yang sudah 

keriput, mata melirik lebar, hidung pesek, mulut terbuka lucu dengan 

segumpal susur (tembakau sirih) dibibirnya, warna coklat muda. 

6. Emban Penatasan: watak khusus, wanita muda, mata melirik lebar, hidung 

pesek, mulut tersenyum, bibir tebal, warna merah muda atau putih. 

1.3.9   Golongan Lain : 

1. Hanoman: watak kera, warna putih, mata melirik atau kedelen, bibir seperti 

kera. 

2. Lembu: watak khusus seperti lembu, warna tak tentu, dipergunakan untuk 

Lembu Gumarang atau Lembu Walang Sumirang. 

3. Burung Bangau: watak khusus seperti bangau, warna sembarang. 

4. Burung Gagak: watak khusus seperti gagak, warna hitam. 

5. Cantrik: watak wajah manusia biasa yang lanjut usia, warna coklat tua, tidak 

banyak aturan, tidak berjamang. 

6. Punggawa: watak wajah manusia biasa, lucu, Topeng ada yang tanpa bibir 

bawah, warna coklat tua, tidak memakai ornamen, tidak berjamang, kadang-

kadang berbentuk Topeng yang cacat. 

 

1.4 Rumusan Konsep Dalam Tesis Ini: 

Topeng adalah merupakan lambang jasmani yaitu badan yang tampak raga 

yang katon yang disebut wadhag. Topeng adalah tirai bagi roh muhdas, yang 

digerakkan dan didorong oleh sukma yang tidak tampak. Dalam Tari Topeng yang 

diperhatikan penonton adalah gerak-gerik Topeng dan ketepatan Bahasa yang 
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dituturkan oleh dalang, dalam Tari Topeng malang, Topeng sebagai pengganti 

rias wajah, sesuai dengan karakter masing-masing, suatu misal golongan Raja 

Sabrang (Klana) yang memiliki karakter putra gagah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb.1. Diagram / Skema Tari Topeng yang ada hubungannya  
dengan Roh Muhdas, Topeng dan Penari. 

 

Dalam Tari Topeng roh muhdas, Topeng, dan gerak penari saling berkaitan, 

sehingga dapat mewujudkan karakter Topeng tertentu. 

 

2. Koreografi 

2.1 Pengertian Koreografi  

Koreografi di dalam tari amat penting, karena merupakan tulisan atau 

catatan tentang penyusunan dan penataan sebuah karya tari, untuk mewujudkan 

ide seorang pencipta tari (koreografer), sehingga menjadi wujud bentuk luar yang 

disebut tekstual. 

Istilah koreografi di ambil dari Bahasa Inggris Choreography, yang berasal 

dari dua kata Yunani, yaitu Charos berarti tarian bersama atau koor, dan grapho 

Tari Topeng 

Gerak 
Penari 

Topeng Roh Muhdas 
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artinya tulisan atau catatan. Secara harafiah koreografi berarti penulisan tari 

kelompok, yang berkembang menjadi pengetahuan penyusunan tari kelompok, yang 

ada hubungannya dengan masalah bentuk dan gaya tari. Pencipta tari atau penata tari 

disebut koreografer. Istilah koreografi di Indonesia sekitar tahun 1950-an, dan makin 

populer sejak berdirinya lembaga pendidikan formal tari seperti ASTI, STSI, ISI, dan 

SMKI. Sebelum muncul istilah koreografi, untuk menyebut hasil karya tari dipakai 

istilah gubahan, ciptaan. Dalam perkembangannya koreografi sebagai pengetahuan 

penyusunan tari dan hasil susunan tari. Istilah koreografi digunakan sejak seorang ahli 

tari Perancis yang bernama Roul Ager Fenillet penulis buku mengenai pengetahuan 

penyusunan tari yang berjudul Choreographi, oul, art de Decrine La Danse  pada 

masa Louis XIV. (Jazuli 1994 : 67-69)  

Koreografi merupakan komposisi gerak tari yang ditata atau disusun 

sedemikian rupa oleh pencipta tari (koreografer) dengan disertai musik (iringan 

tari) sesuai dengan ide seorang pencipta tari (koreografer). 

Koreografi adalah satu seni gambar-gambar, satu lukisan yang menjadi 

hidup, dan musik yang dikasatmatakan. (Meri terj. Soedarsono 1986 : 15). 

Koreografi merupakan komposisi gerak tari yang ditata atau disusun 

sedemikian rupa oleh pencipta tari (koreografer) dengan disertai musik (iringan 

tari) sesuai dengan ide seorang pencipta tari (koreografer). 

Dalam koreografi terdapat beberapa desain yang sangat mendukung dalam 

mencipta, menata, atau menyusun tari, diantaranya desain lantai, desain atas, 

desain dramatik, serta dinamika, tema, gerak, proses, dan perlengkapan-

perlengkapan tari (properti). 
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2.2 Ruang Lingkup Koreografi 

Dalam koreografi terdapat beberapa desain yang sangat mendukung dalam 

mencipta, menata, atau menyusun tari, diantaranya desain lantai, desain atas, 

desain musik dan desain dramatik. Desain lantai adalah garis-garis lantai yang 

dibuat / dilalui oleh penari yang disebut formasi penari, dengan menggunakan 

pola dasar garis lurus dan garis lengkung. 

Garis lurus memberi kesan sederhana tetapi kuat. Garis lurus bisa bergerak 

keatas, kebawah, ke kanan, ke kiri, serong, maju, mundur, bentuk T, segitiga, V, 

garis lengkung seperti lingkaran, angka delapan, spiral, setengah lingkaran : halus, 

lembut, berbelit-belit, dan penuh perasaan. (Meri terj. Soedarsono 1986 : 22 - 28). 

Pada desain atas terdapat bermacam-macam elemen, di antaranya: elemen 

tinggi, elemen medium (tengah), elemen bawah, yang masing-masing memiliki 

sentuhan emosional. Desain atas sangat penting dalam koreografi, karena bisa 

menarik perhatian penonton, yaitu gerak - gerak penari langsung bisa dilihat oleh 

penonton melalui back-drop. 

Desain atas adalah desain yang berada di udara, yang dilihat oleh penonton 

terlintas pada back-drop. Elemen tinggi terletak pada dada penari ke atas, yang 

menghasilkan sentuhan intelektual dan spiritual, sehingga sedikit menggunakan 

anggota badan bagian bawah. Elemen medium (tengah) terletak pada ruang antara 

pundak dengan pinggang penari, yang menghasilkan penuh emosi manusia. 

Elemen bawah terletak antara pinggang penari ke bawah ( lantai), yang 

menghasilkan motivasi-motivasi yang tumbuh dari kekuatan hidup (tanah) dengan 

penuh daya hidup. (Meri terj. Soedarsono 1986 : 25 - 28). 
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Elemen bawah terletak antara pinggang penari ke bawah (lantai), yang 

menghasilkan motivasi – motivasi yang tumbuh dari kekuatan hidup (tanah) 

dengan penuh daya hidup. (Meri terj. Soedarsono 1986 : 25 – 28). 

Desain musik adalah pola ritmis dari komposisi tari, yang bertalian erat 

dengan desain dramatik. Koreografer harus memiliki pengetahuan tentang musik, 

karena musik selalu mengiringi tari dalam suasana apapun, atau sebaliknya, baik 

suasana sedih, senang, gembira, bingung, resah, kasmaran, marah, sunyi, agung, 

nglangut. Sebuah karya tari yang kelihatannya sunyi tanpa diiringi musik, itu 

sebenarnya di iringi musik yaitu musik dalam hati (tanpa suara). 

Koreografer tidak boleh memotong atau menambah tempo maupun irama 

musik seenaknya, karena musik bukan dari tari, dan bukan abdi tari atau 

sebaliknya, melainkan musik adalah partner tari, yang merupakan perkawinan 

yang sempurna dari dua seni. Tak ada gerak tanpa ritme, karena ritme adalah 

degupan musik, suatu misal: menari di atas kendang. Kendang adalah musik 

ritmis, menari diatas kata-kata yang diucapkan, menari diatas kesunyian yaitu 

ritme dalam hati dan nafas, tanpa ritme alam semesta terasa hancur dalam 

kesepian. (Meri terj. Soedarsono 1986 : 48 - 49). 

Untuk memperoleh karya yang bagus, koreografer harus sering mendengar 

musik, agar terlatih dan peka terhadap musik, karena musik adalah partner tari 

dimanapun tari berada. 

Latihlah hati untuk mendengarkan musik dengan sungguh, maka badan 

akan mengikuti. Ketahui betul gerak yang tertahan aksen dan pembuatan frase, 
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mengembang dan jatuhnya suara, titik henti, dari energi di dalam sebuah frase. ( 

Meri terj. Soedarsono 1986 : 50). 

Desain dramatik adalah desain yang merupakan tanjakkan emosional dari 

sebuah karya tari, yang dimulai dari awal kemudian sampai naik ke puncak 

(klimaks) dan kemudian kembali ke dasar lagi, baik secara langsung maupun 

berliku-liku. 

Desain dramatik dibantu oleh desain lantai, desain atas, dan desain musik 

yang saling bergantung, yang mana desain dramatik berbentuk kerucut, seperti 

seseorang yang akan menjelajah sebuah gunung yang tinggi, ketika menurun lebih 

cepat daripada menanjak, karena menanjak naik lebih lambat. Klimaks (puncak) 

terletak dalam dinamika fisik yang sangat kuat dan merangsang dari gerak. (Meri 

terj. Soedarsono 1986 : 53 - 56). 

Desain dramatik mempunyai bentuk tanjakkan emosional yang sangat 

penting dalam koreografi (karya tari). 

Struktur dramatik digambarkan dalam bentuk kerucut, yaitu kerucut 

tunggal dan kerucut berganda. (Meri dalam Hadi 2007 : 76 – 78). 

Klimaks 

 

Perkembangan    Penyelesaian 

 

 

Permulaan     Akhir 

Gb. 2. Skema Struktur Dramatik Kerucut Tunggal 
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Kerucut tunggal digambarkan seperti tanjakkan emosional menuju 

klimaks, dan turunnya penyelesaian, yaitu dari permulaan, perkembangan, 

klimaks, dan turunnya penyelesaian atau akhir (Meri dalam Hadi 2007 : 76 – 78) 

 

 

Gb.3. Skema Struktur Dramatik Kerucut Berganda. 
 

Kerucut Berganda yaitu suatu rangkaian klimaks – klimaks kecil yang 

digambarkan seperti adanya ketegangan – ketegangan, kemudian turun seperti 

adanya pengendoran lebih dulu sebelum kemudian menuju puncak atau klimaks 

yang tertinggi. (Meri dalam Hadi 2007 : 76 – 78). 

Untuk mencapai klimaks (puncak) pada sebuah koreografi (karya tari), 

tentunya ada beberapa metode yang perlu dilakukan, agar mempunyai daya tarik 

penonton yang sangat kuat, diantaranya : dengan menggunakan desain lantai, 

desain atas, desain musik, desain dramatik, dan mengembangkan tema serta 

dinamikanya. 

Ada beberapa metode untuk mencapai klimaks, yaitu (1) Dengan melalui 

desain atas, karena desai atas mempunyai daya tarik penonton yang langsung, dan 
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sebagai penolong pembentukan dramatik, suatu misal bergerak dari yang 

sederhana menuju yang berbelit-belit, atau gerak yang menakjubkan. (2) Dengan 

melalui desain musik atau sambungan musik. (3) Dengan mengembangkan 

temanya setinggi sebuah nada emosionalnya dengan arah ke bawah melalui desain 

lantai dan desain atas. (4) Penurunan jangan terlalu panjang dan jangan terlalu 

pendek, karena perhatian dan nafas penonton tidak dapat di tahan. (Meri terj. 

Soedarsono 1986 : 56 - 59)   

Dinamika dalam seni tari sangat penting, yaitu agar penonton tidak bosan. 

Dinamika bisa dicapai dengan melalui gerak – gerak tubuh, karena dinamika 

adalah jiwa emosional dari gerak. Gerak – gerak tubuh yang bisa mendukung 

dinamika, diantaranya : gerak lengan, tangan, kepala, mata, leher, kaki, dan jari. 

Dinamika adalah jiwa emosional dari gerak, oleh sebab itu harus melihat 

dari bagian-bagian anatomis yang paling baik, karena menggambarkan emosi dan 

di bawah kontrol sungguh-sungguh. Dalam dinamika yang sangat penting adalah 

kualitas dan desakan atau dorongan (rangsangan gerak) sebagai salah satu aspek 

yang sangat bagus. Desakan adalah kekuatan dan dorongan dalam gerak, suatu 

misal koreografer mendapat inspirasi didesak untuk menggunakan ekspresi-

ekspresi gerak tertentu. penari (artis) didesak bergerak seperti apa yang ia 

lakukan. Kualitas adalah akibat dari kekuatan emosional pada respon otot-otot 

jiwa. (Meri terj. Soedarsono 1986 : 62 - 64). 

Tema dalam tari sangat penting mempermudah koreografer dalam 

mencipta atau menyusun (menata) tari. Tanpa tema koreografer bagaikan tidak 

mempunyai tujuan (fokus), karena tema merupakan ide penggarapan tari. 
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Koreografer mempunyai satu permasalahan yaitu mencari ide yang cocok 

atau tema atau motivasi, karena tema yang primer adalah sesuatu yang lazim bagi 

semua orang untuk mewujudkan tujuan seni yang benar, yaitu komunikasi dengan 

jiwa manusia.(Meri  terj. Soedarsono  1986 : 78 - 79). 

Dalam menentukan tema harus benar-benar selektif, agar dapat membantu 

tujuan seni yang benar, karena tema harus mempunyai nilai dan efek sesaat pada 

penonton, serta bisa ditarikan dalam koreografi (sebuah karya tari), dengan 

malalui gerak – gerak tubuh. 
 

Sebelum tema diterima dan digarap harus lolos dari 5 tes, diantaranya: (1) 

Keyakinan pencipta atas nilainya, (2) Dapatkah tema itu ditarikan, (3) Apakah 

efek sesaat pada penonton, (4) Apakah perlengkapan teknik dari pencipta dan 

penari, (5) Kemungkinan praktis apakah yang terdapat pada proyek, suatu misal 

ruang tari, lighting, kostum, musik. (Meri terj. Soedarsono 1986 : 83). 

Gerak dalam tari adalah merupakan bahan pokok (utama) yang sangat 

penting untuk mewujudkan sebuah ide pencipta tari (koreografer). Gerak ada 

sejak kita lahir, berarti sebenarnya sejak kita lahir kita sudah menari, hanya belum 

tertata dan masih sederhana. Kita menari bisa diawali dengan gerak – gerak 

maknawi, kemudian distilisasi. 

Tari adalah bergerak, tanpa gerak tidak ada tari. Tari dimulai dari 

imajinasi, karena imajinasi bagaikan pusat semua seni kreatif, untuk 

mengekspresikan gambar-gambar imajinatif, yaitu dengan menggunakan tangan 

lengan, kaki dan ruang. Tari adalah pengembangan dari respon fisik yang wajar ke 
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manifestasi yang lebih penuh dan bebas, suatu misal kerangka dari gerak menari 

yang wajar kemudian diisolir. (Meri terj. Soedarsono 1986 : 88 - 91). 

Dalam tari terdapat gerak musik, rias dan busana (kostum), properti, 

staging, lighting, back drop yang sangat membantu tari untuk mewujudkan 

karakter maupun suasana. Musik merupakan partner tari, oleh sebab itu dapat 

berfungsi sebagai pengiring tari. Kostum harus nyaman dipakai (sreg), agar tidak 

mengganggu gerak penari, oleh sebab itu harus berlatih dengan menggunakan 

kostum. Warna kostum harus kita perhitungkan, karena memiliki kekuatan untuk 

membawa suasana pada penonton, suatu misal : warna merah adalah menarik, 

hitam adalah kebijaksanaan dan sedih, putih adalah muda atau suci murni, kuning 

adalah penuh gembira atau cerah. Properti adalah perlengkapan tari atau benda – 

benda yang dipegang oleh penari, oleh sebab itu penggunaan properti harus 

disesuaikan dengan isi tari agar menjadi hidup dan berbicara. Staging mempunyai 

beberapa perlengkapan, diantaranya : back drop, lighting. Penggunaan lighting 

pada staging harus direncanakan, karena dapat mengkasat – matakan  penonton. 

(Meri terj. Soedarsono 1986 : 105 – 111). 

2.3 Jenis (Macam) Koreografi : 

Dalam koreografi ada dua macam cara yang dilakukan oleh seorang 

koreografer, diantaranya mencipta dan menyusun (menata) tari. Mencipta tari 

adalah menyusun tari yang bahannya belum ada sama sekali. Suatu misal 

gerakanya tidak mengambil dari tari – tari yang sudah ada, melainkan 

bereksplorasi (mencari gerak – gerak yang belum ada). 
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Gerak membutuhkan desain musik, yaitu sebagai pengiring atau 

sebaliknya. Gerak membutuhkan desain lantai, desain atas, desain dramatik, rias 

dan busana, jenis kelamin dan postur tubuh, jumlah penari, staging yaitu back 

drop dan lighting, yaitu mendukung suasana, Rias dan busana membutuhkan 

lighting, karena bisa mengkasatmatakan. Properti membutuhkan gerak, tanpa 

gerak properti tidak akan berbicara (tidak mempunyai arti). Properti 

membutuhkan lighting karena bisa mengurangi jumlah penari atau 

mengkasatmatakan penonton. 

Dalam koreografi (komposisi) terdapat penciptaan dan penyusunan tari. 

Penciptaan tari adalah menyusun tari yang bahannya belum ada sebelumnya, 

sedangkan penyusunan (penataan) tari adalah menyusun tari yang bahannya sudah 

ada sebelumnya, namun demikian seorang koreografer tidak dapat mencipta 

koreografi dengan duduk dan merenung serta memerintah hatinya untuk 

memberitahu otak dan badannya apa yang harus dilakukan, tetapi harus ada 

kemauan dan keberanian untuk melintasi jalan yang panjang dan kasar pada 

pengetahuan praktek. (Meri terj. Soedarsono 1986 : 1 - 28).  

Menyusun (menata) tari adalah menyusun tari yang bahannya sudah ada, 

suatu misal mengambil gerak – gerak dari tari tradisi yang sudah ada, kemudian 

ditata (disusun) sedemikian rupa, sehingga menjadi sebuah karya tari yang rasa 

dan bentuknya baru. (Meri terj. Soedarsono 1986 : 1 – 28). 
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2.4 Rumusan Konsep Dalam Penelitian ini : 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 4. Diagram / Skema Koreografi  Tari Topeng. 
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Dalam koreografi Tari Topeng terdapat gerak, desain musik, desain lantai, 

desain atas, desain dramatik, rias dan busana, jumlah penari, jenis kelamin dan 

postur tubuh, staging. Dalam staging terdapat back drop dan lighting. Dalam 

pementasannya kadang – kadang di procenium, di arena (halaman), di pendopo, di 

punden. Masing - masing bagian dari koreografi tersebut di atas saling 

mendukung dan berkaitan satu sama lain, sehingga dapat terwujud sebuah karya 

tari yang indah dan menarik. 

Gerak membutuhkan desain musik, yaitu sebagai pengiring, atau 

sebaliknya. Gerak membutuhkan desain lantai, desain atas, desain dramatik, rias 

dan busana, jenis kelamin, dan postur tubuh, jumlah penari, staging yaitu back 

drop dan lighting. Musik membutuhkan lighting, yaitu mendukung suasana. Rias 

dan busana membutuhkan staging yaitu back drop dan lighting. Warna busana 

jangan sampai sama dengan back drop, nanti tidak akan muncul (tidak kelihatan). 

Rias dan busana membutuhkan lighting, karena bisa mengkasatmatakan.  

Desain dramatik dibantu oleh desain lantai, desain atas, dan desain musik. 

Ketiga desain dasar tersebut saling bergantung yaitu : desain lantai sebagai sebuah 

alas, desain atas sebagai penolong langsung untuk pembentukan dramatik yang 

mempunyai daya tarik penonton yang lebih langsung. Desain musik membentu 

memperjelas klimaks dan pemahan akhir. (Meri terj. Soedarsono 1986 : 56 – 57). 
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3. Makna Simbolis 

3.1 Pengertian Makna Simbolis 

Makna simbolis adalah betuk-bentuk perasaan yang terdapat di dalam 

simbol (karya seni), yang merupakan penggambaran sesuatu, yang dipergunakan 

untuk menyampaikan atau mempertahankan konsepsi sang pencipta seni, yang 

mengandung kesucian, kelahiran, kembali, kewanitaan, cinta, ilhami, 

kepahlawanan, kegagahan, keperkasaan, keberanian, kegembiraan, kerinduan, dan 

kelucuan. 

Karya seni adalah bentuk-bentuk simbol yang merupakan penggambaran 

suatu cinta perasaan yang menyajikan susunan kepekaan, emosi, ketegangan 

pikiran,yang teratur dan mengekspresikan kebaikan atau kejelekan. Seni sebagai 

bahasa murni atau simbolisme karena karya seni adalah simbol seni yang 

merumuskan perasaan, pengalaman subjektif (kehidupan batiniah), seperti suasana 

hati (pengalaman hayati). Simbol merupakan kontribusi secara khusus di dalam 

karya seni, suatu misal seni tari, seni gambar, seni drama. (Langer dalam 

Widaryanto 1998 : 129 - 140). 

Analisis secara simbolik dengan hermenuetik seyogyanya sebelum 

menafsirkan atau menginterpretasikan seni, lebih dulu memperhatikan pandangan 

–  pandangan seniman atau masyarakat pemilik aktif dari seni itu. Suatu analisis 

atau tafsir terhadap simbol tidak akan tajam tanpa memperhatikan pandangan atau 

pendapat yang diberikan si pembuat atau si pemilik simbol itu. (Hadi 2007 : 90). 
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Oleh sebab itu didalam menganalisis karya seni secara simbolis dengan 

perspektif hermenuetik sebelum menafsirkan atau menginterpretasikan seni, 

peneliti lebih dulu memperhatikan pandangan – pandangan atau pendapat 

seniman, masyarakat pemilik aktif (masyarakat setempat), dan pencipta seni agar 

lebih lengkap dan tajam karena mereka adalah pemilik simbol.  

Simbol seni adalah irasional (tidak masuk di akal), yaitu tidak logis, 

karena tidak menggambarkan sesuatu yang sesungguhnya (seolah-olah), yang 

direkayasa sedemikian rupa, sehingga dapat menarik bagi penonton (yang 

melihatnya). 

Simbol di dalam seni penuh dengan citra metafonis yang pokok 

permasalahannya tidak secara langsung (kedalaman makna harafiah atau 

samaran), citra yang absolut atau yang sebaliknya (irasional), karena secara 

harafiah tidak tertuliskan kesadaran yang sebenarnya seperti emosi, vitalitas, 

identitas pribadi, gejolak hidup yang dirasakan dalam acuan kapasitas batiniah. 

(Langer dalam Widaryanto 1998 : 142 - 144). 

Oleh sebab itu didalam menganalisis karya seni secara simbolik dengan 

perspektif hermenuetik sebelum menafsirkan atau menginterpretasikan seni, 

peneliti lebih dulu memperhatikan pandangan – pandangan atau pendapat 

seniman, masyarakat pemilik aktif (masyarakat setempat), dan pencipta seni agar 

lebih lengkap dan tajam, karena mereka adalah pemilik Simbol.(Langer dalam 

Hadi 2007 : 90). 
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3.2 Ruang Lingkup Makna Simbolis 

3.2.1 Makna Simbolis dalam koreografi: 

Beberapa hal dalam koreografi seperti gerak, desain musik, desain lantai, 

desain atas, desain dramatik, rias dan busana, jumlah penari, jenis kelamin dan 

postur tubuh, properti, staging yaitu back drop dan lighting, semuanya 

mengandung makna simbolis. Suatu misal desain atas, gerak – gerak yang berada 

di ruang dada penari ke atas mengandung makna simbolis intelektual dan 

spiritual, yaitu yang ada kaitannya dengan kecerdasan dan pemujaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Gerak – gerak yang berada diruang antara pudak dan 

pinggang penari mengandung makna simbolis penuh emosi manusia. Gerak – 

gerak yang berada di ruang antara pinggang penari ke bawah mengandung makna 

simbolis penuh daya hidup, yaitu kekuatan yang berasal dari tanah. 

Elemen tinggi terletak pada ruang dada penari ke atas, yang menghasilkan 

sentuhan intelektual dan spiritual. Elemen tengah terletak pada ruang antara 

pundak dan pinggang penari, yang menghasilkan sentuhan penuh emosi manusia. 

Elemen bawah terletak pada ruang antara pinggang penari ke bawah (lantai), yang 

menghasilkan motivasi kekuatan gaya hidup dari tanah, yang penuh daya hidup. 

(Meri terj. Soedarsono 1986 : 126 - 228). 

Warna busana dari Tari Topeng Malang mengandung makna simbolis, 

diantaranya : warna merah biasanya dipakai sabrangan (gagahan), seperti Klana, 

Raksasa, Patih Sabrang, Prajurit Sabrang. Warna hitam biasanya di pakai Jawa 

(alusan), diantaranya: Gunung Sari, Patih Jawa, Prajurit Jawa, Sekartaji, Lembu 

Amijaya, Lembu Amiseno, Lembu Amidadu dan pangeran-pangeran Jawa seperti : 
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Panji Pambelah, Panji Pamecut, Panji Gadingan. Warna hijau biasanya di pakai 

raja-raja Jawa, seperti: Lembu Amiluhur, Panji Sepuh, Panji Asmorobangun, 

Panji Inukertapati. 

Warna merah primer menggambarkan watak angkara, jahat, pemberani. 

Warna merah jambu tua menggambarkan watak agak keras (lanyapan). Warna 

biru menggambarkan watak kajiman bagi laki-laki (magis). Warna biru muda 

menggambarkan watak yang keras. Warna hijau tua menggambarkan watak yang 

kajiman untuk warna hijau botol menggambarkan watak yang halus pada raja atau 

pangeran. Warna putih menggambarkan watak satria utama (suci). Warna kuning 

menggambarkan watak yang setia dan jujur. Warna hitam menggambarkan watak 

waskita, arif, kecintaan (pengabdian). (Rihadi dalam makalah 1986 : 34). 

Garis pada desain lantai (pola lantai) dan desain atas, mengandung makna 

simbolis, baik garis lurus maupun garis lengkung. Garis lurus mengandung makna 

simbolis sederhana tetapi kuat. Garis lengkung mengandung makna simbolis 

halus, lembut, lunak, tidak berbelit – belit, penuh perasaan, sakral, menyatu, dan 

penuh kekuatan magis. Garis lurus diantaranya garis ke depan, ke belakang, ke 

atas, ke bawah, bentuk T, segitiga, bentuk V zig zag lurus. Garis lengkung 

diantaranya : lingkaran, angka delapan, setengah lingkaran, zig zag lengkung. 

(Meri terj Soedarsono  1986 : 22 - 38). 
 

Formasi melingkar merupakan sentuhan emosional yang bersifat sakral, 

menyatu, dan penuh kekuatan magis. (Hadi 2007 : 4). 
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 Makna Simbolis Pada Bentuk dan Warna Topeng  

Kewarnaan Topeng Malang pada dasarnya ada empat macam, diantaranya: 

merah, hitam, putih, kuning,ditambah satu yaitu nila (biru), dan masing-masing 

mengandung makna simbolis. Dari keempat warna tersebut dikembangkan 

menjadi beberapa macam warna, diantaranya: merah primer, merah jambu tua, 

merah jambu nuda, biru tua, biru muda, hijau tua, hijau muda, hijau dinding (ijo 

tembok) atau biru kehijauan, kuning brons emas, brons perak, coklat tua, coklat 

muda, hitam, abu-abu, dan putih. 

Pewarnaan Topeng Malang menurut karakternya (watak) berorientasi pada 

filosofi, empat nafsu yang menguasai hidup manusia, yaitu amarah (warna 

merah), mutma’inah (warna putih), aluamah (warna biru atau nila), supiyah 

(warna kuning). (Rihadi 1986 : 34). 

Warna merah primer menggambarkan watak angkara, jahat, pemberani. 

Warna merah jambu tua menggambarkan watak yang keras hati. Warna merah 

jambu muda menggambarkan watak agak keras (lanyapan). Warna biru tua 

menggambarkan watak kajiman (magis) untuk laki-laki. Warna biru muda 

menggambarkan watak yang keras. Warna hijau tua menggambarkan watak 

kajiman (magis) untuk wanita. Warna putih menggambarkan watak satria utama 

(suci). Warna biru kehijauan (hijau dinding / ijo tembok) menggambarkan watak 

baik hati, jujur dan setia. Warna kuning brons emas menggambarkan watak satria 

keraton. Warna brons perak menggambarkan watak satria pangkat rendah. Warna 

coklat tua menggambarkan watak abdi laki-laki yang setia. Warna kuning 
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menggambarkan watak yang setia dan jujur. Warna hitam menggambarkan watak 

yang waskita, arif, dan beriman. 

Bentuk mata, alis,mulut, hidung, kumis dan janggut pada Topeng Malang 

memiliki bermacam-macam bentuk, yang masing-masing memiliki makna 

simbolis, sesuai dengan karakter masing-masing, diantaranya: karakter putra 

gagah, putra lanyapan (branyak), putra alus, putri luruh (alus), dan putri 

lanyapan. 

Bentuk mata pada Topeng Malang ada dua macam diantaranya: kedelen 

(gabahan), dan  thelengan (bulat). Bentuk mata kedelen (gabahan) yaitu sipit 

seperti bentuk gabah butiran padi. 

Mata kedelen untuk Topeng yang berwatak alusan, mata  thelengan (bulat) 

untuk Topeng Topeng yang berwatak gagahan (sabrang) diantaranya Klana, 

raksasa. Mata  thelengan (bulat) memberi kesan sombong dan kasar. (Rihadi 1986 

: 34). 

Mata gabahan seperti butir padi,untuk Topeng berwayak alusan, seperti 

sekartaji dan lanyapan. Seperti gunung sari, mata gabahan menunjukkan watak 

yang mulia, lembut, dan baik hati,jujur dan sabar. Mata  thelengan (bulat) untuk 

Topeng berwatak putra gagah (sabrang) seperti Klana dan patih sabrang. Mata  

thelengan (bulat) menunjukkan watak kesatria tangguh atau kepahlawanan. (Tri 

Rahayu 1996 : 26 - 31). 

Bentuk alis pada Topeng Malang ada dua macam diantaranya: kadal melet 

dan blarak sineret, masing-masing mempunyai fungsi dan makna simbolis yang 

berbeda. Bentuk kadal melet yaitu melengkung, seperti kadal yang sedang 
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menjulurkan lidah, untuk Topeng yang berwatak gagahan, seperti Topeng patih 

sabrang, Klana, dan raksasa. Bentuk blarak sineret seperti yaitu melengkung, 

seperti daun kelapa yang diseret (di tarik), untuk Topeng yang berwatak alusan 

dan lanyapan (branyak), seperti Topeng gunungsari dan sekartaji. 

Bentuk alis kadal melet yang melengkung seperti kadal yang sedang 

menjulurkan lidah untuk Topeng yang berwatak gagahan, seperti patih sabrang, 

Klana, dan raksasa, yang menunjukkan watak gagah, perkasa, kereng atau 

brangasan. Bentuk alis blarak sineret  untuk Topeng yang berwatak alusan atau 

lanyapan (branyak), seperti Topeng gunungsari, sekartaji yang menunjukkan 

watak halus, baik, luruh, maupun lanyapan (branyak). (Tri Rahayu 1996 : 26 - 

31). 

Bentuk bibir mulut pada Topeng Malang ada bermacam-macam, 

diantaranya: senyum (delima mlethek), nggeget (jambe sigar setangkep), prenges 

(semua gigi kelihatan), mangap (mulut terbuka lebar), dan gecul (lucu), masing-

masing mempunyai makna simbolis. 

Kebahagiaan dan keramahan mulut nggeget (terkatup erat) 

menggambarkan kegagahan, keberaniaan, kesetiaan. Mulut prenges 

menggambarkan watak angkara murka dan sombong. Mulut gecul 

menggambarkan watak yang lucu (humor). (Rihadi 1986 : 34). 

Bentuk mulut delima mlethek (senyum), yaitu mulut sedikit terbuka 

sehingga kelihatan seluruh gigi depan bagian atas. Bentuk mulut jambe sigar 

setangkep, yaitu kedua  bibir berkatup erat (nggeget). Bentuk bibir dlima mlethek 

dan jambu sigar setangkep untuk Topeng putra gagah, putra lanyapan, putri 
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luruh, yang menunjukkan watak ksatria, lanyap, tidak brangasan,halus. Putri 

lanyap seperti Topeng Klana, dan Sekartaji. (Tri Rahayu 1996 : 27 - 31).  

Bentuk hidung pada Topeng Malang ada bermacam-macam, diantaranya: 

mancung (wali miring), pesek, panjang, besar. 
 

Bentuk hidung mancung (wali miring) mirip hidung manusia, untuk 

Topeng gagahan, alusan, putri, yang menggambarkan watak kejujuran, anggun, 

rupawan, jelita seperti Topeng patih, Klana, Sekartaji, Gunungsari. (Tri Rahayu 

1996 : 27 - 31). 
 

Bentuk hidung kecil (pesek) untuk Topeng golongan punokawan, yang 

menggambarkan kesetiaan abdi kepada atasannya. Hidung panjang seperti Topeng 

Bapang menggambarkan watak raksasa yang brangasan dan ugal-ugalan. Hidung 

besar menggambarkan watak raksasa yang brangasan, tetapi tidak ugal-ugalan. 

(Murgiyanto dan Munardi 1979 / 1980 : 96 - 99). 

Bentuk kumis pada Topeng Malang ada bermacam-macam, diantaranya: 

nunggeng, kucing anjlok, kepelan jlaprang. Bentuk kumis nunggeng untuk 

Topeng gagahan. Bentuk kumis kucing anjlok untuk Topeng alusan, dan 

lanyapan. 

Bentuk kumis nunggeng seperti kalajengking yang akan menyengat, 

keratin lebar dan lebat, untuk Topeng gagahan, yang menggambarkan watak 

gagah perkasa, jantan dan perwira. Bentuk kumis kucing anjlok  seperti kucing 

yang loncat turun, untuk Topeng alusan dan lanyapan, yang menggambarkan 

watak anggun, halus, jujur, dan tenang. (Tri Rahayu 1996 : 28 - 30). 
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Bentuk kumis kepelan yang terbuat dari rambut yang tebal dan panjang, 

untuk Topeng Klana (Sabrang), yang menggambarkan satria yang gagah perkasa. 

(Murgiyanto dan Munardi 1979 / 1980 : 97). 
 

Bentuk janggut pada Topeng Malang bermacam-macam, diantaranya: 

gembala atau kepelan, dan udan gerimis. Bentuk janggut gembala untuk Topeng 

gagahan seperti Topeng Klana dan Topeng gagahan (Sabrang).bentuk janggut 

udan gerimis untuk Topeng putra alusan seperti Topeng Gunungsari dan Panji. 
 

Bentuk janggut gembala dalam Topeng  gagahan seperti Topeng Klana 

dan Patih Sabrang yang menggambarkan watak gagah perkasa, jantan,dan 

perwira. Bentuk janggut udan gerimis seperti hujan rintik-rintik untuk Topeng 

putra alus dan lanyapan, yang menggambarkan watak kesatria yang halus dan 

lanyapan. (Tri Rahayu  1996 : 28 - 30). 
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3.2.3 Rumusan Konsep Dalam Penelitian Ini: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 5. Diagram / Skema Makna Simbolis Koreografi Tari Topeng 
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Dalam Koreografi Tari Topeng Malang terdapat makna simbolis yang 

tersembunyi, yang perlu diungkap keberadaannya, diantaranya geraknya, 

musiknya, desain lantainya, desain dramatik, rias dan busananya, jumlah penari, 

jenis kelamin dan postur tubuh, staging atau tempat pementasannya. 

3.2.4 Makna Simbolis Tari Topeng Dalam Ritual 

Tradisi Topeng sebenarnya sudah ada sejak orang-orang kuno pada jaman 

primitif, yaitu untuk upacara ritual, dengan menggunakan bunyi – bunyian benda 

– benda, seperti : gong, genta (gongseng), kecrek, klonong, untuk mengusir roh – 

roh jahat agar tidak mengganggu atau tidak masuk rumah. Hal ini ada kaitannya 

dengan tari Saman, yang dikembangkan oleh kaum Shamanisme dari Siberia 

(Sunarto dalam sidang Tesis UNNES : 2009). 

Tari Topeng pada awalnya dipakai dalam upacara kematian (tiwah) pada 

masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, yaitu penarinya memakai Topeng, 

dengan bentuk Topeng sebagai perwujudan roh leluhur yang harus dihormati. 

Upacara semacam ini sejenis dengan Tarian Shamanisme dari Siberia, Tari 

Topeng Huda – huda dari Batak, Tari Barong Landung dari Bali, Tari Topeng 

Legong dari Bali. Tari Topeng Tiwah untuk upacara kematian, Tari Topeng Huda 

– huda untuk upacara kematian, Tari Topeng Shamanisme untuk upacara 

menghadirkan roh nenek moyang / mengusir roh jahat, Tari Topeng Barong 

Landung untuk upacara menghormati roh leluhur cikal bakal setempat, drama tari 

Topeng bentuk untuk upacara kesuburan, Tari Topeng Legong untuk upacara 

piodalan (mendatangkan keselamatan desa atau masyarakat pendukungnya). 

(Hadi 2007 : 101). 
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Topeng Malang pada awalnya terbuat dari batu, untuk menutupi wajah 

jenazah para Bangsawan pada kerajaan Kanjuruhan Dinoyo kota Malang. 

Kerajaan pertama Jawa Timur dengan rajanya Prabu Gajayana, dalam upacara 

kematian (ritual). Kemudian berkembang untuk menari, dengan memakai Topeng 

yang terbuat dari kayu yang bercap sesuai dengan karakter masing – masing tokoh 

dalam upacara ruwatan, bersih desa, panen, mengusir roh jahat agar tidak 

mengganggu, dan untuk menghormati roh leluhur (nenek moyang). Disamping itu 

Tari Topeng malang juga untuk tontonan dan tuntunan. (Karimun 2007 : 

Wawancara). 

Tari Topeng Malang dalam pementasannya selalu menggunakan sesaji, 

dengan tujuan untuk memberi makan kepada roh – roh nenek moyang (leluhur) 

atau roh – roh halus, agar tidak mengganggu penonton dan pemain (penarinya). 

Kalau kita makan, maka mereka juga harus makan. (Munawi 2007 : Wawancara). 
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3.2.5 Rumusan Konsep Dalam Penelitian Ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 6 Diagram / Skema Makna Simbolis Tari Topeng Dalam Ritual 
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3.2.6 Makna Simbolis Tari Topeng Dalam Pendidikan Moral : 

 Tari Topeng Malang tidak hanya untuk upacara ritual, tetapi juga untuk 

tontonan dan tuntunan (pendidikan), karena mengandung nilai – nilai moral atau 

kemanusiaan, yang bisa memberikan nilai tambah pada generasi penerus. 

 Keberadaan tari dalam konteks pendidikan adalah dapat memberikan nilai 

tambah kepada orang lain, dengan berbagai macam pernyataan simbolisnya, yang 

sangat erat hubungannya dengan sistem budaya masyarakatnya. Nilai – nilai 

pendidikan diantaranya : nilai kepahlawanan (patriotisme), keberanian, tanggung 

jawab (Hadi 2007 : 113 – 114). 

3.2.7 Rumusan Konsep Dalam Penelitian Ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gb. 7 Makna Simbolis Tari Topeng Dalam Pendidikan Moral 

Makna Simbolis Tari 
Topeng Dalam 

Pendidikan Moral 

 
Keberanian 

 
Kepahlawanan 
(patriotisme) 

 
Tanggung jawab 

 
Cinta Kasih 

 
Kesetiaan 

 
Kerjasama 



40 

 

4. Rumusan Konsep Dalam Tesis Ini 
  

Dalam Tari Topeng Klana Prawirosekti juga terdapat koreografi dan 

makna simbolis yang tersembunyi dan perlu juga diungkap keberadaannya. 

 

 

 

 

 

 

Gb. 8. Diagram / Skema Hubungan Tari Topeng Klana Prawirosekti dengan 

Struktur Koreografis dan Makna Simbolis. 

Tari Topeng Klana Prawirosekti nduwe solah akeh, yoiku Gedrug 

Gawang, sembah, Panjeran, Labas Lamba, Labas Kerep, Bumi Langit, 

solah lombo, Solah Kerep, Ukelan, Usap Tangan, kencak miring, kencak 

tanjek, Jegogan, lembehan, Sereg, trap jamang, ngore rekmo, capeng, 

sangga asta, Singget. Tari Topeng Klana Prawirosekti iku Raja Sabrang 

sing sugih, gagah, kendel, setia karo Negoro, koyok sifate Kumbokarno. 

(Munawi 2006 : Wawancara). 

Artinya : 

Tari Topeng Klana Prawirosekti mempunyai beberapa ragam gerak, yaitu 

Gedrug Gawang, Sembah, Panjeran, Labas Lamba, Labas Kerep, Bumi 

Langit, Solah Lombo, Solah Kerep, Ukelan, Usap Tangan, Kencak Miring, 

Kencak Tanjek, Jegogan, Lembehan, Sereg, Trap Jamang, Ngore Rekmo, 

Tari Topeng Klana 
Prawirosekti 

Struktur 
Koreografis 

Makna 
Simbolis 
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Capeng, Sangga asta, Singget. Tari Topeng Klana Prawirosekti itu Raja 

Sabrang yang kaya, gagah, berani, setia terhadap negara seperti sifat 

Kumbokarno. (Munawi 2006 : Wawancara). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan Penelitian Kualitatif : 

Pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dalam bentuk naratif, dan 

pemahaman yang holistik ( interpretasi ) dengan latar belakang kontekstual. 

Dalam penelitian kualitatif harus banyak terjun ke masyarakat, untuk mengadakan 

kegiatan di lapangan, dengan tujuan menggali dan mengembangkan konsep 

pemahaman makna dari suatu fenomena. Peneliti sebagai instrument utama, yang 

ikut berperan serta di lapangan. Data bersifat longgar, yang diperoleh dari perilaku 

atau tindakan observasi,.dengan mendengar dan mencatat keterangan dari subjek 

penelitian, atau informasi mengajukan pertanyaan (wawancara). Di samping itu 

data juga dapat di peroleh melalui produk atau benda – benda yang berkaitan 

seperti dokumen, tulisan, foto, dan pita rekaman peristiwa dilapangan. Dalam 

penelitian kualitatif di lakukan secara sistematik atau teoritik, dengan 

menggunakan konsep – konsep atau teori – teori. Penelitian kualitatif bersifat 

humaniora atau subjektifisme, karena setiap manusia mempunyai persepsi dan 

pendapat yang berbeda. 

 Oleh sebab itu dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif 

fenomenologis, karena berdasarkan fenomena – fenomena, agar dapat 

mengungkapkan permasalahan yang dihadapi dilapangan secara keseluruhan ( 

holistik ). 
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2. Lokasi Penelitian : 

Penelitian ini dilakukan di Sanggar Tribuana  Kota Malang, karena banyak 

nara sumber primer yang bias memberikan informasi tentang Tari Topeng Klana 

Prawirosekti diantaranya :  

1) Munawi sebagai sesepuh Sanggar Tribuana yang sekaligus sebagai penari 

Topeng dan pengrawit serta dalang. 

2) Suwarno sebagai pengendang dan penata iringan di Sanggar Tribuana. 

3) Winata sebagai dalang dan pengrawit di Sanggar Tribuana. 

4) Siningsih sebagai sinden ( swarawati ) di Sanggar Tribuana. 
 

Di samping itu juga narasumber primer dari sanggar – sanggar lain, suatu 

misal : 

1. Pramono pernah sebagai dalang di Sanggar Tribuana walaupun sudah punya 

sanggar sendiri yaitu Mangun Darmo. 

2. Chatam ketua Sanggar Swastika pernah mempelajari Tari Topeng Klana 

Prawirosekti dari Munawi. 

3. Karimun sebagai ketua Sanggar Asmorobangun sebagai penari Topeng,  

pengendang,  pengrawit di sanggarnya sendiri. 

4. Rihadi mantan Kasie  Kebudayaan Dik Bud Kota Malang.  
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3. Peta Lokasi Sanggar Tribuana 

 

Gb. 9. Diagram / Skema Peta Lokasi Sanggar Tribuana Kota Malang. 

4. Sasaran Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi dasar atau fokus penelitian adalah 

struktur koreografi dan makna simbolis Tari Topeng Klana Prawirosekti sebagai 

kesenian tradisional khas kota Malang, yang perlu dilestarikan keberadaannya 

agar generasi penerus tetap mengenal, menyukai, dan mencintai yang akhirnya 

mau mempertahankan karena merasa memilikinya (andarbeni) 

4.1 Sumber Data : 

Data penelitian diperoleh dari narasumber primer dan skunder. 

Narasumber primer yaitu penari Topeng, penggendang (pengrawit), dalang, 

sinden, mantan Kasie Kebudayaan Dep Dik Bud kota Malang. Narasumber 

skunder yaitu sumber kepustakaan terkait, diantaranya buku – buku, makalah. 
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4.1.1 Munawi 

Lahir di Mangu Jatimulyo kota Malang tahun 1917. Beliau mulai menari 

Topeng usia 14 tahun, dan menikah usia 18 tahun yaitu tahun 1935. Beliau 

mempunyai seorang istri dan 8 orang anak. Beliau mempunyai ketrampilan 

sebagai penari Topeng pengendang (pengrawit), dan ndalang Wayang Topeng. 

Beliau dulu sebagai penari Topeng di group Wayang Topeng kecil di Mangu 

dengan dalang Naseri almarhum sampai tahun 1942, setelah itu vakum sampai 

tahun 1982 kemudian tahun 1983 aktif lagi yaitu di Sanggar Senaputra kota 

Malang, namun hanya setahun, kemudian vakum lagi sampai tahun 1999, sesepuh 

Topeng di kota malang  hanya tinggal satu - satunya  

4.1.2 Suwarno 

Lahir di Turen kabupaten Malang tanggal 19 mei 1957. Beliau mulai 

menabuh kendang (karawitan usia 20 tahun yaitu tahun 1977, dan menikah usia 

28 tahun yaitu tahun 1985. Beliau mempunyai seorang istri dan 2 orang anak. 

Beliau mempunyai ketrampilan dibidang seni tradisional Jawa (karawitan) secara 

otodidak. Tahun 2000 diangkat sebagai seksi karawitan di Sanggar Tribuana kota 

Malang sampai sekarang, sekaligus sebagai pengendang dan penata iringan. 

Beliau tinggal di Lesanpuro kota Malang. 

4.1.3 Winata 

Lahir di Bendho Pakisaji kabupaten Malang tanggal 5 desember 1947. 

Beliau memiliki ketrampilan dibidang seni musik tradisional Jawa (karawitan) 

dan dibidang seni pedalangan, secara otodidak. Beliau belajar karawitan mulai 

usia 12 tahun yaitu tahun 1959. Mulai belajar ndalang usia 40 tahun yaitu tahun 
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1987, yang mempunyai seorang istri dan 1 orang anak tahun 2000 diangkat 

sebagai dalang Wayang Topeng di Sanggar Tribuana kota Malang sampai 

sekarang, sesuai dengan saran Umbar almarhum. Dalang Sanggar Senaputra kota 

Malang. 

4.1.4 Chatam.  

Lahir di Ndoko Sumberejo Bantur Kabupaten Malang tahun 1943. Mulai 

melihat Tari Topeng tahun 1953, mulai main ludrug tahun 1958 sampai sekarang, 

mulai belajar Tari Topeng mulai tahun 1961 di Nggelaran Gondang Legi 

kabupaten Malang, kemudian di Kedungmangga, dan keliling ke daerah lain 

sampai tahun 1984 di Munawi, yaitu Tari Topeng Klana Prawirosekti. Kemudian 

tahun 1978 belajar seni tari di Bagong Kusudiarjo selama 6 bulan diberi tugas 

mengajar tari Malangan oleh Bagong Kusudiarjo.Beliau menikah usia 25 tahun 

yaitu tahun 1968, yang mempunyai seorang istri dan 1 orang anak. Beliau 

memiliki ketrampilan dibidang seni tari dan ludrug secara otodidak. Beliau 

sebagai ketua Sanggar Swastika kota Malang sampai sekarang. 

4.1.5 Rihadi. 

Lahir di Ponorogo tanggal 28 November 1939, menikah yang pertama usia 

28 tahun yaitu tahun 1967 dengan 1 orang anak, kemudian menikah yang kedua 

usia 31 tahun yaitu tahun 1970 dengan 5 orang anak kandung dan 6 orang anak 

tiri. Beliau Sarjana Muda dari IKIP Malang jurusan Pendidikan tahun 1962 

menjadi asisten dosen IKIP Surabaya tahun 1963 – 1969 dan sekaligus sebagai 

Kepala Biro Kesenian IKIP Surabaya. Tahun 1969 – 1972 menjadi Kepala Kantor 

Daerah Direktorat Jendral Kebudayaan Kota Malang. Tahun 1972 – 1975 menjadi 
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Kepala Kantor Pembinaan Kebudayaan kota Malang, tahun 1975 – 1995 menjadi 

Kepala Seksi Kebudayaan Dep Dik Bud kota Malang. Beliau memiliki 

keterampilan dibidang seni tari, seni musik tradisional Jawa  (gamelan), dan seni 

rupa yaitu membuat Topeng dari daur ulang kertas. Beliau tinggal di Anggrek 

Panda kota Malang. 

4.1.6 Karimun. 

Lahir di Kedungmonggo Pakisaji kabupaten Malang tahun 1919 mulai 

menari Topeng usia 14 tahun yaitu tahun 1933. Beliau menikah yang pertama 

secara syah usia 23 tahun yaitu 1942 dengan satu orang anak angkat. Kemudian 

menikah yang ke 2 s/d ke 6 secara siri, dan yang ke 7 juga secara syah tahun 1983, 

dengan 3 orang anak tiri. Beliau tidak dikaruniai anak kandung sama sekali. 

Beliau mempunyai keahlian dibidang seni tari, seni musik tradisional Jawa 

(karawitan) dan senirupa yaitu membuat Topeng dari kayu dan daur ulang kertas 

secara otodidak. Beliau tinggal di Kedungmonggo Pakisaji kabupaten Malang. 

Beliau menjadi ketua Sanggar Asmoro Bangun kabupaten Malang. 

4.1.7 Pramono 

Lahir di Tumpang Kabupaten Malang tahun 1951 mulai belajar ndalang 

mulai usia 14 tahun yaitu tahun 1965, mulai belajar karawitan mulai umur 19 

tahun yaitu tahun 1870. Mulai belajar Tari Topeng usia 21 tahun yaitu tahun 

1972. Beliau menikah yang pertama di usia 28 tahun yaitu tahun 1979 dengan 2 

orang anak, yang kedua usia 40 tahun yaitu tahun 1991 dengan 2 orang anak. 

Beliau mempunyai keahlian dibidang seni tari, seni musik tradisional Jawa 

(karawitan) secara formal dan seni pedalangan secara otodidiak. Beliau lulus dari 
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SMKI Surabaya jurusan seni karawitan tahun 1973, dan lulus dari ASTI Yogya 

jurusan seni tari tahun 1984. Beliau sebagai ketua Padepokan Seni Mangun 

Darmo Kabupaten Malang, beliau tinggal di Tumpang Kabupaten Malang. 

4.1.8 Siningsih. 

Lahir di Sumberjo Nggedhangan Gondang legi Kabupaten Malang tanggal 

8 Agustus 1957. Mulai nyinden usia 15 tahun yaitu tahun 1972, menikah yang 

pertama usia 15 tahun yaitu tahun 1972 dengan 1 orang anak, menikah yang 

kedua usia 34 tahun yaitu tahun 1991 dan tidak dikarunia anak. Beliau 

mempunyai ketrampilan dibidang seni suara (sinden) secara otodidak. Beliau 

tinggal di Kasin Ngaglik Kota Malang. Tahun 2000 diangkat sebagai sinden di 

Sanggar Tribuana Kota Malang. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, diantaranya observasi, 

wawancara, dan dokumentasi agar memperoleh data yang akurat dilapangan.  

5.1. Observasi  

Observasi adalah pengamatan di lapangan oleh peneliti. Dalam 

pengamatan ini yang diteliti adalah gerak Munawi sebagai narasumber primer 

pada Tari Topeng Klana Prawirosekti. Munawi diberi tahu agar lebih mudah 

memperoleh data yang diharapkan sehingga peneliti tidak menemui kesulitan di 

lapangan. Dalam observasi ini peneliti ikut serta di dalamnya sebagai partisipan 

dan sebagai instrumen yang utama, agar dapat mengungkap makna simbolis yang 

ada didalam struktur koreografi Tari Topeng Klana Prawirosekti, kesenian khas 

kota Malang. Observasi dilakukan dilapangan pada bulan Mei 2007. Sebagai 
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partisipan peneliti mempelajari tarinya secara struktur koreografi, yaitu menirukan 

gerak – geraknya dari berbagai ragam gerak (pola gerak) yang ada didalamnya, 

mendengarkan musiknya, menirukan gregetnya, dan mengamati ekspresinya.  

5.2. Wawancara 

Dalam wawancara boleh dilakukan secara terbuka dan boleh dilakukan 

secara tertutup. Wawancara terbuka adalah wawancara yang tidak terbatas dan 

dilakukan secara lisan.Wawancara tertutup adalah wawancara yang menggunakan 

questionery atau ceklist, dengan beberapa pertanyaan yang sudah disusun 

sedemikian rupa secara tertulis. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara 

terbuka, yang tidak terbatas, dan dilakukan secara lisan kepada narasumber 

primer, diantaranya : Munawi, Karimun, Chatam, dan Pramono. Pengendang 

(pengrawit) yaitu Suwarno. Dalang yaitu Winata. Sinden (swarawati) yaitu 

Siningsih. Mantan Kasie Kebudayaan Dep.Dik.Bud kota Malang yaitu Rihadi.  

5.2.1 Pendapat Munawi 

Tentang Tari Topeng Klana Prawirosekti, yaitu : seorang tokoh Raja 

Sabrang yang kaya, gagah berani, jujur, dan setia membela kebenaran seperti 

Kumbokarno.  

5.2.2 Pendapat Karimun  

Tentang Tari Topeng Klana Prawirosekti, yaitu : tokoh seorang Raja yang 

kaya, gagah perkasa, dan pemberani.  
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5.2.3 Pendapat Chatam 

Tentang Tari Topeng Klana Prawirosekti yaitu : karakter putra gagah 

yang mempunyai perbedaan struktur gerak, greget, dan kecepatan tempo dengan 

Tari Topeng Klana yang lain sehingga sulit untuk ditirukan.  

5.2.4 Pendapat  Pramono  

Tentang Tari Topeng Klana Prawirosekti, yaitu : mempunyai karakter 

asmara, tamak, sombong, dan kurang berhati – hati. 

5.2.5 Pendapat Suwarno  

Tentang Tari Topeng Klana Prawirosekti, yaitu : menggunakan gending 

gagak setra, boyo – boyo (bondo boyo), dengan pelog bem. 

5.2.6 Pendapat Winata 

Tentang Tari Topeng Klana Prawirosekti, yaitu : Seorang raja yang gagah 

berani tetapi tidak terlalu keras. 

5.2.7 Pendapat Siningsih  

Tentang Tari Topeng Klana Prawirosekti, yaitu : Seorang ratu sabrang 

yang gagah, keras, semangat. 

5.2.8 Pendapat Rihadi  

Tentang Tari Topeng Klana Prawirosekti, yaitu : Seperti sifat 

kumbokarno, yang mempunyai watak yang suci, setia, ksatria, dan tidak terlalu 

brangasan. Tari Topeng Klana Prawirosekti mempunyai keunikan pada ragam 

gerak Ukelan, Usap Tangan dengan pola lantai yang siku (kotak), bentuk dan 

warna Topeng tidak sama dengan yang lain, yaitu warna hijau dinding (ijo 

tembok), yang merupakan percampuran warna biru (nila), putih dan kuning. 
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5.3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah segala sesuatu yang ada dilapangan, diantaranya 

berupa foto, pita rekaman audio / VCD,  teks atau catatan. Dalam menelaah 

dokumen bisa dilakukan pencatatan, pengetikan, penyuntingan (alih tugas), 

pemotretan, rekaman (penyutingan). Dalam penelitian dilakukan pemotretan 

ragam gerak Tari Topeng Klana Prawirosekti, gerak Tari Topeng Klana 

Prawirosekti, Topeng Klana Prawirosekti, ugorampe busana Tari Topeng Klana 

Prawirosekti, narasumber primer diantaranya penari Topeng yaitu (Munawi, 

Karimun, Chatam, Pramono), pengendang (pengrawit) yaitu Suwarno, dalang 

yaitu Winata, sinden (swarawati) yaitu Siningsih, mantan Kasie Kebudayaan Dep 

Dik Bud Kota Malang yaitu Rihadi. Di samping itu juga dilakukan rekaman 

audio/VCD Tari Topeng Klana Prawirosekti, dan fragmen Wayang Topeng lakon 

(cerita) Prabu Klana Prawirosekti. Kemudian dilakukan pencatatan ragam gerak 

Tari Topeng Klana Prawirosekti, gerak Tari Topeng Klana Prawirosekti, musik 

(iringan) Tari Topeng Klana Prawirosekti, cerita tentang Prabu Klana 

Prawirosekti, makna – makna yang terkandung di dalamnya, serta dilakukan 

pengetikan dan penyuntingan (alih tulis) dari nara sumber sekunder diantaranya 

buku – buku, makalah, dan koran yang ada kaitannya dengan Tari Topeng Klana 

Prawirosekti. 
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6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Untuk memeriksa keabsahan data (verifikasi) diperlukan triangulasi, 

pencarian bukti yang negatif jika ada, diskusi antar teman sejawat, menguji dan 

memastikan makna, menghindari bias, dan memantapkan kualitas kesimpulan dari 

yang bersifat deskriptif sampai yang bersifat eksplanatory, dan yang bersifat 

konkret sampai yang lebih konsektual atau abstrak, sehingga data yang diperoleh 

benar – benar akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Beberapa cara yang dilakukan untuk mencapai (memperoleh) integrasi 

yang lebih baik dari data yang berbeda – beda, diantaranya : (1) Memperhatikan 

pola – pola geraknya, temanya, penggugusannya, dan pemilahannya. (2) 

Membangun suatu rangkaian yang logis dari beberapa bukti yang ada. (3) 

Membuat peraturan yang teoritis / konseptual. (4) Dilakukan wawancara dirumah 

informan (narasumber), agar tidak ketakutan, melainkan dalam situasi yang 

menyenangkan. Dalam penelitian kadang – kadang digunakan angka untuk 

menghitung frekuensi, agar dapat melihat dengan cepat apa yang telah diperoleh 

dalam data yang begitu banyak, untuk menguji dugaan (hipotesis), dan menjaga 

agar tetap jujur dalam analitis, serta untuk menghindari bias. 

Keabsahan data dilakukan triangulasi, yaitu dengan kroscek ke sumber 

data yang dianalisis. 

6. 1  Bentuk Gerak 

1. Gedrug Gawang  : 1 kali (450 : 4, 900 : 8, 1350 : 10, 1700 : 1, 1800 : 1) 

2. Sembahan : 1 kali (450 : 6, 900 : 4, 1350 : 11, 1700 : 1, 1800 : 8) 

3. Panjeran : 3 kali (450 : 3, 900 : 3, 1350 : 8, 1700 : 2, 1800 : 6, 1900 : 1) 
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4. Labas Lamba : 1 kali (450 : 1, 900 : 2, 1800 : 5) 

5. Bumi Langit : 1 kali (900 : 1, 1350 : 3, 1700 : 1, 1800 : 1) 

6. Jegogan : 1 kali (450 : 1, 1350 : 2, 1800 : 1) 

7. Labas Kerep : 1 kali (450 : 1, 900 : 2, 1350 : 2, 1800 : 3) 

8. Solah Lamba : 2 kali (90o : 2, 1350 : 7, 1800 : 1) 

9. Solah Kerep : 1 kali (1350 : 9, 1700 : 3) 

10. Ukelan : 1 kali (900 : 2, 1350 : 6, 2250 : 1) 

11. Usap Tangan : 12 kali (900 : 1, 1350 : 4, 1800 : 1) 

12. Lembehan : 8 kali (450 : 3, 900 : 2, 1350 : 5, 1900 : 2) 

13. Ngawe : 1 kali (450 : 2, 900 : 3, 1350 : 6, 1800 : 3, 1900 : 2) 

14. Kencak Miring : 1 kali (450 : 8, 900 : 1, 1350 : 5, 1700 : 3, 1800 : 3) 

Lamba 

15. Kencak Miring : 1 kali (450 : 8, 1350 : 5, 1700 : 2, 1800 : 2) 

 Kerep 

16. Kencak Tanjek : 1 kali (450 : 2, 900 : 3, 1350 : 2, 1700 : 3) 

 Lamba 

17. Kencak Tanjek : 1 kali (450 : 2, 1350 : 1, 1700 : 1., 1800 : 1) 

 Kerep 

18. Sereg : 2 kali (450 : 2, 900 : 2, 1350 : 2, 1700 : 1, 1800 : 2) 

19. Singget : 32 kali (450 : 4, 900 : 6, 1350 : 3, 1900 : 6, 1900 : 1) 

Keterangan : 

1) Volume 450 : 47 kali 

2) Volume 900 : 51 kali 
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3) Volume 1350 : 91 kali 

4) Volume 1700 : 18 kali 

5) Volume 1800 : 44 kali 

6) Volume 1900 : 6 kali 

6. 2   Teknik Gerak 

1. Gedrug Gawang  : 1 elemen,  bawah : 1 kali, tinggi : 1 kali  

2. Sembahan : 1 elemen, tinggi : 1 kali, bawah : 1 kali 

3. Panjeran : 3 elemen, bawah : 3 kali, tinggi : 3 kali 

4. Labas Lamba : 1 elemen, bawah : 1 kali, tinggi : 1 kali 

5. Bumi Langit : 1 elemen, tinggi : 1 kali bawah : 1 kali 

6. Jegogan : 1 elemen, tinggi : 1 kali bawah : 1 kali 

7. Labas Kerep : 1 elemen, bawah : 1 kali, tengah : 1 kali 

8. Solah Lamba : 2 elemen, tengah : 2 kali, bawah : 2 kali 

9. Solah Kerep : 1 elemen, tengah : 1 kali, bawah : 1 kali 

10. Ukelan : 1 elemen, tengah : 1 kali 

11. Usap Tangan : 12 elemen, tinggi : 12 kali 

12. Lembehan : 8 elemen, tengah : 8 kali, bawah : 8 kali 

13. Ngawe : 1 elemen, tinggi : 1 kali, bawah : 1 kali 

14. Kencak Miring : 1 elemen, bawah : 1 kali, tengah : 1 kali, tinggi : 1 kali 

  Lamba 

15. Kencak Miring : 1 elemen, bawah : 1 kali, tengah : 1 kali, tinggi : 1 kali 

  Kerep 
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16. Kencak Tanjek : 1 elemen, bawah : 1 kali, tengah : 1 kali 

  Lamba 

17. Kencak Tanjek : 1 elemen, bawah : 1 kali, tengah : 1 kali 

  Kerep 

18. Sereg : 2 elemen, bawah : 2 kali, tengah : 2 kali 

19. Singget : 32 elemen, tengah : 32 kali, bawah : 32 kali 

Keterangan : 

1. Elemen tinggi dilakukan : 23 kali 

2. Elemen tengah dilakukan : 51 kali 

3. Elemen  bawah dilakukan : 59 kali 

6. 3   Desain Lantai 

1. Gedrug Gawang  : 1 kali : titik ( )  

2. Sembahan : 1 kali : titik ( ) 

3. Panjeran : 3 kali ; titik ( ) 

4. Labas Lamba : 1 kali : kotak ( ) 

5. Bumi Langit : 1 kali : garis lurus mundur ke belakang ( ) 

6. Jegogan : 1 kali : titik ( ) 

7. Labas Kerep : 1 kali : angka delapan (8) 

8. Solah Lamba : 2 kali : titik ( ) 

9. Solah Kerep : 1 kali : garis lurus kiri dan kanan  

10. Ukelan : 1 kali : titik ( ) 

11. Usap Tangan : 12 kali : titik ( ) 

12. Lembehan : 8 kali : lingkaran ( ) 
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13. Ngawe : 1 kali : titik ( ) 

14. Kencak Miring : 1 kali : kotak ( ) 

  Lamba 

15. Kencak Miring : 1 kali : kotak ( ) 

  Kerep 

16. Kencak Tanjek : 1 kali : Zig Zag kotak  

  Lamba 

17. Kencak Tanjek : 1 kali : Zig Zag kotak 

  Kerep 

18. Sereg : 2 kali : garis lurus dan lingkaran 

19. Singget : 32 kali : garis lurus dan lingkaran 

Keterangan :  

1. Pola lantai titik  : 22 kali 

2. Pola lantai kotak   : 3 kali 

3. Pola lantai garis lurus : 34 kali 

4. Pola lantai lingkaran : 10 kali 

5. Pola lantai angka delapan : 1 kali 

6. Pola lantai zig zag kotak : 2 kali 
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7.  Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif, dengan melalui 3 

jalur kegiatan diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Karena merupakan upaya yang berlanjut dan berulang, hal ini dilakukan setelah 

pengumpulan data.  

Analisis terdiri dari 3 jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: 

reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan / verifikasi.(Miles Terj. Tjetjep 

1992 : 16 – 20). 

 Dalam reduksi data dilakukan pemilahan, penyederhanaan, pencatatan, 

pengabstrakan, dan transformasi data dasar yang muncul dilapangan, dengan 

tujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu, dan mengorganisasi data, agar dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. 

Dalam pemilahan dilakukan pengkodean pada data yang dipakai. Dalam 

penyederhanaan dan tranformasi data kualitatif dilakukan seleksi yang ketat, 

meringkas uraian secara singkat, menggolongkan kedalam pola yang lebih luas, 

yang menjurus kearah gagasan, baru untuk dimasukkan kedalam suatu matrik 

(penyajian data). 

 Dalam penyajian data berupa layar komputer, kaset VCD, kaset audio, 

foto, dan informasi yang gamblang tentang peristiwa yang terjadi dilapangan 

secara naratif, karena didalam penyajian data tersebut merupakan sekumpulan 

informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan, agar dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa 

yang harus dilakukan dari penyajian – penyajian tersebut. 
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 Untuk penarikan kesimpulan dilakukan  verifikasi yaitu tinjauan ulang 

pada catatan – catatan lapangan, bertukar pikiran diantara teman sejawat, untuk 

mengembangkan kesepakatan intersubjektif, dan untuk menempatkan temuan – 

temuan karena makna – makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, 

kekokohannya, dan kecocokannya, agar memperoleh validitasnya. Setelah matriks 

terisi kemudian ditarik kesimpulan awal, untuk mengambil keputusan dan 

menguji kesimpulan tersebut. 

7.1.  Reduksi Data 

 Dalam reduksi data diadakan pengkodean, diantaranya : Ragam Gerak 

diberi kode RG, Gerak diberi kode GR, Bentuk Gerak diberi kode BG, Teknik 

Gerak diberi kode TG, Desain Waktu (musik) diberi kode DW (DM),Desain Atas 

diberi kode DA, Desain Lantai (pola lantai) diberi kode DL (PL), Desain 

Dramatik diberi kode DD, Tata Cahaya (lighting) diberi kode TC (LT), Tata Rias 

diberi kode TR, Tata Busana diberi kode TB, Staging diberi kode TG, Gedrug 

Gawang diberi kode GG, Sembahan diberi kode SB, Panjeran diberi kode PJ, 

Jegogan diberi JG, Lembehan diberi kode LB, Ngawe diberi kode GW, Solah 

Lombo diberi kode SL, Solah Kerep diberi kode SK, Ukelan tengen diberi kode 

UKT, Ukelan Kiwo diberi kode UKK, Usap Tangan diberi kode UT, Kencak 

Miring Lombo diberi kode KML, Kencak Miring Kerep diberi kode KMK, 

Kencak Tanjek Lombo diberi kode KTL, Kencak Tanjek Kerep diberi kode KTK, 

Sereg diberi kode SR, Labas Lombo diberi kode LL, Labas Kerep diberi kode LK, 

Bumi Langit diberi kode BL, Singget Kipatan Sampur diberi kode SKS, Singget 

Sangga Asta diberi kode SST, Trap Jamang (Topong) diberi kode TJ, Capeng 
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(Klat Bahu) diberi kode KB, Ngore Rekmo (Koncer) diberi kode GR, Encotan 

diberi kode EC, Singget Seblak Sampur diberi kode SSS, Junjungan diberi kode 

JJ, Ngrawit diberi kode GW, Cadhongan diberi kode CD, Tebekan diberi kode 

TB, Daplangan diberi kode DP, Usapan diberi kode US, Anclapan diberi kode 

AC, Seregan diberi kode SRG, Gejugan diberi kode GJ, Tanjekan Tengen diberi 

kode TJT, Tanjekan Kiwo diberi kode TJK, Ranggah Menjangan diberi kode RM, 

Longokan (Ndengongok)diberi kode LG, Tolehan diberi kode TL, Malang Kerik 

diberi kode MK, Junjungan diberi kode JJ, Kotak (Segi Empat) diberi kode KT 

(SE), Lingkaran diberi kode LKR, Angka Delapan diberi kode AD, Garis Lurus 

diberi kode GL, Zig-Zag diberi kode ZZ, Titik diberi kode TT, Silang Lurus diberi 

kode SLR, Kerucut diberi kode KRC, Hijau Dinding (Ijo Tembok) diberi kode HD 

(IJ), Merah diberi kode MR, Kuning diberi kode KN, Biru diberi kode BR, Putih 

diberi kode PT, Hitam diberi kode HT, Hijau diberi kode HJ, Procenium diberi 

kode PC, Tempat Pentas diberi kode TP, Catatan Lapangan Wawancara diberi 

kode CLW, Catatan Lapangan Observasi diberi kode CLO, Back Drop diberi kode 

BD, Elemen Tinggi diberi kode ET, Elemen Tengah diberi kode EG, Elemen 

Bawah diberi kode EB, Tempo Lambat diberi kode TL, Tempo Cepat diberi kode 

TC, pola lantai titik diberi kode PL.TT, pola lantai lingkaran diberi kode PL.LKR, 

Pola lantai kotak diberi kode PL.KT, pola lantai gari diberi kode PL.GL, pola 

lantai zig – zag diberi kode PL.ZZ, pola lantai angka delapan diberi kode PL.AD, 

bunyi diberi kode BNY, tidak diberi kode TDK, kepahlawanan diberi kode PLW, 

keberanian diberi kode BRN, kesetiaan diberi kode STN, cinta kasih kepada 

sesama diberi kode CTK, kearifan diberi kode ARF,tanggung jawab diberi kode 
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TJW, kegagahan diberi kode GGH, keperkasaan diberi kode PKS, manten diberi 

kode MTN, khitan diberi kode KTN. 

7.2     Penyajian Data 

 Dalam penyajian data, berupa layar komputer, kaset VCD, kaset Audio, 

Foto, dan Informasi yang gamblang tentang peristiwa yang mengasikkan, di 

dalamnya terdapat beberapa macam ragam gerak, teknik gerak, pola lantai, desain 

waktu (musik), desain dramatik, jumlah penari, jenis kelamin dan postur tubuh, 

tata rias, tata busana, tata panggung (staging), tata cahaya (lighting), dan tema 

Tari Topeng Klana Prawirosekti. 

7.3      Penarikan Kesimpulan 

 Dalam penarikan kesimpulan dilakukan pengujian kebenaran, pengujian 

kekokohan dan kecocokan (validitasnya) tentang 2 (dua) fokus permasalahan Tari 

Topeng Klana Prawirosekti, diantaranya Struktur Koreografis Tari Topeng Klana 

Prawirosekti dan Makna Simbolis Tari Topeng Klana Prawirosekti. 

7.4      Analisis Holistik 

 Dalam analisis secara holistik dilakukan analisa secara menyeluruh dari 

seluruh data-data yang tersedia, yang meliputi: 

7.4.1     Analisis Tekstual (Koreografi) : 

Untuk menganalisis teksnya (koreografinya) dilakukan dengan menelaah 

bentuk geraknya, teknik geraknya, gaya geraknya, jumlah penarinya, jenis 

kelamin, dan postur tubuhnya, desain ruangnya, desain waktu (musik), desain 

dramatiknya, dan tata teknik pentasnya, karena semua itu merupakan satu 
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kesatuan yang saling berkaitan dan untuk mencapai validitas estetis sebuah 

komposisi tari (koregrafi). 

 Bentuk gerak dalam tari tidak akan hadir tanpa teknik, sementara gaya 

selalu menyertai bentuk gerak dan tekniknya. Bentuk gerak dalam tari adalah 

wujud dalam elemen gerak, ruang, dan waktu, untuk mencapai validitas estetis. 

Teknik adalah seluruh proses fisik dan mental penari untuk mewujudkan estetis 

dalam sebuah komposisi tari (koreografi), serta keterampilan penari untuk 

melakukan gerak. Gaya adalah ciri khas (corak) yang terdapat pada bentuk dan 

teknik gerak. Jumlah penari dalam koreografi di antaranya satu (solo), dan lebih 

dari satu (kelompok). Penari solo (tunggal) harus dapat memperlihatkan 

kualitasnya (kemampuannya) untuk menguasai teknik bentuk, teknik medium, 

teknik dalam instrument, mampu berkreatifitas dalam berimprovisasi, percaya 

diri, dan mempunyai stamina prima, karena apabila tidak dapat mempertahankan 

stamina atau mengatur stamina niscaya pertunjukan akan menjadi gagal total. 

Jenis kelamin berkaitan dengan karakter geraknya, diantaranya putra gagah yang 

berkarakter keras, kasar dan brangasan. Postur tubuh diantaranya tinggi besar, 

pendek kecil, gemuk, kurus. Ruang (area) adalah lantai tiga dimensi yang 

didalamnya seorang penari yang dapat mencipta suatu imaji dinamis, pola lantai, 

procenium stage. Struktur waktu dalam gerakan sebagai alat untuk 

mengembangkan secara kontinyu dan mengalihkan secara dinamis, sehingga 

menambah keteraturan tari yang terdiri dari tempo, ritme, dan durasi. Struktur 

dramatik dalam pertunjukan tari merupakan rangkaian kejadian dari permulaan, 

perkembangan klimaks dan penyelesaian. Tata teknik pentas merupakan 



62 

 

pendukung dalam pertunjukan tari yang meliputi tata cahaya, tata rias dan busana, 

serta properti. (Hadi 2007 : 24 – 25). 

Dalam bentuk gerak yang dianalisis diantaranya kesatuannya, 

pengulangannya, perpindahannya, rangkaiannya, dan klimaks, karena masing – 

masing mempunyai fungsi yang sangat penting dalam sebuah tari 

(koregrafi).Yang dimaksud kesatuannya yaitu kesatuan secara utuh dari aspek 

gerak, ruang, dan waktu atau keseluruhan bentuk yang terdiri dari pola – pola 

gerak atau ragam gerak yang dideskripsikan dan diberi identitas nama oleh penari 

atau koreografernya. Dalam ragam gerak terdiri dari beberapa gerak yaitu 

kesatuan dari unsur – unsur gerak yang sudah memiliki tema. Kemudian 

pengulangannya pada ragam geraknya, karena pengulanganya sangat penting agar 

tangkapan indera penglihatan tidak cepat hilang, sehingga dapat menampakkan 

keleluasaan bentuk koreografi. Perpindahannya yaitu gerak penghubung untuk 

menyambung ragam gerak yang satu dengan yang lain, sebagai pengikat agar 

terasa enak, jelas, logis, memberikan tenaga hidup, dan mengesankan. 

Rangkaiannya  yaitu kontinuitas dari awal dan perkembangan, serta akhir 

(penyelesaian). 

Kesatuan (unity) sangat penting dalam bentuk gerak (koreografi), karena 

mengandung pengertian satu yang utuh dari aspek gerak, ruang, dan waktu yang 

siap dihayati dan dimengerti. Pengulangan (repetisi) sangat penting dalam bentuk 

gerak, agar tangkapan inderawi penglihatan tidak cepat hilang, karena sifat tari 

terjadi dalam waktu sesaat, dan dapat memperlihatkan keleluasaan bentuk 

koreografi. Perpindahan (transisi) untuk menyambung dari gerak yang satu ke 
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gerak yang lain, agar lebih efektif untuk menciptakan kesatuan (keutuhan) dan 

berfungsi sebagai pengikat, oleh sebab itu harus logis, terasa enak, jelas, dan 

memperlihatkan keleluasaan gerakan, memberikan tenaga hidup dari bentuk gerak 

sebelumnya, serta sebagai pengenalan pindah bentuk gerak berikutnya, sehingga 

nampak utuh dan mengesankan. Rangkaian adalah kontinuitas sebuah tarian yang 

menarik perhatian para pengamat, dan harus dialami dari awal sampai akhir, 

sehingga menopang vitalitas dan intensitas pengalaman, agar mengesankan. 

Klimaks adalah titik puncak dari perkembangan yang memberi arti dari kehadiran 

permulaan, perkembangan, dan akhir (penyelesaian). (Hadi 2007 : 25 – 29).  

Dalam teknik gerak yang dianalisis diantaranya teknik bentak, teknik 

medium dan teknik instrumen, karena ketiga – tiganya harus dipahami oleh penari 

dan penata tari dalam membentuk sebuah komposisi tari. Penari dan penata tari 

harus mempunyai bakat dan kepekaan untuk merasakan masalah – masalah 

bentuk. Sikap badan yang dianalisis di antaranya tulang punggung, tulang belikat, 

tulang rusuk, bahu, dada, perut, lutut, paha badan, kaki, jari, tolehan (pandangan 

mata), ekspresi wajah (Topeng), leher, dan kepala. 

 Masalah – masalah bentuk dalam komposisi tari diantaranya elemen gerak, 

ruang, dan waktu. Teknik medium dalam tari adalah gerak, karena gerak sebagai 

dasar ekspresi dari pengalaman emosional yang terwujud dalam instrumen tubuh 

penari sebagai alat ekpresi yang menghasilkan medium gerak, diantaranya teknik 

pernapasan, kelenturan tubuh (elastisitas), control muskulus, dan stamina. Teknik 

control keseimbangan tubuh sangat penting agar dapat menguasai dan stabil, 

sehingga tidak jatuh ketika melakukan gerakan tekukan, uluran, putaran, liukan, 
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ayunan, goyangan, getaran, kembang kempis (berdenyut), berjalan, lari, lompat, 

loncat, belole, bergulung- gulung dan meluncur. (Hadi 2007 : 29 – 32). 

Dalam gaya gerak yang dianalisis adalah ciri khas (corak) yang terdapat 

dalam bentuk dan teknik gerak, yang ada kaitannya dengan pembawaan pribadi 

(individual) penari maupun koreografer, ciri sosial budaya, geografis dan daerah 

yang melatar belakangi kehadiran bentuk dan teknik Topeng Klana Prawirosekti, 

karena gaya gerak penari dan koreografer sebagai prinsip titik tolak. 

 Gaya pemahamannya mengarah pada konteks ciri khas atau corak yang 

terdapat pada bentuk dan teknik gerak yang menyangkut pembawaan pribadi atau 

individual, ciri sosial budaya, geografis, dan kedaerahan yang melatar belakangi 

kehadiran bentuk dan teknik tari. Gaya gerak tari sesuai dengan ciri khas pribadi 

(individual) yang bermacam – macam dan bervariatif, sehingga menjadi prinsip 

yang kuat. Budaya yang melatar belakangi Tari Jawa yaitu seolah – olah bertumpu 

pada lantai atau bumi, tidak banyak gerakan melompat dan penuh ornament atau 

variasi gerak tangan, sehingga nampak berat dan kokoh.  (Hadi 2007 : 33 – 35). 

7.4.2      Analisis kontekstual (Makna Simbolis) : 

Untuk menganalisis kontekstual (makna simbolisnya) dilakukan secara 

holistik (menyeluruh) dengan ilmu lain yang ada hubungannya dengan sosial 

budaya, diantaranya pendidikan, kepercayaan, kepariwisataan. Pendidikan yaitu 

yang bisa memberi nilai tambah bagi orang lain, diantaranya mempunyai nilai 

kepahlawanan, keberanian, tanggung jawab, kerjasama, kedisiplinan, ketrampilan, 

kepatuhan, etika dan tata krama. Kepercayaan yaitu yang ada hubungannya 

dengan penyembahan (pemujaan) kepada roh nenek moyang (Leluhur), Dewa 
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atau yang Maha Kuasa. Kepariwisataan yaitu ada hubungannya dengan 

perdagangan (bisnis), diantaranya singkat dan padat. Singkat ada kaitannya 

dengan waktu pementasan.Padat ada kaitannya dengan volume (isi tarinya). 

Proses kreatif dalam simbolisasi ide dan perasaan yang ditransformasikan 

kedalamberbagai aktifitas kesenian tidak dapat lepas dari konteks budaya. Seni 

pertunjukan tari memiliki latar belakang denganfenomena sosial budaya, seperti 

agama, politik, pendidikan, ekonomi, pariwisata dan sebagainya. (Hadi 2007 : 97 

– 98). 

Disamping itu untuk mengungkap makna yang tersembunyi digunakan 

akal budi sistem penandaan yang dibentuk menurut kesepakatan masyarakat 

setempat yang memiliki budaya atau seniman yang memiliki simbol tersebut. 

Suatu misal : ragam gerak Labas Lamba menggambarkan simbol kegagahan. 

Bahan – bahan koreografi yang dianalisis secara simbolis diantaranya gerak dan 

mimik (mime), musik iringan, tata rias (make up), tata busana, kata (bahasa) dan 

tata panggung. 
 

Segala sesuatu yang hadir diatas panggung dalam pertunjukan teater atau 

tari adalah tanda, diantaranya kata (bahasa), nada (paralinguistik), mime (mimik), 

gesture, gerak, tata rias (make up), gaya (model), tata rambut, tata busana, setting 

panggung (tata panggung), tata cahaya (stage lighting), musik, tata suara (sound 

effect). (Kowzan dalam Hadi 2007 : 93 – 94).  
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7.5    Rumusan Konsep Dalam Penelitian Ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 10. Diagram / Skema Teknik Analisis Data. 
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 Dalam penelitian ini menggunakan model analisis Miles Terj. Tjetjep, 

yang terdiri dari 3 jalur kegiatan, yang terjadi secara bersama – sama yaitu : 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi, untuk 

membangun wawasan umum analisis kualitatif serta sebagai upaya yang berlanjut, 

berulang, dan terus menerus atau susul – menyusul. 
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BAB IV 

STRUKTUR KOREOGRAFIS  

TARI TOPENG KLANA PRAWIROSEKTI 

1. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

1.1 Sumber Data 

Data diperoleh dari pengamatan (observasi) dilapangan, yaitu semua 

peristiwa yang terjadi secara menonjol di lapangan. Kemudian diperoleh dari hasil 

wawancara, yaitu segala sesuatu yang dikatakan oleh narasumber primer maupun 

informasi secara lisan. Disamping itu data juga diperoleh dari deskripsi informasi 

yang berasal dari dokumentasi foto, rekaman pita audio dan VCD, serta teks dari 

narasumber sekunder atau referensi beberapa buku dan makalah. Beberapa 

narasumber primer atau informan yang biasa memberikan informasi tentang Tari 

Topeng Klana Prawirosekti, diantaranya Munawi, Karimun, Suwarno, Chatam, 

Rihadi, Winata, Siningsih, Pramono. Informasi dokumentasi foto yang terdiri dari 

beberapa ragam gerak, gerak, pola lantai, bentuk dan warna topeng, bentuk dan 

warna busana. Teks dari narasumber sekunder (referensi) beberapa buku, 

diantaranya Topeng Malang (Pertunjukan Drama Tari Tradisional di daerah 

Kabupaten Malang) oleh Murgiyanto dan Munardi, Drama Tari Wayang Topeng 

Malang oleh Supriyanto dan Pramono, Panji Citra Pahlawan Nusantara oleh 

Supriyanto, Topeng Tradisional Malang oleh Rihadi, Teknik Dasar Bentuk Gerak 

Tari dalam Wayang Topeng Malang oleh Tri Rahayu, Topeng Tradisional Malang 

oleh Rihadi. 
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1.2  Data Hasil Wawancara 

1.2.1 Narasumber Primer Munawi 

(1) Narasumber Primer Munawi sesepuh Topeng sanggar Tri Buana kota 

Malang mengatakan bahwa : “Tari Topeng Klana Prawirosekti 

menggambarkan seorang tokoh raja yang kaya, gagah berani, jujur, dan setia 

membela kebenaran seperti sifat Kumbakarna. Prabu Klana Prawirosekti 

dari Negara Dulang Mas, yang masih perjaka (Bahasa Jawa : Joko 

Kumalakara). Beliau menyuruh adiknya yang bernama Prawironcono untuk 

melamar Dewi Kumudaningrat yaitu putri Prabu Pengarang dari Kerajaan 

Ngurawan. Agar lamarannya diterima maka foto yang dipergunakan untuk 

melamar adalah foto Prawironcono, karena Prawironcono memiliki wajah 

yang tampan seperti Gunung Sari, sedangkan Dewi Kumudaningrat 

memiliki wajah yang cantik seperti Dewi Sekartaji. Namun sudah setengah 

tahun lamanya Prawironcono tak kunjung datang sehingga beliau marah dan 

mengajak kedua patihnya yang bernama Prawirogoro dan Prawironggodo 

untuk menyusul ke Negara Ngurawan. Setelah tiba disana ternyata 

Prawironcono sedang berkasih mesra dengan Dewi Kumudaningrat. 

Kemarahan Prabu Klana Prawirosekti semakin menjadi, akhirnya terjadilah 

perang saudara. Datanglah Raden Panji Inukertopati (Panji Kuda 

Bawasrenggo) putra Prabu Lembu Amiluhur Raja Jenggalamanik untuk 

melerai dan merestui pernikahan Prawironcono dengan Dewi 

Kumudaningrat, karena Raden Panji adalah saudara sepupu (Bahasa. Jawa : 

misanan) Dewi Kumudaningrat. Ayahanda Raden Panji adalah kakaknya 
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ayahanda Dewi Kumudaningrat. Prabu Klana Prawirosekti kecewa terhadap 

Prawironcono karena disuruh melamar kok diambil sendiri (Bahasa. Jawa : 

Dikongkon ngelamar kok di pek dhewe). Dari keterangan Munawi dapat 

disimpulkan bahwa Tari Topeng Klana Prawirosekti berkarakter Putra 

gagah yang pemberani, jujur, dan setia membela kebenaran, walaupun 

dilalui dengan peperangan.    

(2) Tari Topeng Klana Prawirosekti mempunyai beberapa ragam gerak, 

diantaranya :  Gedrug Gawang, Panjeran, labas lombo, Labas Kerep, 

Jegogan, solah lombo, Solah Kerep, Ukelan, Usap Tangan, kencak miring, 

kencak tanjek, Sereg. Banyak yang mempelajari Tari Topeng Klana 

Prawirosekti, tetapi hanya sedikit yang bisa menirukan geraknya. Dari 

keterangan Munawi dapat disimpulkan bahwa Tari Topeng Klana 

Prawirosekti ragam geraknya sulit untuk ditirukan, sehingga sulit untuk 

berkembang di masyarakat. Oleh sebab itu Tari Topeng Klana Prawirosekti 

harus sering diadakan pelatihan.  

(3) Tari Topeng Klana Prawirosekti tidak sama dengan Tari Topeng Klana 

yang lain seperti Tari Topeng Klana Yogya maupun Tari Topeng Klana 

Surakarta. Munawi mengatakan bahwa : Tari Topeng Klana Prawirosekti 

menggunakan gending gagak setro patet 8, boyo - boyo patet 9 dan rembe 

patet 8 miring, jika tampilnya sore menggunakan gending gagak setro, jika 

tampilnya tengah malam menggunakan gending boyo – boyo, dan jika 

tampilnya pagi (Bahasa. Jawa : para esuk) menggunakan gending rembe. 

Sebelum gending gagak setro diawali ada – ada dalang yaitu : Gentos carios 
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posinten ingkang lenggah wonten negari Dulang Mas kejawi Prabu Klana 

Prawirosekti ngerantos ingkang rayi Prawironcono laminipun setengah 

tahun, lajeng piyambakipun duka medhal saking Keraton, gedrug – gedrug 

lir kadi dhandang rebut penclokan. Baru buka gending gagak setro lir kadi 

dhandang rebut penclokan artinya gagak yang berebut tempat hinggap. 

Gending Gagak Setro Pl.8 :  

 

 c     : 6 5 4 ⏐ 2 4 5 6 ⏐ 5 4 2 1 ⏐ 4 2 4 5  

 

Sebelum gending Boyo-boyo (Bondoboyo) didahului oleh ada-ada dalang, 

yaitu :  

Nalika semanten Prabu Klana Prawirosekti medal saking alun-alun 

Dulang Mas, lampahipun lembak-lembak lir boyo nyabrang segoro, 

artinya : jalannya lembak – lembak seperti buaya yang menyeberang 

lautan. 

Baru buka gending “Boyo-boyo”  
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Gending Boyo – boyo Pl. 9 (Pl. Bem) 
 

Bk : . . . . . ⏐ 6 6 5 3 ⏐ . 5 . 2 ⏐ . 1 . 6  

 

a : 3 5 6 3   5 2 1 6    2  3 2 1   6 5 3 2 

   3 2 3 5    6 5 3 2   1 6 5 3    5 2 1 6  

Sebelum gending rembe didahului oleh ada – ada dalang, yaitu : 

Nalika semanten Prabu Klana Prawirosekti mlebet wonten taman 

Ngurawan, mirsani Prawironcono kalian Dewi Kumudaningrat, lajng 

piyambakipun duka, tandangipun kadi banteng nembe ketaton. 

Gending Rembe Pl. 8 miring  

Bk :   . . . .  ⏐ 6 1 6 5 ⏐ . 3 . 2 ⏐ . 3 . 5  

 

a :  . 6 . 3     . 6 . 5     . 1 . 2      . 1 . 6 

    . 1 . 2     . 1 . 6     . 3 . 2      . 3 . 5  

 

Tari Topeng Klana Prawirosekti tidak sama dengan Tari Topeng Klana 

yang lain, seperti Tari Topeng Klana Yogya dan Solo, Tari Topeng Klana Yogya 

menggunakan gending Bendrong, Pucung Rubuh, Bendrong, dan Tari Topeng 

Klana Solo menggunakan gending Bendrong-gangsaran, Bendrong, Ngelik, 

Pucung Rubuh, Bendrong, Eling-Eling Patet 5, Sampak.  

 

Gending Tari Topeng Klana Yogya 

Bk : . . . . . ⏐ . 5 . 2 ⏐ . 5 . 2 ⏐ . 5 . 3  
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a : . 5 . 3 ⏐ . 5 . 2 ⏐ . 5 . 2    . 5 . 3    2x 

b   . 5 . 3 ⏐ . 5 . 2  . 3 . 2    . 6 . 5  

c   . 5 . 3     6 5 6 5   2 6 1 2   5 4 2 1 

   5 6 1 2    5 4 2 1    3 5 3 2    6 1 6 5 

 

c : 6 5 4 ⏐ 2 4 5 6 ⏐ 5 4 2 1 ⏐ 4 2 4 5 

1. Lagon patet 6 

Gending Bendrong patet 6 

Bk : . 5 . 2 . 5 . 2 . 5 . 3 

A. 

                 N      P   N      P   N      P   N 

 -  - 5 - 3 ⏐ - 5 - 2 ⏐ - 5 - 2 ⏐ - 5 - 3 

 -  - 5 - 3 ⏐ - 5 - 2 ⏐ - 5 - 2 ⏐ - 5 - 3 

 -  - 1 - 6 ⏐ - 1 - 5 ⏐ - 1 - 5 ⏐ - 1 - 6 

 -  - 2 - 3 ⏐ - 2 - 1 ⏐ - 6 - 5 ⏐ - 2 – 3 

B. Pucung rubuh : (alternatif) 

 -  2 3 5 ⏐ - 2 3 5 ⏐ 2 3 5 6⏐ 1 2 6 5 

 2 6 5 3  ⏐-  -  - 6 ⏐ - - -  5 ⏐ -  -  - 2 

 -  -  - 2  ⏐-  3  5 -⏐ 2 3 5 6 ⏐1 2 6 5 

 3 6 5 3  ⏐ 

C. Kembali ke – A 

 -  - 5 - 3 ⏐ - 5 - 2 ⏐ - 5 - 2 ⏐ - 5 - 3 

 -  - 5 - 3 ⏐ - 5 - 2 ⏐ - 5 - 2 ⏐ - 5 - 3 
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 -  - 1 - 6 ⏐ - 1 - 5 ⏐ - 1 - 5 ⏐ - 1 - 6 

 -  - 2 - 3 ⏐ - 2 - 1 ⏐ - 6 - 5 ⏐ - 2 – 3 

Lagon penutup patet 6 

Gending Tari Topeng Klana Surakarta 

I. Ada – ada 

II. Bendrong 

Bk :   . . . . . ⏐ . 5 . 2 ⏐. 5 . 2 ⏐. 5 . 3   

a    :   . 5 . 3 ⏐ . 5 . 2 ⏐. 5 . 2   . 5 . 3 

III. Gangsaran / miring 

 Bk :   . . . . . ⏐. 5 . 2 ⏐. 5 . 2 ⏐. 5 . 3     2x 

 

. 2 . 3⏐. 2 . 1 ⏐. 6 . 5 ⏐. 2 . 3      1x 

. 5 . 3⏐. 5 . 2 ⏐. 5 . 2 ⏐. 5 . 3      2x 

. 5 . 3⏐. 5 . 2 ⏐. 5 . 2 ⏐. 5 . 6      1x 

IV. Bendrong - ngelik 

6 5 3 2 ⏐1 2 3 5 ⏐6 5 3 2 ⏐1 2 3 5 

1 1 . .   ⏐1 2 3 5 ⏐3 2 3 1 ⏐ 3 2 3 5 

(Dari irama II ke irama I) 

 

 

V.    Eling – eling 

5 5 5 5 ⏐2 2 2 2 ⏐2 2 2 2 ⏐3 3 3 3 

6 6 6 6 ⏐6 6 6 6 ⏐2 2 2 2 ⏐5 5 5 5 
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Dari keterangan Munawi dapat disimpulkan, bahwa Tari Topeng Klana 

Prawirosekti keunikan dibidang musiknya, yaitu gendingnya tidak sama dengan 

Tari Topeng yang lain. 

(4) Tari Topeng Klana Prawirosekti memiliki pola lantai lantai kotak (segi 

empat), lingkaran, garis lurus, zig – zag. Munawi mengatakan pola lantai itu 

adalah pola menari. Ragam gerak menggunakan pola lantai kotak (segi 

empat) adalah ragam gerak labas lombo, dan kencak miring, yang 

menggunakan pola lantai zig – zag adalah ragam gerak kencak tanjek, yang 

menggunakan pola lantai lingkaran adalah ragam gerak lembehan, yang 

menggunakan pola lantai lurus adalah Bumi Langit, yang menggunakan 

gerak berhenti adalah ragam gerak Ukelan, Usap Tangan, solah lombo, 

Panjeran, Jegogan. Dari keterangan Munawi dapat disimpulkan bahwa Tari 

Topeng Klana Prawirosekti lebih banyak menggunakan desain lantai garis 

lurus dan kotak (segi empat). 

(5) Tari Topeng Klana Prawirosekti menurut Munawi mempunyai ugorampe 

busana yang bermacam – macam, diantaranya celana pendek, rapek, 

pedhang – pedhangan, sabuk, stagen, sampur, gongseng, bodhong, topong, 

koncer, keris, pols deker atau gelang, sumping. Dari keterangan Munawi 

dapat disimpulkan bahwa Tari Topeng Klana Prawirosekti busananya 

dominan warna merah. 

(6) Tari Topeng Klana Prawirosekti menurut Munawi penarinya memakai 

Topeng yang berwarna hijau dinding (ijo tembok), mata lebar (telengan), 

kumis rambut tebal, bibir terkatup kuat (nggreget), berjanggut, dan 



76 

 

bergodheg. Dari keterangan Munawi dapat disimpulkan bahwa Tari Topeng 

Klana Prawirosekti penarinya memakai Topeng yang berwarna hijau 

dinding (ijo tembok) sebagai rias gagah pada tari tersebut. 

(7) Tari Topeng Klana Prawirosekti menurut Munawi sering dipakai pada acara 

– acara pesta, seperti pada acara pernikahan, khitan, karena mengandung 

keindahan yang bisa menarik penonton. 

1.2.2    Karimun 

Karimun sesepuh Sanggar Asmorobangun sebagai narasumber sekunder 

mengatakan bahwa: Tari Topeng Klana Prawirosekti menggambarkan tokoh 

seorang Raja yang kaya, gagah perkasa, pemberani. Dari keterangan Karimun 

bahwa Tari Topeng Klana Prawirosekti memiliki karakter yang gagah perkasa, 

pemberani. 

Tari Topeng Klana Prawirosekti sering dipergunakan untuk resepsi, 

diantaranta resepsi pernikahan, khitan, karena mengandung keindahan yang bisa 

menarik penonton. 

1.2.3    Suwarno 

Suwarno pengendang Sanggar Tri Buana sebagai narasumber sekunder, 

mengatakan bahwa : Tari Topeng Klana Prawirosekti mengunakan gending 

Gagak setra, Boyo – boyo notasinya sama persis dengan gending Bondoboyo, 

yaitu menggunakan pelok bem. Dari keterangan Suwarno dapat disimpulkan 

bahwa gending Bondoboyo sama persis dengan gending Boyo – boyo. 
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1.2.4    Chatam  

Chatam ketua Sanggar Swastika, sebagai narasumber sekunder, 

mengatakan bahwa : Tari Topeng Klana Prawirosekti mempunyai karakter yang 

sama dengan Tari Topeng Klana yang lain, seperti : Tari Topeng Klana 

Sewandono, yaitu karakter putra gagah, namun ada perbedaan struktur gerak, 

greget, dan kecepatan tempo, sehingga geraknya sulit ditirukan oleh orang lain. 

Walaupun banyak yang mempelajari tari tersebut, namun tidak bisa persis dengan 

gaya Munawi. Tari Topeng Klana Prawirosekti  tarian khas kota Malang yang 

langka, oleh sebab itu perlu dilestarikan. Dalam konteks Budaya Jawa 

mengandung makna : Satu kesatuan yang utuh dari berbagai cabang seni, 

diantaranya, seni tari, seni musik, seni sastra, seni rupa, yang saling berkaitan 

saling mendukung. Tari Topeng Klana Prawirosekti merupakan tokoh dalam 

lakon Wayang Topeng Malang. Menari Topeng itu sama dengan berdoa dilakukan 

dengan penuh konsentrasi. Tanpa konsentrasi, maka akan berantakan (Bahasa. 

Jawa : Morat – marit). Jadi tari openg itu tidak hanya sekedar tontonan, tetapi 

juga tuntunan. Tari Topeng Klana Prawirosekti dalam istilah Bahasa Jawa jika 

(diutak – atik mathuk), yaitu mengandung makna : Klana artinya berkelana 

(Bahasa. Jawa : Nyabrang) ke daerah lain. Prawiro artinya perwira (mempunyai 

jiwa kepahlawanan atau patriotisme). Sekti artinya kuat (Bahasa. Jawa : Digdoyo). 

Dari keterangan Chatam dapat disimpulkan bahwa Tari Topeng Klana 

Prawirosekti mempunyai karakter putra gagah, dengan struktur gerak, greget, dan 

kecepatan tempo yang menggambarkan tokoh seorang pahlawan yang sakti 

mandraguna (kuat) dan suka berkelana ke daerah lain (Tari Topeng Klana 
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Prawirosekti musiknya menggunakan gamelan Jawa, yang terdiri dari berbagai 

macam garis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh, yang saling berkaitan dan 

saling mendukung, jika hanya salah satu yang dibunyikan, maka tidak akan terjadi 

gending Jawa. Makna gending Jawa (gamelan) sama dengan Tari Topeng Klana 

Prawirosekti, yaitu mempunyai satu kesatuan yang utuh, yang saling berkaitan 

dan saling mendukung. 

Tari Topeng Klana Prawirosekti sering dipergunakan untuk resepsi, 

diantaranya resepsi pernikahan, khitan, karena mengandung keindahan. 

1.2.5    Rihadi 

Rihadi mantan Kepala Seksi Kebudayaan Dep Dik Bud kota Malang, 

sebagai nara sumber sekunder mengatakan bahwa :  

(1) Tari Topeng Klana Prawirosekti mempunyai watak yang suci, jujur, dan 

setia atau disebut aluamah, seperti sifat Kumbokarno, walaupun wujudnya 

raksasa, tetapi berwatak ksatria, yang tidak terlalu berangasan atau amarah 

seperti Tari Topeng Sewandono yang bersifat seperti Dasamuka. Tari 

Topeng Klana Prawirosekti mempunyai keunikan pada ragam gerak, 

Ukelan, Usap Tangan, dengan motif gerak dan pola lantai yang berbentuk 

siku, gending, bentuk dan warna Topeng sehingga tidak sama dengan Tari 

Topeng Klana yang lain. Sebelum menari Topeng harus mengenali karakter 

Topengnya dahulu, atau berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan penarinya 

(Bahasa. Jawa : sambuten dhisik). Dari keterangan Rihadi dapat disimpulkan 

bahwa Tari Topeng Klana Prawirosekti mempunyai watak yang suci, jujur, 

dan setia atau aluamah dan tidak berangasan. 
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(2) Tari Topeng Klana Prawirosekti menurut Rihadi menggunakan pola lantai 

yang siku, dalam filosofi Jawa Topeng Malang mengambil dari kiblat 4 atau 

4 arah hadap (di otak). Seperti Tari Beskalan sebelum solah makan nyirik 

belok kanan setiap ganti arah hadap.  

(3) Topeng Klana Prawirosekti berwarna hijau dinding (ijo tembok), yang 

merupakan percampuran warna biru (nila) dengan kuning dan putih, (hijau / 

nila) sehingga mempunyai nilai aluamah yaitu jujur dan setia, mutma’inah 

(putih) yaitu suci, supiyah (kuning) yaitu nafsu asmara, keluhuran dan 

keagungan. Warna Topeng mengambil dari 4 warna pokok, yaitu merah 

artinya amarah, nila / biru artinya setia, jujur, putih artinya kebajikan, suci, 

kuning artinya nafsu asmara, keluhuran, dan keagungan. Merah = Amarah, 

Biru / Nila = Aluamah, Putih = Mutma’inah, Kuning = Supiyah. 

Beda dengan Topeng Klana Sewandono, berwarna merah mempunyai 

watak amarah, angkara murka, sombong, berangasan, gagah perkasa, semena – 

mena seperti sifat Dasamuka (amarah) 

(4) Topeng Klana Prawirosekti atau Klana yang lain dalam pembuatannya 

didahulukan bersamaan dengan Topeng Gunungsari dan Bapang, karena 

ketiga tokoh itu primadonanya, setelah jadi diwadhahi kanthong kain putih 

yang didalamnya diberi kembang, dan sajen, mantra baru di selamati 

(Bahasa. Jawa : Diselameti) Tumpeng Kabuli, baru membuat yang lain.  

(5) Tari Topeng Klana Prawirosekti sering dipergunakan untuk resepsi, 

diantaranta resepsi pernikahan, khitan, karena sangat menarik, unik dan 

indah. 
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1.2.6    Winata 

Winata dalang sanggar Tri Buana kota Malang sebagai narasumber  

sekunder, mengatakan bahwa :  

(1) Tari Topeng Klana Prawirosekti mempunyai sifat seperti Raja yang banyak 

dibidang pemerintahan dan kekeluargaan. Ada sifat positif dan ada 

negatifnya. Dalam Wayang Topeng terdapat aliran kepercayaan. 

(2) Warna Topeng menurut ilmu Kejawen ada 4 macam, yaitu: Merah = Keras, 

Putih = Suci, Hijau = Tidak terlalu keras, tetapi masih ada lemahnya sedikit, 

Kuning = Luhur. Dari keterangan Sampe Winata dapat disimpulkan bahwa : 

Tari Topeng Klana Prawirosekti mempunyai sifat yang tidak terlalu keras 

tetap masih ada lemahnya, yaitu gagah, berani seperti pahlawan.  

(3) Tari Topeng Klana Prawirosekti sering dipergunakan untuk resepsi, 

diantaranya resepsi pernikahan, khitan, karena mengandung keindahan. 

1.2.7    Siningsih 

Siningsih sinden Sanggar Tribuana kota Malang sebagai narasumber 

sekunder mengatakan bahwa : Tari Topeng Klana Prawirosekti menggambarkan 

Ratu, sabrang yang gagah suka marah, geraknya keras, semangat (Bahasa. Jawa : 

Tenanan), seperti sifat Baladewa. 

  Tari Topeng Klana Prawirosekti sering dipergunakan untuk resepsi, 

diantaranya resepsi pernikahan, khitan, karena mengandung keindahan 

1.2.8    Pramono 

Pramono ketua Padepokan Seni Mangundarmo, sebagai narasumber 

sekunder mengatakan bahwa :  
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(1) Tari Topeng Klana Prawirosekti menggunakan gending gagak setro, Boyo – 

boyo, dan Rembe. Jika tampilnya sore hari menggunakan gending gagak 

setro, jika tampilnya tengah malam menggunakan gending boyo – boyo 

(bondoboyo), namun jika tampilnya menjelang pagi (para esuk) 

menggunakan gending rembe patet 8 miring. Yang membedakan tampilnya 

adalah patet gending. 

(2)   Tari Topeng Klana Prawirosekti dalam lakon mempunyai karakter asmara 

Klana, tamak, sombong, dan kurang berhati – hati (Bahasa. Jawa : kurang 

ati – ati), yang menganggap segala keinginannya dapat tercapai dengan 

menggunakan kekuasaan, kekayaan, dan kesaktiannya, suatu misal : 

Melamar calon istri tidak dilaksanakan sendiri, melainkan menyuruh orang 

lain, padahal seharusnya dilakasanakan sendiri. Dalam koreografi ada watak 

yang mbanyol (gecul), yaitu ada ragam geral lembehan, yang kendangnya 

dang tak – dang tak dlong. Sehingga dalam lakon kalau dia gandrung itu 

sudah pas, karena menggambarkan orang yang jatuh cinta (Bahasa. Jawa : 

Gandrung atau kasmaran). Kemudian menunjukkan orang yang sombong, 

yaitu pandangannya keatas (Bahasa. Jawa : Ndangak) badannya kedepan 

(Bahasa, Jawa : Ndegeg), menunjukkan gagah perkasa yaitu volume 

geraknya lebar (besar). 

(3) Tari Topeng Klana Prawirosekti sering dipergunakan untuk resepsi, 

diantaranya resepsi pernikahan, khitan, karena mengandung keindahan. 
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1.3 Data Hasil Dokumentasi  

1.3.1 Ragam Gerak Tari Topeng Klana Prawirosekti 

Tari Topeng Klana Prawirosekti mempunyai beberapa ragam gerak, 

diantaranya : Gedrug Gawang, Panjeran, Labas Lamba, Labas Kerep, Jegogan, 

Solah Lombo, Solah Kerep, Ukelan, Usap Tangan, Lembehan (Penthangan), 

Ngawe, Kencak Miring, Kencak Kerep, Kencak Tanjek, Sereg, Gerak Penghubung 

(Singget), dengan penari Munawi. 

1.3.1.1 Ragam Gerak Gedrug Gawang 

Ragam Gerak Gedrug Gawang mempunyai beberapa gerak, diantaranya : 

Kipatan sampur, Gedrugan, Sangga Asta, Ngare Rekmo (Koncer), Capeng, Trap 

Jamang (Topong), Seblak Sampur. Ragam Gerak Gedrug Gawang adalah berdiri 

di pintu panggung dengan kaki tanjek dan menggedrugkan kaki kanan, sehingga 

genta (Gongseng) berbunyi untuk memberikan aksen pada irama musik 

iringannya, yang sebelumnya diawali dengan kipatan sampur kiri dan kipatan 

sampur kanan. Tangan kanan lurus ke samping kanan, tangan kiri di tekuk di 

depan dada kiri, telapak tangan menghadap ke samping kanan, Telapak tangan 

kanan menghadap ke depan dengan jari telunjuk ditekuk namun tidak menyentuh 

ibu jari. Kaki merendah (mendhak) dengan volume besar (lebar) kemudian 

dilanjutkan  Songgo Asto, yaitu tangan kiri menyangga tangan kanan di depan 

dada. Ngore Rekmo (Koncer) yaitu mengusap rambut (Koncer) kanan dan kiri, 

Capeng yaitu membetulkan letak Klat Bahu, Trap Jamang (Topong) yaitu 

membetulkan jamang (Topong), Seblak Sampur Kanan, dan Sembah yaitu kedua 

tangan didepan wajah, kaki berdiri Tanjek dengan volume besar. 
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Gb. 1.1 Gerak Kipatan Sampur 

Yaitu mengipatkan Sampur kiri disertai melangkahkan kaki kiri dan 

menyeblakkan Sampur kanan disertai melangkahkan kaki kanan. 
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Gb. 1.2 Gerak Gedrugan 
 

Yaitu menggedrugkan kaki kanan dengan posisi kedua kaki Tanjek, tangan kanan 

lurus ke samping kanan, telapaknya menghadap ke samping kanan, dengan ujung 

jari mengarah ke depan. tangan kiri di tekuk di depan dada kiri, telapaknya 

menghadap ke depan, dengan ujung jari mengarah serong kanan atas.  



85 

 

 

Gb. 1.3  Gerak Awal Sangga Asta 
 

Yaitu tangan kanan bergerak dari samping kanan ke depan dada, telapaknya 

menghadap ke samping kanan, dengan ujung jari mengarah ke depan. Tangan kiri 

di tekuk di depan dada kiri, telapaknya menghadap ke samping kanan, dengan 

ujung jari mengarah serong kanan atas. Kedua kaki berdiri tanjek, kaki kanan 

agak maju ke depan, dengan ujung jari mengarah keluar, pandangan lurus ke 

depan. 
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Gb. 1.4 Gerak Sangga Asta 

Yaitu tangan kanan di tekuk di depan dada kanan, telapaknya menghadap ke 

bawah di depan mulut, dengan ujung jari mengarah ke samping kiri.  Tangan kiri 

di tekuk di depan lambung kiri, telapaknya menghadap ke perut, dengan ujung jari 

mengarah ke bawah. Kedua kaki berdiri tanjek, kaki kanan agak maju ke depan, 

ujung jarinya mengarah keluar, pandangan lurus ke depan. 
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Gb. 1.5  Gerak Ngore Rekmo (Koncer) 

Yaitu mengusap rambut (koncer) kanan dilanjutkan kiri. Tangan kanan di tekuku 

di samping kanan, telapaknya menghadap ke atas di depan perut, dengan ujung 

jari mengarah ke samping kiri. Tangan kiri di tekuk di samping kiri, telapaknya 

menghadap ke telinga di samping telinga kiri, dengan ujung jari ke belakang. 

kedua kaki berdiri tanjek, ujung jarinya mengarah keluar, pandangan serong 

kanan depan. 
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Gb. 1.6  Gerak Capengan (Klat Bahu) 

Yaitu membetulkan letak klat bahu kanan dan kiri pada lengan atas secara 

bergantian. Tangan kanan lurus serong bawah di samping kanan, telapaknya 

menghadap ke belakang, dengan ujung jari mengarah ke samping kanan. Tangan 

kiri di tekuk di depan dada, telapaknya menghadap ke samping kanan di dekat 

siku kanan, dengan ujung jari mengarak ke atas.  Kedua kaki berdiri tanjek, kaki 

kanan agak maju, dengan ujung jari mengarah keluar. Pandangan ke samping 

kanan. 
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Gb. 1.7  Gerak Trap Jamang (Topong) 
 

Yaitu membetulkan jamang (topong) yang disertai gedheg. Kedua tangan 

memegang  topong, pandangan lurus ke depan. Kedua kaki berdiri tanjek, ujung 

jarinya mengarah keluar. 
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Gb. 1.8 Gerak Seblak Sampur 

Yaitu menyeblakkan sampur kanan ke depan, dengan melangkahkan kaki kanan 

ke depan. Tangan kanan lurus ke depan, telapaknya menghadap ke kanan, dengan 

ujung jari mengarah ke depan. Tangan kiri di tekuk di depan dada. Telapaknya 

menghadap ke kanan dengan ujung jarinya mengarah serong kanan atas. 

Pandangan lurus ke depan. 
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1.3.1.2 Ragam Gerak Sembah  

Ragam gerak sembah mempunyai beberapa gerak diantaranya, kipatan 

sampur, sangga asta, Sembahan, ngore rekmo (koncer), capeng, trap jamang 

(topong), seblak sampur. Ragam gerak sembah adalah berdiri di tengah panggung 

belakang dengan kaki tanjek dan menggedrugkan kaki kanan, sehingga genta 

(gongseng) berbunyi untuk memberikan aksen pada irama musik iringannnya, 

yang sebelumnya diawali dengan kipatan sampur kiri dan kipatan sampur kanan. 

Tangan kanan lurus ke samping kanan, tangan kiri di tekuk di depan dada kiri, 

telapak tangan menghadap ke samping kanan. Telapak tangan kanan menghadap 

ke depan dengan jari telunjuk di tekuk namun tidak menyentuh ibu jari. Kaki 

merendah (mendak) dengan volume besar (lebar), kemudian dilanjutkan sangga 

asta yaitu tangan kiri menyangga tangan kanan di depan dada, seblak sampur 

kanan kemudian sembah yaitu kedua tangan di depan wajah dengan telapaknya 

menempel berhadapan. Ngore rekmo (koncer) yaitu mengipatkan rambut (koncer 

kanan dan kiri). Di lanjutkan capeng yaitu membetulkan letak klat bahu, trap 

jamang (topong) yaitu membetulkan jamang (topong), seblak sampur kanan, 

dengan menyilangkan kaki kiri dan melangkahkan kaki kanan. 
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Gb. 2.1 Gerak Kipatan Sampur 

Yaitu mengipatkan Sampur kiri disertai melangkahkan kaki kiri di depan kaki 

kanan, kemudian menyeblakkan Sampur kanan dan disertai melangkahkan kaki 

kanan ke samping kanan. Pandangan serong kanan. 
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Gb. 2.2 Gerak Sangga Asta 

Yaitu tangan kanan di tekuk di depan dada kanan, telapaknya menghadap ke 

bawah di depan mulut, dengan ujung jari mengarah ke samping kiri. Tangan kiri 

di tekuk di depan lambung kiri, telapaknya menghadap ke perut, dengan ujung jari 

mengarah ke bawah. Kedua kaki berdiri tanjek, kaki kanan agak maju ke depan, 

dengan ujung jari mengarah keluar. Pandangan lurus ke depan. 
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Gb. 2.3 Gerak Sembahan 

Yaitu kedua telapak tangan bertemu berhadapan di depan wajah, dengan ujung 

jari mengarah ke depan. Kedua kaki berdiri tanjek, ujung jari mengarah keluar, 

dengan menggedrugkan kaki kanan agar genta (gongseng) pada pergelangan kaki 

kanan berbunyi sehingga dapat  memberikan aksen pada irama iringannya. 

Pandangan lurus ke depan. 
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Gb. 2.4 Gerak Ngore Rekmo (Koncer) 

Yaitu mengusap rambut (koncer) kanan dan kiri bergantian. Tangan kanan di 

tekuk di samping, telapaknya menghadap ke atas di depan pinggul, dengan ujung 

jari mengarah ke kiri. Tangan kiri di tekuk di samping, telapaknya menghadap ke 

telinga di samping telinga, dengan ujung jari mengarah ke atas. Kedua kaki berdiri 

tanjek, dengan ujung jari mengarah keluar, pandangan serong kanan. 
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Gb. 2.5 Gerak Capengan (Klat Bahu) 
 

Yaitu membetulkan letak klat bahu kanan dan kiri bergantian pada lengan atas, 

Tangan kanan lurus serong kanan bawah, telapaknya menghadap ke belakang, 

dengan ujung jari mengarah ke samping. Tangan kanan di tekuk di depan dada, 

telapaknya menghadap ke kanan di dekat siku kanan, dengan ujung jari mengarah 

ke atas. Kedua kaki berdiri tanjek, kaki kanan agak ke depan, dengan ujung jari 

mengarah keluar. Pandangan lurus ke samping. 
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Gb. 2.6 Gerak Trap Jamang (Topong) 

Yaitu kedua tangan memegang topong disertai gedheg. Kedua kaki berdiri tanjek, 

dengn ujung jari mengarah keluar. Pandangan lurus ke depan. 
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Gb. 2.7 Gerak Seblak Sampur 
 

Yaitu tangan kanan menyeblakkan sampur ke depan. Tangan kanan lurus ke 

depan, telapaknya menghadap ke kanan, dengan ujung jari menghadap ke depan. 

Tangan kiri di tekuk di depan dada kiri, telapaknya menghadap ke kanan, dengan 

ujung jari mengarah ke atas. Pandangan lurus ke depan. 
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1.3.1.3 Ragam Gerak Panjeran 

Ragam Gerak Panjeran mempunyai beberapa gerak, diantaranya : 

Junjungan, Sangga Asta, Ngore Rekmo (koncer), Capeng (klat bahu), Trap 

Jamang (topong), Seblak Sampur, dan Gejugan. Ragam Gerak Panjeran adalah 

mengangkat kaki kanan dan menggerakkan pergelangan kaki agar genta 

(gongseng) berbunyi, sehingga bisa memberikan aksen irama musik iringannya, 

kaki kiri berdiri lurus sebagai tumpuan. Tangan kanan lurus ke samping kanan 

dengan telapak menghadap ke kanan dan ujung jari mengarah ke depan. Tangan 

kiri di tekuk di depan dada dengan telapak menghadap ke depan dan ujung jari 

mengarah ke kanan. Dilanjutkan Sangga Asta yang diawali tangan kanan dari 

samping kanan mengarah ke depan dada, sehingga telapak tangan kanan berada 

didepan mulut yang menghadap ke bawah, tangan kiri menyangga siku kanan di 

depan lambung dngan telapak tangan menghadap ke perut, kemudian Ngore 

Rekmo (koncer) yaitu mengusap rambut (koncer) kanan kemudian kiri. Diteruskan 

capeng (klat bahu) yaitu membetulkan klat bahu kanan dan kiri pada lengan atas. 

Kemudian Trap Jamang (topong) yaitu membetulkan jamang (topong), dan 

seblak sampur yaitu menyeblakkan sampur kanan di sertai langkah kaki kiri, dan 

gejug kaki kanan kedua tangan terdaplang yaitu lurus ke samping. 
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Gb. 3.1a Gerak Junjungan 

Yaitu mengangkat kaki kanan dengan menggetarkan pergelangannya agar Genta 

(gongseng) berbunyi untuk memberi aksen pada musik iringannya. Tangan kanan 

lurus ke kanan dengan telapak tangan menghadap ke kanan dan ujung jari 

mengarah ke depan. Tangan kiri di tekuk di depan dada dengan telapak 

menghadap ke depan ujung jari mengarah ke kanan. Pandangan lurus ke depan. 
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Gb. 3.1b Gerak Junjungan 

Yaitu mengangkat kaki kanan dengan menggetarkan pergelangannya agar Genta 

(gongseng) berbunyi untuk memberi aksen pada musik iringannya. Tangan kanan 

lurus ke kanan dengan telapak tangan menghadap ke kanan dan ujung jari 

mengarah ke depan. Tangan kiri di tekuk di depan dada dengan telapak 

menghadap ke depan ujung jari mengarah ke kanan. Pandangan lurus ke depan. 
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Gb. 3.2 Contoh Kaki kanan yang sedang memakai  

Genta (Gongseng) pada gerak Junjungan. 
 

Yaitu pergelangan kaki kanan di getarkan, sehingga genta (gongseng) berbunyi 

untuk memberikan aksen pada musik iringannya. 
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Gb. 3.3 Gerak Awal Pada Gerak Sangga Asta 
 

Yaitu tangan kanan bergerak dari samping mengarah ke depan dada, telapaknya 

menghadap ke kanan, dengan ujung jari mengarah ke depan. Tangan kiri di tekuk 

di depan dada kiri, telapaknya menghadap ke kanan, dengan ujung jari mengarah 

serong kanan atas. Pandangan lurus ke depan. 
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Gb. 3.4 Gerak Sangga Asta 
 

Yaitu tangan kanan di tekuk di depan dada, telapaknya menghadap ke bawah di 

depan mulut, dengan ujung jari mengarah ke kiri. Tangan kiri di tekuk di depan 

lambung, dengan ujung jari mengarah ke bawah. Pandangan lurus ke depan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

 

Gb. 3.5 Gerak Ngore Rekmo (koncer) 

Yaitu  tangan kanan dan kiri mengusap rambut (koncer) secara bergantian. 

Tangan kanan ditekuk di samping, telapaknya mengahadap ke atas di depan 

pinggul, dengan ujung jari mengarah ke kiri. Tangan kanan di tekuk di samping, 

telapaknya menghadap ke telinga di samping telinga, dengan ujung jari mengarah 

ke belakang. Pandangan serong kanan. 
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Gb. 3.6 Gerak Capeng (klat bahu) 
 

Yaitu membetulkan letak klat bahu kanan dan kiri pada lengan atas secara 

bergantian. Tangan kanan lurus ke samping, telapaknya menghadap ke belakang, 

dengan ujung jari mengarah ke kanan. Tangan kiri di tekuk di depan dada, 

telapaknya mengahadap ke kanan di dekat siku kanan, dengan ujung jari 

mengarah ke atas. Pandangan ke kanan. 
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Gb. 3.7  Gerak Trap Jamang (topong) 

Yaitu ke dua tangan memegang  jamang (topong) yang disertai gedheg. 

Telapaknya menempel pada topong, dengan ujung jari mengarah ke atas. 

Pandangan lurus ke depan. 
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Gb. 3.8 Gerak Seblak Sampur 
 

Yaitu menyeblakkan sampur kanan ke depan. Tangan kanan lurus ke depan, 

telapaknya menghadap ke kanan, dengan ujung jarinya mengarah ke depan. 

Tangan kiri di tekuk di depan dada kiri, telapaknya menghadap ke depan, dengan 

ujung jarinya mengarah ke kanan. Pandangan lurus ke depan. 
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Gb. 3.9 Gerak Gejugan 

Yaitu menggejugkan kaki kanan di dekat kaki kiri. Kedua tangan lurus ke 

samping. Telapak tangan kanan menghadap ke kanan dengan ujung jari mengarah 

ke depan. Telapak tangan kiri menghadap ke dalam, dengan ujung jari mengarah 

ke bawah. Pandangan serong ke kanan. 
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1.3.1.4    Ragam Gerak Labas Lamba 

Ragam Gerak Labas Lamba, yaitu berjalan lurus ke depan yang selalu 

belok ke kiri pada setiap arah hadap, dan di akhiri kembali menghadap kedepan 

dengan volume besar. Kedua tangan lurus ke samping kanan, telapak tangan 

kanan menghadap ke kanan dengan ujung jari mengarah ke depan, telapak tangan 

kiri menghadap ke dalam dengan ujung jari mengarah ke bawah. Setiap belok ke 

kiri  kedua tangan sangga asta dan pandangan kedepan. 
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Gb. 4.1a Gerak langkah Ndaplang 

Yaitu berjalan dengan langkah kaki yang lebar kedepan,  kedua tangan lurus ke 

samping (ndaplang), telapak tangan kanan menghadap ke kanan, ujung jari 

mengarah ke depan, telapak tangan kiri menghadap ke dalam dengan ujung jari 

mengarah ke bawah 
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 Gb. 4.1b Gerak langkah Ndaplang 

Yaitu berjalan dengan langkah kaki yang lebar kedepan,  kedua tangan lurus ke 

samping (ndaplang), telapak tangan kanan menghadap ke kanan, ujung jari 

mengarah ke depan, telapak tangan kiri menghadap ke dalam dengan ujung jari 

mengarah ke bawah 
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Gb. 4.2 Gerak Gejugan Sangga Asta 

Yaitu menggejugkan kaki kanan di dekat kaki kiri, disertai gerak sangga asta. 

Tangan kanan di tekuk di depan dada kanan, telapaknya menghadap ke kiri di 

depan wajah, dengan ujung jari mengarah ke atas. tangan kiri di tekuk di depan 

lambung, telapaknya menghadap ke perut, dengan ujung jari mengarah ke 

bawah.pandangan lurus ke depan. 

 

 

 

 

 



114 

 

1.3.1.5    Ragam Gerak Bumi Langit 

Ragam gerak Bumi Langit terdiri dari beberapa gerak, diantaranya : 

Seblak Sampur, Bumi Langit. 

 

 

 

Gb. 5.1 Gerak Seblak Sampur 

Yaitu tangan  kanan menyeblakkan sampur ke depan, di sertai melangkahkan kaki 

kanan ke depan. Telapak  tangan kanan lurus ke depan, telapaknya menghadap ke 

kanan, dengan ujung jari mengarah ke depan. Tangan kiri di tekuk di depan dada 

kiri, telapaknya menghadap ke depan, ujung jari mengarah ke kanan. Pandangan 

lurus ke depan. 
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Gb. 5.2a Gerak Bumi Langit 

Yaitu kedua kaki berdiri tanjek dengan volume besar, ujung jarinya mengarah 

keluar. Tangan kanan di tekuk di samping, telapaknya menghadap ke wajah, 

dengan ujung jari mengarah ke wajah. Tangan kiri lurus serong bawah di 

samping, telapaknya menghadap ke pinggul, dengan ujung jari mengarah ke 

pinggul. Pandangan lurus ke samping kanan. 
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Gb. 5.2b Gerak Bumi Langit 

Yaitu kedua kaki berdiri tanjek dengan volume besar, ujung jarinya mengarah 

keluar. Tangan kanan di tekuk di samping, telapaknya menghadap ke wajah, 

dengan ujung jari mengarah ke wajah. Tangan kiri lurus serong bawah di 

samping, telapaknya menghadap ke pinggul, dengan ujung jari mengarah ke 

pinggul. Pandangan lurus ke samping kanan. 
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1.3.1.6  Ragam Gerak Labas Kerep 

Ragam Labas Kerep mempunyai beberapa gerak, diantaranya : Seblak 

Sampur, Bumi Langit. Ragam gerak Labas Kerep adalah  melangkahkan kaki ke 

kiri, dilanjutkan seblak sampur kanan yang disertai langkah kaki kanan. 

Kemudian Bumi Langit kanan dengan disertai mundur ke belakang. Telapak 

tangan menghadap ke depan wajah, ujung jari mengarah ke wajah, lengan kiri 

lurus serong di belakang, telapak tangan menghadap ke dalam dengan ujung jari 

mengarah ke bawah. Pandangan ke samping kanan atas bergantian ke bawah. 
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Gb. 6.1 Gerak Seblak Sampur 

Yaitu tangan kanan menyeblakkan sampur ke depan, disertai melangkahkan kaki 

kanan ke depan. Tangan kanan lurus ke depan, telapaknya menghadap ke kanan di 

depan wajah, dengan ujung jari mengarah ke depan. Tangan kiri di tekuk di depan 

dada kiri, telapaknya menghadap ke depan, dengan ujung jari mengarah ke kanan. 

Pandangan lurus ke depan. 
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Gb. 6.2 Gerak Bumi Langit 

Yaitu kedua kaki berdiri tanjek dengan volume besar, ujung jarinya mengarah 

keluar. Tangan kanan di tekuk di samping, telapaknya menghadap ke wajah, 

dengan ujung jari mengarah ke wajah.Tangan kiri lurus serong bawah di samping 

kiri, telapaknya menghadap ke pinggul, dengan ujung jari mengarah ke pinggul. 

Pandangan lurus ke samping kanan. 
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1.3.1.7  Ragam Gerak Jegogan 

 

Gb. 7. Gerak Jegogan 

Ragam gerak Jegogan adalah kedua kaki berdiri tanjek dengan volume 

besar, ujung jarinya mengarah keluar. Kedua tangan berkacak pinggang (malang 

kerik) dengan menoleh ke kanan dan ke kiri, disertai ndengongok setiap kali mau 

menoleh. Ragam gerak Jegogan mempunyai beberapa gerak, diantaranya tanjekan 

malang kerik, tolehan, encotan, ndengongok. Beberapa gerak diantaranya : 
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Gb. 7.1 Gerak Tanjekan 

Yaitu kedua kaki berdiri tanjek dengan volume besar, dengan posisi merendah 

(mendhak), ujung jarinya mengarah keluar. Kaki kanan agak maju ke depan, kaki 

kiri agak ke belakang.  
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Gb. 7.2 Gerak Encotan 

Yaitu kedua kaki berdiri dengan volume besar, kaki kanan agak maju ke depan, 

kaki kiri agak mundur ke belakang dengan ujung jari mengarah keluar. Kedua 

kaki  bergerak lurus dan di tekuk secara bergantian. 
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Gb. 7.3 Gerak Malang Kerik 

Yaitu kedua tangan di tekuk di samping dengan punggung telapak tangan 

menempel pada pinggul, telapaknya menghadap ke belakang dengan ujung jari 

mengarah ke bawah. 

 

 

 

 

Gb. 7.4 Gerak Tolehan 

Yaitu kepala menoleh step by step ke kanan dan ke kiri secara bergantian. 
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Gb. 7.5 Gerak Ndengongok 

Yaitu kepala di tarik ke atas ketika pandangan ke samping kanan atau ke kiri 

secara berganti, seperti melihat pada bagian atas. 
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1.3.1.8    Ragam Gerak Solah Lamba 

Ragam gerak Solah Lamba mempunyai beberapa gerak, diantaranya : 

ngerawit, encotan, kipatan sampur. Ragam gerak Solah Lamba adalah kedua kaki 

berdiri tanjek dengan volume besar, kedua tangan ngerawit di teruskan encotan, 

tangan kanan lurus ke depan, jari gaya mangap, telapaknya menghadap ke depan, 

ujung jari mengarah ke atas. Tangan kiri ditekuk di depan dada, telapak 

menghadap ke kanan, ujung jari kiri mengarah ke atas kemudian kipatan sampur, 

yaitu mengipatkan sampur ke kiri disertai tolehan ke kiri dan bergantian ke kanan. 
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Gb. 8.1 Gerak Ngrawit 

Yaitu kedua kaki berdiri tanjek dengan volume besar, ujung jarinya mengarah 

keluar. Kedua tangan di tekuk di depan dada dan di gerakkan ke atas dan ke 

bawah secara bergantian. Tangan kanan menghadap ke wajah, dengan ujung jari 

mengarah ke kiri. Telapak tangan kiri menghadap ke dada, dengan ujung jari 

mengarah ke dada. Pandangan lurus ke depan. 
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Gb. 8.2 Gerak Encotan 

Yaitu kedua kaki berdiri tanjek dengan volume besar, telapaknya mengarah 

keluar. Tangan kanan lurus ke depan, telapaknya mengahadap ke depan, dengan 

ujung jari mengarah ke atas. Tangan kiri di tekuk di depan dada kiri, telapaknya  

menghadap ke depan, dengan ujung jari mengarah ke kanan. Pandangan ke depan. 

Badan di hentakkan ke bawah, sehingga ke dua kaki lurus dan di tekuk secara 

bergantian. 
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Gb. 8.3 Gerak Kipatan Sampur 

Yaitu kaki berdiri tanjek dengan volume besar, tangan atas ukel dan tangan bawah 

mengipatkan sampur ke samping kiri dan bergantian ke samping kanan. Telapak 

tangan atas menghadap ke samping dengan ujung jari menghadap ke atas, telapak 

tangan bawah menghadap keluar dengan ujung jari mengarah ke depan, kedua 

telunjuk di tekuk bertemu dengan ujung jari. 
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1.3.1.9    Ragam Gerak Solah Kerep 

Ragam gerak Solah Kerep adalah kedua kaki berdiri tanjek dengan volume 

besar, kedua tangan ndaplang yaitu menengadah di depan dada, pandangan ke 

depan, dilanjutkan kedua tangan memukul ke depan (nebek), telapaknya 

menghadap ke bawah dengan ujung jari mengarah ke bawah, kemudian kedua 

tangan membuka ke samping serong bawah, telapaknya menghadap ke atas 

dengan ujung jari mengarah ke depan, pandangan ke arah telapak tangan kanan, 

diteruskan tangan kanan sangga asta ke samping kanan bawah, telapaknya 

menghadap ke atas dengan ujung jarinya menghadap ke arah tangan kanan 

(serong kanan atas). Tangan kiri lurus ke samping kiri bawah. Kemudian Bumi 

Langit, yaitu tangan kanan Ngawe ke samping kanan atas, telapaknya menghadap 

ke dalam, ujung jari mengarah ke bawah, tangan kiri lurus ke samping kiri bawah, 

telapaknya menghadap ke dalam dengan ujung jari mengarah ke bawah. Hal ini 

dilakukan bergantian ke kanan dan ke bawah. Ragam gerak Solah Kerep memiliki 

beberapa gerak diantaranya : cadhongan, tebekan, daplang, sangga asta, dan 

Bumi Langit. 
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Gb. 9.1 Gerak Cadhongan 

Yaitu kedua kaki berdiri tanjek dengan volume besar, kedua tangan menengadah 

di depan dada, telapaknya menghadap ke atas dengan ujung jari mengarah ke 

depan, pandangan ke depan. 
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Gb. 9.2 Gerak Tebekan 

Yaitu kedua kaki berdiri tanjek, kedua tangan memukul di depan dada, telapaknya 

menghadap ke bawah dengan ujung jari mengarah ke bawah, pandangan ke depan. 
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Gb. 9.3 Gerak Daplangan 

Yaitu kedua kaki berdiri tanjek dengan volume besar, kedua tangan dibuka ke 

samping serong bawah, telapaknya menghadap ke atas dengan ujung jari 

mengarah ke depan. Pandangan ke samping kanan bawah. 
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Gb. 9.4 Gerak Sangga Asta 

Yaitu kedua kaki berdiri tanjek dengan volume besar, tangan kanan di tekuk di 

samping kanan atas,  telapaknya menghadap ke atas dengan ujung jari mengarah 

ke samping kanan atas, tangan kiri lurus ke samping kiri bawah, telapaknya 

menghadap ke dalam dengan ujung jari mengarah ke bawah. Pandangan ke 

samping kanan atas. 
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Gb. 9.5a Gerak Bumi Langit 

Yaitu kedua kaki berdiri tanjek dengan volume besar, tangan kanan Ngawe di 

samping kanan atas, telapaknya menghadap ke dalam dengan ujung jari mengarah 

ke dalam. Tangan kiri lurus ke samping kiri bawah, telapaknya menghadap ke 

dalam dengan ujung jari mengarah ke bawah. Pandangan ke samping kanan atas. 
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Gb. 9.5b Gerak Bumi Langit 

Yaitu kedua kaki berdiri tanjek dengan volume besar, tangan kanan 

Ngawe di samping kanan atas, telapaknya menghadap ke dalam dengan ujung jari 

mengarah ke dalam. Tangan kiri lurus ke samping kiri bawah, telapaknya 

menghadap ke dalam dengan ujung jari mengarah ke bawah. Pandangan ke 

samping kanan atas 
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1.3.1.10   Ragam Gerak Ukelan 

Ragam gerak Ukelan adalah kedua kaki berdiri tanjek dengan volume 

besar, kedua tangan ngerawit di depan wajah, lengan lurus di depan wajah, telapak 

tangan menghadap ke dalam, dengan ujung jari mengarah ke bawah, tangan kiri 

menghadap keluar dengan ujung jari mengarah ke atas. Kemudian kedua tangan di 

putar ke kanan di depan dada yang di ikuti liukan badan, kedua telapak tangan 

menghadap keluar dengan ujung jari mengarah ke atas. Kemudian sangga asta di 

ikuti kedua tangan ditekuk di depan dada, telapak tangan kanan menghadap ke 

bawah di depan mulut, dengan ujung jari mengarah ke samping kiri, tangan kiri 

menyangga siku kanan, telapaknyan menghadap ke perut dengan ujung jari 

mengarah ke bawah, pandangan ke depan. Ragam gerak Ukelan mempunyai 

beberapa gerak, diantaranya : Ngerawit, Ukelan, sangga asta. 
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Gb. 10.1 Gerak Ngrawit 

Yaitu kedua kaki berdiri tanjek dengan volume besar, kedua tangan lurus di depan 

wajah, telapak kanan menghadap kedalam dengan ujung jari mengarah ke bawah, 

telapak tangan kiri menghadap keluar dengan ujung jari mengarah ke atas. 

Pandangan ke depan atas, hal ini hoyog (Ngrawit kanan). 
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Gb. 10.2 Gerak Ukelan Tengen 
 

Yaitu kedua kaki berdiri tanjek dengan volume besar, ujung jarinya mengarah 

keluar, kaki kanan agak ke depan. Kedua tangan di putar di depan dada, disertai 

liukan badan. Telapak tangan kanan mengahadap ke depan di samping, dengan 

ujung jari mengarah serong kanan atas.telapak tangan kiri menghadap ke kanan di 

depan bahu kanan, denagn ujung jari mengarah serong kanan atas. Pandangan ke 

depan. 
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Gb. 10.3 Gerak Sangga Asta 

Yaitu kedua kaki berdiri tanjek dengan volume besar, kedua tangan di tekuk di 

depan dada, telapak  kanan menghadap ke bawah di depan mulut, ujung jarinya 

mengarah ke kanan. Tangan kiri menyangga siku tangan kanan, telapaknya 

menghadap ke perut dengan ujung jari mengarah ke bawah, pandangan ke depan. 
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Gb. 10.4 Gerak Sangga Asta 

Yaitu kedua kaki berdiri tanjek dengan volume besar, kedua tangan di tekuk di 

depan dada, telapak kanan menghadap ke bawah di depan mulut, ujung jarinya 

mengarah ke kiri. Tangan kiri menyangga siku tangan kanan, telapaknya 

menghadap ke perut dengan ujung jari mengarah ke bawah, pandangan ke depan. 
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Gb. 10.5 Gerak Ngrawit 

Yaitu kedua kaki berdiri tanjek dengan volume besar, ujung jarinya mengarah 

keluar. Kedua tangan lurus di depan dada, telapak kanan menghadap ke depan 

dengan ujung jari mengarah ke serong kiri atas. Telapak tangan kiri menghadap ke 

dada kiri dengan ujung jari mengarah serong kanan bawah. Pandangan ke depan 

(Ngrawit kiri). 
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1.3.1.11 Ragam Gerak Usap Tangan 

Ragam gerak Usap Tangan adalah kedua kaki berdiri tanjek dengan 

volume besar, kedua tangan di tekuk di depan dada, telapak tangan berhadapan 

menempel yaitu, telapak tangan kiri menghadap ke dalam, dengan ujung jari 

mengarah ke kanan, telapak tangan kanan menghadap keluar dengan ujung jari 

mengarah ke kiri. Pandangan kedepan. Kedua telapak tangan diusapkan, telapak 

tangan kiri menghadap keluar di atas bahu kanan dengan ujung jari mengarah ke 

belakang. Telapak tangan kanan menghadap ke dalam di depan dada, dengan 

ujung jari mengarah ke kiri. Pandangan ke depan. Ragam gerak Usap Tangan 

mempunyai beberapa gerak, diantaranya : Ngerawit, usapan. 
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Gb. 11.1 Gerak Ngrawit 

Yaitu kedua kaki berdiri tanjek dengan volume lebar, kedua telapak tangan di 

tekuk di depan dada, telapaknya menempel berhadapan, telapak kanan menghadap 

ke dalam dengan ujung jari menghadap ke kanan, telapak tangan menghadap 

keluar dengan ujung jari mengarah ke kiri. Pandangan ke depan. 
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Gb. 11.2 Gerak Usapan 

Yaitu kedua kaki berdiri tanjek dengan volume besar, kedua telapak diusapkan, 

telapak kiri  menghadap keluar di atas bahu kanan dengan ujung jari mengarah ke 

belakang, telapak tangan kanan menghadap ke dalam didepan dada dengan ujung 

jari mengarah ke kiri. Pandangan ke depan. Hal ini dilakukan bergantian dengan 

kanan. 
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1.3.1.12 Ragam Gerak Lembehan (Penthangan) 

Ragam gerak Lembehan (Penthangan) adalah kedua kaki berdiri tanjek 

dengan volume besar, tangan kiri ukel diteruskan seblak sampur kanan dan encot, 

telapak tangan kiri menghadap ke dalam, dengan ujung jari mengarah ke kanan. 

tangan kanan lembehan dari pergelangan tangan kiri ke samping kanan, telapak 

tangan kanan menghadap ke dalam dengan ujung jari mengarah ke kiri dan ke 

kanan. Tangan kiri di tekuk di depan dada, telapaknya menghadap keluar dengan 

ujung jari mengarah ke kiri dan  ke atas. Hal ini dilakukan berputar di tempat ke 

arah kanan dengan kaki kiri sebagai tumpuan. Ragam gerak lembehan (pentangan) 

mempunyai beberapa gerak, diantaranya : Ukelan, seblak sampur, lembehan 

(pentangan). 
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Gb. 12.1 Gerak Ukelan Kiwo 

Yaitu kedua kaki berdiri tanjek dengan volume besar. Tangan kiri lurus ke depan 

ukel, telapaknya di putar ke dalam. Tangan kanan di tekuk di depan lambung, 

menyeblakkan sampur ke kanan, telapaknya menghadap ke atas, dengan ujung jari 

mengarah ke kiri. Pandangan serong kiri atas. 
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Gb. 12.2 Gerak Seblak Sampur 

Yaitu kaki kanan melangkah ke depan, disertai menyeblakkan sampur ke depan. 

Tangan kanan lurus ke depan, telapaknya mengahdap ke kanan, dengan ujung jari 

mengarah ke depan. Tangan kiri di tekuk di depan dada kiri, telapaknya 

menghadap ke depan, dengan ujung jari mengarah ke kanan, pandangan lurus ke 

depan. 
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Gb. 12.3a Gerak Lembehan (Pentangan) 

Yaitu kedua kaki berdiri tanjek dengan volume besar, tangan kiri di tekuk di depan 

dada, telapaknya menghadap keluar  dengan ujung jari mengarah ke atas. Tangan 

kanan lembehan (diayun) dari pergelangan tangan kiri ke samping kanan, disertai 

berputar di tempat ke arah tangan, dengan kaki kiri sebagai tumpuan. Pandangan 

ke depan dan ke samping kanan bergantian. 
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Gb. 12.3b Gerak Lembehan (Pentangan) 

Yaitu kedua kaki berdiri tanjek dengan volume besar, tangan kiri di tekuk di depan 

dada, telapaknya menghadap keluar  dengan ujung jari mengarah ke atas. Tangan 

kanan lembehan (diayun) dari pergelangan tangan kiri ke samping kanan, disertai 

berputar di tempat ke arah tangan, dengan kaki kiri sebagai tumpuan. Pandangan 

ke depan dan ke samping kanan bergantian. 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

1.3.1.13 Ragam Gerak Ngawe 

Ragam gerak Ngawe adalah kedua kaki berdiri tanjek dengan volume 

besar, tangan kiri ukel diteruskan seblak sampur kanan dan encot, telapak tangan 

kiri menghadap ke dalam, dengan ujung jari mengarah ke kanan. tangan kanan 

Ngawe dari pergelangan tangan kiri ke samping kanan, telapak tangan kanan 

menghadap ke dalam dengan ujung jari mengarah ke kiri dan ke kanan. Tangan 

kiri di tekuk di depan dada, telapaknya menghadap keluar dengan ujung jari 

mengarah ke kiri dan  ke atas. Hal ini dilakukan berputar di tempat ke arah kanan 

dengan kaki kiri sebagai tumpuan. Ragam gerak Ngawe mempunyai beberapa 

gerak, diantaranya : Ukelan, seblak sampur, Ngawe. 
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Gb. 13.1 Gerak Ukelan Kiwo 

Yaitu kedua kaki berdiri tanjek dengan volume besar, tangan kiri lurus ke depan 

ukel, telapaknya di putar ke dalam. Tangan kanan di tekuk di depan lambung akan 

menyeblakkan sampur ke kanan, telapaknya mengahadap ke atas, denagn ujung 

jari mengarah ke kiri. Pandangan serong kiri atas. 
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Gb. 13.2  Gerak Seblak Sampur 

Yaitu kaki kanan melangkah ke depan, tangan kanan lurus ke depan, telapaknya 

menghadap ke kanan, dengan ujung jari mengarah ke depan. Tangan kiri di tekuk 

di depan dada kiri, telapaknya menghadap ke depan dengan ujung jari  mengarah 

ke kanan. Pandangan lurus ke depan. 
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Gb. 13.3 Gerak Ngawe 

Yaitu kedua kaki berdiri tanjek dengan volume besar, tangan kanan Ngawe di 

depan mulut, telapaknya menghadap ke samping kiri dan ke bawah bergantian, 

dengan ujung jari mengarah ke atas dan ke samping kiri. Pandangan ke samping 

kiri atas dan bawah secara bergantian (manthuk – manthuk). Tangan kanan di 

tekuk di samping pinggul. Telapaknya menghadap ke bawah dengan ujung jari 

mengarah kanan.  

 

 



154 

 

1.3.1.14 Ragam Gerak Kencak Miring Lamba 

Ragam gerak Kencak Miring Lamba  adalah berjalan kencak miring kearah 

kanan dengan silang kaki kiri di depan kaki kanan, dan belok setiap arah hadap. 

Kedua tangan di tekuk di depan wajah, telapaknya menghadap ke bawah dengan 

ujung jari berhadapan, kemudian ndaplang, kedua tangan di tekuk ke samping 

bawah, telapaknya menghadap ke atas dengan ujung jari mengarah ke depan di 

teruskan nebek yaitu kedua tangan memukul ke depan dada, kedua telapaknya 

menghadap kebawah dengan ujung jari mengarah ke bawah, kemudian nyadhong 

yaitu kedua telapak tangan menghadap ke atas di depan dada dengan ujung jari 

mengarah ke depan, dengan pandangan ke depan. Dilanjutkan Bumi Langit yaitu 

tangan kanan Ngawe disamping kanan atas, telapak menghadap ke dalam dengan 

ujung jari mengarah ke wajah dan tangan kiri lurus ke samping bawah, telapaknya 

menhadap ke bawah dengan ujung jari mengarah ke pinggul. Pandangan ke 

samping kanan atas dan bawah. Ragam gerak kencak miring mempunyai beberapa 

gerak, diantaranya : ranggah menjangan, ndaplang, nebek, nyadhong, Bumi 

Langit. 

 

 

 

 

 

 



155 

 

 

Gb. 14.1 Gerak Ranggah Menjangan 

Yaitu kedua kaki berjalan miring ke samping kanan dan belok kanan setiap ganti 

arah hadap. Kaki kiri silang di depan kaki kanan, dengan ujung jari mengarah 

keluar. Kaki kanan melangkah ke samping kanan, dengan ujung jarinya mengarah 

keluar. Kedua tangan di tekuk di samping telinga, telapaknya menghadap ke 

bawah dengan ujung jari mengarah ketelinga. Pandangan menghadap serong kiri. 
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Gb. 14.2 Gerak Ndaplang 

Yaitu kedua kaki berjalan miring kearah samping kanan dan belok kanan setiap 

ganti arah hadap. Kaki kiri silang di depan kaki kanan, dengan ujung jarinya 

mengarah keluar. Kaki kanan melangkah ke samping kanan, dengan ujung jari 

mengarah keluar. Kedua tangan dibuka ke samping lurus serong bawah, 

telapaknya menghadap ke atas, dengan ujung jari mengarah ke keluar. Pandangan 

serong kiri. 

 

 

 



157 

 

 

Gb. 14.3 Gerak Tebekan 

Yaitu berjalan miring ke samping kanan, dan belok kanan setiap ganti arah hadap. 

Kaki kiri silang di depan kaki kanan dengan ujung jari mengarah keluar. Kaki 

kanan melangkah ke samping kanan, dengan ujung jari mengarah keluar. Kedua 

tangan lurus ke depan, telapaknya menghadap ke bawah di depan dada, dengan 

ujung jari mengarah ke bawah. Pandangan ke depan. 
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Gb. 14.4 Gerak Cadhongan 

Yaitu kedua kaki berjalan miring ke samping kanan, dan belok kanan setiap ganti 

arah hadap. Kaki kiri silang di depan kaki kanan, dengan ujung jari mengarah 

keluar. Kaki kanan melangkah ke samping kanan, dengan ujung jari mengarah 

keluar. Kedua tangan lurus ke depan, telapaknya menengadah di depan dada, 

dengan ujung jari mengarah ke depan. Pandangan lurus ke depan. 
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Gb. 14.5 Gerak Bumi Langit 

Yaitu kedua kaki berjalan miring kearah kanan dan belok setiap ganti arah hadap. 

Tangan kanan Ngawe di samping kanan atas, telapaknya menghadap wajah, 

dengan ujung jari mengarah ke dalam. Tangan kiri lurus di samping kiri bawah, 

telapaknya menghadap ke dalam (pinggul) dengan ujung jari mengarah ke bawah, 

Pandangan ke samping kanan atas. 
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1.3.1.15 Ragam Gerak Kencak Miring Kerep 

Ragam Gerak Kencak Miring Kerep terdiri dari beberapa gerak, 

diantaranya : Ranggah menjangan, daplangan, tebekan, cadhongan, Bumi Langit. 

 

 

Gb. 15.1 Gerak Ranggah Menjangan 

Yaitu kedua kaki berjalan miring ke samping kanan, dan belok kanan setiap ganti 

arah hadap. Kaki kiri silang di depan kaki kanan, dengan ujung jarinya mengarah 

keluar. Kaki kanan melangkah ke samping kanan, dengan ujung jari mengarah 

keluar. Kedua tangan di tekuk di samping telinga, telapaknya menghadap ke 

bawah,  dengan ujung jari mengarah ke telinga. Pandangan serong kiri. 
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Gb. 15.2  Gerak Daplangan 

Yaitu kedua kaki berjalan miring ke samping kanan, dan belok kanan setiap ganti 

arah hadap. Kaki kiri silang di depan kaki kanan, dengan ujung jarinya mengarah 

keluar. Kaki kanan melangkah ke samping kanan, dengan ujung jari mengarah 

keluar. Kedua tangan di buka ke samping lurus serong bawah, telapaknya 

menghadap ke atas,  dengan ujung jari mengarah keluar. Pandangan serong kiri 
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Gb. 15.3 Gerak Tebekan 
 

Yaitu kedua kaki berjalan miring ke samping kanan, dan belok kanan setiap ganti 

arah hadap. Kaki kiri silang di depan kaki kanan, dengan ujung jarinya mengarah 

keluar. Kaki kanan melangkah ke samping kanan, dengan ujung jari mengarah 

keluar. Kedua tangan lurus ke depan, telapaknya menghadap ke bawah di depan 

dada ,  dengan ujung jari mengarah ke bawah. Pandangan lurus ke depan. 
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Gb. 15.4 Gerak Cadhongan 

Yaitu kedua kaki berjalan miring ke samping kanan, dan belok kanan setiap ganti 

arah hadap. Kaki kiri silang di depan kaki kanan, dengan ujung jarinya mengarah 

keluar. Kaki kanan melangkah ke samping kanan, dengan ujung jari mengarah 

keluar. Kedua tangan lurus ke depan, telapaknya menengadah di depan dada,  

dengan ujung jari mengarah ke depan. Pandangan lurus ke depan. 
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Gb. 15.5 Gerak Bumi Langit 

Kaki kiri silang di depan kaki kanan, dengan ujung jarinya mengarah  ke samping 

kiri. Kedua tangan di tekuk  di samping kanan, telapaknya menghadap ke dalam di 

depan mulut dengan ujung jari mengarah ke dalam. Tangan kiri  lurus di samping 

bawah, telapaknya menghadap ke dalam di samping pinggul, dengan ujung jari 

mengarah ke dalam. Pandangan  ke samping kanan. 
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1.3.1.16 Ragam Gerak Kencak Tanjek Lamba 

Ragam gerak Kencak Tanjek Lamba adalah berjalan gejug 2 kali kedepan 

dengan langkah zigzag dan selalu belok kiri setiap ganti arah hadap. Tangan 

kanan di tekuk di samping kanan, telapaknya menghadap ke samping kanan 

dengan ibu jari menengadah ke depan. Tangan kiri di tekuk di depan dada kiri, 

telapak menghadap ke depan dengan ujung jari mengarah ke kanan. Pandangan 

serong kanan kemudian bergantian dengan serong kiri. Ragam gerak kencak 

tanjek memiliki beberapa gerak diantaranya : tanjekan tengen (gejugan tengen), 

tanjekan kiwo (gejuigan kiwo).  
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Gb. 16.1 Gerak Tanjekan Tengen (Gejugan Tengan) 

Yaitu kaki kanan berjalan gejig di depan kaki kiri, kemudian melangkah zigzag 

dan selalu belok kiri setiap ganti arah hadap. Tangan kanan ditekuk di samping 

kanan, telapaknya menghadap ke samping kanan dengan ujung jari mengarah 

kedepan. Tangan kiri di tekuk di depan dada kiri, telapaknya menghadap ke depan 

dengan ujung jarinya mengarah ke samping kanan. 
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Gb. 16.2 Gerak Tanjekan Kiwo (Gejugan Kiwo) 

Yaitu kaki kiri berjalan gejig di depan kaki kanan, kemudian melangkah zigzag 

dan selalu belok kanan setiap ganti arah hadap. Tangan kiri ditekuk di samping 

kiri, telapaknya menghadap ke samping kiri dengan ujung jari mengarah ke depan. 

Tangan kanan di tekuk di depan dada kanan, telapaknya menghadap ke depan 

dengan ujung jarinya mengarah ke samping kiri. 
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1.3.1.17 Ragam Gerak Kencak Tanjek Kerep 

Ragam Gerak Kencak Tanjek Kerep terdiri dari beberapa gerak, 

diantaranya : Bumi Langit dan Gejugan 

 

 

Gb. 17.1 Gerak Bumi Langit 

Kedua kaki berdiri tanjek  dengan volume besar, ujung jari mengarah  ke samping 

luar. Tangan kanan di tekuk ke samping di depan wajah. Telapaknya menghadap 

ke dalam di depan wajah, dengan ujung jari mengarah ke dalam. Tangan kiri lurus 

ke samping bawah, telapaknya menghadap ke dalam di samping pinggul, dengan 

ujung jari mengarah ke dalam. Pandangan  ke samping kanan. 
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Gb. 17.2 Gerak Gejugan 

Kaki kanan gejug di dekat kaki kiri, ujung jari menempel lantai. Telapaknya 

menghadap ke belakang. Kaki kiri di tekuk di belakang kaki kanan sebagai 

tumpuan. Tangan kanan lurus ke samping bawah, telapaknya menghadap ke 

bawah di samping pinggul, ujung jari mengarah ke serong kiri dan dilanjutkan 

telapak tangan menghadap ke dalam, ujung jari mengarah ke bawah. Tangan kiri 

di tekuk di depan dada kiri, telapaknya menghadap ke depan, ujung jari megarah 

ke  kanan. Pandangan ke serong kanan. 

 

 

 



170 

 

1.3.1.18 Ragam Gerak Sereg 

Ragam gerak Sereg adalah kaki meloncat dan kedua kaki jinjit nyereg ke 

kanan dengan volume besar, tangan kanan di tekuk di samping kanan, telapaknya 

menghadap ke bawah dengan ujung jari mengarah ke depan. Tangan kiri lurus ke 

samping kiri, telapaknya menghadap ke dalam dengan ujung jari mengarah ke 

bawah. Pandangan ke kanan. Ragam gerak Sereg mempunyai gerak, diantaranya : 

anclapan, Seregan. 
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Gb. 18.1 Gerak Anclapan 

Yaitu meloncat, kaki kanan di tekuk di samping kaki kiri dan kaki kiri sebagai 

tumpuan. Tangan kanan lurus ke samping kanan, telapaknya menghadap ke kanan 

dengan ujung jarinya mengarah ke atas. Tangan kiri di tekuk di depan dada, 

telapaknya menghadap ke depan dengan ujung jari mengarah ke kanan. 

Pandangan ke kanan. 
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Gb. 18.2 Gerak Seregan 

Yaitu kedua kaki jinjit dengan volume besar, bergeser ke kanan (nyereg) ke arah 

kanan, tangan kanan ditekuk di depan dada kanan, telapaknya menghadap ke 

bawah dengan ujung jari ke kiri. Tangan kiri lurus ke samping kiri, telapaknya 

menghadap ke dalam dengan ujung jari mengarah ke bawah. Pandangan ke kanan. 
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Gb. 18.3 Gerak Seregan 

Yaitu kedua kaki jinjit dengan volume besar, bergeser ke kanan (nyereg) ke arah 

kanan, tangan kanan ditekuk di depan dada kanan, telapaknya menghadap ke 

bawah dengan ujung jari ke kiri. Tangan kiri lurus ke samping kiri, telapaknya 

menghadap ke dalam dengan ujung jari mengarah ke bawah. Pandangan ke kanan. 
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1.3.1.19 Ragam Gerak Penghubung (Singget) 

Ragam Gerak Penghubung (Singget) adalah gerak yang menghubungkan 

antara ragam gerak yang satu dengan gerak yang lain, dalam suatu tarian, 

koreografi kaki kanan gejig di dekat kaki kiri, disertai sangga asta dan seblak 

sampur kanan. Kedua tanagn di tekuk di depan dada, tangan kanan telapaknya 

menghadap ke bawah di depan wajah dengan ujung jari mengarah ke kiri. Tangan 

kiri menyangga siku kiri, telapaknya menghadap ke perut dengan ujung jari 

mengarah bawah. Kemudian tangan kanan menyeblakkan sampur ke depan. 

Pandangan ke depan. Ragam gerak penghubung (Singget) mempunyai beberapa 

gerak diantaranya : Singget kebyak – kebyok sampur, Singget sangga asta, seblak 

sampur, Jangkahan. 
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Gb. 19.1  Gerak Singget Kebyak – Kebyok Sampur 

Yaitu kaki kanan melangkah dengan mengebyokkan sampur kiri, kaki kiri 

melangkah silang dengan mengebyokkan sampur kiri. Kaki kanan melangkah 

dengan menyeblakkan sampur ke depan. Pandangan ke depan. Ujung jari kaki 

melangkah keluar. Telapak tangan kanan menghadap ke dalam, ujung jari 

mengarah ke bawah. Telapak tangan kiri menghadap ke kiri dengan ujung jari 

mengarah ke depan. Pandangan lurus ke depan. 
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Gb. 19.2 Gerak Singget Sangga Asta 

Yaitu kaki kanan gejug di dekat kaki kiri. Tangan kanan di tekuk di depan dada, 

dengan telapaknya menghadap ke bawah di depan mulut, ujung  jari mengarah ke 

kiri. Tangan kiri di tekuk di depan perut, dengan telapaknya menghadap ke perut, 

ujung jari mengarah ke bawah, Pandangan lurus ke depan. 
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Gb. 19.3  Gerak Seblak Sampur 

Yaitu tangan kanan menyeblakkan sampur ke depan, disertai melangkahkan kaki 

ke depan, tangan kanan lurus ke depan, telapaknya menghadap ke kanan, dengan 

ujung jari mengarah ke depan. Tangan kiri di tekuk di depan dada kiri, telapaknya 

menghadap ke depan, dengan ujung jari mengarah ke kanan. Pandangan lurus ke 

depan. 
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Gb. 19.4 Gerak Jangkahan 

Yaitu kaki kanan melangkah bergantian dengan kaki kiri, dan salah  satu kaki 

sebagai tumpuan dengan ujung jari melangkah keluar. Tangan kanan di tekuk di 

depan wajah dengan telapaknya menghadap ke wajah, ujung jari mengarah ke kiri. 

Tangan kiri di tekuk di depan dada kiri dengan telapaknya menghadap ke depan 

dengan ujung jari mengarah ke kanan, Pandangan lurus ke depan. 
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1.3.2 Rias Dan Busana Tari Topeng Klana Prawirosekti 

1.3.2.1 Bentuk Dan Warna Topeng 

Topeng pada Tari Topeng Klana Prawirosekti yang berwarna hijau 

dinding (ijo tembok), bentuk mata telengan (bulat), alis, janggut, dan godheg 

keratan, kumis rambut (kepelan), bibir merah darah dan terkatup kuat (nggreget), 

hidung mancung. Bentuk dan warna Topeng sebagai pengganti rias wajah. 

1.3.2.2 Bentuk Dan Warna Busana Tari Topeng Klana Prawirosekti 

Busana Tari Topeng Klana Prawirosekti terdiri dari celana pendek 

(panjen), rapek, pedhang – pedhangan, sabuk, pols deker (gelang tangan), 

staging, kace, topong (mahkota), sumping, koncer, badhong, genta (gongseng), 

keris, klat bahu, dan sampur (selendang). Busana tersebut mayoritas berwarna 

merah.  
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Gb. 20.1 Celana Pendek (Panjen) 

Adalah terdiri dari kain beludru berwarna merah, dengan ukuran dibawah lutut, 

yang tepi bawah di bordir dengan borci (manik – manik) yang berwarna kuning. 
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Gb. 20.2 Rapek Besar 

Adalah bagian busana yang dipasang di bagian belakang (pantat) dan di depan 

perut, yang untuk letaknya di atas borci celana, menutupi celana agar tidak  saru 

(sopan). Rapek besar terdiri dari  kain beludru berwarna merah, yang tepinya 

diberi borci (manik – manik). Pada bagian atas diberi tali untuk diikatkan di 

pinggang.. 
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Gb. 20.3 Rapek Kecil 

Adalah bagian busana yang dipasang di bagian belakang (pantat) dan di depan 

perut, yang letaknya di atas borci rapek besar, untuk menutupi rapek besar yang 

tidak berborci, agar menjadi indah. Rapek kecil terdiri dari  kain beludru berwarna 

merah, yang tepinya diberi borci (manik – manik). Pada bagian atas diberi tali 

untuk diikatkan di pinggang.. 
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Gb. 20.4 Pedhang – pedhangan 

Adalah bagian busana yang dipasang disamping kanan dan kiri rapek, untuk 

menutupi celana agar tidak  saru (sopan). Pedhang – pedhangan terdiri dari kain 

beludru berwarna merah, yang di bordir dengan borci (manik – manik) berwarna 

kuning. Bagian yang lancip diletakkan di belakang. 
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Gb. 20.5 Sabuk 

Adalah bagian busana yang digunakan untuk mengukat pinggang setelah stagen. 

Terdiri dari kain beludru berwarna merah, yang tepinya di bordir dengan borci 

(manik – manik) berwarna kuning. Pada pangkalnya diberi timangan logam. 
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Gb. 20.6 Pols Deker 

Adalah bagian busana yang dipasang pada pergelangan tangan, terdiri dari kain 

beludru berwarna merah, yang di bordir dengan borci (manik – manik) berwarna 

kuning pada tengahnya dan tepinya. Pols deker sebagai pengganti gelang logam. 
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Gb. 20.7 Sampur (Selendang) 

Adalah bagian busana yang diletakkan pada pundhak (bahu), yang digunakan 

untuk menambah keindahan. Terdiri dari kain sivon berwarna merah, yang diberi 

borci (manik – manik) berwarna kuning pada kedua ujungnya. 
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Gb. 20.8 Genta (Gongseng) 

Adalah bagian busana yang ditempelkan pada kalep,  dipakai di pergelangan kaki 

kanan, berguna untuk memberikan aksen pada irama iringannya. Genta 

(gongseng) terbuat dari logam kuningan yang dicetak bulat dan berisi butiran 

logam bulat kecil. Tali kalep diberi gesper untuk mengkaitkan. 
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Gb. 20.9 Keris 

Adalah bagian busana yang berupa aksesoris,  yang diletakkan pada pinggang di 

selipkan pada stagen. Keris terdiri dari logam, yang dibungkus logam (warongko). 

Dan dberi gagang (pegangan) kayu. 
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Gb. 21.1 Kace 

Adalah bagian busana yang diletakkan leher. Terdiri dari kain beludru berwarna 

merah, yang di bordir dengan borci (manik – manik) yang berwarna kuning pada 

tengah dan tepinya. Pada bagian atas diberi tali untuk mengkaitkan pada leher, 

sebagai pengganti kalung logam. 
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Gb. 21.2 Badhong 

Adalah bagian busana yang dipasang pada pinggang. Terdiri dari kulit yang ber 

cat berwarna merah, hijau, biru, kuning, merah jambu, hitam. Diberi tali pada 

pangkalnya  untuk dikaitkan pada bahu dan pinggang. 
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Gb. 21.3 Sumping dan Koncer 

Adalah bagian busana yang dipakai di atas telinga yang dikaitkan pada jamang  

(topong). Terdiri dari kulit yang disungging dan di cat warna merah, hijau, hitam, 

biru dan putih. Koncer adalah dipakai di depan telinga yang dikaitkan pada 

sumping terdiri dari benang siet yang berwarna merah dan putih yang di ronce 

panjang. 
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Gb. 21.4 Klat Bahu 

Adalah bagian busana yang dipasangi pada lengan atas dan kiri. Terdiri dari kulit 

yang bercat berwarna merah, hijau, merah jambu, putih. Pada pangkalnya diberi 

tali untuk mengaitkan pada lengan atas. 
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Gb. 21.5 Topeng 

Adalah terbuat dari kayu yang bercat hijau dinding (ijo tembok), alis warna hitam, 

godheg warna hitam, kumis rambut warna hitam, janggut warna hitam, mata 

warna merah, putih, hitam, bibir warna merah, jamang warna kuning, merah 

jambu, biru, sinom warna hitam. Topeng dipakai pada wajah sebagai pengganti 

rias wajah, sesuai dengan karakternya. Diberi tali pada samping kanan, kiri, dan 

atas untuk dikaitkan pada kepala. 
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Gb. 21.6 Busana Lengkap 

Terdiri dari celana panjang, rapek, pedhang – pedhangan, kace, sampur ,sabuk, 

keris, gongseng, Topeng, badhong, sumping dan koncer yang terbuat dari kain 

beludru merah, kulit, dan logam.  
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1.3.2.3 Bentuk Panggung (Tempat Pementasan) Tari Topeng Klana 

Prawirosekti 

Tari Topeng Klana Prawirosekti tempat pementasannya ada bermacam – 

macam, diantaranya : Di panggung (Procenium), di arena (halaman), di pendopo, 

di punden. Dalam penelitian ini yang dianalisis adalah bentuk panggung 

(procenium) yang hanya dilihat dari satu arah penonton, sehingga kelihatan seperti 

pandangan perspektif, yaitu pandangan dalam ruangan terbatas. 

Garapan pertunjukan dalam struktur keruangan procenium lebih mudah 

diatasi oleh para pemain / penari karena hanya memikirkan pandangan penonton 

dari satu arah saja. Sebuah tontonan tari didalam stage procenium nampak seperti 

gambaran action pemain / penari yang melintas dalam perspektif dua dimensi 

saja, karena bentuk struktur keruangannya seperti permainan atau pertunjukan tari 

di dalam sebuah ”kotak” atau ruangan kamar. (Meri dalam Hadi  2007 : 59-60).  
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Gb. 21.7a  Bentuk Panggung (Procenium) Tari Topeng Klana 

Prawirosekti 

Gambar panggung diatas berbentuk procenium sebelum tari dimulai, yaitu penari 

masih berada di belakang panggung.  
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 Gb. 21.7b  Bentuk Panggung (Procenium) Tari Topeng Klana 

Prawirosekti 

Gambar panggung diatas berbentuk procenium sebelum tari dimulai, yaitu penari 

masih berada di belakang panggung, tetapi layar (background) sudah dibuka. 
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1.4  Struktur Koreografis Tari Topeng Klana Prawirosekti 

Tari Topeng Klana Prawirosekti dianalisis secara koreografis, yaitu 

mendeskripsikan atau mencatat secara analisis fenomena tari yang nampak dari 

luarnya (teksnya), diantaranya yaitu : bentuk gerak, teknik gerak, gaya gerak, 

jumlah penari, jenis kelamin dan postur tubuh, desain lantai (pola lantai), desain 

atas, desain musik, desain dramatik, desain ruangan (staging) yaitu back drop, 

lighting, procenium. Tari Topeng Klana Prawirosekti kadang – kadang juga 

menggunakan arena, diantaranya : di halaman, di punden, pendopo, setengah 

lingkaran. 

Fenomena tari dianalisis secara koreografis artinya menderskripsikan atau 

mencatat secara analisis fenomena tari yang nampak dari sisi bentuk luarnya saja, 

baik tarian kelompok maupun tunggal (solo dance), yaitu dilakukan dengan telaah 

bentuk geraknya, teknik gerakan, serta gaya geraknya, jumlah penari, jenis 

kelamin dan postur tubuh, struktur ruangan, struktur waktu (musik), struktur 

dramatik, dan tata teknik pentas. Menganalisis bentuk gerak terdiri dari pola – 

pola gerak atau ragam gerak yang di deskripsikan atau dicatat secara verbal. (Hadi 

2007 : 23 - 80). 

Analisis struktural perhatian utamanya pada grammar atau tata Bahasa 

gaya tari yang dipengaruhi oleh struktur Bahasa dalam seni tari sebagai 

seperangkat tata hubungan gerak dalam kesatuan keseluruhan bentuk tari (teks). 

(Kaeppler dalam Hadi 2007 : 81-82). 

Tari Topeng Klana Prawirosekti koreografinya dianalisis secara struktural, 

yaitu setelah mengamati peneliti langsung menafsirkan. Koreografi Tari Topeng 
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Klana Prawirosekti yang dianalisis secara struktural diantaranya bentuk gerak, 

teknik gerak, gaya gerak, jumlah penari, jenis kelamin dan postur tubuh, struktur 

ruangan, struktur waktu (musik), struktur dramatik, dan tata teknik pentas. 

Analisis Koreografis terdiri dari bentuk gerak, teknik gerak, gaya gerak, 

jumlah penari, jenis kelamin dan postur tubuh, struktur ruangan, struktur waktu 

(musik), struktur dramatik, dan tata teknik pentas. (Hadi 2007 : 23 - 80) 

Struktur Koreografis Tari Topeng Klana Prawirosekti terdiri dari bentuk 

gerak, teknik gerak, gaya gerak, jumlah penari, jenis kelamin dan postur 

tubuh,desain ruangan,desain musik (waktu), desain dramatik, tata teknik pentas. 

Struktur gerak Tari Topeng Klana Prawirosekti berbeda dengan Tari Topeng yang 

lain. Tari Topeng Klana Prawirosekti mempunyai beberapa ragam gerak, 

diantaranya : Gedrug Gawang, Sembahan, Panjeran, Labas Lamba, Bumi Langit, 

Labas Kerep, Jegogan, Solah Lamba, Solah Kerep, Ukelan, Usap Tangan, 

Lembehan (Penthangan), Ngawe, Kencak Miring Kerep, Kencak Miring Kerep, 

Kencak Tanjek Lamba, Kencak Tanjek Kerep, Sereg, Gerak Penghubung 

(Singget). Ragam gerak tersebut mempunyai beberapa motif gerak, diantaranya : 

Kebyak – kebyok Sampur, Seblak Sampur, Gedrugan, Sangga Asta, Jangkahan, 

Anclapan, Jinjingan, Ngare Rekmo (koncer), Capengan (klat bahu), Trap Jamang 

(topong), Gejigan, Daplangan, Bumi Langit, Ngrawit, Encotan, Tebekan, 

Cadhongan, Ukelan, Usapan, Lembehan (Penthangan), Seregan, Gejugan 

(tanjekan). 
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1.4.1  Bentuk Gerak Tari Topeng Klana Prawirosekti 

Bentuk Gerak Tari Topeng Klana Prawirosekti terdiri dari beberapa pola 

gerak (ragam gerak). Di dalam ragam gerak terdiri dari beberapa motif gerak, 

diantaranya : Gedrug Gawang, Panjeran, Labas Lamba, Bumi Langit, Labas 

Kerep, Jegogan, Solah Lombo, Solah Kerep, Ukelan, Usap Tangan, Lembehan 

(Penthangan), Ngawe, Kencak Miring Lamba, Kencak Miring Kerep, Kencak 

Tanjek Lamba, Kencak Tanjek Kerep,  Kebyak Sampur, Sereg, Singget Sangga 

Asta, Singget Kebyak Sampur, Singget.  

Gerak di dalam tari adalah Bahasa yang di bentuk menjadi pola – pola 

gerak dari seorang penari. Prinsip – prinsip bentuk yang perlu dianalisis, 

diantaranya : Kesatuan, variasi, repetisi atau ulangan, transisi atau perpindahan, 

rangkaian, perbandingan, dan klimaks. (Hadi 2007 : 23 – 25). 

1.4.1.1  Ragam Gerak Gedrug Gawang 

Ragam gerak adalah pola – pola gerak penari, yang telah diberi nama oleh 

penari atau koreografer, sehingga lebih mudah untuk mempelajari atau 

menyampaikan kepada orang lain.  

Bentuk tari terdiri dari pola – pola gerak atau ragam gerak yang di 

deskripsikan atau dicatat secara verbal. (Hadi 2007 : 81). 
 

Kesatuan dari unsur – unsur gerak disebut motif gerak. Frase gerak adalah 

susunan dari motif – motif gerak. Keseluruhan struktur tari yang teruntai disebut 

kalimat gerak. (Martin, Pesovar, Kaeppler dalam Hadi 2007 : 82 - 83).  
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Ragam Gerak Gedrug Gawang terdiri dari beberapa gerak, diantaranya : 

 

 

Gb. 1.1  Gerak Kipatan Sampur 

Kaki kiri silang 45o di depan kaki kanan, ujung jari mengarah 135o ke 

samping luar. Tangan kanan 45o lurus ke samping bawah, telapaknya menghadap 

ke dalam di samping pinggul, dengan ujung jari mengarah ke dalam. Tangan kiri 

di tekuk 90o di depan dada kiri, telapaknya menghadap ke depan dan ke kiri 

dengan ujung jari mengarah ke kanan dan depan. Pandangan 180o lurus ke depan. 
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Gb. 1.2  Gerak Gedrugan 

Kedua kaki berdiri tanjek dengan volume 1350, ujung jari mengarah 135o 

ke samping luar. Tangan kanan 170o lurus ke samping, telapaknya menghadap 

keluar dengan ujung jari mengarah ke depan. Tangan kiri di tekuk 90o di depan 

dada kiri, telapaknya menghadap ke depan dengan ujung jari mengarah ke kanan. 

Pandangan 180o lurus ke depan. 
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Gb. 1.3  Gerak Awal Sangga Asta 

Kedua kaki berdiri tanjek dengan volume 1350, ujung jarinya 135o 

mengarah ke samping luar, tangan kanan di tekuk 90o di depan dada kanan 

telapaknya menghadap ke bawah di depan mulut dengan ujung jari mengarah ke 

kiri. Tangan kiri di tekuk 90o di depan perut, telapaknya menghadap ke perut di 

dekat siku kanan dengan ujung jari mengarah ke bawah. Pandangan 180o lurus ke 

depan. 
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Gb. 1.4  Gerak Sangga Asta 

Kedua kaki berdiri tanjek dengan volume 135O, ujung jari 135O ke 

samping luar. Kedua tangan di tekuk 90O, telapak kanan menghadap ke bawah di 

depan mulut dengan ujung jari mengarah ke kiri, telapak kiri menghadap ke perut 

di dekat siku kanan, dengan ujung jari mengarah ke bawah. Pandangan 180O lurus 

ke depan.  
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Gb. 1.5 Gerak Ngore Rekmo (koncer) 

Kedua kaki berdiri tanjek dengan volume 1350, ujung jarinya 135o 

mengarah ke samping luar, tangan kanan di tekuk 135o di depan perut telapaknya 

menghadap ke atas di depan perut kanan dengan ujung jari mengarah ke kiri. 

Tangan kiri di tekuk 45o di depan dada kiri, telapaknya menghadap ke atast di 

dekat telinga dengan ujung jari mengarah ke belakang. Pandangan 180o lurus ke 

depan. 
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Gb. 1.6  Gerak Capengan (Klat Bahu) 

Kedua kaki berdiri tanjek dengan volume 1350, ujung jarinya 135o 

mengarah ke samping luar, tangan kanan di tekuk 170o lurus ke samping, 

telapaknya menghadap ke belakang dengan ujung jari mengarah keluar. Tangan 

kiri di tekuk 90o di depan, telapaknya menghadap ke kanan di dekat tangan kanan 

dengan ujung jari mengarah ke atas. Pandangan 180o lurus ke samping kanan. 
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Gb. 1.7  Gerak Trap Jamang (Topong) 

Kedua kaki berdiri tanjek dengan volume 135o, ujung jarinya 135o 

mengarah ke samping luar. Kedua tangan  di tekuk 45o di samping kepala, 

telapaknya menempel pada Topeng. Dengan ujung jari mengarah ke atas. 

Pandangan 180o lurus ke depan. 
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Gb. 1.8 Gerak Seblak Sampur 

Kedua kaki berdiri tanjek dengan volume 1350, ujung jarinya 135o 

mengarah ke samping luar, tangan kanan 190o lurus ke depan, telapaknya 

menghadap ke kanan dengan ujung jari mengarah ke depan. Tangan kiri di tekuk 

45o di depan dada kiri, telapaknya menghadap ke depan dengan ujung jari 

mengarah ke kanan. Pandangan 180o lurus ke depan. 
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1.4.1.2 Ragam Gerak Sembahan 

Ragam Gerak Sembahan terdiri dari beberapa gerak, diantaranya : 

 

 

Gb. 2.1  Gerak Kipatan Sampur 

Kedua kaki berdiri tanjek dengan volume besar, ujung jari 135O mengarah 

ke samping luar. Tangan kiri di tekuk 90O di depan dada kiri, telapaknya 

menghadap ke depan dengan ujung jari mengarah ke kanan. Tangan kanan 45O 

lurus ke samping bawah engan telapak menghadap ke dalam di samping pinggul 

dengan ujung jari mengarah ke bawah. Pandangan 180O lurus ke depan. 
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Gb. 2.2 Gerak Sangga Asta 

Kaki kanan gejig 450 di dekat kaki kiri, kaki kiri silang 45o di depan kaki 

kanan, dan kedua kaki berdiri tanjek dengan volume 1350, ujung jarinya 135o 

mengarah ke samping kanan, tangan kanan di tekuk 90o di depan dada kanan, 

telapaknya menghadap ke bawah di depan mulut dengan ujung jari mengarah ke 

kiri. Tangan kiri di tekuk 90o di depan perut, telapaknya menghadap ke perut di 

dekat siku kanan dengan ujung jari mengarah ke bawah. Pandangan 180o lurus ke 

depan. 
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Gb. 2.3 Gerak Sembahan 

Kedua kaki berdiri tanjek dengan volume besar yaitu 1350, ujung jarinya 

135o mengarah keluar, kaki kanan sambil di gejigkan di samping kanan. Kedua 

tangan di tekuk 135o di depan wajah, telapaknya menempel, dengan ujung jari 

180o ke depan. Pandangan 180o lurus ke depan. 
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Gb. 2.4 Gerak Ngore Rekmo (koncer) 

Kedua kaki berdiri tanjek dengan volume besar yaitu 1350,  kaki kanan 

agak maju ke depan denga ujung jarinya 135o mengarah keluar, tangan kanan di 

tekuk 135o di depan perut, telapaknya menghadap ke atas di depan perut kanan 

dengan ujung jari mengarah ke kiri. Tangan kiri di tekuk 45o di depan dada kiri, 

telapaknya menghadap ke atas di dekat telinga kiri dengan ujung jari mengarah ke 

belakang. Pandangan 180o lurus ke depan. 
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Gb. 2.5  Gerak Capengan (klat bahu) 

Kedua kaki berdiri tanjek dengan volume besar yaitu 1350,  kaki kanan 

agak maju ke depan dengan ujung jarinya 180o mengarah keluar, tangan kanan 

170o lurus ke samping kanan, telapaknya menghadap ke belakang dengan ujung 

jari mengarah ke kanan. Tangan kiri di tekuk 90o di depan dada kiri, telapaknya 

menghadap ke kanan di dekat siku kanan dengan ujung jari mengarah ke atas. 

Pandangan 180o lurus ke samping kanan. 
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Gb. 2.6 Gerak Trap Jamang (topong) 

 

Kedua kaki berdiri tanjek dengan volume besar yaitu 1350,  ujung jarinya 

135o mengarah keluar. Kedua tangan di tekuk 135o di samping kepala, telapaknya 

menempel pada topong dengan ujung jari mengarah ke atas. Pandangan 180o lurus 

ke depan. 
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Gb. 2.7  Gerak Seblak Sampur 

 

Kaki kanan gejig 450 di dekat kaki kiri, dengan ujung jari mengarah 135o 

ke samping luar. Kaki kanan melangkah 900 ke samping, dengan ujung jarinya 90o 

ke depan, tangan kanan 90o lurus ke depan, telapaknya menghadap ke kanan 

dengan ujung jari mengarah ke depan. Tangan kiri di tekuk 90o di depan dada kiri, 

telapaknya menghadap ke depan dengan ujung jari mengarah ke kanan. 

Pandangan 180o lurus ke depan. 
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1.4.1.3 Ragam Gerak Panjeran 

Ragam Gerak Panjeran terdiri dari beberapa gerak, diantaranya : 

Junjungan, sangga asta, ngore rekmo (koncer), capeng (klat bahu), trap jamang 

(topong), seblak sampur, gejugan. 

 

Gb. 3.1a  Gerak Junjungan 

Kaki lurus sebagai tumpuan. Kaki kanan di tekuk 135o di depan kaki kiri, 

telapaknya menghadap kiri di depan lutut kiri, dengan ujung jari mengarah 135o 

serong keluar. Tangan kanan 170o lurus ke samping, telapaknya menghadap ke 

kanan dengan ujung jari mengarah ke depan. Tangan kiri di tekuk 90o di depan 

dada kiri, telapaknya menghadap ke depan, dengan ujung jari mengarah ke kanan. 

Pandangan 180o lurus ke depan.  
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Gb. 3.1b Gerak Junjungan 

Kaki lurus sebagai tumpuan. Kaki kanan di tekuk 135o di depan kaki kiri, 

telapaknya menghadap kiri di depan lutut kiri, dengan ujung jari mengarah 135o 

serong keluar. Tangan kanan 170o lurus ke samping, telapaknya menghadap ke 

kanan dengan ujung jari mengarah ke depan. Tangan kiri di tekuk 90o di depan 

dada kiri, telapaknya menghadap ke depan, dengan ujung jari mengarah ke kanan. 

Pandangan 180o lurus ke depan. 
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Gb. 3.2 Contoh Kaki kanan yang sedang memakai  

genta (gongseng) pada  gerak Junjungan. 

  Agar dapat memberikan aksen pada irama musik iringan. 
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Gb. 3.3  Gerak Awal Sangga Asta 

Kaki lurus sebagai tumpuan. Kaki kanan di tekuk 135o di depan kaki kiri, 

telapaknya menghadap kiri di depan lutut kiri, dengan ujung jari mengarah 135o 

serong keluar. Tangan kanan 170o lurus ke samping, telapaknya menghadap ke 

kanan dengan ujung jari mengarah ke depan. Tangan kiri di tekuk 90o di depan 

dada kiri, telapaknya menghadap ke depan, dengan ujung jari mengarah ke kanan. 

Pandangan 180o lurus ke  depan. 
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Gb. 3.4   Gerak Sangga Asta 

Tangan kanan di tekuk 90o di depan dada kanan,  telapaknya menghadap 

bawah di depan mulut, dengan ujung jari mengarah mengarah ke kiri dan 

telunjuknya di tekuk tetapi tidak menempel pada ibu jari. Tangan kiri di tekuk 

135o di depan perut, telapaknya menghadap ke perut di dekat siku kanan, dengan 

ujung jari mengarah ke kanan. Pandangan 180o lurus ke depan.  
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Gb. 3.5  Gerak Ngore Rekmo (koncer) 

Tangan kanan di tekuk 135o di depan perut,  telapaknya menghadap ke atas 

di depan perut kanan, dengan ujung jari mengarah mengarah ke kiri. Tangan kiri 

di tekuk 45o di depan dada kiri, ujung jari mengarah ke belakang. Pandangan 180o 

lurus ke depan. 
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Gb. 3.6  Gerak Capeng (Klat bahu) 

Tangan kanan 170o lurus ke samping kanan, telapaknya menghadap ke 

belakang, dengan ujung jari mengarah mengarah ke kanan. Tangan kiri di tekuk 

135o di depan perut, telapaknya menghadap ke perut di dekat siku kanan, dengan 

ujung jari mengarah ke kanan. Pandangan 180o lurus ke depan. 
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Gb. 3.7 Gerak Trap Jamang (topong) 

Kaki kanan ditekuk 1350 didepan kaki kiri, telapaknya di depan lutut 

kiri,dengan ujung jari mengarah 1350 ke bawah luar, kaki kiri berdiri lurus sebagai 

tumpuan. Kedua tangan di tekuk 450 di samping kepala, telapaknya menempel 

kepala, dengan ujung jari mengarah ke atas. Pandangan 1800 lurus ke depan. 
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Gb. 3.8  Gerak Seblak Sampur 

Kaki kanan ditekuk 1350 didepan kaki kiri, telapaknya di depan lutut kiri, 

dengan ujung jari mengarah 1350 ke bawah luar, kaki kiri berdiri lurus sebagai 

tumpuan. Tangan kanan 1900 lurus ke depan, telapaknya menghadap keluar, 

dengan ujung jari mengarah ke depan. Tangan kiri di 900 di depan dada kiri, 

telapaknya menghadap ke depan, dengan ujung jari mengarah ke kanan. 

Pandangan 1800 lurus ke depan. 
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Gb. 3.9   Gerak Gejugan (Tanjekan) 

Kaki kanan gejug di dekat kaki kiri dengan volume 450, ujung jarinya 

mengarah 1350 ke samping luar. Tangan kanan 1800 lurus ke samping, telapaknya 

menghadap keluar, dengan ujung jari mengarah ke depan. Tangan kiri 1800 lurus 

ke samping, telapaknya menghadap ke dalam, dengan ujung jari mengarah ke 

bawah. Pandangan 450 ke samping kanan. 
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1.4.1.4 Ragam Gerak Labas Lamba  

Ragam Gerak Labas Lamba terdiri dari beberapa gerak, diantaranya : 

Sangga Asta, Daplangan. 

  

 

Gb. 4.1a  Gerak Daplangan 
 

Kaki kanan dan kaki kiri bergantian melangkah dengan volume besar, 

yaitu 1800 ke depan. Tangan kanan 1800 lurus ke samping, telapaknya menghadap 

ke kanan, dengan ujung jari mengarah ke depan. Tangan kiri 1800 lurus ke 

samping, telapaknya menghadap ke dalam dengan ujung jari mengarah ke bawah. 

Pandangan 1800 ke samping kanan dan bergantian ke kiri. 
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 Gb. 4.1b Gerak langkah Ndaplang 

Kaki kanan dan kaki kiri bergantian melangkah dengan volume besar, 

yaitu 1800 ke depan. Tangan kanan 1800 lurus ke samping, telapaknya menghadap 

ke kanan, dengan ujung jari mengarah ke depan. Tangan kiri 1800 lurus ke 

samping, telapaknya menghadap ke dalam dengan ujung jari mengarah ke bawah. 

Pandangan 1800 ke samping kanan dan bergantian ke kiri. 
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Gb. 4.2  Gerak Sangga Asta 

Kaki kanan gejug 450 di dekat kaki kiri. Tangan kanan di tekuk 900 di 

depan dada, telapaknya menghadap ke kiri, dengan ujung jari mengarah ke atas, 

telunjuknya di tekuk tetapi tidak menempel pada ibu jari. Tangan kiri di tekuk 900 

di depan perut, telapaknya siku kanan, dengan ujung jari mengarah ke kanan. 

Pandangan 1800 lurus ke depan.  
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1.4.1.5  Ragam Gerak Bumi Langit 

Ragam gerak Bumi Langit terdiri dari beberapa gerak, diantaranya : 

Seblak Sampur, Bumi Langit. 

 

 

Gb. 5.1  Gerak Seblak Sampur 

 

Kaki kanan di depan kaki kiri dengan volume 1350, tangan kanan lurus 

1800 ke depan, telapaknya menghadap ke depan, ujung jari mengarah ke depan, 

tangan kiri di tekuk di depan dada kiri 900, telapaknya menghadap ke kanan, ujung 

jari mengarah ke atas. Pandangan lurus ke depan. 
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Gb. 5.2a Gerak Bumi Langit 

Kedua kaki berdiri tanjek dengan volume 1350, kaki kanan di depan kaki 

kiri. Tangan kanan di tekuk di samping 1350, telapaknya menghadap ke wajah, 

ujung jarinya mengarah ke wajah. Tangan kiri lurus di samping kiri 1700, 

telapaknya menghadap ke dalam, ujung jari mengarah ke bawah. Pandangan ke 

kanan. 
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Gb. 5.2b Gerak Bumi Langit 

Kedua kaki berdiri tanjek dengan volume 1350, kaki kanan di depan kaki 

kiri. Tangan kanan di tekuk di samping 1350, telapaknya menghadap ke wajah, 

ujung jarinya mengarah ke wajah. Tangan kiri lurus di samping kiri 1700, 

telapaknya menghadap ke dalam, ujung jari mengarah ke bawah. Pandangan ke 

kanan. 

 

 

 

 

 

 

 



232 

 

1.4.1.6 Ragam Gerak Labas Kerep  

Ragam Gerak Labas Kerep terdiri dari beberapa gerak, diantaranya : 

Seblak Sampur, Bumi Langit (Nggelap). 

 

 

Gb. 6.1 Gerak Seblak Sampur 

Kedua kaki berdiri tanjek dengan volume 1350, kaki kanan didepan kaki 

kiri. Tangan kanan lurus 1800 ke depan, ujung jarinya mengarah ke atas. Tangan 

kiri di tekuk 900 di depan dada kiri, telapaknya menghadap ke depan, ujung jari 

mengarah ke atas. Pandangan 1800 lurus  ke depan. 
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Gb. 6.2  Gerak Bumi Langit  

Kedua kaki lari kecil dengan volume 450. Tangan kanan 1350 di tekuk 

didepan bahu kanan, telapaknya menghadap ke kanan, ujung jarinya mengarah ke 

depan. Tangan kiri di tekuk 900 di depan perut, telapaknya menghadap ke perut, 

ujung jari mengarah ke ke kiri. Pandangan 1800 lurus  ke depan. 
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1.4.1.6 Ragam Gerak Jegogan 

 

 Gb. 7 Ragam Gerak Jegogan 

Ragam gerak Jegogan adalah berdiri tanjek dengan volume besar, kedua 

tangan berkacak pinggang (malang kerik) dengan menoleh ke kanan dan ke kiri 

disertai loncat dan ndengongok setiap kali mau tolehan. Ragam gerak Jegogan 

mempunyai beberapa gerak, diantaranya tanjek malang kerik, tolehan, encotan, 

ndengongok.  

Beberapa gerak diantaranya : 
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Gb. 7.1  Gerak Tanjekan 

Yaitu kedua kaki berdiri tanjek dengan volume 135O, dan di tekuk 180O  

dengan posisi agak merendah (mendhak). Kaki kanan agak maju ke depan, kaki 

kiri agak ke belakang. Dengan Ujung jari 135O mengarah ke samping keluar.  
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Gb. 7.2  Gerak Encotan 

yaitu kedua kaki berdiri tanjek dengan volume 135O ke samping luar, kaki 

kanan agak maju ke depan, kaki kiri agak mundur ke belakang dengan ujung jari 

mengarah 135O ke samping luar. Kedua kaki lurus 180O bergantian dengan 170O 

(bergerak lurus dan di tekuk secara bergantian.) 
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Gb. 7.3  Gerak Malang Kerik 

yaitu kedua tangan di tekuk 45O di samping dengan punggung telapak 

tangan menempel pada pinggul, telapaknya menghadap ke belakang dengan ujung 

jari mengarah ke bawah. 

   

 

 

Gb. 7.4 Gerak Tolehan 

yaitu kepala menoleh 180O ke samping kiri dan kanan (step by step ke 

kanan dan ke kiri secara bergantian). 
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Gb. 7.5 Gerak Ndengongok 

yaitu kepala di tarik ke atas 190O (seperti melihat pada bagian atas). 
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1.4.1.8 Ragam Gerak Solah Lamba 

Ragam Gerak Solah Lamba terdiri dari beberapa gerak, diantaranya : 

Ngrawit, encotan, kipatan sampur. 

 

 

Gb. 8.1  Gerak Ngrawit 

Kedua kaki berdiri tanjek dengan volume 1350, dengan ujung jarinya 

kanan mengarah serong 1350 keluar, kedua tangan di tekuk 1350 didepan dada, 

telapaknya menghadap ke dalam, ujung jari kanan mengarah kiri didepan mulut, 

ujung jari kiri mengarah kebawah didepan perut. Pandangan ke depan. 
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Gb. 8.2 Gerak Encotan 

Kedua kaki berdiri tanjek dengan volume 1350, dengan ujung jarinya 

mengarah serong 1350 keluar. Tangan lurus 180o kedepan, telapaknya menghadap 

kedepan, ujung jari mengarah keatas, telunjuk di tekuk didekat ibu jari. Tangan 

kiri ditekuk didepan dada kiri 90o, ujung jari mengarah atas. Pandangan ke depan. 
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Gb. 8.3  Gerak Kipatan Sampur 

Kedua kaki berdiri tanjek dengan volume 1350, dengan ujung jari kiri 

mengarah serong 1350 keluar. Tangan ditekuk 90o didepan dada kanan, telapaknya 

menghadap kekiri, ujung jari mengarah ke atas. Tangan kiri ditekuk 135o 

disamping, telapaknya menghadap kebawah disamping pinggul, ujung jari 

mengarah kedepan, telunjuknya ditekuk didekat ibu jari, Pandangan ke samping 

kiri bergantian ke samping kanan. 
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1.4.1.9 Ragam Gerak Solah Kerep 

Ragam Gerak Solah Kerep terdiri dari beberapa gerak, diantaranya : 

Cadhongan, tebekan, daplangan, Bumi Langit. 

 

 

Gb. 9.1  Gerak Cadhongan 
 

Kedua kaki berdiri tanjek dengan volume 1350, dengan ujung jari kiri 

mengarah serong 1350 keluar. Kedua tangan  lurus 170o didepan dada, telapaknya 

menghadap ke atas, ujung jari mengarah ke depan. Pandangan ke depan. 
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Gb. 9.2 Gerak Tebekan 

Kedua kaki berdiri tanjek dengan volume 1350, dengan ujung jari kiri 

mengarah serong 1350 keluar. Kedua tangan  lurus 170o ke depan, telapaknya 

menghadap ke bawah di depan dada, ujung jari mengarah ke bawah. Pandangan 

ke depan. 
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Gb. 9.3  Gerak Daplangan 

Kedua kaki berdiri tanjek dengan volume 1350, kaki kiri sebagai tumpuan, 

dengan ujung jari kanan mengarah serong 1350 keluar. Kedua tangan  di buka 170o 

ke samping, telapaknya menghadap ke atas di samping pinggul, ujung jari 

mengarah ke depan. Pandangan ke samping kanan. 
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Gb. 9.4 Gerak Sangga Asta 

Kedua kaki berdiri tanjek dengan volume 1350, ujung jari 1350 mengarah 

ke samping luar. Tangan kiri 450 lurus ke samping kiri, telapak tangan menghadap 

ke dalam di samping pinggul dengan ujung jari mngarah ke bawah. Tangan kanan 

450 di tekuk di samping kepala, telapak tangan menghadap ke atas di samping 

kepala dengan ujung jari 450 mengarah ke samping kanan. Pandangan 180 ke 

samping kanan. 
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Gb. 9.5a  Gerak Bumi Langit 

Kedua kaki berdiri tanjek dengan volume 1350, dengan ujung jari kanan 

mengarah serong 1350 keluar. Tangan kanan ditekuk 1350 di samping kanan, 

telapaknya menghadap ke wajah. Tangan kiri lurus 1700 ke samping, telapak 

tangan menghadap ke bawah, ujung jari mengarah ke bawah. Pandangan ke 

samping kanan. 
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Gb. 9.5b Gerak Bumi Langit 

Kedua kaki berdiri tanjek dengan volume 1350, dengan ujung jari kanan 

mengarah serong 1350 keluar. Tangan kanan ditekuk 1350 di samping kanan, 

telapaknya menghadap ke wajah. Tangan kiri lurus 1700 ke samping, telapak 

tangan menghadap ke bawah, ujung jari mengarah ke bawah. Pandangan ke 

samping kanan. 
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1.4.1.10 Ragam Gerak Ukelan 

Ragam gerak Ukelan teridiri dari beberapa gerak, diantaranya : ngerawit, 

Ukelan, sangga asta. 

 

 

Gb. 10.1  Gerak Ngerawit 

Kedua kaki bergerak berdiri tanjek dengan volume 1300, dengan ujung jari 

kanan mengarah serong 1350 serong keluar. Tangan kanan lurus 2250 ke depan, 

telapak kanan menghadap ke wajah. Ujung jari mengarah ke bawah. Telapak kiri 

menghadap ke depan di depan wajah, ujung jari mengarah ke atas. Pandangan ke 

depan 1350. 



249 

 

 

Gb. 10.2  Gerak Ukelan Tengen 
 

Kedua kaki bergerak berdiri tanjek dengan volume 1350, ujung jari kanan 

mengarah 1350 serong keluar. Tangan kanan di tekuk 900 di depan dada kanan, 

telapaknya menghadap ke bawah di depan mulut. Ujung jari mengarah ke kiri. 

tangan kiri di tekuk 900 di depan perut, telapaknya menghadap ke perut, ujung jari 

mengarah ke bawah.  
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Gb. 10.3 Gerak Sangga Asta 

Kedua kaki bergerak berdiri tanjek dengan volume 1350, ujung jari kanan 

mengarah 1350 serong keluar. Tangan kanan di tekuk 900 di depan dada kanan, 

telapaknya menghadap ke bawah di depan mulut, Ujung jari mengarah ke kiri. 

tangan kiri di tekuk 900 di depan perut, telapaknya menghadap ke perut, ujung jari 

mengarah ke bawah.  

 

 



251 

 

 

Gb. 10.4  Gerak Sangga Asta  
 

Kedua kaki bergerak berdiri tanjek dengan volume 1350, ujung jari  1350 

mengarah ke samping luar. Tangan kanan di tekuk 900  di depan dada, telapaknya 

menghadap ke bawah di depan mulut dengan ujung jarti mengarah ke kiri. Tangan 

kiri di tekuk 900 di depan perut, telapaknya menghadap ke perut di dekat siku 

kanan dengan ujung jari mengarah ke bawah. Pandangan 1800 lurus ke depan. 
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10.5  Gerak Ngerawit 

Kedua kaki berdiri tanjek  dengan volume1350, ujung jari 1350 mengarah 

ke samping luar. Kedua tangan di tekuk 1700 di depan dada, telapak tangan kanan  

menghadap ke depan (luar), dengan ujung jari 450 mengarah serong kiri atas dan 

menempel pada ujung jari kiri.Telapak tangan kiri menghadap ke dalam di depan 

dada dengan ujung jari 450 mengarah serong bawah. Pandangan 1800 lurus ke 

depan. 

 



253 

 

1.4.1.11 Ragam Gerak Usap Tangan 

Ragam gerak Usap Tangan terdiri dari beberapa gerak, diantaranya yaitu : 

Ngerawit, Usapan. 

 

Gb. 11.1  Gerak Ngerawit 

Kedua kaki bergerak berdiri tanjek dengan volume 1350, ujung jari kaki 

mengarah 1350 serong keluar. Kedua tangan kanan di tekuk 900 di depan dada, 

telapak kanan menghadap ke depan, Ujung jari mengarah ke kiri. Telapak 

tangakiri menghadap ke dalam (ke dada), ujung jari mengarah ke kanan. 

Pandangan ke depan. 
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Gb. 11.2  gerak Usapan 

Kedua kaki bergerak berdiri tanjek dengan volume 1350, ujung jari 

mengarah 1350 serong keluar. Tangan kanan lurus 1800 ke depan, telapaknya 

menghadap ke kiri, Ujung jari mengarah ke depan. Tangan kiri di teku 450 di 

depan leher, telapaknya menghadap ke kanan di dekat telinga, ujung jari 

mengarah ke belakang. Pandangan ke depan. 
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1.4.1.12 Ragam Gerak Lembehan (Penthangan) 

Ragam Gerak Lembehan (Penthangan) terdiri dari beberapa gerak, 

diantaranya : Ukelan, seblak sampur, Lembehan (Penthangan) 

 

 

Gb. 12.1 Gerak Ukelan Kiwo 

Kedua kaki bergerak berdiri tanjek dengan volume 1350, ujung jari kanan 

mengarah 1350 serong keluar. Tangan kiri lurus 1900 ke depan, telapaknya 

menghadap ke bawah di depan wajah, Ujung jari mengarah ke bawah. Tangan 

kanan di tekuk 450 di depan dada, telapaknya menghadap dada, ujung jari 

mengarah ke kiri. Pandangan ke samping kiri. 
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Gb. 12.2  Gerak Seblak Sampur 

Kedua kaki bergerak berdiri tanjek dengan volume 1350, ujung jari 

mengarah ke depan. Tangan kanan lurus 1900 ke depan, telapaknya menghadap ke 

depan, Ujung jari mengarah ke depan. Tangan kiri di tekuk 900 di depan dada, 

telapaknya menghadap ke kiri, ujung jari mengarah ke atas. Pandangan ke depan. 
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Gb. 12.3a  Gerak Lembehan (Penthangan) 

Kedua kaki bergerak berdiri tanjek dengan volume 1350, ujung jari nya 

mengarah 1350 serong keluar. Kedua tangan di tekuk 900 di depan dada, telapak 

kanan menghadap ke atas, Ujung jari mengarah ke kiri. Tangan kiri menghadap ke 

kanan, ujung jari mengarah ke atas. Pandangan 1800 ke depan dan 450. 
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Gb. 12.3b  Gerak Lembehan (Penthangan) 

Kedua kaki bergerak berdiri tanjek dengan volume 1350, ujung jari nya 

mengarah 1350 serong keluar. Kedua tangan di tekuk 900 di depan dada, telapak 

kanan menghadap ke atas, Ujung jari mengarah ke kiri. Tangan kiri menghadap ke 

kanan, ujung jari mengarah ke atas. Pandangan 1800 ke depan dan 450. 
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1.4.1.13 Ragam Gerak Ngawe 

Ragam Gerak Ngawe sama dengan ragam gerak Lembehan (Penthangan) 

yaitu terdiri dari beberapa gerak, di antaranya : Ukelan, seblak sampur, Ngawe. 

 

Gb. 13.1  Gerak Ukelan Kiwo 

Kedua kaki bergerak berdiri tanjek dengan volume 1350, ujung jari nya 

mengarah 1350 serong keluar. Tangan kiri lurus 1900 ke depan, telapak 

menghadap ke bawah, Ujung jari mengarah ke bawah. Tangan kanan di tekuk 900 

di depan dada, telapaknya menghadap ke dada, ujung jari mengarah ke kiri. 

Pandangan 450 ke samping kiri. 
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Gb. 13.2  Gerak Seblak Sampur 

Kedua kaki bergerak berdiri tanjek dengan volume 1350, kaki kanan agak 

maju di depan kaki kiri, ujung jarinya mengarah ke depan. Tangan lurus 1900 ke 

depan, telapak menghadap ke bawah, Ujung jari mengarah ke depan. Tangan 

kanan di tekuk 900 di depan dada, telapaknya menghadap ke kanan, ujung jari 

mengarah ke atas. Pandangan 1900 ke samping depan. 
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Gb. 13.3 Gerak Ngawe 

Kedua kaki bergerak berdiri tanjek dengan volume 1350, kaki kanan 1350 

di tekuk, kaki  kiri lurus 1800, ujung jarinya mengarah ke kiri. Tangan kanan di 

tekuk 900 di depan dada, telapak menghadap ke kiri dan ke bawah di dekat telinga 

kanan, Ujung jari mengarah 450 serong kiri atas dan tangan kiri di tekuk 1350  di 

samping perut kiri. telapaknya menghadap ke bawah di depan perut kiri, ujung jari 

mengarah ke kanan. Pandangan 1800 ke samping kiri. 
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1.4.1.14 Ragam Gerak Kencak Miring Lamba 

Ragam Gerak Kencak Miring Lamba terdiri dari beberapa gerak, di 

antaranya : ranggah menjangan, daplangan, tebekan, cadhongan, Bumi Langit. 

 

 

Gb. 14.1 Gerak Ranggah Menjangan 

Kaki kiri 450 silang di depan kaki kanan, dengan ujung jarinya mengarah 

1350 ke samping kiri. Kedua tangan di tekuk 900 di depan kepala, telapaknya 

menghadap ke bawah daengan ujung jari mengarah ke bawah. Pandangan 450 ke 

samping kiri. 
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Gb. 14.2  Gerak Daplangan 

Kaki kiri 45o silang di depan kaki kanan, dengan ujung jarinya mengarah 

135o ke samping kiri. Kedua tangan di buka 45o ke samping bawah, telapaknya 

menghadap ke atas dengan ujung jari mengarah ke depan. Pandangan 45o ke 

samping kiri. 
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Gb. 14.3 Gerak Tebekan 

Kaki kiri 45o silang di depan kaki kanan, dengan ujung jarinya mengarah 

135o ke samping kiri. Kedua tangan 170o lurus ke depan, telapaknya menghadap 

ke dalam di depan lambung dengan ujung jari mengarah ke bawah. Pandangan 

180o lurus ke depan. 
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Gb. 14.4  Gerak Cadhongan 

Kaki kiri 45o silang di depan kaki kanan, dengan ujung jarinya mengarah 

135o ke samping luar. Kedua tangan 170o lurus ke depan, telapaknya menghadap 

ke atas di depan dada dengan ujung jari mengarah ke depan. Pandangan 45o lurus 

ke depan. 
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Gb. 14.5  Gerak Bumi Langit 

Kaki kiri 45o silang di depan kaki kanan, dengan ujung jarinya mengarah 

135o ke samping kiri. Kedua tangan di tekuk 135o di samping kanan, telapaknya 

menghadap ke dalam di depan mulut dengan ujung jari mengarah ke dalam. 

Tangan kiri 170o  lurus di samping bawah, telapaknya menghadap ke dalam di 

samping pinggul, dengan ujung jari mengarah ke dalam. Pandangan 45o ke 

samping kanan. 
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1.4.1.15 Ragam Gerak Kencak Miring Kerep 

Ragam Gerak Kencak Miring Kerep terdiri dari beberapa gerak, 

diantaranya : Ranggah menjangan, daplangan, tebekan, cadhongan, Bumi Langit. 

 

 

Gb. 15.1  Gerak Ranggah Menjangan 

Kaki kiri 45o silang di depan kaki kanan, dengan ujung jarinya mengarah 

135o ke samping kiri. Kedua tangan di tekuk 90o di depan kepala, telapaknya 

menghadap ke bawah daengan ujung jari mengarah ke bawah. Pandangan 45o ke 

samping kiri. 
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Gb. 15.2 Gerak Daplangan 

Kaki kiri 45o silang di depan kaki kanan, dengan ujung jarinya mengarah 

135o ke samping kiri. Kedua tangan di buka 45o ke samping bawah, telapaknya 

menghadap ke atas dengan ujung jari mengarah ke depan. Pandangan 45o ke 

samping kiri. 
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Gb. 15.3  Gerak Tebekan 

Kaki kiri 45o silang di depan kaki kanan, dengan ujung jarinya mengarah 

135o ke samping kiri. Kedua tangan 170o lurus ke depan, telapaknya menghadap 

ke dalam di depan lambung dengan ujung jari mengarah ke bawah. Pandangan 

180o lurus ke depan. 
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Gb. 15.4  Gerak Cadhongan 

Kaki kiri 45o silang di depan kaki kanan, dengan ujung jarinya mengarah 

135o ke samping luar. Kedua tangan 170o lurus ke depan, telapaknya menghadap 

ke atas di depan dada dengan ujung jari mengarah ke depan. Pandangan 45o lurus 

ke depan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



271 

 

 

Gb. 15.5  Gerak Bumi Langit 

Kaki kiri 45o silang di depan kaki kanan, dengan ujung jarinya mengarah 

135o ke samping kiri. Kedua tangan di tekuk 135o di samping kanan, telapaknya 

menghadap ke dalam di depan mulut daengan ujung jari mengarah ke dalam. 

Tangan kiri 170o  lurus di samping bawah, telapaknya menghadap ke dalam di 

samping pinggul, dengan ujung jari mengarah ke dalam. Pandangan 45o ke 

samping kanan. 
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1.4.1.16 Ragam Gerak Kencak Tanjek Lamba 

Ragam Gerak Kencak Tanjek Lamba terdiri dari beberapa gerak, 

diantaranya : Tanjekan kanan, tanjekan kiri 

.  

Gb. 16.1 Gerak Tanjekan Kanan 

Kaki kanan gejug di depan kaki kiri, dengan ujung jari menempel pada 

lantai mengarah 135o ke samping luar. Kaki kiri di tekuk 170o sebagai tumpuan. 

Tangan kanan 170o lurus ke samping bawah, telapaknya menghadap ke bawah di 

samping pinggul, dengan ujung jari mengarah ke dalam. Tangan kiri di tekuk 90o 

di depan dada kiri, telapaknya menghadap ke depan dengan ujung kaki mengarah 

ke kanan. Pandangan 45o ke samping kanan. 
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Gb. 16.2  Gerak Tanjekan Kiri (kiwo) 

Kaki kiri gejug di depan kaki kanan, dengan ujung jari menempel pada 

lantai mengarah 135o ke samping luar. Kaki kanan di tekuk 170o sebagai tumpuan. 

Tangan kanan di tekuk 90o di depan wajah, telapaknya menghadap ke depan, 

dengan ujung jari mengarah ke kiri. Tangan kiri di tekuk 90o di depan perut, 

telapaknya menghadap ke perut dengan ujung kaki mengarah ke kanan. 

Pandangan 45o ke samping kiri. 
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1.4.1.17 Ragam Gerak Kencak Tanjek Kerep 

Ragam Gerak Kencak Tanjek Kerep terdiri dari beberapa gerak, 

diantaranya : Bumi Langit dan Gejugan. 

 

Gb. 17.1  Gerak Bumi Langit 

Kedua kaki berdiri tanjek dengan volume 135o, dengan  ujung jari 

mengarah 135o ke samping luar. Tangan kanan di tekuk 135o di samping kanan, 

telapaknya menghadap ke dalam di depan wajah, dengan ujung jari mengarah ke 

dalam. Tangan kiri 45o lurus ke samping bawah, telapaknya menghadap ke dalam 

di samping pinggul, dengan ujung jari mengarah ke dalam. Pandangan 190o ke 

samping kanan. 
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Gb. 17.2   Gerak Gejugan 

Kaki kanan gejug 45o di dekat kaki kiri, ujung jari menempel lantai. 

Telapaknya menghadap ke belakang. Kaki kiri di tekuk 45o di belakang kaki 

kanan sebagai tumpuan. Tangan kanan 45o lurus di samping bawah, telapaknya 

menghadap ke bawah di samping pinggul, ujung jari mengarah ke serong kiri dan 

dilanjutkan telapak tangan menghadap ke dalam, ujung jari megarah ke bawah. 

Tangan kiri di tekuk 90o di depan dada kiri, telapaknya menghadap ke depan, 

ujung jari megarah ke  kanan. Pandangan 45o ke samping kanan. 
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1.4.1.18 Ragam Gerak Sereg 

Ragam Gerak Sereg terdiri dari beberapa gerak, diantaranya : Anclapan, 

Seregan. 

 

 

Gb. 18.1  Gerak Anclapan 

Kaki kanan di tekuk 90o di samping kaki kiri, telapaknya sejajar lutut kiri, 

dengan ujung jari 135o mengarah ke samping luar, kaki kiri 180o berdiri lurus 

sebagai tumpuan, ujung jari 135o mengarah ke samping luar. Tangan kiri di tekuk 

90o di depan dada kiri, telapaknya menghadap ke depan dengan ujung jari 

mengarah ke kanan. Tangan kanan lurus 180o ke samping kanan, telapknya 

menghadap ke samping kanan dengan ujung jari arah ke atas. Pandangan 180o 

lurus ke depan. 
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Gb. 18.2 Gerak Seregan 

Kedua kaki di buka lebar dengan volume 135o ke samping,  dengan ujung 

jari menempel lantai 135o mengarah ke samping luar, tangan kanan di tekuk 90o di 

depan dada kanan, telapaknya menghadap ke depan dengan ujung jari mengarah 

ke kiri. Tangan kiri 170o lurus kiri, telapaknya menghadap ke dalam, dengan 

ujung jari mengarah ke bawah. Pandangan 45o ke samping. 
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Gb. 18.3  Gerak Seregan 

Kedua kaki di buka lebar dengan volume 135o ke samping,  dengan ujung 

jari menempel lantai 135o mengarah ke samping luar, tangan kanan di tekuk 90o di 

depan dada kanan, telapaknya menghadap ke depan dengan ujung jari mengarah 

ke kiri. Tangan kiri 170o lurus kiri, telapaknya  menghadap ke dalam, dengan 

ujung jari mengarah ke bawah. Pandangan 45o ke samping. 
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1.4.1.19 Ragam Gerak Penghubung (Singget) 

Ragam Gerak Penghubung (Singget) terdiri dari beberapa gerak, 

diantaranya : Kebyak – kebyok sampur, sangga asta, seblak sampur, Jangkahan, 

anclapan. 

 

 

Gb. 19.1 Gerak Kebyak – Kebyok Sampur 

Kaki kiri silang di depan kaki kanan dengan volume 45o, kedua kaki tanjek 

dengan volume 45o, dengan ujung jari 90o mengarah ke depan. Tangan kanan 45o 

lurus ke samping bawah, telapaknya menghadap ke dalam, dengan ujung jari 

mengarah ke dalam. Tangan kiri di tekuk 90o di depan dada kiri, telapaknya 

menghadap ke depan dan ke kanan Pandangan 180o lurus ke depan. 
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Gb. 19.2  Gerak Sangga Asta 

Kaki kanan gejug di dekat kaki kiri dengan voleme 45o, ujung jari 

menempel pada lantai 135o mengarah ke samping luar. Tangan kanan di tekuk 90o 

di depan dada kanan, telapaknya menghadap ke bawah di depan mulut, dengan 

ujung jari mengarah ke kiri. Tangan kiri di tekuk 90o di depan perut, telapaknya 

menghadap ke perut di dekat siku kanan Pandangan 180o lurus ke depan. 
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Gb. 19.3  Gerak Seblak Sampur 

Kedua kaki berdiri tanjek dengan volume 1350, kaki kanan di depan kaki 

kiri, dengan ujung jarinya 135o mengarah ke samping luar. Tangan kanan 190o 

lurus di depan dada, telapak menghadap ke kanan, ujung jari mengarah ke depan, 

dan tangan kiri di tekuk 90o  di depan dada kiri. telapaknya menghadap ke depan, 

ujung jari mengarah ke kanan. Pandangan 180o mengarah lurus ke depan. 
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Gb. 19.4  Gerak Jangkahan 

Kaki kanan melangkah bergantian dengan kaki kiri dengan volume 135o. 

Kedua tangan berkacak pinggang dengan volume 45o, telapaknya menghadap ke 

belakang, dengan ujung jari mengarah ke bawah. Pandangan 180o lurus ke depan. 
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1.4.2 Ruang Gerak Tari Topeng Klana Prawirosekti 

Pola gerakan Tari Topeng Klana Prawirosekti yang terjadi dalam ruang 

gerak tari menggunakan ritmis, yang membentuk aspek – aspek ruang, sehingga 

ruangan menjadi hidup, walaupun ruangan sebagai elemen yang estetis. Penarinya 

memiliki ketrampilan gerak yang dapat membuat ilusi – ilusi, sehingga menjadi 

fleksibel dan luar biasa keberadaanya. Aspek ruang tarinya terdiri dari : bentuk, 

arah, dan dimensi. 

Seorang penari dengan ketrampilan geraknya dapat membuat ilusi – ilusi, 

sehingga ruang menjadi fleksibel dan luar biasa keberadaanya, karena gerakan 

tubuh secara keseluruhan, sehingga merupakan komponen visual tari yang kuat. 

(Many Wigman dalam Hadi 2007 : 54) 

Aspek bentuk keruangan Tari Topeng Klana Prawirosekti di dalamnya 

terdapat gerakan tari penarinya, jika diberhentikan ketika sedang bergerak, maka 

dapat mewujudkan desain bentuk atau wujud dalam ruang yang di sebut pola 

gerak atau ragam gerak. 

Bentuk keruangan selalu hadir dalam gerakan tari, misalnya : 

menghentikan seorang penari yang sedang  bergerak, maka dapat mewujudkan 

suatu desain bentuk (bleger) atau wujud dalam ruangan, seperti sikap atau 

pose.(Hadi 2007 : 54). 

Aspek arah Tari Topeng Klana Prawirosekti dalam ruang yang 

mempengaruhi efek estetis, ketika penarinya bergerak melewati ruang selama 

tarian berlangsung, maka ditemukan pola lantai atau desain lantai, yaitu wujud 

yang dilintasi atau dilewati oleh penari  di atas lantai, dimana penari bergerak dari 
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satu tempat ke tempat lain, dengan menggunakan garis lurus dan lengkung, yang 

dikembangkan menjadi kotak – kotak, atu segi empat, zig zag, dan lingkaran, 

sehingga tari menjadi hidup, karena masing – masing pola lantai tersebut 

mempunyai sentuhan emosional. 

Pola lantai tidak hanya diperhatikan secara sekilas, tetapi disadari terus 

menerus perubahannya selama penari bergerak berpindah atau dalam formasi 

diam maupun bergerak di tempat. (Meri dalam Hadi 2007 : 56).   

 Tari Topeng Klana Prawirosekti mempunyai aspek dimensi yang 

dilakukan oleh penarinya, ketika bergerak naik, turun, ke kanan, ke kiri, ke depan, 

dan ke belakang, sehingga ruang dapat di pandang atau dirasakan sebagai volume 

gerak.  

Analisis ”Dimensi” adalah salah satu aspek ruang untuk memahami 

definisi struktur keruangan, ketika seorang penari bergerak untuk menjangkau 

ketinggiannya, kelebarannya, kedalamannya, sehingga menjadi bentuk dalam 

ruang ”tiga” dimensional”. Dimensi ”ketinggian” menjangkau arah naik dan 

turun, dimensi ”kelebaran” meliputi jangkauan kesisi samping kanan maupun kiri, 

sementara dimensi ”kedalaman” menjangkau arah ke depan dan ke belakang. 

(Hadi 2007 : 57). 

Pola lantai Tari Topeng Klana Prawirosekti ada bermacam – macam 

diantaranya : kotak (segi empat), lingkaran, zigzag, garis lurus, titik. 
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1.4.2.1  Pola Lantai Kotak (Segi Empat) 

Pola lantai kotak (segi empat) terdapat pada ragam gerak : Labas Lamba, 

kencak miring. 

1.4.2.1.1 Pola Lantai Pada Ragam Gerak Labas Lamba  

 

Gb. 11 Diagram / Skema Pola Lantai Kotak (Segi Empat) 

 

Pola lantai pada ragam gerak Labas Lamba berbentuk kotak (segi empat), 

dengan arah belok  kiri  setiap  ganti  arah   hadap, dan  kembali  ke gawang 

depan. Pola / gambar ini adalah Tari Topeng Klana Prawirosekti yang ditarikan di 

stage procenium, dan dilihat dari satu arah saja oleh penonton, sehingga nampak 

seperti gambaran penari yang melintas dalam perspektif dua dimensi atau didalam 

sebuah kotak. Disamping itu Tari Topeng Klana Prawirosekti juga ditarikan di 

arena, di halaman, di pendopo, di punden. Sedangkan bentuk lancip pada 

lingkaran artinya arah depan penari. 

Garapan pertunjukan dalam struktur keruangan procenium lebih mudah 

diatasi oleh para pemain / penari karena hanya memikirkan pandangan penonton 

dari satu arah saja. Sebuah tontonan tari didalam stage procenium nampak seperti 

gambaran action pemain / penari yang melintas dalam perspektif dua dimensi 

saja, karena bentuk struktur keruangannya seperti permainan atau pertunjukan tari 

di dalam sebuah ”kotak” atau ruangan kamar. (Meri dalam Hadi  2007 : 59-60).   
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1.4.2.1.2 Pola Lantai Pada Ragam Gerak Kencak Miring Lamba dan Kerep 

 

Gb. 12 Diagram / Skema Pola lantai Kotak (Segi Empat).  

Pola lantai pada ragam gerak Kencak Miring Lamba dan kerep berbentuk 

kotak (segi empat), dengan arah belok  kiri  setiap  ganti  arah   hadap, dan  

kembali  ke gawang depan.  

 

1.4.2.2 Pola Lantai Lingkaran 

Pola lantai lingkaran terdapat pada ragam gerak : Lembehan (Penthangan), 

Sereg. 

1.4.2.2.1 Pola Lantai Pada Ragam Gerak Lembehan (Penthangan) 

 

Gb. 13 Diagram / Skema Pola Lantai Lingkaran. 

 

Pola lantai pada ragam gerak Lembehan (Penthangan) berbentuk 

lingkaran, dengan arah berputar ke kanan dan ke  kiri, dan kembali ke gawang 

depan. 
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1.4.2.2.2 Pola Lantai Pada Ragam Gerak Sereg 

 

Gb. 14 Diagram / Skema Pola Lantai Lingkaran 

 

Pola lantai pada ragam gerak Sereg berbentuk lingkaran, dengan arah 

berputar ke kanan, dan kembali ke gawang depan. 

 

1.4.2.3 Pola Lantai Garis Lurus 

Pola lantai garis lurus terdapat pada ragam gerak : Labas Kerep, Bumi 

Langit dan  Solah Kerep 

1.4.2.3.1 Pola Lantai Pada Ragam Gerak Labas Kerep 

 

Gb. 15 Diagram / Skema Pola Lantai Garis Lurus. 

Pola lantai pada ragam gerak Labas Kerep berbentuk garis lurus ke 

belakang dengan arah hadap dan kembali ke gawang depan. 
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1.4.2.3.2 Pola Lantai Pada Ragam Gerak Solah Kerep 

 

Gb. 16 Diagram / Skema Pola Lantai Garis Lurus. 

Pola lantai pada ragam gerak solah  kerep  berbentuk  garis  lurus  ke arah 

samping kiri dan kanan dengan arah hadap gawang depan. 

 

1.4.2.4. Pola Lantai Garis Zig – zag 

Pola lantai garis zig - zag terdapat pada ragam gerak : Kencak Tanjek 

Lamba dan kerep 

1.4.2.4.1 Pola Lantai Pada Ragam Gerak Kencak Tanjek Lamba dan Kerep 

 

Gb. 17 Diagram / Skema Pola Lantai Zig – Zag Lurus Segi Empat. 

 

Pola lantai pada ragam gerak Kencak Tanjek Lamba dan kerep berbentuk 

zig – zag lurus segi empat, selalu  belok  kiri  setiap  kaki ganti arah  hadap  

kembali ke gawang depan. 
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1.4.2.4.2 Pola Lantai Pada Ragam Gerak Kencak Tanjek Lamba dan Kerep 

 

Gb. 18 Diagram / Skema Pola Lantai Kotak (Segi Empat). 

 

Pola lantai pada ragam gerak kencak tanjek berbentuk kotak (segi empat), 

dengan arah belok  kiri  setiap ganti  arah  hadap, dan kembali ke gawang depan. 

 

1.4.2.5. Pola Lantai Angka Delapan 

Pola lantai angka delapan terdapat pada ragam gerak Labas Kerep 

(nggelap). 

1.4.2.5.1 Pola Lantai Pada Ragam Gerak Labas Kerep (Nggelap) 

 

Gb. 19 Diagram / Skema Pola Lantai Angka delapan. 

Pola lantai pada ragam gerak Labas Kerep berbentuk angka delapan 

dengan arah belok kiri, dan kembali ke gawang depan. 
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1.4.2.6. Pola Lantai Titik 

Pola lantai titik terdapat pada ragam gerak : Gedrug Gawang, Sembahan 

Panjeran, Solah Lamba, Ukelan, Usap Tangan, Jegogan, Ngawe,. 

1.4.2.6.1   Pola Lantai Pada Ragam Gerak Gedrug Gawang 

 

Gb. 20 Diagram / Skema Pola Lantai Titik 

Pola lantai pada ragam gerak Gedrug Gawang berbentuk titik dengan arah hadap 

gawang kiri. 

 

1.4.2.6.2   Pola Lantai Pada Ragam Gerak Sembahan 

 

Gb. 21 Diagram / Skema Pola Lantai Titik 

Pola lantai pada ragam gerak Sembahan berbentuk titik dengan arah hadap 

gawang depan. 
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1.4.2.6.3 Pola Lantai Pada Ragam Gerak Panjeran 

 

Gb. 22. Diagram / Skema Pola Lantai Titik 

Pola lantai pada ragam gerak Panjeran berbentuk titik dengan arah hadap 

gawangdepan. 

1.4.2.6.4 Pola Lantai Pada Ragam Gerak Solah Lamba 

 

Gb. 23 Diagram / Skema Pola Lantai Titik 

Pola lantai pada ragam gerak Solah Lamba berbentuk titik dengan arah hadap 

gawang depan. 

 

1.4.2.6.5 Pola Lantai Pada Ragam Gerak Ukelan 

 

Gb. 24 Diagram / Skema Pola Lantai Titik 

Pola lantai pada ragam gerak Solah Lamba berbentuk titik dengan arah hadap 

gawang depan. 
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1.4.2.6.6 Pola Lantai Pada Ragam Gerak Usap Tangan  

 

Gb. 25 Diagram / Skema Pola Lantai Titik 

Pola lantai pada ragam gerak Solah Lamba berbentuk titik dengan arah hadap 

gawang depan. 

1.4.2.6.7 Pola Lantai Pada Ragam Gerak Jegogan   

 

Gb. 26 Diagram / Skema Pola Lantai Titik 

 

Pola lantai pada ragam gerak Solah Lamba berbentuk titik dengan arah hadap 

gawang kanan. 

1.4.2.6.8 Pola Lantai Pada Ragam Gerak Ngawe 

 

Gb. 27 Diagram / Skema Pola Lantai Titik 

 

Pola lantai pada ragam gerak Solah Lamba berbentuk titik dengan arah hadap 

gawang kanan. 
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1.4.2.7 Pola Lantai Pada Ragam Gerak Singget (Penghubung) 

Pola lantai pada ragam gerak Singget (penghubung) ada 3 macam, yaitu 

ragam gerak Singget sangga asta menggunakan pola lantai garis, Singget 

Jangkahan menggunakan pola lantai lingkaran, dan Singget kipatan sampur 

menggunakan pola lantai silang lurus. 

1.4.2.7.1 Pola Lantai Pada Ragam Gerak Singget Sangga Asta 

 

Gb. 28 Diagram / Skema Pola Lantai Garis Lurus 

Pola lantai pada ragam gerak Singget sangga asta menggunakan garis lurus ke 

depan, dengan arah hadap ke gawang depan. 

1.4.2.7.2 Pola Lantai Pada Ragam Gerak Singget Jangkahan 

 

Gb. 29 Diagram / Skema Pola Lantai Lingkaran 

Pola lantai pada ragam gerak Singget Jangkahan berbentuk lingkaran ke arah kiri, 

dengan arah depan dan kanan. 

 

 

 



294 

 

1.4.2.7.3 Pola Lantai Pada Ragam Gerak Singget Kipatan sampur 

 

Gb. 30 Diagram / Skema Pola Lantai Silang Lurus 

Pola lantai pada ragam gerak kipatan sampur silang lurus kearah samping kanan, 

dengan arah hadap ke gawang depan. 
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1.4.3 Desain Dramatik Tari Topeng Klana Prawirosekti 

Tari Topeng Klana Prawirosekti menggunakan struktur dramatik kerucut 

berganda. 

 

Gb.31 Diagram / Skema Desain Dramatik Tari Topeng Klana Prawirosekti. 

A. Permulaan : 

 Pada permulaan terdapat ragam gerak Gedrug Gawang. 

B. Klimak Kecil I : 

 Pada klimak kecil yang pertama terdapat ragam gerak Panjeran yang 

memiliki kekuatan untuk merangsang gerak berikutnya . 

C. Klimak Kecil II : 

 Pada klimak kecil yang kedua  terdapat ragam gerak Labas Lamba 

yang memiliki kekuatan untuk merangsang gerak berikutnya. 

D. Klimak Kecil III : 

 Pada klimak kecil yang ketiga terdapat ragam gerak Bumi Langit, 

Labas Kerep,  Lembehan (Penthangan) yang merupakan 

perkembangan dari gerak yang mendahului. 
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E. Klimaks : 

 Pada klimaks (puncak) terdapat ragam gerak Sereg, Jegogan, Solah 

Lamba, Solah Kerep, Ukelan, Usap Tangan yang merupakan klimaks 

tertinggi. 

F. Penyelesaian : 

 Pada penyelesaian terdapat ragam gerak Kencak Tanjek Lamba, 

Kencak Tanjek Kerep yang merupakan penahanan sebelum akhir.  

G. Akhir : 

 Pada akhir terdapat ragam gerak Sereg yang merupakan penurunan 

cepat dari penahan akhir. 
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1.4.4 Desain Musik (Waktu) Tari Topeng Klana Prawirosekti 

Tari Topeng Klana Prawirosekti menggunakan tempo cepat, tempo 

lambat. Tempo cepat terdapat pada ragam gerak : Panjeran, Bumi Langit Labas 

Kerep (nggelap), Kencak Tanjek Kerep, Solah Kerep, Sereg, Kencak Miring 

Kerep.Tempo lambat terdapat pada ragam gerak : Gedrug Gawang, Sembahan, 

Labas Lamba, Jegogan, Lembehan (Penthangan), Ngawe, Solah Lamba, Ukelan, 

Usap Tangan, Kencak Miring Lamba, kencak miring tanjek lamba, Singget. 

Tari Topeng Klana Prawirosekti menggunakan durasi 20 menit, dengan 

perincian sebagai berikut : gending awal ½ menit, Gedrug Gawang ¼ menit 1 

kali, Sembahan ¼ menit 1 kali, Panjeran ½ menit 7 kali, Labas Lamba ½ menit 1 

kali, Bumi Langit ½ menit 1 kali, Labas Kerep ½ menit 1 kali, Jegogan ½ menit 1 

kali, Solah Lamba ½ menit 2 kali, Solah Kerep ½ menit 1 kali, Usap Tangan 1/10 

menit 12 kali, Ukelan ½ menit 1 kali, Kencak Miring Lamba ½ menit 1 kali, 

Kencak Miring Kerep ½ menit 1 kali, Kencak Tanjek Lamba ½ menit 1 kali, 

Kencak Tanjek Kerep ½ menit 1 kali, Lembehan (Penthangan) ½ menit 8 kali,  

Sereg ½ menit 2 kali, Ngawe ½ menit 1 kali, Singget sangga asta 1/10 menit 20 

kali, ngare rekmo (koncer) 1/10 menit 8 kali, Singget kebyak – kebyok sampur 1/10 

menit 1 kali, Singget anclapan 1/10 menit 1 kali, Singget Jangkahan 1/10 menit 1 

kali. 

 Tari Topeng Klana Prawirosekti menggunakan ritme (pola) hitungan 

diantaranya : gending awal 7 ½ kali 8, ragam gerak Singget kebyak – kebyok 

sampur 5 sampai 8. Gedrug Gawang 3 kali 8, Singget sangga asta 1 sampai 4, 

Usap Tangan 5 sampai 8, Sembahan 3 kali 8, Singget sangga asta 1 kali 4, Usap 
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Tangan 5 sampai 8, Panjeran 2½ kali 8, Singget sangga asta 5 sampai 8, Labas 

Lamba 2 kali 8 Bumi Langit 1 sampai 8, Labas Kerep (nggelap) 3 kali 8, Singget 

sangga asta 1 sampai 4, Usap Tangan 5 sampai 8, Sereg 1 sampai 8, Jegogan 1½ 

kali 8, Singget ngore rekmo (koncer) 5 sampi 6, lembehan 2 kali 8, Singget 

sangga asta 1 sampai 4, Usap Tangan 5 sampai 8, Panjeran 2½ kali 8, Singget 

sangga asta 5 kali 8, Solah Lamba 3½ kali 8, Singget ngore rekmo (koncer) 5 

sampai 8, Lembehan (Penthangan) 2 kali 8, Singget sangga asta 1 sampai 4, Usap 

Tangan 5 sampai 8, Panjeran 2½ kali 8, Singget sangga asta 5 sampai 8, Ukelan 

1½ kali 8, Singget ngore rekmo (koncer) 5 sampai 8, lembehan 3½ kali 8, ngore 

rekmo (koncer) 5 sampai 8, Ngawe 2 kali 8, Singget sangga asta 1 sampai 4, Usap 

Tangan 5 sampai 8, Panjeran 2½  kali 8, Singget sangga asta 5 sampai 8, 

lembehan 3½ kali 8, ngore rekmo (koncer) 5 sampai 8, Bumi Langit 1½ kali 8, 

Singget sangga asta 1 sampai 4, Usap Tangan 5 sampai 8, Panjeran 2½ kali 8, 

Singget sangga asta 5 kali 8, Solah Lamba 3½ kali 8, Singget ngore rekmo 

(koncer) 5 sampai 8, Lembehan (Penthangan) 2 kali 8, Singget sangga asta 1 

sampai 4, Usap Tangan 5 sampai 8, Panjeran 2½ kali 8, Singget sangga asta 5 

sampai 8, Ukelan 1½ kali 8, Singget ngore rekmo (koncer) 5 sampai 8, lembehan 

3½ kali 8, ngore rekmo (koncer) 5 sampai 8, Ngawe 2 kali 8, Singget sangga asta 

1 sampai 4, Usap Tangan 5 sampai 8, Panjeran 2½ kali 8, Singget sangga asta 5 

sampai 8, lembehan 3½ kali 8, ngore rekmo (koncer) 5 sampai 8, Bumi Langit 1½ 

kali 8, Singget sangga asta 1 sampai 4, Usap Tangan 5 sampai 8, Sereg 2 kali 8, 

gending penutup 2 kali 8. 
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1.4.5  Jumlah Penari Tari Topeng Klana Prawirosekti 

Tari Topeng Klana Prawirosekti jumlah penarinya satu orang atau tunggal 

yang di sebut solo dance, sehingga penarinya memperlihatkan kualitas 

kepenariannya atau keartisannya, yaitu menguasai teknik bentuk, teknik medium, 

dan teknik instrument, serta mempunyai kemampuan berimprovisasi, percaya diri, 

dan mempunyai stamina prima. Disamping itu juga menguasai bloking tempat 

atau pusat – pusat perhatian yang ditonjolkan atau mengatur keseimbangan tempat 

antara kiri, kanan, tengah, depan, dan belakang. Pada ragam gerak tempat sering 

ditengah, pada ragam gerak jalan kadang di kiri, kadang di kanan, depan, dan 

belakang. 

Dalam pementasan tarian tunggal atau solo dance, seorang penari harus 

dapat memperlihatkan kualitas kepenariannya atau  keartisannya,yaitu menguasai 

teknik bentuk, teknik medium, teknik instrument, mampu berimprovisasi, 

kepercayaan  diri, dan stamina yang prima.(Hadi 2007 : 35 – 36) 

 

1.4.6 Jenis Kelamin Dan Postur Tubuh Penari Tari Topeng Klana 

Prawirosekti 

Tari Topeng Klana Prawirosekti jenis kelamin penarinya putra, dengan 

postur tubuh tinggi besar, karakter penokohannya gagah, keras, kasar, atau 

brangasan, tetapi tidak ugal – ugalan. Namun pada saat ini apabila dalam keadaan 

terpaksa, jika tidak ada penari putra maka dilakukan oleh penari putri yang bisa 

melakukan karakter putra gagah. 
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Karakter gerak putra dibedakan menjadi dua, diantaranya putra gagah dan 

putra alus. Postur tubuh tinggi besar, pendek kecil, gemuk, kurus, karakter keras, 

lembut dan sebagainya. (Hadi 2007 : 51 – 53).   

 

1.4.7 Tata Teknik Pentas Tari Topeng Klana Prawirosekti 

Tari Topeng Klana Prawirosekti memiliki tata teknik pentas, diantaranya 

tata rias dan busana, tata cahaya, properti dan atau perlengkapan tari 

1.4.7.1 Tata Rias Dan Busana Tari Topeng Klana Prawirosekti 

Tata Rias Dan Busana Tari Topeng Klana Prawirosekti sangat lengkap 

dan glamour, tetapi tidak mengganggu teknik gerak penarinya, justru mendukung 

sajian tarinya sehingga menjadi estetis, karena sesuai dengan karakter 

penokohannya, yaitu seorang raja sabrang yang gagah, kasar, dan brangasan. 

Tata riasnya menggunakan Topeng kayu yang sudah berkarakter gagah 

atau sabrang, dan dipakai penarinya mulai awal menari sampai akhir dengan 

menggunakan tali. Topengnya berwarna hijau dinding (ijo tembok), bentuk mata 

bulat (thelengan), bibirnya berwarna merah darah yang terkatup erat (nggreget) 

dengan bentuk jambe sigar setangkep, bentuk alis kadal melet keratin, bentuk 

hidung wali miring (mancung seperti manusia), bentuk kumis kepelan yang 

terbuat dari rambut, bentuk janggut gembola keratan. 

 Mata thelengan (bulat) untuk Topeng yang berwatak gagahan seperti 

klamas raksasa. (Rihadi 1986 : 34) 

 Mata thelengan (bulat) untuk Topeng putra gagah, seperti  : Klana, Patih, 

dan Raksasa. Bentuk alis kadal melet yang melengkung seperti kadal yang sedang 

mengeluarkan lidah, untuk Topeng yang berwatak gagahan, seperti Topeng Patih, 
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Klana, dan Raksasa. Bentuk bibir jambe sigar setangkep yaitu kedua bibir 

terkatup erat (nggreget) untuk Topeng putra gagah. Bentuk hidung mancung (wali 

miring) mirip hidung manusia untuk Topeng gagahan. Bentuk janggut gembala 

untuk Topeng gagahan seperti Topeng Klana dan patih..  (Tri Rahayu 1996 : 27 – 

31). 

  Mulut terkatup erat (nggreget) menggambarkan kegagahan. (Rihadi 1986 : 

34). 

  Bentuk kumis kepelan yang terbuat dari rambut yang tebal dan panjang, 

untuk Topeng Klana (Raja sebrang). (Murgiyanto dan Munardi 1979 / 1980 : 97). 

Busananya terbuat dari kain bludru merah yang dibordir dengan manik 

manik (borci yang berwarna kuning), kain sifon merah yang diberi gombyok 

manik – manik (borci yang berwarna kuning dan merah), kulit yang bercat merah, 

hijau, kuning, biru, putih, dan hitam, benang berwarna merah dan putih, ragam 

busana tersebut terdiri dari beberapa macam bagian, diantaranya celana panjen 

yang panjangnya di bawah lutut, rapek besar dan kecil yang dipasang pada bagian 

belakang dan depan dari pinggang sampai di atas lutut, pedhang – pedhangan 

yang menutup samping kanan dan kiri, sabuk sebagai ikat pinggang yang 

dipasang setelah stagen, kace sebagai penutup leher, pols deker yang dipasang 

pada pergelangan tangan, klat bahu yang dipasang pada lengan atas, badong yang 

dipasang pada punggung sebagai sayap kebesaran, sampur yang dipasang pada 

bahu (pundhak), genta (gongseng) yang dipasang pada pergelangan kaki kanan, 

keris yang dipasang pada pinggang kanan belakang, mahkota (topong) yang 
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dipakai pada kepala, sumping yang dipasang pada topong di atas telinga, dan 

koncer yang dipasang pada sumping di depan telinga. 

Tata rias dan busana merupakan kelengkapan pertunjukan tari sehingga 

menjadi estetis, demi keutuhan pertunjukan  tari jangan sampai mengganggu 

teknik gerakan tari,dan harus mempertimbangkan karakter penokohannya, seperti 

karakter putra, raja, kasar dan sebagainya.(Hadi 2007 : 80) 

1.4.7.2 Tata Cahaya Tari Topeng Klana Prawirosekti 

Tata Cahaya Tari Topeng Klana Prawirosekti dulu menggunakan lampu 

general yang hanya sekedar dinyalakan untuk menyinari sejak dari awal tarian 

dimulai, dan dimatikan kembali setelah tarian berakhir, tetapi sekarang seting 

menggunakan stage lighting asal tidak mengganggu pandangan penari, sehingga 

menjadi silau atau gelap, oleh sebab itu sebelum hari H diadakan gladi bersih 

terlebih dahulu, sehingga pertunjukkan tari bagus dan dapat memberikan 

kontribusi yang sangat besar terhadap pertunjukan tari tersebut. 

Perencanaan tata cahaya atau stage lighting harus mempertimbangkan, 

jangan sampai teknik penyinaran jangan sampai mengganggu penari dari sudut 

pandangan menjadi silau atau terlalu gelap, sehingga menjadi menutupi 

pandangan. Stage lighting memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap 

pertunjukan tari.(Hadi 2007 : 79). 
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Properti adalah perlengkapan tari yang digerakkan oleh penari, tetapi tidak 

mengganggu gerak penari, justru memiliki arti atau makna penting dalam tari. 

Tari Topeng Klana Prawirosekti tidak mempunyai Properti atau kelengkapan tari, 

baik properti yang dipegang oleh penari maupun yang berdiri sendiri di panggung. 

Sampur dan gongseng itu bukan properti, walaupun digerakkan oleh penari, dan 

mengganggu gerak penari dan gongseng itu adalah busana yang memberi 

keindahan didalam tari. Sampur menempel pada bahu (pundhak) yang digerakkan 

tangan untuk menambah keindahan tari, gongseng yang melingkar pada 

pergelangan kaki kanan untuk memberikan aksen pada iringan musik dan untuk 

menambah keindahan tari. Kedua Properti tersebut tidak mengganggu teknik 

gerak tarinya, justru menambah keindahan pada tarinya.  

Properti atau perlengkapan harus  memiliki arti atau makna penting dalam 

sajian tari, dan menjadi kesatuan atau keutuhan yang estetis, serta jangan sampai 

mengganggu gerak tari. (Hadi 2007 : 80).  
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1.4.8 Gaya Gerak Tari Topeng Klana Prawirosekti. 

Tari Topeng Klana Prawirosekti memiliki gaya gerak atau ciri khas yang 

berkaitan dengan latar belakang budaya dan geografis, diantaranya sering 

mengangkat kaki kanan, sehingga banyak bertumpu pada kaki kiri, namun pada 

gerak berhenti sering bertumpu pada kedua kaki, sehingga nampak kuat dan 

kokoh. Banyak menggunakan variasi gerak tangan, dan geraknya sering berpatah 

– patah. 

Menganlisis gaya gerak tari yang sesuai dengan ciri khas pribadi sangat 

bermacam-macam dan bervariatif. Ciri khas individual sangat dikenal dan 

menjadi prinsip yang kuat. Ciri khas atau gaya juga berkaitan dengan latar 

belakang budayanya dan geografisnya. (Hadi 2007 : 33 - 34).   

 

1.4.9 Teknik Gerak Tari Topeng Klana Prawirosekti. 

Tari Topeng Klana Prawirosekti penarinya menguasai teknik pernafasan 

secara baik, memiliki kelenturan tubuh atau elastisitas, control muscular, stamina, 

dan menguasai instrument tubuhnya sendiri. 

Tari Topeng Klana Prawirosekti tulang punggung penarinya berdiri tegak, 

tulang belikatnya datar, bahunya membuka, dadanya membusung, tulang 

rusuknya terangkat, perutnya kempis, tubuhnya merendah (mendhak), kakinya 

sering ditekuk, kedua kaki sering membuka (tanjek), letak telapak kaki membuka, 

ujung jari kaki mengarah keluar, telunjuk tangan ditekuk tetapi tidak menyentuh 

ibu jari, pandangan sering lurus ke depan. 
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Seorang penari harus menguasai teknik pernafasan secara baik, kelenturan 

tubuh atau elastisitas, control muscular, stamina, dan menguasai instrument 

tubuhnya sendiri.(Hadi 2007 : 30) 

Permasalahan yang perlu dianalisis dalam teknik gerak misalnya sikap 

badan atau deg, patrap, dalam tari jawa mengenal tulang punggung berdiri tegak, 

tulang belikat datar, bahu membuka, dada membusung, tulang rusuk terangkat, 

perut kempis, dan sikap mendhak yaitu posisi berdiri merendah dengan tekukan 

lutut, pupu mlumah, dhenkul mbegar, dlamakan malang, driji nylekenting, 

pandangan mata atau ”ulat” (polatan), yang berkaitan dengan ekspresi muka, leher 

dan kepala, pacak. (Hadi 2007 : 30). 

 

1.5 Analisis Struktur Koreografis 

1.5.1  Bentuk Gerak 

1.5. 1. 1    Ragam Gerak Gedrug Gawang 

  RG. GG  = 1 X (45o = 4, 90o = 8, 135o = 10, 170o = 1, 180o = 1) 

    450   =  1 X 4  = 4  1700  = 1 X 1 = 1 

    900   =  1 X 8  = 8  1800  = 1 X 1 = 1 

    1350 = 1 X 10 = 10 

1.5. 1.2   Ragam Gerak Sembahan 

  RG. SB  = 1 X (45o = 6, 90o = 4, 135o = 11, 170o = 1, 180o = 8) 

    450   =  1 X 6  = 6  1700 = 1X 1 = 1 

    900   =  1 X 4  = 4  1800 = 1X 8 = 8 

    1350 = 1 X 11 = 11 
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1.5. 1.3   Ragam Gerak Panjeran 

  RG. PJ  = 3 X (45o = 3, 90o = 3, 135o = 8, 170o = 2, 180o = 6, 190o = 1) 

    45o   =  3 X 3  = 9  170o = 3 X 2 = 6 

 90o   =  3 X 3  = 9  180o = 3 X 6 = 18 

    135o = 3 X 8 = 24  190o = 3 X 1 = 3 

1.5. 1.4   Ragam Gerak Labas Lamba 

  RG. LL = 1 X (45o = 1, 90o = 2, 180o = 5) 

    45o   =  1 X 1  = 1   

 90o   =  1 X 2  = 2  

 180o = 1 X 5 = 5  

1.5 1.5   Ragam Gerak Bumi Langit. 

  RG. BL = 1 X (90o = 1, 135o = 3, 170o = 1, 180o = 1) 

    90o   =  1 X 1  = 1  1800 = 1 X 1 = 1   

 135o =  1 X 3  = 3  

 170o = 1 X 1 = 1 

1.5. 1.6   Ragam Gerak Jegogan 

RG. JG = 1 X (45o = 1, 135o = 2, 180o = 1) 

    45o   =  1 X 1  = 1   

 135o =  1 X 2  = 2  

 180o = 1 X 1 = 2  

1. 5. 1.7   Ragam Gerak Labas Kerep 

  RG. BL = 1 X (45o = 1, 90o = 2, 135o = 2, 180o = 1) 

    45o   =  1 X 1  = 1  1800 = 1 X 3 = 3   
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 90o    =  1 X 2  = 2  

 135o = 1 X 2 = 2 

1. 5. 1.8   Ragam Gerak Solah Lamba 

  RG. BL = 2 X (90o = 2, 135o = 7, 180o = 1) 

    90o   = 2 X 2  = 4  

 135o = 2 X  7 = 14 

 180o = 2 X 1 = 2   

1. 5. 1.9   Solah Kerep 

  RG. SK = 1 X (135o = 9, 170o = 3) 

 135o = 1 X 9 = 9 

 170o = 1 X 3 = 3  

1. 5. 1.10  Ragam Gerak Ukelan Tengen dan Kiwo 

  RG. UT dan UK = 1 X (90o = 2, 135o = 6, 225o = 1) 

    90o    = 1 X 2 = 2  

 135o = 1 X 6 = 6 

 225o = 1 X 1 = 1  

1. 5. 1. 11 Ragam Gerak Usap Tangan 

  RG. UT = 12 X (90o = 1, 135o = 4, 180o = 2) 

    90o    = 12 X 1 = 12  

 135o = 12 X 4 = 48  

 180o = 12 X 2 = 24  
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1. 5. 1. 12 Ragam Geral Lembehan (Penthangan) 

RG. BL = 8 X (45o = 3, 90o = 2, 135o = 5, 190o = 2) 

    45o   =  8 X 3  = 24  135o = 5  

 90o    =  8 X 2  = 16  190o = 2  

1. 5. 1. 13  Ragam Gerak Ngawe 

RG. GW = 1 X (45o = 2, 90o = 3, 135o = 6, 180o = 3, 190o = 2) 

 45o   =  1 X 2  = 2  180o = 1 X 3 = 3  

               90o    =  1 X 3  = 3  190o = 1 X 2 = 2 

               135o = 1 X 6 = 6  

1. 5. 1. 14  Ragam Gerak Kencak Miring Lamba 

  RG. KML = 1 X (45o = 8, 90o = 1, 135o = 5, 170o = 3, 180o = 3) 

               45o   = 1 X 8 = 8              170o = 1 X 3 = 3  

               90o    = 1 X 1 = 1   180o = 1 X 3 = 3 

               135o = 1 X 5 = 5  

1. 5. 1. 15  Ragam Gerak Kencak Miring Kerep 

  RG. KMK = 1 X (45o = 8, 90o = 1, 135o = 5, 170o = 2, 180o = 2) 

               45o   = 1 X 8 = 8             170o = 1 X 2 = 2  

               135o = 1 X 5 = 5             180o = 1 X 2 = 2 

1. 5. 1. 16  Ragam Gerak Kencak Tanjek Lamba 

  RG. KTL = 1 X (45o = 2, 90o = 3, 135o = 2, 170o = 3) 

               45o = 1 X 2 = 2   170o = 1 X 2 = 2  

               90o = 1 X 3 = 3   180o = 1 X 3 = 3 
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1. 5. 1. 17  Ragam Gerak Kencak Tanjek Kerep 

  RG. KTK = 1 X (45o = 8, 90o = 1, 135o = 5, 170o = 2, 180o = 2) 

              45o   = 1 X 2 = 2   170o = 1 X 1 = 1  

             135o = 1 X 1 = 1   180o = 1 X 1 = 1 

1. 5. 1. 18 Ragam Gerak Sereg 

  RG. SR = 2 X (45o = 2, 90o = 2, 135o = 2, 170o = 1, 180o = 2) 

             45o  = 2 X 2 = 4   170o = 2 X 1 = 2  

          90 o = 2 X 2 = 4   180o = 2 X 2 = 4 

            135o = 2 X 2 = 4  

1. 5. 1. 19  Ragam Gerak Singget (Penghubung) 

  RG. SG = 32 X (45o = 4, 90o = 6, 135o = 3, 180o = 6, 190o = 1) 

            45o  = 32 X 2 = 128   180o = 32 X 6 = 102  

            90 o = 32 X 6 = 192   190o = 32 X 1 = 32 

            135o = 32 X 3 = 96 

     

 Bentuk gerak Tari Topeng Klana Prawirosekti terdiri dari beberapa ragam 

gerak, yaitu : BG = RG. GG + RG. SB + RG. PJ + RG. LL + RG. BL + RG. JG + 

RG. LK + RG. SL + RG. SK + RG. UKT DAN UKK + RG. UT + RG. LB + RG. 

GW + RG. KML + RG. KMK + RG. KTL + RG. KTK + RG. SR + RG. SG, 

masing – masing mempunyai frekuensi penggunaan yang berbeda, yaitu tertuang 

pada table berikut ini : 
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NO KODE 

RG 

45o 90o 135o 170o 180o 190o 225o 

1 RG. GG 4 8 10 1 1 - - 

2 RG. SB 6 4 11 1 8 - - 

3 RG. PJ 9 9 24 6 18 3 - 

4 RG. LL 1 2 6 - 5 - - 

5 RG. BL - 1 3 1 2 - - 

6 RG. JG 1 - 2 - 1 - - 

7 RG. LK 1 2 2 - 3 - - 

8 RG. SL - 4 4 - 2 - - 

9 RG. SK - - 9 3 - - - 

10 RG. 

UKT 

dan RG. 

UKK 

- 2 6 - - - 1 

11 RG. UT - 12 48 - 24 - - 

12 RG. LB 24 16 5 - - 2 - 

13 RG. 

GW 

2 3 6 - 3 2 - 

14 RG. 

KML 

8 1 5 3 3 - - 

15 RG. 

KMK 

8 - 5 2 2 - - 
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16 RG. 

KTL 

2 3 2 3 - - - 

17 RG. 

KTK 

2 - 1 1 1 - - 

18 RG. SR 4 4 4 2 4 - - 

19 RG. SG 128 192 96 - 102 32 - 

JML 200 263 243 23 181 39 - 

 

Gb.32 Tabel Frekuensi Penggunaan Derajat Pada Bentuk Gerak 

 Tari Topeng Klana Prawirosekti 

Frekuensi 45o – 90o berjumlah 463, sedangkan frekuensi 135o – 225o 

berjumlah 486. Bentuk gerak Tari Topeng Klana Prawirosekti mayoritas 

menggunakan volume besar. Hal ini menunjukkan Tari Topeng Klana 

Prawirosekti mempunyai karakter gagah. 
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1. 5. 2. Teknik Gerak : 

1. 5. 2.1    RG. GG  = 1X (EB = 1 ; ET = 1) 

 = EB = 1 X 1 = 1   ET = 1 X 1 = 1 

1. 5. 2. 2    RG. SB = 1X (ET = 1 ; EB = 1) 

 = ET = 1 X 1 = 1   EB = 1 X 1 = 1 

1. 5. 2. 3    RG. PJ    = 3X (EB = 1 ; ET = 1) 

 = ET = 3 X 1 = 3   EB = 3 X 1 = 3 

1. 5. 2. 4    RG. LL   = 1X (EB = 1 ; ET = 1) 

 = EB = 1 X 1 = 1   ET = 1 X 1 = 1 

1. 5. 2. 5    RG. BL = 1X (ET = 1 ; EB = 1) 

 = ET = 1 X 1 = 1   EB = 1 X 1 = 1 

1. 5. 2. 6    RG. JG = 1X (ET = 1 ; EB = 1) 

 = ET = 1 X 1 = 1   EB = 1 X 1 = 1 

1. 5. 2. 7    RG. LK = 1X (EB = 1 ; EG = 1) 

 = EB = 1 X 1 = 1   EG = 1 X 1 = 1 

1. 5. 2. 8    RG. SL = 2X (EG = 1 ; EB = 1) 

 = ET = 2 X 1 = 2   EB = 2 X 1 = 2 

1. 5. 2. 9    RG. SK = 1X (EG = 1 ; EB = 1) 

 = EG = 1 X 1 = 1   EB = 1 X 1 = 1 

1. 5. 2. 10  RG. UKT dan RG. UKK  = 1X (EG = 1) 

 = EG = 1 X 1 = 1    

1. 5. 2. 11  RG UT = 12X (ET = 1) 

 = ET = 12 X 1 = 12 
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1. 5. 2. 12  RG LB = 8X (EG = 1 ; EB = 1) 

 = EG = 8 X 1 = 8   EB = 8 X 1 = 8 

1. 5. 2. 13  RG GW = 1X (ET = 1 ; EB = 1) 

 = ET = 1 X 1 = 1   EB = 1 X 1 = 1 

1. 5. 2. 14  RG. KML = 1X (EB = 1 ; EG = 1 ; ET = 1) 

 = EB = 1 X 1 = 1   EB = 1 X 1 = 1 

 = EG = 1 X 1 = 1 

1. 5. 2. 15  RG. KMK = 1X (EB = 1 ; EG = 1 ; ET = 1) 

 = EB = 1 X 1 = 1   ET = 1 X 1 = 1 

 = EG = 1 X 1 = 1 

1. 5. 2. 16  RG. KTL   = 1X (EB = 1 ; EG = 1) 

 = EB = 1 X 1 = 1   EG = 1 X 1 = 1 

1. 5. 2. 17  RG KTK   = 1X (EB = 1 ; EG = 1) 

 = EB = 1 X 1 = 1   EG = 1 X 1 = 1 

1. 5. 2. 18  RG SR   = 2X (EB = 1 ; EG = 1) 

 = EB = 1 X 1 = 1   EG = 1 X 1 = 1 

1. 5. 2. 19  RG. SG  = 32X (EG = 1 ; EB = 1) 

 = EG = 32 X 1 = 32   EB = 32 X 1 = 32 
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Teknik gerak Tari Topeng Klana Prawirosekti mempunyai beberapa 

ragam gerak, yaitu TG = RG. GG + RG. SB + RG. PJ + RG. LL + RG. BI + RG. 

JG + RG. LK + RG. SL + RG. SK + RG. UKT dan UKK + RG. UT + RG. LB + 

RG. GW + RG. KML + RG. KMK + RG. KTL + RG. KTK + RG. SR + RG. SG, 

masing – masing mempunyai frekuensi menggunakan elemen desain atas yang 

berbeda, yaitu tertuang pada table berikut : 

NO KODE RG Elemen Tinggi Elemen Tengah Elemen Bawah 

1 RG. GG 1 - 1 

2 RG. SB 1 - 1 

3 RG. PJ 3 - 3 

4 RG. LL 1 - 1 

5 RG. BL 1 - 1 

6 RG. JG 1 - 1 

7 RG. LK - 1 1 

8 RG. SL - 2 2 

9 RG. SK - 1 1 

10 RG. UKT dan 

RG. UKK 

- 1 - 

11 RG. UT 12 - - 

12 RG. LB - 8 8 

13 RG. GW 1 - 1 

14 RG. KML 1 1 1 

15 RG. KMK 1 1 1 
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16 RG. KTL - 1 1 

17 RG. KTK - 1 1 

18 RG. SR - 2 2 

19 RG. SG - 32 32 

 JML 23 51 59 

 

Gb. 33 Tabel Frekuensi Penggunaan Elemen Desain Atas Tari 

Topeng Klana Prawirosekti 

Frekuensi elemen tinggi berjumlah 23, elemen tengah berjumlah 51, dan 

elemen bawah 59. Teknik gerak Tari Topeng Klana Prawirosekti meyoritas 

mengggunakan elemen bawah, yang didukung oleh elemen tengah dan elemen 

tinggi. Hal ini menunjukkan Tari Topeng Klana Prawirosekti teknik geraknya 

mengandung makna simbolis penuh daya hidup, karena menghasilkan motivasi 

kekuatan hidup, karena menghasilkan motivasi kekuatan hidup yag berasal dari 

tanah, dan penih emosi manusia, serta mengandung intelektual dan spiritual. 
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1.5.3  Desain Lantai (Pola Lantai). 

Desain lantai (pola lantai) : 

1. 5. 3. 1    RG. GG  = 1X (PL.  TT = 1) 

 = TT = 1 X 1 = 1  

1. 5. 3. 2    RG. SB  = 1X (PL. TT = 1) 

 = TT = 1 X 1 = 1   

1. 5. 3. 3    RG. PJ    = 3X (PL. TT = 1) 

 = TT = 3 X 1 = 3   

1. 5. 3. 4    RG. LL   = 1X (PL. TT = 1) 

 = KT = 1 X 1 = 1  

1. 5. 3. 5    RG. BL = 1X (PL. GL = 1) 

 = GL = 1 X 1 = 1 

1. 5. 3. 6    RG. JG = 1X (PL. TT = 1) 

 = FT = 1 X 1 = 1 

1. 5. 3. 7    RG. LK = 1X (PL. AD = 1) 

 = AD = 1 X 1 = 1 

1. 5. 3. 8    RG. SL  = 2X (PL. TT = 1) 

 = TT = 2 X 1 = 2    

1. 5. 3. 9    RG. SK = 1X (PL. GL = 1) 

 = GL = 1 X 1 = 1 

1. 5. 3. 10  RG. UKT dan RG. UKK  = 1X (PL. TT = 1)  

 

1. 5. 3. 11  RG UT = 12X (PL.TT = 1) 
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 = TT = 12 X 1 = 12 

1. 5. 3. 12  RG LB = 8X (PL.LKR = 1) 

 = LKR = 8 X 1 = 8 

1. 5. 3. 13  RG GW = 1X (PL. TT = 1) 

 = TT = 1 X 1 = 1 

1. 5. 3. 14  RG. KML = 1X (PL. KT = 1) 

 = KT = 1 X 1 = 1 

1. 5. 3. 15  RG. KMK = 1X (PL. KT = 1) 

 = KT = 1 X 1 = 1 

1. 5. 3. 16  RG. KTL   = 1X (PL. ZZ = 1) 

 = ZZ = 1 X 1 = 1 

1. 5. 3. 17  RG KTK   = 1X (PL. ZZ = 1) 

 = ZZ = 1 X 1 = 1 

1. 5. 3. 18  RG SR  = 2X (PL. GL = 1, PL. LKR = 1) 

 = GL = 2 X 1 = 2 

1. 5. 3. 19  RG. SG  = 32X (PL. GL = 1, PL. LKR = 1) 

 = GL = 32 X 1 = 32   LKR = 32 X 1 = 32 

Pola lantai yang digunakan pada ragam gerak, frekuensinya berbeda – 

beda, yaitu tertuang pada tabel berikut : 
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NO KODE RG PL. TT PL. KT PL. LKR PL. AD PL. ZZ PL. LGL 

1 RG. GG 1 - - - - - 

2 RG. SB 1 - - - - - 

3 RG. PJ 3 - - - - - 

4 RG. LL - 1 - - - - 

5 RG. BL - - - - - 1 

6 RG. JG 1 - - - - - 

7 RG. LK - - - 1 - - 

8 RG. SL 1 - - - - - 

9 RG. SK - - - - - 1 

10 RG. UKT dan 

RG. UKK 

1 - - - - - 

11 RG. UT 12 - - - - - 

12 RG. LB - - 8 - - - 

13 RG. GW 1 - - - - - 

14 RG. KML - 1 - - - - 

15 RG. KMK - 1 - - - - 

16 RG. KTL - - - - 1 - 

17 RG. KTK - - - - 1 - 

18 RG. SR - - - - - 2 

19 RG. SG - - 32 - - 32 

JML 21 3 40 1 2 36 

Gb. 34. Tabel Frekuensi Penggunaan Pola Lantai 
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Frekuensi pola lantai yang paling banyak digunakan adalah lingkaran, 

yaitu 40 kaki, yang nomor dua adalah pola lantai garis lurus yaitu 36, dan yang 

nomor tiga adalah pola lantai titik, yaitu 21. Hal ini menunjukkan Tari Topeng 

Klana Prawirosekti pada dasarnya tari ritual yang sakral dan magis, yang 

mendukung kebersamaan, yang mengandung makna simbolis sederhana tapi kuat, 

dan tenang atau mantap, tidak terlalu brangasan. 

1. 5. 4  Desain Waktu (Musik) : 

1. 5. 4. 1    RG. GG  = 1X (TL = 1) 

 = TL = 1 X 1 = 1  

1. 5. 4. 2    RG. SB  = 1X (TL = 1) 

 = TL = 1 X 1 = 1   

1. 5. 4. 3    RG. PJ    = 3X (TC = 1) 

 = TC = 3 X 1 = 3   

1. 5. 4. 4    RG. LL   = 1X (TL = 1) 

 = TL = 1 X 1 = 1  

1. 5. 4. 5    RG. BL = 1X (TC = 1) 

 = TC = 1 X 1 = 1 

1. 5. 4. 6    RG. JG  = 1X (TL = 1) 

 = TL = 1 X 1 = 1 

1. 5. 4. 7    RG. LK  = 1X (TL = 1) 

 = TC = 1 X 1 = 1 

1. 5. 4. 8    RG. SL  = 2X (TL = 1) 

 = TL = 2 X 1 = 2    
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1. 5. 4. 9    RG. SK = 1X (TC = 1) 

 = TC = 1 X 1 = 1 

1. 5. 4. 10  RG. UKT dan     = 1X (TL = 1) 

 dan RG. UKK    = TL = 1 X 1 = 1  

1. 5. 4. 11  RG UT = 12X (TL = 1) 

 = TL = 12 X 1 = 12 

1. 5. 4. 12  RG LB = 8X (TL = 1) 

 = TL = 8 X 1 = 8 

1. 5. 4. 13  RG GW  = 1X (TL = 1) 

 = TL = 1 X 1 = 1 

1. 5. 4. 14  RG. KML = 1X (TL = 1) 

 = TL = 1 X 1 = 1 

1. 5. 4. 15  RG. KMK = 1X (TC = 1) 

 = TC = 1 X 1  

1. 5. 4. 16  RG. KTL   = 1X (TL = 1) 

 = TL = 1 X 1 = 1 

1. 5. 4. 17  RG KTK   = 1X (TC = 1) 

 = TC = 1 X 1 = 1 

1. 5. 4. 18  RG SR  = 2X (TC = 1) 

 = TC = 2 X 1 = 2 

1. 5. 4. 19  RG. SG  = 32X (TL = 1) 

 = TL = 32 X 1 = 32 
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 Desain waktu (musik) frekuensinya masing – masing berbeda, yaitu 

tertuang pada table berikut : 

NO KODE RG TC TL 

1 RG. GG - 1 

2 RG. SB - 1 

3 RG. PJ 3 - 

4 RG. LL - 1 

5 RG. BL 1 - 

6 RG. JG - 1 

7 RG. LK 1 - 

8 RG. SL - 2 

9 RG. SK 1 - 

10 RG. UKT dan RG. UKK - 1 

11 RG. UT - 1 

12 RG. LB - 8 

13 RG. GW - 1 

14 RG. KML - 1 

15 RG. KMK 1 - 

16 RG. KTL - 1 

17 RG. KTK 1 - 

18 RG. SR 2 - 

19 RG. SG - 32 

JML 10 51 

Gb. 35. Tabel Frekuensi Penggunaan Tempo Cepat/Lambat 

 Frekuensi penggunaan tempo lambat lebih banyak daripada tempo cepat, 

hal ini menunjukkan Tari Topeng Klana Prawirosekti mengandung makna 

simbolis tenang, mantap dan kuat. 
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BAB V 

MAKNA SIMBOLIS TARI TOPENG KLANA PRAWIROSEKTI 

 

1. Makna Simbolis Tari Topeng Klana Prawirosekti. 

Tari Topeng Klana Prawirosekti mempunyai makna simbolis yang perlu 

diungkap keberadannya, dengan melalui beberapa hal yang ada kaitannya dengan 

koreografi, diantaranya : Bentuk gerak, teknik gerak, gaya gerak, jumlah penari, 

jenis kelamin dari postur tubuh, struktur ruangan, struktur waktu (musik iringan), 

struktur dramatik dan tata teknik pentas.      

1.1  Makna Simbolis Bentuk Gerak Tari Topeng Klana Prawirosekti  

Bentuk gerak adalah wujud gerak tari, karena gerak di dalam tari adalah 

Bahasa yang dibentuk menjadi pola – pola gerak seorang penari. Bentuk gerak 

Tari Topeng Klana Prawirosekti, terdiri dari beberapa ragam gerak atau pola 

gerak, yang masing – masing mempunyai makna simbolis. Makna simbolis 

bentuk gerak Tari Topeng Klana Prawirosekti  terdapat pada besar kecilnya ruang 

gerak atu wujud gerak tari  yang sedang berhenti atau pause, pada pola – pola 

gerak atau ragam gerak. 
 

Gerak di didalam tari adalah bahan yang dibentuk menjadi pola – pola 

gerak seorang penari. Bentuk gerak adalah wujud gerak tari. (Hadi 2007 : 

25) 

Makna simbolis bentuk gerak Tari Topeng Klana Prawirosekti, diantaranya : 
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1.1.1 Makna Simbolis Ragam Gerak Gedrug Gawang 

Ragam gerak Gedrug Gawang mengandung makna simbolis gagah, 

karena banyak menggunakan volume besar. 

Ragam gerak Gedrug Gawang iku sikil lan tangane dibuka amba, dadi 

ketok gagah. (Munawi 2007 : Wawancara).  

Artinya : 

Ragam gerak Gedrug Gawang itu kaki dan tangannya dibuka lebar, 

sehingga kelihatan gagah. (Munawi 2007 : Wawancara).  

Ragam gerak Gedrug Gawang menggunakan volume 45o ke atas, 

diantaranya : volume 45o dilakukan empat kali, 90o dilakukan delapan kali, 135o 

dilakukan sepuluh kali, 170o dilakukan satu kali, 180o dilakukan satu kali.  

1.1.2 Makna Simbolis Ragam Gerak Sembahan 

Ragam gerak Sembahan mengandung makna simbolis gagah, karena 

banyak menggunakan volume besar. 

Ragam gerak Sembahan iku sikil lan tangane dibuka amba, dadi ketok 

gagah. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 

Ragam gerak Sembahan itu kaki dan tangannya dibuka lebar, sehingga 

kelihatan gagah. (Munawi 2007 : Wawancara).  

 Ragam gerak Sembahan menggunakan volume 45o ke atas, diantaranya : 

volume 45o dilakukan enam kali, 90o dilakukan empat kali, 135o dilakukan 

sebelas kali, 170o dilakukan satu kali, 180o dilakukan delapan kali. 
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1.1.3  Makna Simbolis Ragam Gerak Panjeran 

Ragam gerak Panjeran mengandung makna simbolis gagah dan berani, 

karena banyak menggunakan volume besar. 

Ragam gerak Panjeran iku sikil tengen diangkat duwur, tangan dibuka 

amba, pandangan ngarep,dadi ketok gagah lan kendel. (Munawi 2007 : 

Wawancara). 

Artinya : 

Ragam gerak Panjeran itu kaki kanan diangkat tinggi, tangan dibuka 

lebar, pandangan lurus ke depan, sehingga kelihatan gagah dan 

pemberani”. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Ragam gerak Panjeran menggunakan volume 45o ke atas, diantaranya : 

volume 45o dilakukan sembilan kali, 90o dilakukan sembilan kali, 135o dilakukan 

dua puluh empat kali, 170o dilakukan enam kali, 180o dilakukan delapan belas kali 

kali, 190o dilakukan tiga kali.  

1.1.4  Makna Simbolis Ragam Gerak Labas Lamba 

Ragam gerak Labas Lamba mengandung makna simbolis gagah dan 

berani, karena banyak menggunakan volume besar. 

Ragam gerak Labas Lamba iku sikile njangkah amba, tangane dibuka 

amba, pandangane nang ngarep, dadi ketok gagah lan kendel. (Munawi 

2007 : Wawancara). 

Artinya : 
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Ragam gerak Labas Lamba itu kaki diangkat tinggi, tangan dibuka lebar, 

pandangan lurus ke depan, sehingga kelihatan gagah dan pemberani”. 

(Munawi 2007 : Wawancara). 

Ragam gerak Labas Lamba menggunakan volume 45o ke atas, diantaranya 

: volume 45o dilakukan satu kali, 90o dilakukan dua kali, 180o dilakukan lima kali. 

Ragam gerak Labas Lamba mengandung makna simbolis gagah, karena banyak 

menggunakan volume besar. 

1.1.5  Makna Simbolis Ragam Gerak Bumi Langit 

Ragam gerak Bumi Langit mengandung makna simbolis gagah, karena 

banyak menggunakan volume besar. 

Ragam gerak Bumi Langit iku tangane dibuka amba, sing tengen dingkat 

duwur dadi ketok gagah. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 

Ragam gerak Bumi Langit itu tangannya dibuka lebar, yang kanan 

diangkat tinggi, sehingga kelihatan gagah. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Ragam Gerak Bumi Langit menggunakan volume 90o ke atas, diantaranya 

: 90o dilakukan satu kali, 135o dilakukan tiga kali, 170o dilakukan satu kali, 180o 

dilakukan satu kali.  

1.1.6  Makna Simbolis Ragam Gerak Jegogan 

Ragam gerak Jegogan mengandung makna simbolis gagah, karena banyak 

menggunakan volume besar. 

Ragam gerak Jegogan iku sikile dibuka amba, tolehane notok kiwo tengen, 

dadi ketok gagah lan kendel. (Munawi 2007 : Wawancara). 
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Artinya : 

Ragam gerak Jegogan itu kaki dibuka lebar, menoleh ke kanan dan kiri, 

sehingga kelihatan gagah dan berani. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Ragam Gerak Jegogan menggunakan volume 45o ke atas, diantaranya : 

volume 45o dilakukan satu kali, 135o dilakukan dua kali, 180o dilakukan satu kali 

 1.1.7  Makna Simbolis Ragam Gerak Labas Kerep 

Ragam gerak Labas Kerep mengandung makna simbolis gagah, kuat dan 

berani karena banyak menggunakan volume besar. 

Ragam gerak Labas Kerep (nggelap) iku salah siji tangane diangkat 

duwur, pandangane nang ngarep, dadi ketok gagah, kuat, lan kendel.  

(Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 

Ragam gerak Labas Kerep (nggelap) itu salah satu tangannya diangkat 

setinggi mulut, pandangan lurus ke depan, sehingga kelihatan gagah, kuat, 

dan pemberani. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Ragam gerak Labas Kerep menggunakan volume 45o ke atas, diantaranya 

: 45o dilakukan satu kali, 90o dilakukan dua kali, 135o dilakukan dua kali, 180o 

dilakukan tiga kali.  

1.1.8  Makna Simbolis Ragam Gerak Solah Lamba 

Ragam gerak Solah Lamba mengandung makna simbolis gagah, karena 

banyak menggunakan volume besar. 

Ragam gerak Solah Lamba iku sikile dibuka amba, tangane salah siji 

diangkat duwur, dadi ketok gagah.  (Munawi 2007 : Wawancara). 
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Artinya : 

Ragam gerak Solah Lamba itu kakinya di buka lebar, salah satu tangannya 

diangkat di depan dada, sehingga kelihatan gagah. (Munawi 2007 : 

Wawancara). 

Ragam gerak Solah Lamba menggunakan volume 90o ke atas, diantaranya 

: 90o dilakukan empat kali, 135o dilakukan empat belas kali, 180o dilakukan tiga 

kali.  

1.1.9  Makna Simbolis Ragam Gerak Solah Kerep 

Ragam gerak Solah Kerep mengandung makna simbolis gagah dan kuat, 

karena banyak menggunakan volume besar. 

Ragam gerak Solah Kerep iku sikile dibuka amba, tangane diangkat 

duwur, dadi ketok gagah lan kuat. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 

Ragam gerak Solah Kerep itu kakinya di buka lebar, tangannya diangkat 

tinggi, sehingga kelihatan gagah dan kuat. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Ragam gerak Solah Kerep menggunakan volume 135o ke atas, diantaranya 

: 135o dilakukan sembilan kali kali, 170o dilakukan tiga kali.  

1.1.10  Makna Simbolis Ragam Gerak Ukelan 

Ragam gerak Ukelan mengandung makna simbolis gagah, karena banyak 

menggunakan volume besar. 

Ragam gerak Ukelan iku sikile dibuka amba, tangane diangkat duwur, 

dadi ketok gagah. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 
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Ragam gerak Ukelan itu kakinya di buka lebar, tangannya diangkat tinggi, 

sehingga kelihatan gagah. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Ragam gerak Ukelan menggunakan volume 90o ke atas, diantaranya : 90o 

dilakukan dua kali, 135o dilakukan enam kali, 225o dilakukan satu kali.  

1.1.11  Makna Simbolis Ragam Gerak Usap Tangan 

Ragam gerak Usap Tangan mengandung makna simbolis gagah, karena 

banyak menggunakan volume besar. 

Ragam gerak Usap Tangan iku sikile dibuka amba, tangane diangkat 

duwur, dadi ketok amba. (Munawi  2007 : Wawancara). 

Artinya : 

Ragam gerak Usap Tangan itu kakinya di buka lebar, tangannya diangkat 

tinggi, sehingga kelihatan gagah dan kuat. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Ragam gerak Usap Tangan menggunakan volume 90o ke atas, diantaranya 

: 90o dilakukan dua belas kali, 135o dilakukan empat puluh delapan kali, 180o 

dilakukan dua belas kali. 

1.1.12  Makna Simbolis Ragam Gerak Lembehan (Penthangan) 

Ragam gerak Lembehan (Penthangan) mengandung makna simbolis 

gagah, karena banyak menggunakan volume besar. 

Ragam gerak Lembehan (Penthangan) iku sikile dibuka amba, dadi ketok 

gagah.  (Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 
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Ragam gerak Lembehan (Penthangan) itu kakinya di buka lebar, 

tangannya diangkat tinggi, sehingga kelihatan gagah dan kuat. (Munawi 

2007 : Wawancara). 

Ragam gerak Lembehan (Penthangan) menggunakan volume 45o ke atas, 

diantaranya : volume 45o dilakukan dua puluh empat kali, 90o dilakukan enam 

belas kali, 135o dilakukan empat puluh kali, 190o dilakukan enam belas kali.  

1.1.13  Makna Simbolis Ragam Gerak Ngawe 

Ragam gerak Ngawe mengandung makna simbolis gagah dan berani, 

karena banyak menggunakan volume besar. 

Ragam gerak Ngawe iku sikile dibuka amba, salah siji tangane diangkat 

duwur, dadi ketok gagah lan kendel. (Munawi  2007 : Wawancara). 

Artinya : 

Ragam gerak Ngawe itu kakinya di buka lebar, salah satu tangannya 

diangkat tinggi, sehingga kelihatan gagah dan kuat. (Munawi 2007 : 

Wawancara). 

Ragam gerak Ngawe menggunakan volume 45o ke atas, diantaranya : 

volume 45o dilakukan dua kali, 90o dilakukan tiga kali, 135o dilakukan enam kali, 

180o dilakukan tiga kali, 190o dilakukan dua kali.  

1.1.14  Makna Simbolis Ragam Gerak Kencak Miring Lamba 

Ragam gerak Kencak Miring Lamba mengandung makna simbolis gagah, 

karena banyak menggunakan volume besar. 

Ragam gerak Kencak Miring Lamba iku tangane dibuka amba, dadi ketok 

gagah. (Munawi 2007 : Wawancara). 
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Artinya : 

Ragam gerak Kencak Miring Lamba itu tangannya di buka lebar, sehingga 

kelihatan gagah dan kuat. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Ragam gerak Kencak Miring Lamba menggunakan volume 45o ke atas, 

diantaranya : volume 45o dilakukan delapan kali, 90o dilakukan satu kali, 135o 

dilakukan lima kali, 170o dilakukan tiga kali, 180o dilakukan tiga kali.  

1.1.15  Makna Simbolis Ragam Gerak Kencak Miring Kerep 

Ragam gerak Kencak Miring Kerep mengandung makna simbolis gagah, 

karena banyak menggunakan volume besar. 

Ragam gerak Kencak Miring Kerep iku tangane dibuka amba lan gerake 

cepet, dadi ketok gagah lan kuat”. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 

Ragam gerak Kencak Miring Kerep itu tangannya di buka lebar dengan 

gerakan cepat, sehingga kelihatan gagah dan kuat. (Munawi 2007 : 

Wawancara). 

Ragam gerak Kencak Miring Kerep menggunakan volume 45o ke atas, 

diantaranya : volume 45o dilakukan delapan kali, 135o dilakukan lima kali, 170o 

dilakukan dua kali, 180o dilakukan dua kali. 

1.1.16  Makna Simbolis Ragam Gerak Kencak Tanjek Lamba 

Ragam gerak Kencak Tanjek Lamba mengandung makna simbolis gagah, 

karena banyak menggunakan volume besar. 

Ragam gerak Kencak Tanjek Lamba iku salah siji tangane diangkat 

duwur, dadi ketok gagah. (Munawi, 2007 : Wawancara). 
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Artinya : 

Ragam gerak Kencak Tanjek Lamba itu salah satu tangannya diangkat 

tinggi, sehingga kelihatan gagah dan kuat. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Ragam Gerak Kencak Tanjek Lamba menggunakan volume 45o ke atas, 

diantaranya : volume 45o dilakukan dua kali, 90o dilakukan tiga kali, 135o 

dilakukan dua kali, 170o dilakukan tiga kali.  

1.1.17  Makna Simbolis Ragam Gerak Kencak Tanjek Kerep 

Ragam gerak Kencak Tanjek Kerep mengandung makna simbolis gagah, 

karena banyak menggunakan volume besar. 

Ragam gerak Kencak Tanjek Kerep iku tangane diangkat duwur, dadi 

ketok gagah. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 

Ragam gerak Kencak Tanjek Kerep itu salah satu tangannya diangkat 

tinggi, sehingga kelihatan gagah dan kuat. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Ragam gerak Kencak Tanjek Kerep menggunakan volume 45o ke atas, 

diantaranya : volume 45o dilakukan dua kali, 135o dilakukan satu kali, 170o 

dilakukan satu kali, 180o dilakukan satu kali.  

1.1.18  Makna Simbolis Ragam Gerak Sereg 

Ragam gerak Sereg mengandung makna simbolis gagah, karena banyak 

menggunakan volume besar. 

Ragam gerak Sereg iku sikile dibuka amba karo nyereg, tangane yo dibuka 

amba, dadi ketok gagah. (Munawi  2007 : Wawancara). 

Artinya : 
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Ragam gerak Sereg itu kakinya di buka lebar sambil geser ke samping 

kanan atau kiri dengan jinjit (kedua tungkainya diangkat), tangannya juga 

di buka lebar, sehingga kelihatan gagah dan kuat. (Munawi 2007 : 

Wawancara). 

Ragam gerak Sereg menggunakan volume 45o ke atas, diantaranya : 

volume 45o dilakukan empat kali, 90o dilakukan empat kali, 135o dilakukan empat 

kali, 170o dilakukan dua kali, 180o dilakukan empat kali.  

1.1.19  Makna Simbolis Ragam Gerak Penghubung (Singget) 

Ragam gerak penghubung (Singget) mengandung makna simbolis gagah, 

karena banyak menggunakan volume besar. 

Ragam gerak penghubung (Singget) iku ana telu, yaiku : Singget kipatan 

sampur, Singget sangga asta, lan Singget Jangkahan. Sikile lan tangane 

diangkat duwur lan dibuka amba, dadi ketok gagah. (Munawi  2007 : 

Wawancara). 

Artinya : 

Ragam gerak penghubung (Singget) itu ada tiga, yaitu : Singget kipatan 

sampur, Singget sangga asta, dan Singget Jangkahan. Kaki dan tangannya 

di angkat tinggi dan dibuka lebar, sehingga kelihatan gagah. (Munawi  

2007 : Wawancara). 

Ragam gerak penghubung (Singget) menggunakan volume 45o ke atas, 

diantaranya : volume 45o dilakukan seratus dua puluh delapan kali, 90o dilakukan 

seratus sembilan puluh enam kali, 135o dilakukan sembilan puluh enam kali, 180o 

dilakukan seratus sembilan puluh enam  kali, 190o dilakukan tiga puluh dua kali.  
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Tari Topeng Klana Prawirosekti bentuk geraknya menggunakan volume 

45 o sebanyak empat puluh tujuh kali, 90o sebanyak lima puluh satu kali, 135o 

sebanyak sembilan puluh satu kali,170o sebanyak delapan belas kali, 180o 

sebanyak emapt puluh emapt kali, 190o sebanyak enam kali. Dari volume 45o 

sampai dengan 190o, yang paling banyak adalah volume 135o, nomor dua volume 

90o, nomor tiga volume 45o, nomor empat volume 180o, nomor lima volume 170o, 

dan yang paling sedikit digunakan adalah volume 190o. Namun jika dilihat dari 

frekuensi penggunaan volume, maka volume 90o ke bawah sebanyak sembilan 

puluh delapan kali, dan volume 135o ke atas sebanyak seratus lima puluh 

sembilan kali, sehingga Tari Topeng Klana Prawirosekti bentuk geraknya 

mengandung makna simbolis gagah, karena semua ragam gerak atau pola 

geraknya mayoritas menggunakan volume besar. 

  

1.2.   Makna Simbolis Teknik Gerak Tari Topeng Klana Prawirosekti 

Makna Simbolis teknik gerak Tari Topeng Klana Prawirosekti terdiri dari 

beberapa ragam gerak atau pola gerak yang terlintas pada back – drop, 

diantaranya :  

1.2.1.  Ragam Gerak Gedrug Gawang.   

Ragam gerak Gedrug Gawang mengandung makna simbolis : 

mendatangkan penonton supaya banyak, memajukan penonton biar mendekati 

panggung, serta mempersiapkan diri, diantaranya : berbenah seperti membetulkan 

sumping / rambut / koncer, membetulkan klat bahu, dan membetulkan mahkota. 
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Ragam gerak Gedrug Gawang maksude : nekakno penonton ceke akeh, 

nyesekno penonton ceke maju (nyedheki panggung, lan nyiapno diri, yaiku 

: mbenakno sumping / rambut / koncer, mbenakno klat bahu, mbenakno 

Topeng. (Munawi  2007 : wawancara).  

Artinya : 

Ragam gerak Gedrug Gawang adalah mendatangkan penonton supaya 

banyak, mengajak penonton supaya maju mendekati panggung, dan 

berbenah diri, yaitu : membetulkan letak sumping / rambut / koncer, klat 

bahu, dan Topeng. (Munawi  2007 : wawancara). 

Ragam gerak Gedrug Gawang mayoritas yang di gerakkan adalah kaki 

kanan, ini adalah desain atas elemen bawah, maknanya : Pemilih daya hidup, 

karena menghasilkan motifasi kekuatan hidup yang berasal dari tanah. 

Elemen bawah terletak pada ruang antara pinggang penari kebawah 

menghasilkan motivasi kekuatan hidup dari tanah. (Meri dalam Soedarsono 1986 : 

126 – 228). 

1.2.2  Makna Simbolis Ragam Gerak Sembahan. 

Ragam Gerak Sembahan mengandung makna simbolis : berdoa mohon 

kepada Tuhan yang Maha Esa, agar diberi keselamatan, agar disenangi penonton, 

dan agar berwibawa, dengan mengucapkan mantra – mantra. 

Ragam Gerak Sembahan maksude : berdoa (ngadhep nang sing Kuoso 

(Gusti Allah), nyuwun supoyo diparingi keselametan, supoyo disenengi 

penonton, lan ono wibowone, karo ngucapno montro –montro. (Munawi 

2007 : Wawancara).  
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Artinya : 

Ragam Gerak Sembahan adalah berdoa menghadap Tuhan Yang Maha 

Esa, memohon agar diberi keselamatan, dan disenangi penonton, serta 

bewibawa, dengan mengucapkan mantra – mantra. (Munawi 2007 : 

Wawancara).  

Ragam Gerak Sembahan mayoritas yang digerakkan adalah kedua tangan 

di depan dada dan wajah serta kaki kanan menggerakkan ke kiri, ini termasuk 

desain atas elemen tinggi dan bawah, maknanya : mengandung sentuhan 

intelektual dan spiritual, serta penuh daya hidup, karena menghasilkan motivasi 

kekuatan hidup yang berasal dari tanah. 

Elemen tinggi terletak pada ruang dada penari ke atas, yang menghasilkan 

sentuhan intelektual dan spiritual. Elemen bawah terletak pada pinggang penari ke 

bawah. (Meri dalam Soedarsono 1986 : 126 – 228). 

1.2.3  Makna Simbolis Ragam Gerak Panjeran. 

Ragam Gerak Panjeran mengandung makna simbolis : menyiapkan jiwa 

dan raga, karena mau berjalan jauh (bepergian) agar fisik dan mentalnya kuat. 

Ragam Gerak Panjeran, maksude : nyiapno jiwo lan rogo (diri) kerono 

arep tindak (melaku adoh) ceke kuat rogo lan mentale. (Munawi 2007 : 

Wawancara). 

Artinya : 

Ragam Gerak Panjeran adalh mempersiapkan jiwa dan raga (diri) karena 

akan bepergian jauh, agar fisik dan mentalnya kuat. (Munawi 2007 : 

Wawancara). 
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Ragam Gerak Panjeran mayoritas yang digerakkan adalah pergelangan 

kaki kanan di depan lutut kiri, ini termasuk desain atas elemen bawah,  maknanya 

: Penuh daya hidup, karena menghasilkan kekuatan motivasi hidup yang berasal 

dari tanah.  

Elemen bawah terletak pada ruang antara pinggang penari sampai bawah 

(lantai) yang mengahasilkan motivasi kekuatan hidup dari tanah. (Meri dalam 

Soedarsono 1986 : 126 – 228). 

1.2.4  Makna Simbolis Ragam Gerak Labas Lombo. 

 Ragam Gerak Labas Lombo mengandung makna simbolis : 

berjalan dengan gagah dan kuat. 

Ragam Gerak Labas Lombo maksude : melaku (tindak) srono gagah. 

(Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 

 Ragam Gerak Labas Lombo adalah berjalan dengan langkah yang lebar 

dan gagah. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Ragam Gerak Labas Lombo mayoritas yang di gerakkan adalah kedua kaki 

dengan volume besar, ini termasuk desain atas elemen bawah, maknanya : penuh 

daya hidup, karena menghasilkan motivasi kekuatan hidup yang berasal dari tanah 

Elemen bawah terletak pada ruang antara pinggang penari sampai bawah 

(lantai) yang mengahasilkan motivasi kekuatan hidup dari tanah. (Meri dalam 

Soedarsono 1986 : 126 – 228). 
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1.2.5  Makna Simbolis Ragam Gerak Bumi Langit. 

Ragam gerak Bumi Langit mengandung makna simbolis : melihat keadaan 

(keamanan) di depan Kerajaan.  

Ragam Gerak Bumi Langit maksude : ngungak keadaan (keamanan) nang 

ngarep Keraton. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 

Ragam gerak Bumi Langit adalah melihat situasi (keamanan) di depan 

kerajaan. (Munawi 2007 : Wawancara). 

 Ragam gerak Bumi Langit mayoritas yang di gerakkan adalah tangan 

kanan di depan wajah dan pinggang, ini termasuk desain atas elemen tinggi dan 

tengah, maknanya mengandung sentuhan intelektual dan spiritual. Serta penuh 

emosi manusia. 

Elemen tinggi terletak pada ruang dada penari ke atas, yang menghasilkan 

sentuhan intelektual dan spiritual. Elemen tengah terletak pada ruang antara 

pinggang penari yang menghasilkan sentuhan penuh emosi manusia”. (Meri 

dalam Soedarsono 1986 : 126 – 228).  

1.2.6 Makna Simbolis Ragam Gerak Jegogan. 

Ragam gerak Jegogan mengandung makna simbolis : melihat keadaan 

(keamanan) kiri dan kanan kerajaan. 

Ragam gerak Jegogan maksude : ndelok keadaan (keamanan) kiwo 

tengene kraton. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 
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Ragam gerak Jegogan adalah melihat situasi (keamanan) kiri dan kanan 

kerajaan. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Ragam gerak Jegogan mayoritas yang di gerakkan adalah kepala dengan 

menoleh ke kanan dan ke kiri, ini termasuk desain atas elemen tinggi, maknanya 

mengandung sentuhan intelektual dan spiritual.  

Elemen tinggi terletak pada ruang dada penari ke atas, yang menghasilkan 

sentuhan intelektual dan spiritual. (Meri dalam Soedarsono 1986 : 126 – 228). 

1.2.7  Makna Simbolis Ragam Gerak Labas Kerep. 

Ragam gerak Labas Kerep (nggelap)  mengandung makna simbolis : 

berjalan cepat (tergesa – gesa) berjaga – jaga mau perang. 

Ragam gerak Labas Kerep (nggelap) maksude : tindak (mlaku) rikat 

mergo kesusu lan jogo – jogo kate perang. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 

Ragam gerak Labas Kerep (nggelap) adalah berjalan cepat karena tergesa 

– gesa dan bersiap siaga untuk menghadapi perang. (Munawi 2007 : 

Wawancara). 

 Ragam gerak Labas Kerep (Nggelap) mayoritas yang di gerakkan langkah 

kedua kaki yang cepat, ini termasuk desain atas elemen bawah, maknanya 

: Penuh daya hidup karena menghasilkan motivasi kekuatan hidup yang 

berasal dari tanah. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Elemen bawah terletak pada ruang antara pinggang penari ke bawah, yang 

menghasilkan motivasi kekuatan hidup dari tanah. (Meri dalam Soedarsono 1986 : 

126 – 228). 
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1.2.8  Makna Simbolis Ragam Gerak Solah Lamba. 

Ragam gerak Solah Lamba mengandung makna simbolis : melatih diri 

agar kuat di dalam peperangan. 

Ragam gerak Solah Lamba maksude : nggladi rogo ceke kuat lan mantep 

peperangan. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 

Ragam gerak Solah Lamba adalah melatih fisik agar kuat dan mantap 

didalam peperangan. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Ragam Gerak Solah Lamba mayoritas yang di gerakkan adalah kedua 

tangan di depan dada dan wajah, ini termasuk desain atas elemen tinggi, 

maknanya : Mengandung sentuhan intelektual dan spiritual. 

Elemen tinggi terletak pada ruang dada penari ke atas, yang menghasilkan 

sentuhan intelektual dan spiritual. (Meri dalam Soedarsono 1986 : 126 – 228). 

1.2.9  Makna Simbolis Ragam Gerak Solah Kerep. 

Ragam gerak Solah Kerep mengandung makna simbolis : melatih diri 

yang lebih semangat, agar lebih kuat di dalam peperangan. 

Ragam Gerak Solah Kerep : nggladi rogo sing luwih ngoyo, ceke luwih 

kuat anggone peperangan. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 

Ragam Gerak Solah Kerep adealah melatih fisik dengan lebih giat, agar 

lebih kuat didalam peperangan. (Munawi 2007 : Wawancara). 
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Ragam Gerak Solah Kerep mayoritas yang di gerakkan adalah kedua 

tangan di depan dada dan wajah, ini termasuk desain atas elemen tinggi, 

maknanya : Mengandung sentuhan intelektual dan spiritual.   

Elemen tengah terletak pada ruang pundak dan pinggang penari, yang 

menghasilkan  sentuhan penuh emosi manusia. (Meri dalam Soedarsono 1986 : 

126 – 228). 

1.2.10  Makna Simbolis Ragam Gerak Ukelan. 

Ragam gerak Ukelan mengandung makna simbolis : setelah merasa 

mantap melatih diri, melihat ke depan kerajaan ada musuh atau tidak. 

Ragam gerak Ukelan maksude : sakwise rumongso manteb anggone 

nggladi rogo, ngungak nang ngarep kraton ono mungsuh opo ora. 

(Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 

Ragam gerak Ukelan adalah setelah merasa mantap dalam melatih fisik, 

melihat kedepan kerajaan ada musuh atau tidak. (Munawi 2007 : 

Wawancara). 

Ragam gerak Ukelan mayoritas yang di gerakkan adalah kedua tangan di 

depan dada dan ogek lambung, ini termasuk desain atas elemen tengah, maknanya 

: Penuh emosi manusia.  
 

Elemen tengah terletak pada ruang pundak dan pinggang penari, yang 

menghasilkan  sentuhan penuh emosi manusia. (Meri dalam Soedarsono 1986 : 

126 – 228). 
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1.2.11  Makna Simbolis Ragam Gerak Usap Tangan. 

Ragam gerak Usap Tangan mengandung makna simbolis : setelah 

memasang kuda – kuda kemudian menangkis serangan musuh (lawan). 

Ragam gerak Usap Tangan maksude : mari masang aji – aji terus nangkis 

serangane mungsuh. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 

Ragam gerak Usap Tangan adalah setelah memasang aji – aji (senjata) 

yang tidak kasat mata, kemudian menangkis serangan lawan. (Munawi 

2007 : Wawancara). 

Ragam gerak Usap Tangan mayoritas yang di gerakkan adalah kedua 

tangan di depan dada perut, ini termasuk desain atas elemen tengah, maknanya : 

Penuh emosi manusia. 

Elemen tengah terletak pada ruang pundak dan pinggang penari, yang 

menghasilkan  sentuhan penuh emosi manusia. (Meri dalam Soedarsono 1986 : 

126 – 228). 

1.2.12  Makna Simbolis Ragam Gerak Lembehan (Penthangan). 

Ragam gerak Lembehan (Penthangan) mengandung makna simbolis : 

setelah capek melatih diri (latihan perang) maka santai (istirahat sejenak). 

Ragam gerak Lembehan (Penthangan) maksude : sakwise kesel olehe 

gladen, terus ngaso sakwetoro. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 

Ragam gerak Lembehan (Penthangan) adalah setelah capai didalam 

latihan perang, kemudian istirahat sebentar. (Munawi 2007 : Wawancara). 
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Ragam gerak Lembehan (Penthangan) mayoritas yang di gerakkan adalah 

tangan kanan di depan dada dan samping bahu, serta bahu kanan yang telapaknya 

melangkah ke belakang secara melingkar, ini termasuk desain atas elemen tengah 

dan bawah, maknanya : Mengandung sentuhan penuh emosi manusia dan penuh 

daya hidup yang menghasilkan motivasi kekuatan hidup yang berasal dari tanah.  

Elemen tengah, bawahterletak pada ruang pundak dan pinggang penari, 

yang menghasilkan  sentuhan penuh emosi manusia. (Meri dalam Soedarsono 

1986 : 126 – 228).                           

1.2.13  Makna Simbolis Ragam Gerak Ngawe 

Ragam gerak Ngawe mengandung makna simbolis : memanggil musuh 

(lawan) untuk diajak perang (ditantang). 

Ragam gerak Ngawe maksude : Ngawe mungsuh (nyeluk mungsuh) kate 

dijak perang (ditantang). (Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 

Ragam Gerak Ngawe adalah memanggil lawan (mungsuh) untuk diajak 

berperang. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Ragam gerak Ngawe mayoritas yang di gerakkan adalah tangan di depan 

dada kiri, kepala ke atas dan ke bawah, serta telapak kaki kanan melangkah ke 

belakang secara melingkar, ini termasuk desain atas elemen tinggi, bawah, 

maknanya : Mengandung sentuhan intelektual dan spiritual serta penuh daya 

hidup yang menghasilkan motivasi kekuatan hidup yang berasal dari tanah.  

Elemen tinggi terletak pada ruang dada penari ke atas, yang menghasilkan 

sentuhan intelektual dan spiritual. Elemen bawah terletak pada ruang antara 
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pinggang penari ke bawah (lantai), yang menghasilkan motivasi kekuatan hidup 

dari tanah yang penuh daya hidup. (Meri dalam Soedarsono 1986 : 126 – 228). 

1.2.14  Makna Simbolis Ragam Gerak Kencak Miring Lamba 

Ragam gerak Kencak Miring Lamba mengandung makna simbolis : 

bersenang – senang sambil memancing emosi musuh. 

Ragam gerak Kencak Miring Lamba maksude : seneng – seneng karo 

ngece mungsuh. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 

Ragam gerak Kencak Miring Lamba adalah bersenang – senang sambil 

memancing emosi lawan. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Ragam gerak Kencak Miring Lamba mayoritas yang di gerakkan adalah 

kedua tangan di depan dada dan di depan wajah, serta kedua kaki yang melangkah 

miring ke samping, ini termasuk desain atas elemen tinggi, dan elemen bawah, 

maknanya : Mengandung sentuhan intelektual dan spiritual serta penuh daya 

hidup yang menghasilkan motivasi kekuatan hidup yang berasal dari tanah.  

Elemen tinggi terletak pada ruang dada penari ke atas, yang menghasilkan 

sentuhan intelektual dan spiritual. Elemen bawahterletak pada ruang antara 

pinggang penari ke bawah (lantai), yang menghasilkan motivasi kekuatan hidup 

dari tanah yang penuh daya hidup. (Meri dalam Soedarsono 1986 : 126 – 228). 

1.2.15  Makna Simbolis Kencak Miring Kerep 

Ragam gerak Kencak Miring Kerep mengandung makna simbolis : 

bersenang – senang yang lebih sambil memancing emosi musuh. 
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Ragam gerak Kencak Miring Kerep seneng – seneng karo ngece mungsuh 

sing luwih nemen. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 

Ragam gerak Kencak Miring Kerep adalah bersenang – senang sambil 

memancing emosi lawan yang lebih menyakitkan. (Munawi 2007 : 

Wawancara). 

Ragam gerak Kencak Miring Kerep mayoritas yang di gerakkan adalah 

tangan kanan di depan wajah dan samping pinggang, serta kaki kanan, ini 

termasuk desain atas elemen tinggi, dan elemen bawah, maknanya : Mengandung 

sentuhan intelektual dan spiritual serta penuh daya hidup yang menghasilkan 

motivasi kekuatan hidup yang berasal dari tanah.  

Elemen tinggi terletak pada ruang dada penari ke atas, yang menghasilkan 

sentuhan intelektual dan spiritual. Elemen tengah, bawah terletak pada ruang  

pinggang penari ke bawah (lantai), yang menghasilkan motivasi kekuatan hidup 

dari tanah yang penuh daya hidup. (Meri dalam Soedarsono 1986 : 126 – 228). 

1.2.16  Ragam Gerak Kencak Tanjek Lamba 

Ragam gerak Kencak Tanjek Lamba mengandung makna simbolis : 

menantang musuh (mengajak perang) karena emosi (marah). 

Ragam gerak Kencak Tanjek Lamba maksude nantang mungsuh (ngajak 

perang) mergo mangkel. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 

Ragam gerak Kencak Tanjek Lamba adalah menantang lawan (mungsuh) 

untuk berperang, karena emosi atau marah. (Munawi 2007 : Wawancara). 
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Ragam gerak Kencak Tanjek Lamba mayoritas yang di gerakkan adalah 

kedua tangan di depan dada dan lambung, serta kedua kaki yang gejug bergantian, 

ini termasuk desain atas elemen tengah, dan elemen bawah, maknanya : 

Mengandung sentuhan penuh emosi manusia dan penuh daya hidup, karena 

menghasilkan motivasi kekuatan hidup yang berasal dari tanah.  

Elemen tengah terletak pada ruang antara pundak dan pinggang penari, 

yang menghasilkan sentuhan penuh emosi manusia. Elemen bawah terletak pada 

ruang antara pinggang penari ke bawah (lantai), yang menghasilkan motivasi 

kekuatan hidup dari tanah yang penuh daya hidup. (Meri dalam Soedarsono 1986 : 

126 – 228). 

1.2.17  Ragam Gerak Kencak Tanjek Kerep 

Ragam gerak Kencak Tanjek Kerep mengandung makna simbolis : 

menantang musuh (mengajak perang) yang lebih menyakitkan sehingga membuat 

sangat marah. 

”Ragam gerak Kencak Tanjek Kerep maksude nantang mungsuh (ngajak 

perang) sing luwih nemen, nyebabno mangkele tambah nemen.  (Munawi 

2007 : Wawancara). 

Artinya : 

Ragam gerak Kencak Tanjek Kerep adalah menantang lawan (mungsuh) 

yang lebih menyakitkan untuk berperang, sehingga menyebabkan lawan 

sangat emosi atau marah. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Ragam gerak Kencak Tanjek Kerep mayoritas yang di gerakkan adalah 

tangan kanan di depan wajah dan pinggang, serta kaki kanan yang gejug di dekat 
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kaki kiri, ini termasuk desain atas elemen tinggi, dan elemen bawah, maknanya : 

Mengandung sentuhan intelektual dan spiritual, karena menghasilkan motivasi 

kekuatan hidup yang berasal dari tanah.  

Elemen tinggi terletak pada dada ruang penari ke atas, yang menghasilkan 

sentuhan sentuhan intelektual dan spiritual. Elemen bawah terletak pada ruang 

antara pinggang penari ke bawah (lantai), yang menghasilkan motivasi kekuatan 

hidup dari tanah yang penuh daya hidup. (Meri dalam Soedarsono 1986 : 126 – 

228). 

1.2.18  Ragam Gerak Sereg 

Ragam gerak Sereg mengandung makna simbolis : maju ke medan perang 

atau mundur dari medan perang. 

Ragam gerak Sereg maksude maju nang medan perang utowo mundur 

soko medan perang. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 

Ragam gerak Sereg adalah maju ke medan perang atau mundur dari medan 

peperangan. Kalau letaknya pada awal tari berarti maju ke medan perang, 

kalau letaknya pada akhir tari berarti mundur dari medan perang. (Munawi 

2007 : Wawancara). 

Ragam gerak Sereg mayoritas yang di gerakkan adalah kedua kaki jinjit 

dengan volume besar dan bergerak geser ke kanan,serta tangan kiri lurus ke 

samping dan tangan kanan di tekuk di depan dada,  ini termasuk desain atas 

elemen tengah, dan elemen bawah, maknanya : Mengandung sentuhan penuh 
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emosi manusia dan penuh daya hidup, karena menghasilkan motivasi kekuatan 

hidup yang berasal dari tanah.  

Elemen tengah terletak pada ruang antara pundak dan pinggang penari, 

yang menghasilkan sentuhan sentuhan emosi manusia. Elemen bawah terletak 

pada ruang antara pinggang penari ke bawah (lantai), yang menghasilkan motivasi 

kekuatan hidup dari tanah yang penuh daya hidup. (Meri dalam Soedarsono 1986 : 

126 – 228). 

1.2.19  Ragam Gerak Penghubung (Singget) 

Ragam gerak penghubung (Singget) mengandung makna simbolis : 

menghubungkan antara ragam gerak yang satu dengan ragam gerak yang lain. 

Ragam gerak Penghubung (Singget) maksude : nggathukno solah ceke ora 

pedhot, lan kanggo pemanis solah ceke apik. (Munawi 2007 : 

Wawancara). 

Artinya : 

Ragam gerak penghubung (Singget) adalah menghubungkan antara ragam 

gerak yang satu dengan ragam gerak yang lain. (Munawi 2007 : 

Wawancara). 

Ragam gerak Penghubung (Singget) mayoritas yang di gerakkan adalah 

kedua tangan di depan dada, dan kaki yang melangkah silang ke depan,  ini 

termasuk desain atas elemen tengah, dan elemen bawah, maknanya : Mengandung 

sentuhan penuh emosi manusia dan penuh daya hidup, karena menghasilkan 

motivasi kekuatan hidup yang berasal dari tanah.  
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Elemen tengah terletak pada ruang antara pundak dan pinggang penari, 

yang menghasilkan sentuhan sentuhan emosi manusia. Elemen bawah terletak 

pada ruang antara pinggang penari ke bawah (lantai), yang menghasilkan 

 motivasi kekuatan hidup dari tanah yang penuh daya hidup.(Meri dalam 

Soedarsono 1986 : 126 – 228). 

 Dari beberapa ragam gerak tersebut masing – masing mempunyai makna  

simbolis yang berbeda, dengan penggunaan frekwensi yang berbeda pula. Ragam 

gerak yang paling banyak digunakan adalah ragam gerak penghubung (Singget), 

yaitu menghubungkan antara ragam gerak yang satu dengan ragam gerak yang 

lain. Hal ini menunjukkan bahwa Tari Topeng Klana Prawirosekti merupakan 

untaian dari beberapa makna simbolis yang sudah tertata dengan baik oleh sang 

pencipta seni (yang memiliki simbol). Nomor dua adalah ragam gerak Usap 

Tangan yang mengandung makna simbolis : memasang kuda – kuda dan 

menangkis serangan lawan (musuh). Nomor tiga adalah ragam gerak lembehan 

yang mengandung makna simbolis : santai (istirahat sejenak). Nomor empat 

adalah ragam gerak Panjeran yang mempunyai makna simbolis menyiapkan jiwa 

dan raga agar fisik dan mentalnya kuat, karena mau berjalan jauh (bepergian). 

Nomor lima adalah ragam gerak Solah Lamba yang mempunyai makna simbolis: 

melatih diri (gladen) agar kuat di dalam peperangan. Nomor enam adalah ragam 

gerak Sereg yang mempunyai makna simbolis : maju ke medan perang atau 

mundur dari medan perang. Tari Topeng Klana Prawirosekti mengandung makna 

simbolis : tokoh seorang Raja Sabrang yang gagah, perkasa, kuat, pemberani, 
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namun selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebelum memulai suatu 

pekerjaan (berperang) selalu diawali berdoa terlebih dahulu. 

Tari Topeng Klana Prawirosekti iku nggambarno : rojo sabrang sing 

gagah prakoso, kuat, kendel, tansah eling marang Gusti Allah, 

sakdurunge miwiti perang (nyambut gawe) tansah diwiwiti berdoa 

(ndongo), nyembah nang sing Kuoso. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 

Tari Topeng Klana Prawirosekti itu menggambarkan seorang raja sabrang 

yang gagah perkasa, kuat, pemberani, dan selalu ingat kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, sebelum berperang (bekerja) selalu diawali dengan doa, 

menyembah (menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Munawi 2007 : 

Wawancara). 

Dari beberapa ragam gerak tersebut, masing – masing mempunyai 

frekuensi penggunaan elemen desain atas yang berbeda, diantaranya : (1)Gedrug 

Gawang, mayoritas menggunakan elemen bawah, dengan sedikit bantuan elemen 

tinggi, yang dilakukan satu kali. (2)Sembahan, mayoritas menggunakan elemen 

tinggi, dengan bantuan elemen bawah yang dilakukan satu kali. (3)Panjeran, 

mayoritas menggunakan elemen bawah, dengan bantuan elemen tinggi yang 

dilakukan tiga kali. (4)Labas Lamba, mayoritas menggunakan elemen bawah, 

dengan bantuan sedikit elemen tinggi, yang dilakukan satu kali. (5)Bumi Langit, 

mayoritas menggunakan elemen tinggi, dengan bantuen elemen bawah, yang 

dilakukan satu kali. (6)Jegogan, mayoritas menggunakan elemen tinggi, dengan 

bantuan elemen bawah, yang dilakukan satu kali. (7)Labas Kerep, mayoritas 
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menggunakan elemen tinggi dengan bantuan elemen bawah, yang dilakukan satu 

kali (8)Solah Lamba, mayoritas menggunakan elemen tengah dengan bantuan 

elemen bawah, yang dilakukan dua kali. (9)Solah Kerep, mayoritas menggunakan 

elemen tengah dengan bantuan elemen bawah, yang dilakukan satu kali. 

(10)Ukelan, mayoritas menggunakan elemen tengah, yang dilakukan satu kali. 

(11)Usap Tangan, mayoritas menggunakan elemen tinggi, yang dilakukan dua 

belas kali. (12)Lembehan (Penthangan), mayoritas menggunakan elemen tengah, 

dengan bantuan elemen bawah, yang dilakukan delapan kali. (13)Ngawe, 

mayoritas menggunakan elemen tengah dengan bantuan elemen bawah, yang 

dilakukan satu kali. (14)Kencak Miring Lamba, mayoritas menggunakan elemen 

bawah dan  tengah dengan bantuan sedikit elemen tinggi, yang dilakukan satu 

kali. (15)Kencak Miring Kerep, mayoritas menggunakan elemen tengah dan 

bawah, dengan sedikit elemen tinggi, yang dilakukan satu kali. (16)Kencak Tanjek 

Lamba, mayoritas menggunakan elemen bawah dengan bantuan elemen tengah, 

yang dilakukan satu kali. (17)Kencak Tanjek Kerep, mayoritas menggunakan 

elemen bawah dengan bantuan elemen tengah, yang dilakukan satu kali. 

(18)Sereg, mayoritas menggunakan elemen bawah dengan bantuan elemen tinggi, 

yang dilakukan dua kali. (19)Singget, mayoritas menggunakan elemen tengah 

dengan bantuan elemen bawah, yang dilakukan tiga puluh satu kali. 

Tari Topeng Klana Prawirosekti teknik geraknya menggunakan elemen 

tinggi sebanyak dua puluh kali, elemen tengah lima puluh satu kali, dan elemen 

bawah lima puluh sembilan kali. Di antara ketiga elemen tari tersebut yang paling 

banyak digunakan adalah elemen bawah, elemen tengah nomor dua dan yang 
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paling sedikit digunakan adalah elemen tinggi. Tari Topeng Klana Prawirosekti 

teknik geraknya mengandung makna simbolis : penuh data hidup, karena 

menghasilkan motivasi kekuatan hidup yang berasal dari tanah, dan penuh emosi 

manusia, serta mengandung intelektual dan spiritual. 

 

1.3  Makna Simbolis Desain Keruangan Tari Topeng Klana Prawirosekti  

Tari Topeng Klana Prawirosekti memiliki beberapa macam pola lantai, 

diantaranya : kotak (segi empat), garis lurus ke kanan, ke kiri, ke depan, ke 

belakang, zig – zag segi empat (kotak), lingkaran, angka delapan, dan titik. 

Masing – masing pola lantai memiliki makna simbolis yang berbeda, diantaranya : 

garis lurus mengandung makna simbolis sederhana tetapi kuat, garis lengkung 

mengandung makna simbolis halus dan lembut, linkaran mengandung makna 

simbolis emosional yang bersifat sakral, menyatu dan penuh kekuatan magis, 

walaupun gerakannya sederhana tetapi kompak. Angka delapan, spiral,dan zig –

zag lengkung mengandung makna simbolis berbelit – belit, penuh perasaan, tetapi 

lunak dan tanpa tekanan. Titik (gerak di tempat) mengandung makna simbolis 

sederhana tenang dan mantap, Zig – zag kotak (garis lurus) mengandung makna 

simbolis berbelit – belit, penuh perasaan, tetapi lunak dan tanpa tekanan. 

Garis lurus memberi kesan sederhana, tetapi kuat, diantaranya : bergerak 

ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, serong menyudut (diagonal), maju, mundur, 

bentuk T, V, dan segitiga. Garis lengkung memberi kesan halus dan lembut. 

Lingkaran memberi kesan emosional yang bersifat sakral, menyatu, dan penuh 

kekuatan magis, walaupun gerakannya sederhana tetapi kompak. Angka delapan, 
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spiral, dan zig – zag lengkung memberi kesan berbelit – belit, penuh perasaan, 

tetapi lunak dan tanpa tekanan. (Meri dalam Soedarsono 1986:22). 

Tari Topeng Klana Prawirosekti ragam gerak (pola geraknya)masing – 

masing menggunakan pola lantai, sebagian pola lantainya sama, sebagian berbeda, 

diantaranya : (1)Ragam gerak Gedrug Gawang mengandung makna simbolis 

tenang dan mantap, karena menggunakan pola lantai titik (gerak di tempat). 

(2)Ragam gerak Sembahan mengandung makna simbolis tenang dan mantap, 

karena menggunakan pola lantai titik (gerak di tempat). (3)Ragam gerak Panjeran 

mengandung makna simbolis tenang dan mantap, karena menggunakan pola lantai 

titik (gerak di tempat), dilakukan tiga kali. (4)Ragam gerak Labas Lamba 

mengandung makna simbolis sederhana tetapi kuat, karena menggunakan pola 

lantai titik (gerak di tempat), dilakukan satu kali. (5)Ragam gerak Bumi Langit 

mengandung makna simbolis sederhana tetapi kuat, karena menggunakan pola 

lantai garis lurus mundur ke belakang, dilakukan satu kali. (6)Ragam gerak 

Jegogan mengandung makna simbolis tenang dan mantap, karena menggunakan 

pola lantai titik (gerak di tempat), dilakukan satu kali. (7)Ragam gerak Labas 

Kerep mengandung makna simbolis berbelit - belit, penuh perasaan, teapi lunak 

dan tanpa tekanan, karena menggunakan pola lantai angka delapan, dilakukan satu 

kali. (8)Ragam gerak Solah Lamba mengandung makna simbolis tenang tetapi 

mantap, karena menggunakan pola lantai titik (gerak di tempat), dilakukan dua 

kali. (9)Ragam gerak Solah Kerep mengandung makna simbolis sederhana tetapi 

kuat, karena menggunakan pola lantai garis lurus ke kiri dan ke kanan, dilakukan 

satu kali. (10)Ragam gerak Ukelan mengandung makna simbolis tenang tetapi 
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mantap, karena menggunakan pola lantai titik (gerak di tempat). (11)Ragam gerak 

Usap Tangan mengandung makna simbolis tenang tetapi mantap, karena 

menggunakan pola lantai titik (gerak di tempat), dilakukan dua belas kali. 

(12)Ragam gerak Lembehan (Penthangan) mengandung makna simbolis menyatu, 

sakral, dan penuh kekuatan magis, karena menggunakan pola lantai lingkaran, 

dilakukan delapan kali. (13)Ragam gerak Ngawe mengandung makna simbolis 

tenang tetapi mantap, karena menggunakan pola lantai titik (gerak di tempat), 

dilakukan satu kali. (14)Ragam gerak Kencak Miring Lamba mengandung makna 

simbolis sederhana tetapi kuat, karena menggunakan pola lantai kotak (segi 

empat), dilakukan satu kali. (15)Ragam gerak Kencak Miring Kerep mengandung 

makna simbolis sederhana tetapi kuat, karena menggunakan pola lantai kotak 

(segi empat), dilakukan satu kali. (16)Ragam gerak Kencak Tanjek Lamba 

mengandung makna simbolis berbelit – belit, penuh perasaan tetapi kuat dan ada 

tekanan, karena menggunakan pola lantai zig – zag kotak (garis lurus), dilakukan 

satu kali. (17)Ragam gerak Kencak Tanjek Kerep mengandung makna simbolis 

berbelit – belit, penuh perasaan tetapi kuat dan ada tekanan, karena menggunakan 

pola lantai zig – zag kotak (garis lurus), dilakukan satu kali. (18)Ragam gerak 

Sereg mengandung makna simbolis sederhana tetapi kuat, bersifat sakral, 

menyatu, dan penuh kekuatan magis, walaupun gerakannya sederhana, karena 

menggunakan pola lantai garis lurus ke kanan dan lingkaran, dilakukan dua kali. 

(19)Ragam gerak penghubung (Singget) mengandung makna simbolis sederhana 

tetapi kuat, bersifat sakral, menyatu, dan penuh kekuatan magis, walaupun 
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gerakannya sederhana, karena menggunakan pola lantai garis lurus ke depan dan 

lingkaran, dilakukan tiga puluh dua kali.       

 

1.4    Makna Simbolis Desain Dramatik Tari Topeng Klana Prawirosekti 

Tari Topeng Klana Prawirosekti pada awalnya bersikap tenang, kemudian 

marah, perang dan akhirnya kalah (menyerah). 

Tari Topeng Klana Prawirosekti iku kaitane sifate tenang, terus tambah 

munggah (amarah), terus langsung kalah (mudhun). (Munawi 2007 : 

Wawancara). 

Artinya : 

Tari Topeng Klana Prawirosekti itu pada awalnya bersifat tenang, 

kemudian bertambah naik (marah yang memuncak), dan akhirnya 

kemarahannya turun karena kalah perang. (Munawi 2007:Wawancara). 

Tari Topeng Klana Prawirosekti struktur dramatiknya mengandung makna 

simbolis berbelit – belit, penuh perasaan, tetapi kuatdan ada tekanan, karena 

menggunakan desain dramatik kerucut berganda, yang memiliki pola zig – zag 

segitiga (garis lurus), yang merupakan rangkaian klimaks – klimaks kecil, sebelum 

keseluruhan cerita menanjak (klimaks), atau ketegangan – ketegangan kecil, yang 

kemudian menurun seperti ada pengendoran sebelum menuju puncak (klimaks 

yang tertinggi). 

Garis lurus memberi kesan sederhana tetapi kuat, diantaranya bergerak ke 

atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, serong menyudut (diagonal), maju, mundur, 

bentuk T, V, dan segitiga. Angka delapan, spiral, dan zig – zag lengkung memberi 
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kesan berbelit – belit, penuh perasaan, tetapi lunak dan tanpa tekanan.(Meri dalam 

Soedarsono 1986 : 126 – 228). 

Struktur dramatik kerucut berganda yaitu rangkaian klimaks – klimaks 

kecil sebelum keseluruhan cerita menanjak (klimaks), atau ketegangan – 

ketegangan kecil kemudian menurun seperti ada pengendoran sebelum menuju 

puncak (klimaks tertinggi).(Hadi 2007 : 77).  

 

1.5 Makna Simbolis Desain Waktu (Musik) Tari Topeng Klana Prawirosekti 

Tari Topeng Klana Prawirosekti pada awalnya suasananya tenang, 

kemudian marah (gerak cepat dan mantap), dan akhirnya tenang kembali (pelan). 

Tari Topeng Klana Prawirosekti kaitane gendinge alon, terus tambah 

nyesek – tambah nyesek, entek – entekane alon maneh. (Munawi 2007 : 

Wawancara). 

Artinya : 

Tari Topeng Klana Prawirosekti pada awalnya musiknya lambat, 

kemudian bertambah cepat, dan pada akhirnya kembali lambat. (Munawi 

2007 : Wawancara). 

Tari Topeng Klana Prawirosekti struktur waktunya menggunakan tempo 

cepat dan tempo lambat. Tempo cepat dilakukan sepuluh kali, tempo lambat 

dilakukan enam puluh satu kali. Oleh sebab itu struktur waktu Tari Topeng Klana 

Prawirosekti mengandung makna simbolis tenang dan mantap, karena banyak 

menggunakan tempo lambat yang di dukung tempo cepat.  
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Aspek tempo dalam tari yang dianalisis suatu kecepatan dan kelambatan 

sebuah gerakan. Tempo akan tersedia apabila seorang penari 

menginginkan dan mampu menjangkau. Jika menganalisis struktur dalam 

sebuah tarian, cenderung mengkaitkan hubungan tari dengan musik 

iringanya.(Hadi  2007: 70 – 71). 

 

1.6  Makna Simbolis Tata Teknik Pentas Tari Topeng Klana Prawirosekti 

Tata Teknik Pentas Tari Topeng Klana Prawirosekti ada empat macam, 

diantaranya : tata cahaya, tata rias, tata busana.  

1.6.1 Makna Simbolis Tata Cahaya Tari Topeng Klana  Prawirosekti 

Tari Topeng Klana Prawirosekti dulu menggunakan lampu general 

(lampu terang) mulai dari awal sampai selesai pertunjukkan, tetapi sekarang 

sering menggunakan stage lighting, agar lebih mendukung suasana pertunjukan 

tari tersebut. Stage lighting yang digunakan, diantaranya : lampu warna hijau dan 

merah. Warna hijau mendukung kesetiaan dalam percintaan (kasmaran), warna 

merah mendukung suasana marah (pemberani), sehingga Tari Topeng Klana 

Prawirosekti tata cahayanya mengandung makna simbolis kesetiaan, kasmaran, 

dan marah (pemberani). 

Tari Topeng Klana Prawirosekti mbiyen nggawe lampu obor, lampu 

petromak, terus lampu listrik biasa, mulai awal nganti akhir. (Munawi 

2007 : Wawancara). 

Artinya : 
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Tari Topeng Klana Prawirosekti pada jaman dulu menggunakan lampu 

obor, lampu petromaks, dan juga lampu listrik biasa (terang), dari awal 

sampai dengan akhir. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Warna hijau menggambarkan watak yang setia dalam percintaan 

(kasmaran), dan warna merah menggambarkan watak yang amarah 

(pemberani).(Rihadi 1986 : 34). 

1.6.2 Makna Simbolis Desain Tata Rias Tari Topeng Klana Prawirosekti 

Tari Topeng Klana Prawirosekti tata riasnya menggunakan Topeng yang 

berkarakter gagah atau sabrang. Warna Topeng hijau dinding (ijo tembok) 

mengandung makna simbolis baik hati, jujur, dan setia. 

Tari Topeng Klana Prawirosekti Topenge rupane ijo tembok, soale 

watake ora pati brangasan, nanging atine apik, jujur, lan setia nang 

negorone koyo sifate Kumbokarno. (Munawi  2007 : Wawancara). 

Artinya : 

Tari Topeng Klana Prawirosekti Topengnya berwarna hijau tembok, 

karena mempunyai watak yang tidak terlalu kasar, tetapi hatinya baik, 

jujur, dan setia kepada negaranya seperti sifat Kumbokarno. (Munawi  

2007 : Wawancara). 

Warna Topeng biru kehijauan (hijau dinding / ijo tembok) menggambarkan 

watak baik hati, jujur, dan setia.(Rihadi 1986 : 34). 
 

Bentuk mata Tari Topeng Klana Prawirosekti adalah bulat (thelengan), 

sehingga mengandung makna simbolis sombong, kasar, dan gagah. 
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Mripate Topeng Klana Prawirosekti iku bunder, dadi ketok gagah, kasar, 

sombong. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 

Topeng Klana Prawirosekti itu matanya bulat (thelengan), sehingga 

kelihatan gagah, kasar, sombong. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Bentuk mata bulat (thelengan). Untuk Topeng yang berwatak gagahan, 

seperti Klana, raksasa yang memberikan kesan sombong, dan kasar.(Rihadi1986 : 

34). 

Bentuk mata bulat (thelengan) untuk Topeng putra gagah, seperti Klana, 

patih dan raksasa yang menunjukkan watak ksatria, tangguh atau 

kepahlawanan.(Tri Rahayu 1996 : 26 – 31). 

Bentuk alis Tari Topeng Klana Prawirosekti adalah kadal melet yang 

melengkung seperti kadal yang sedang mengeluarkan lidahnya, sehingga 

mengandung makna simbolis gagah perkasa, kereng, dan brangasan. 

Alise Topeng Klana Prawirosekti iku koyok ileate kadal sing melet, dadi 

ketok gagah prakoso, kereng. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 

Topeng Klana Prawirosekti alisnya melengkung seperti kadal yang sedang 

menjulurkan lidahnya, sehingga kelihatan gagah, perkasa. (Munawi 2007 : 

Wawancara). 

Bentuk alis kadal melet yang melengkung seperti kadal yang sedang 

menjulurkan lidahnya, untuk Topeng yang berwatak gagahan seperti Topeng 

Patih, Klana, raksasa, kereng atau brangasan.(Tri Rahayu 1996 : 26 – 31). 
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Bentuk mulut (bibir) Tari Topeng Klana Prawirosekti adalah jambe sigar 

setangkep, yaitu bibir terkatup erat (nggreget), sehingga mengandung makna 

simbolis gagah, pemberani, dan setia. 

Lambene Tari Topeng Klana Prawirosekti iku nggreget, ora drengesan, 

dadi ketok gagah, kendel. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 

Topeng Klana Prawirosekti mulutnya terkatup kuat, tidak suka tertawa, 

sehingga kelihatan gagah dan pemberani. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Bentuk mulut nggeget (terkatup erat) menggambarkan kegagahan, 

keberanian, dan kesetiaan.(Rihadi 1986 : 34). 
 

Bentuk mulut jambe sigar setangkep yaitu kedua bibir terkatup erat 

(nggeget) untuk Topeng putra gagah yang berwatak ksatria dan tidak 

brangasan.(Tri Rahayu 1996 : 27 – 31). 

Bentuk hidung Tari Topeng Klana Prawirosekti adalah wali miring, yaitu 

mancung seperti hidung manusia, sehingga mengandung makna simbolis jujur dan 

rupawan. 
 

Irunge Topeng Klana Prawirosekti iku mbangir koyo irunge wong biasa, 

dadi ketok ngganteng lan jujur. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 

Topeng Klana Prawirosekti hidungnya seperti hidungnya manusia, jadi 

kelihatan tampan dan jujur. (Munawi 2007 : Wawancara). 
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Bentuk hidung mancung (wali miring) yang mirip hidung manusia untuk 

Topeng gagahan, yang menggambarkan watak kejujuran dan rupawan.(Tri 

Rahayu 1996 : 27 – 31). 
 

Bentuk kumis Topeng Tari Topeng Klana Prawirosekti adalah kepelan 

njlaprang yang terbuat dari rambut manusia yang tebal dan panjang, sehingga 

mengandung makna satria, gagah dan perkasa. 

Brengose Topeng Klana Prawirosekti iku sakkepel njlaprang teko rambut, 

dadi ketok gagah prakoso. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 

Topeng Klana Prawirosekti kumisnya tebal segenggam dan panjang, 

terbuat dari rambut, sehingga kelihatan gagah perkasa”. (Munawi 2007 : 

Wawancara). 

Bentuk kumis ketelan yang terbuat dari rambut yang tebal dan panjang, 

untuk Topeng Klana (Raja Sabrang),yang menggambarkan satria gagah perkasa. 

(Murgiyanto dan Munardi 1979 / 1980 : 97) 
 

Bentuk janggut yang keratan Tari Topeng Klana Prawirosekti yang 

keratan, sehingga mengandung makna simbolis gagah perkasa, jantan dan 

perwira. 

Jenggote Topeng Klana Prawirosekti iku brewok (ketel), nanging ora teko 

rambut lan di cet ireng dadi ketok gagah prakoso. (Munawi 2007 : 2007) 

Artinya : 



361 

 

Topeng Klana Prawirosekti itu janggutnya tebal, tetapi keratan, tetapi 

tidak terbuat dari rambut dan di cat hitam, sehingga kelihatan gagah 

perkasa. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Bentuk janggut gembala untuk Topeng gagahan, diantaranya Klana, 

patih,  yang menggambarkan watak gagah, perkasa, jantan dan perwira. (Tri 

Rahayu 1996 : 28 – 30). 
 

Tari Topeng Klana Prawirosekti jika dilihat dari bentuk dan warna 

Topeng, tata riasnya mengandung makna simbolis seorang putra gagah (sabrang) 

yang perkasa, kereng, brangasan, pemberani, kasar, dan sedikit sombong, namu 

bersifat ksatria, baik hati, perwira, jujur, setia, dan rupawan. 

1.6.3 Makna Simbolis Desain Tata Busana Tari Topeng Klana Prawirosekti 

Tari Topeng Klana Prawirosekti warna busananya mayoritas merah, 

sehingga mengandung makna simbolis, pemberani dan mudah marah. 

Busanane Tari Topeng Klana Prawirosekti rupane abang dadi ketok 

kereng, kendel, gagah. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 

Tari Topeng Klana Prawirosekti busananya berwarna merah, sehingga 

kelihatan keras, pemberani, gagah. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Warna merah adalah  marah, warna merah primer menggambarkan watak 

pemberani.(Rihadi 1986 : 34). 

Warna kulitan, diantaranya  jamang pada topong, klat bahu, sumping, 

badhong catnya berwarna merah, hijau, biru, kuning, putih dan hitam, sehingga 
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mengandung pemberani, mudah marah, keras namun satria utama, baik hati, jujur, 

setia, waskitha, arif dan beriman. 

Bangsane kulitan koyo jamang, klat bahu, sumping, badhong iku di cet 

abang, ijo, biru, kuning, putih, ireng, dadi ketok kendel, gampang muring 

– muring (amarah), keras, nanging watake koyo satriyo, atine apik, jujur, 

setiya, waskito, arif, lan beriman. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 

Golongannya kulitan seperti jamang, klat bahu, badhong itu di cat merah, 

hijau, biru, kuning, putih, hitam, sehingga kelihatan pemberani, mudah 

marah, keras, tetapi berwatak satria, berhati baik, jujur, setia, waskitha, 

arif, dan beriman. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Warna merah (amarah). Warna hijau menggambarkan watak baik hati, 

jujur, setia. Warna biru memnggambarkan watak yang keras. Warna kuning 

(supiyah) menggambarkan watak yang setia dan jujur. Warna putih (mutma’inah) 

menggambarkan watak satria utama (suci). Warna hitam menggambarkan watak 

waskitha, arif, dan beriman.(Rihadi 1986 : 34). 

Koncernya berwarna merah dan putih sehingga mengandung makna 

simbolis pemberani, mudah marah, dan berwatak satria utama. 

Koncere Tari Topeng Klana Prawirosekti rupane abang lan putih,dadi 

ketok kendel, gampang muring – muring, tapi watake satriyo lan suci. 

(Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 
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Tari Topeng Klana Prawirosekti koncernya berwarna merah dan putih, 

sehingga kelihatan pemberani, mudah marah, tetapi berwatak satria dan 

suci. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Tutup kepalanya berupa mahkota (topong) yang berwarna merah, sehingga 

mengandung makna simbolis seorang Raja Sabrang, yang gagah pemberani dan 

mudah marah. 

Toponge Tari Topeng Klana Prawirosekti iku rupane abang, dadi ketok 

kendel lan gagah. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 

Tari Topeng Klana Prawirosekti mahkotanya berwarna merah, sehingga 

kelihatan pemberani dan gagah. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Menggunakan celana panjen di bawah lutut tanpa jarik, sehingga 

mengandung makna simbolis gagah karena mudah mengangkat kaki yang tinggi.  

Celonone Tari Topeng Klana Prawirosekti sak ngisore dengkul (panjen), 

ora nganggo sewek, supoyo gampang ngangkat sikil duwur dadi ketok 

gagah. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 

Tari Topeng Klana Prawirosekt celananya di bawah lutut, tanpa 

menggunakan jarik (kain panjang), agar mudah mengangkat kaki yang 

tinggi, sehingga kelihatan gagah. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Semua ugorampe busananya dibordir dengan manik – manik yang 

berwarna kuning (borci), sehingga mengandung makna simbolis seorang Raja 

yang setia dan jujur. 
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Busanane di bordir borci kuning, dadi kethok mobyor (sugih), jujur, setia. 

(Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 

Busananya dibordir dengan manik – manik berwarna kuning, sehingga 

kelihatan mewah (kaya), jujur, setia. (Munawi 2007 : Wawancara). 

Pergelangan kaki kanan mengenakan gentha (gongseng) berwarna kuning, 

sehingga mengandung makna simbolis seorang putra gagah yang semangat, setia 

dan jujur. 

Sikile tengen nggawe gongseng, dadi ketok semangat, lan gagah”. 

(Munawi 2007 : Wawancara). 

Artinya : 

Kaki kanan memakai gongseng (genta), sehingga kelihatan semangat dan 

gagah. (Munawi 2007 : Wawancara). 
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2.  Analisis Makna Simbolis Tari Topeng Klana Prawirosekti 

Tari Topeng Klana Prawirosekti lahir dari hasil imajinasi (rekaan) seorang 

koreografer secara ritual, moral (tuntunan / pendidikan), dan tontonan (skuler), 

karena cerita dalam lakon Wayang Topeng Malang, Prabu Klana Prawirosekti 

dari negara Dulang Mas itu tidak ada dalam sejarah. 

 Makna Simbolis secara Ritual : 

Tari Topeng Klana Prawirosekti pada dasarnya adalah ritual, karena 

banyak menggunakan pola lantai lingkaran, yang mengandung maknba simbolis : 

sakral, ritual atau magis, dan mengutamakan kebersamaan (menyatu). Hal ini bisa 

dilihat pada tabel berikut, pola lantai titik diberi kode PL.TT, pola lantai lingkaran 

diberi kode PL.LKR, pola lntai kotak diberi kode PL.KT, pola lantai garis lurus 

diberi kode PL.GL, pola lantai zig – zag diberi kode PL.ZZ, pola lantai angka 

delapan diberi kode PL.AD. 

No Kode RG PL.TT PL.LKR PL.KT PL.GL PL.ZZ PL.AD 

1 RG.GG 1 - - - - - 

2 RG.SD 1 - - - - - 

3 RG.PJ 1 - - - - - 

4 RG.LL - - 1 - - - 

5 RG.BL - - - 1 - - 

6 RG.JG 1 - - - - - 

7 RG.LK - - - - - 1 

8 RG.SL 2 - - - - - 

9 RG.SK - - - 1 - - 
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10 RG.UKT dan 
UKK 

1 - - - - - 

11 RG.UT 12 - - - - - 

12 RG.LB - 8 - - - - 

13 RG.GW 1 - - - - - 

14 RG.KML - - 1 - - - 

15 RG.KMK - - 1 - - - 

16 RG.KTL - - - - 1 - 

17 RG.KTK - - - - 1 - 

18 RG.SR - 2 - 2 - - 

19 RG.SG - 32 - 32 - - 

 JML 20 42 3 36 2 1 

GB. 34. Tabel Frekuensi Penggunaan Pola Lantai Pada Ragam  

Gerak Tari Topeng Klana Prawirosekti 

 Disamping banyak menggunakan pola lantai lingkaran, juga menggunakan 

bunyi – bunyian, genta (gongseng)pada pergelangan kaki kanan, dengan tujuan 

untuk mengusir roh jahat (roh halus) agar tidak mengganggu penonton, pemain 

(penari), dan yang mempunyai hajat. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut : bunyi 

diberi kode BNY,tidak diberi kode TDK. 

No Kode RG BNY TDK 

1 RG.GG 1 - 

2 RG.SD 1 - 

3 RG.PJ 3 - 
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4 RG.LL 1 - 

5 RG.BL 1 - 

6 RG.JG - 1 

7 RG.LK 1 - 

8 RG.SL - 2 

9 RG.SK 1 - 

10 RG.UKT dan UKK - 1 

11 RG.UT - 12 

12 RG.LB 8 - 

13 RG.GW 1 - 

14 RG.KML 1 - 

15 RG.KMK 1 - 

16 RG.KTL 1 - 

17 RG.KTK 1 - 

18 RG.SR 2 - 

19 RG.SG 32 - 

 JML 56 16 

Gb. 35. Tabel Frekuensi Penggunaan Genta (gongseng) 

 Sebelum pentas Topeng diasapi dengan dupa (yusua) dengan dibacakan 

mantra-mantra (doa) dan sesaji, agar tidak mengganggu penonton, pemain 

(penari), dan yang punya hajat. 
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Pada awal menari, yaitu ragam gerak ngawe dibacakan mantra-mantra 

(doa), agar disenangi penonton, dan ada wibawanya, serta diberi keselamatan oleh 

yang maha kuasa. 

2.2  Makna Simbolis Secara Moral (Pendidikan/Tuntunan) 

 Tari Topeng klana prawirosekti di samping untuk ritual juga untuk 

tuntunan, yaitu pendidikan secara moral, karena mengandung makna simbolis: 

kepahlawanan, keberanian, kesetiaan, cinta kasih, kepada sesama, kearifan, 

tanggung jawab, kegagahan, dan keperkasaan. Hal ini bisa dilihat pada tabel 

berikut dengan diberi kode-kode, diantaranya: kepahlawanan diberi kode PLW, 

keberanian diberi kode BRN, kesetiaan diberi kode STN, cinta kasih diberi kode 

CTK, kearifan diberi kode ARF, tanggung jawab diberi kode TJW, kegagahan 

diberi kode GGH, keperkasaan diberi kode PKS. 

No Kode 

Instrumen 

PLW 

(PLM) 

BRN STN CTK ARF 

(SCI) 

TJW GGH PKS 

1 CLW. 2.1.1 - 1 1 1 - 1 1 - 

2 CLW. 2.1.2 - 1 - - - - 1 1 

3 CLW. 2.1.3 - - - - - - - - 

4 CLW. 2.1.4 1 - - - - - 1 - 

5 CLW. 2.1.5 1 - 1 - 1 - - - 

6 CLW. 2.1.6 1 1 - - 1 - 1 - 

7 CLW. 2.1.7 1 - - - - - 1 - 

8 CLW. 2.1.7 1 - - - - - 1 - 

9 CLW. 2.1.8 - - - 1 - - 1 1 
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JUMLAH 5 3 2 2 2 1 7 2 

GB. 36. Tabel Frekuensi Pendapat Instrumen Tentang  

Tuntunan (Pendidikan Moral ) Pada Tari Topeng Klana Prawirosekti 

Dari tabel tersebut bisa dilihat frekuensi pendidikan moral (tuntunan) yang 

terdapat pada Tari Topeng Klana Prawirosekti 

2.3   Makna Simbolis Secara Tontonan (Skuler) 

 Tari Topeng Klana Prawirosekti sebagai tontonan (skuler) karena sering 

dipergunakan untuk resepsi manten dan khitan atau untuk acara-acara pesta yang 

lain. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut: Manten diberi kode MTN, Khitan 

diberi kode KTN 

No. Kode Instrumen MTN KTN 

1 CLW. 2.1.1 1 1 

2 CLW. 2.1.2 1 1 

3 CLW. 2.1.3 - - 

4 CLW. 2.1.4 1 1 

5 CLW. 2.1.5 1 1 

6 CLW. 2.1.6 1 1 

7 CLW. 2.1.7 1 1 

8 CLW. 2.1.8 1 1 

 Jumlah 7 7 

Gb. 37. Tabel Frekuensi Pendapat Instrumen Tentang Tontonan (Skuler) 

Pada Tari Topeng Klana Prawirosekti 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 

Tari Topeng Klana Prawirosekti perlu dilestarikan keberadaannya, karena 

mempunyai struktur koreografis dan makna simbolis yang agung (luhur) dalam 

konteks budaya jawa, yang dapat memberikan kontribusi pendidikan terhadap 

generasi penerus, yaitu berupa nilai – nilai moral, diantaranya : nilai keberanian, 

keperkasaan, kegagahan, kekuatan, cinta kasih kepada sesama dan ketakwaan 

terhadap Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu Tari Topeng Klana Prawirosekti 

tidak hanya sebagai tontonan, tetapi juga sebagai tuntunan.  

Dalam struktur Koreografis bentuk gerak Tari Topeng Klana Prawirosekti 

mempunyai gerak yang mayoritas menggunakan volume besar dengan sudut siku 

dan tumpul, sehingga mengandung makna simbolis gagah perkasa, kuat, dan 

pemberani.  

Pola lantai (desain lantai) yang digunakan adalah pola lantai garis lurus, 

kotak (segi empat) zigzag dan garis lengkung (lingkaran dan angka delapan), 

sehingga mengandung makna simbolis gagah perkasa, kuat, pemberani, namun 

mempunyai rasa cinta kasih kepada sesama, dan selalu ingat kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, karena setiap mau melakukan pekerjaan (berperang) diawali dengan 

berdoa (menyembah kepada Tuhan Yang maha Esa). 
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Tari Topeng Klana Prawirosekti banyak menggunakan pola lantai 

lingkaran, karena pada dasarnya tari tersebut dipergunakan untuk ritual, yang 

bersifat sakral atau magis, serta mengutamakan kebersamaan. 

Tehnik geraknya banyak menggunakan elemen bawah, yang didukung 

oleh elemen tengah dan elemen tinggi, sehingga Tari Topeng Klana Prawirosekti 

mengandung makna simbolis penuh daya hidup, karena menghasilkan motivasi 

kekuatan hidup yang berasal dari tanah, dan penuh emosi manusia, serta 

mengandung intelektual dan spiritual, yaitu kecerdasan dan kepercayaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. 

Desain dramatik Tari Topeng Klana Prawirosekti menggunakan desain 

dramatik kerucut berganda, yang memiliki pola zig – zag, segitiga (garis lurus), 

yang merupakan rangkaian klimaks – klimaks kecil, sebelum keseleuruhan cerita 

menonjol (klimaks), ketegangan – ketegangan yang kemudian menurun seperti 

ada pengendoran sebelum menuju puncak (klimaks yang tertinggi), sehingga 

mengandung makna simbolis berbelit – belit, penuh perasaan, dan ada tekanan 

tetapi kuat dan mantap. 

Desain waktu (musik iringan) Tari Topeng Klana Prawirosekti 

mengandung makna simbolis tenang dan mantap, karena banyak menggunakan 

tempo lambat yang didukung oleh tempo cepat, dengan pola ritmis dari kendang 

yang mengikuti gerakan penari. 

Tata cahaya Tari Topeng Klana Prawirosekti mengandung makna 

simbolis kesetiaan, kasmaran luhur (agung), dan pemberani, karena menggunakan 

warna hijau, kuning, dan merah. 
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Tata riasnya menggunakan Topeng kayu yang berwarna hijau dinding (ijo 

tembok) yang merupakan campuran warna biru, kuning dan putih, sehinmgga 

mengandung makna simbolis baik hati, suci dan setia. Bentuk mata bulat ( 

thelengan) bentuk alis kadal melet, bentuk bibir atau mulut jambe sigar setangkep 

(nggeget) yang terkatup erat dan berwarna merah, bentuk hidung wali miring 

(mancung seperti manusia biasa), kumis kepelan njlaprang, janggut brewok 

(ketel), sehingga mengandung makna simbolis ksatria yang tangguh dan kuat, 

perwira, kepahlawanan, gagah perkasa, pemberani, setia, dan rupawan. 

Tata busana Tari Topeng Klana Prawirosekti mayoritas menggunakan 

warna merah, sehingga mengandung makna simbolis pemberani. Warna kulitan 

merah, hijau, biru, kuning, putih, hitam. Sehingga mengandung makna simbolis 

pemberani, satriya, baik hati, waskita, arif dan beriman (suci). 

Celananya pendek (panjen) tanpa kain panjang, tetapi menggunakan 

rapek, sehingga mengandung makna simbolis gagah perkasa, karena dengan 

mudah mengangkat kaki yang tinggi, pada pergelangan kaki kanan memakai genta 

(gongseng) logam yang berwarna kuning, sehingga mengandung makna simbolis 

seorang putra gagah yang mmpunyai semangat dan setia terhadap negara. 

Sedangkan bunyi – bunyian genta (gongseng) dipergunakan untuk mengusir roh 

halus agar tidak mengganggu penonton, pemain (penari), dan yang mempunyai 

hajat dalam upacara ritual.   

Tari Topeng Klana Prawirosekti mempunyai dinamika gerak tubuh yang 

emosional, kuat, dan berkualitas, dengan desakan (dorongan gerak) dari respon 
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otot – otot jiwa penari, sehingga sangat menarik bagi penonton (pengamat) dan 

tidak membosankan. 

Tema Tari Topeng Klana Prawirosekti bisa ditarikan dan mempunyai nilai 

kebaikan, serta mempunyai efek sesaat pada penonton, sehingga mempunyai 

ruang tari yang bisa dilengkapi dengan musik, rias dan busana (kostum), lighting 

dan staging. 

Dalam konteks budaya Jawa Tari Topeng Klana Prawirosekti mempunyai 

prinsip rukun, yang saling bekerja sama dan sepakat, yang merupakan tontonan 

yang indah, dan tuntunan yang mengandung nilai – nilai moral yang baik, serta 

untuk upacara ritual, karena penarinya mempercayai adanya roh nenek moyang 

(leluhur), roh halus, dan adanya kekuatan alam yang berpengaruh kepada 

kehidupan manusia. 

Tari Topeng Klana Prawirosekti merupakan wujud dari norma hidup 

masyarakat kota Malang yang terwujud dalam bentuk seni tari, sebagai hasil 

budaya manusia, yang merupakan hubungan antara norma hidup dengan 

lingkungannya. 

Panggung yang dipergunakan berbentuk procenium, sehingga pandangan 

penonton terlihat dari satu arah perspektif dalam ruangan terbatas (berbingkai) 

seperti pertunjukkan tari didalam kotak. 

Tari Topeng Klana Prawirosekti lahir dalam imajinasi seoraqng 

koreografer secara ritual, tuntunan (pendidikan / moral), dan tontonan (skuler), 

karena cerita dalam lakon Wayang Topeng Malang, Prabu Klana Prawirosekti 

adalah seorang Raja dari negara Dulang Mas. Negara tersebut tidak ada didalam 
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sejarah, hal ini menunjukkan Tari Topeng Klana Prawirosekti merupakan rekaan 

(hasil imajinasi) seorang koreografer. 

Tari Topeng Klana Prawirosekti merupakan ritual, karena pada 

pergelangan kaki kanannya memakai genta (gongseng) yang mengeluarkan bunyi 

– bunyian, sehingga bisa di pergunakan untuk mengusir roh jahat (roh halus) agar 

tidak mengganggu penonton, penari dan yang punya hajat. Sebelum menari 

Topengnya diberi asap dupa (yusua) serta dibacakan doa – doa (mantra) dan 

sesaji. Untuk memberi makan pada roh – roh halus (arwah leluhur) agar tidak 

mengganggu penonton, pemain (penari), dan yang punya hajat. 

Tari Topeng Klana Prawirosekti merupakan tuntunan (pendidikan) yang 

mengandung nilai – nilai moral, diantaranya : niali kepahlawanan (perwira), 

keberanian, kesetiaan, cinta kasih, kekuatan, kegagahan, keperkasaan, kesucian 

(kearifan), dan keimanan kepada Yuhan Yang Maha Esa. 

Tari Topeng Klana Prawirosekti merupakan tontonan (skuler) yang 

mengandung keindahan, sehingga dipergunakan untuk acara – acara pesta, 

diantaranya pesta pernikahan, pesta khitanan dan acara – acara yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 



375 

 

2. Saran 

Penulisan tesis yang berjudul “Tari Topeng Klana Prawirosekti” (Tinjauan 

Koreografis dan makna Simbolis) ini diharapkan bagi : 

1. Pengemban ilmu dapat mengembangkan penulisan tentang struktur 

koreografis dan makna simbolis Tari Topeng Klana Prawirosekti. 

2. Dunia pendidikan dapat mengupayakan menuju tersusunnya bahan ajar 

tentang struktur koreografis dan makna simbolis Tari Topeng Klana 

Prawirosekti. 

3. Pemerintah dapat melestarikan dan mengembangkan Tari Topeng Klana 

Prawirosekti sebagai kesenian tradisi khas kota Malang, yang sekaligus 

sebagai aset Negara Indonesia. 

4. Masyarakat dapat tetap mencintai dan mempertahankan Tari Topeng Klana 

Prawirosekti sebagai kesenian tradisi di daerahnya. 

5. Generasi penerus mau mengenal, mempelajari, melestarikan dan 

mempertahankan agar tidak punah. 
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Daftar Lampiran 

 

Gb. 1 Munawi 

Lahir di Mangu Jatimulyo kota Malang tahun 1917. Beliau mulai menari 

Topeng usia 14 tahun, dan menikah usia 18 tahun yaitu tahun1935. Beliau 

mempunyai seorang istri dan 8 orang anak. Beliau mempunyai ketrampilan 

sebagai penari topeng pengendang (pengrawit), dan ndalang Wayang Topeng 

secara otodidak. Tahun 1931 – 1942 sebagai penari topeng group topeng kecil 

kota Malang. Tahung 1983 sebagai pelatih tari topeng di Sanggar Sena Putra Kota 

Malang. Tahun 2000 sampai sekarang sebagai narasumber (sesepuh topeng 

Sanggar Tribuana kota Malang sekaligus penari topeng). 
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Gb. 2 Munawi 

Nara Sumber sedang di wawancarai oleh peneliti ketika memberikan 

pelatihan kepada guru – guru dan seniman seniwati di Sanggar Tri Buana kota 

Malang. 
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Gb. 3 Suwarno 

Lahir di Turen kabupaten Malang tanggal 19 mei 1957, dan sekarang 

tinggal di Lesan Puro kota Malang. Beliau mulai menabuh kendang (karawitan 

usia 20 tahun yaitu tahun 1977, dan menikah usia 28 tahun yaitu tahun 1985. 

Beliau mempunyai seorang istri dan 2 orang anak. Beliau mempunyai ketrampilan 

dibidang seni tradisional Jawa (karawitan) secara otodidak. Tahun 2000 diangkat 

sebagai seksi karawitan di Sanggar Tribuana kota Malang sampai sekarang, 

sekaligus sebagai pengendang dan penata iringan.  
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Gb. 4 Winata 

Lahir di Bendho Pakisaji kabupaten Malang tanggal 5 desember 1947. 

Beliau memiliki ketrampilan dibidang seni musik tradisional Jawa (karawitan) 

dan dibidang seni pedalangan, secara otodidak. Beliau belajar karawitan mulai 

usia 12 tahun yaitu tahun 1959. Muali belajar ndalang usia 40 tahun yaitu tahun 

1987, yang mempunyai seorang istri dan 1 orang anak. Tahun 2000 sampai 

sekarang diangkat sebagai dalang wayang topeng di Sanggar Tribuana kota 

Malang. 
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Gb. 5 Chatam 

Lahir di Ndoko Sumberejo Bantur Kabupaten Malang tahun 1943 dan 

sekarang tinggal di Gading Kasri kota malang. Beliau mulai melihat tari Topeng 

tahun 1953, mulai main ludrug tahun 1958 sampai sekarang, mulai belajar tari 

Topeng tahun 1961 di Nggelaran Gondang Legi kabupaten Malang, kemudian di 

Kedung Mangga, dan keliling ke daerah lain sampai tahun 1984 di Mbah Munawi, 

yaitu Tari Topeng Klana Prawirosekti. Kemudian Kusudiarjo selama 6 bulan 

diberi tugas mengajar tari Malangan oleh Bagong Kusudiarjo. Beliau menikah 

usia 25 tahun yaitu tahun 1968, yang mempunyai seorang istri dan 1 orang anak. 

Beliau memiliki ketrampilan dibidang seni tari dan ludrug secara otodidak. Beliau 

sebagai ketua Sanggar Swastika kota Malang sampai sekarang. 
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Gb. 6 Rihadi 

Lahir di Ponorogo tanggal 28 November 1939, dan sekarang tinggal di 

Anggrek Panda kota Malang. Beliau menikah yang pertama usia 28 tahun yaitu 

tahun 1967 dengan 1 orang anak, kemudian menikah yang kedua usia 31 tahun 

yaitu tahun 1970 dengan 5 orang anak kandung dan 6 orang anak tiri. Beliau 

Sarjana Muda dari IKIP Malang jurusan Pendidikan tahun 1962 menjadi asisten 

dosen IKIP Surabaya tahun 1963 – 1969 dan sekaligus sebagai Kepala Biro 

Kesenian IKIP Surabaya. Tahun 1969 – 1972 menjadi Kepala Kantor Daerah 

Direktorat Jendral Kebudayaan Kota Malang. Tahun 1972 – 1975 menjadi Kepala 

Kantor Pembinaan Kebudayaan kota Malang, tahun1975 – 1995 menjadi Kepala 

Seksi Kebudayaan Dep.Dik.Bud kota Malang. Beliau memiliki keterampilan 

dibidang seni tari, seni musik tradisional Jawa  (gamelan), dan seni rupa yaitu 

membuat topeng dari daur ulang kertas.  
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Gb. 7 Karimun 

Lahir di Kedungmonggo Pakisaji kabupaten Malang tahun 1919 dan 

menetap sampai sekarang. Beliau mulai menari topeng usia 14 tahun yaitu tahun 

1933. Beliau menikah yang pertama secara syah usia 23 tahun yaitu 1942 dengan 

satu orang anak angkat. Kemudian menikah yang ke 2 s/d ke 6 secara siri, dan 

yang ke 7 juga secara syah tahun 1983, dengan 3 orang anak tiri. Beliau tidak 

dikaruniai anak kandung sama sekali. Beliau mempunyai keahlian dibidang seni 

tari, seni musik tradisional Jawa (karawitan) dan senirupa yaitu membuat topeng 

dari kayu dan daur ulang kertas secara otodidak.  
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Gb. 8 Pramono 

Lahir di Tumpang Kabupaten Malang tahun 1951 dan menetap sampai 

sekarang. Beliau mulai belajar ndalang mulai usia 14 tahun yaitu tahun 1965, 

mulai belajar karawitan mulai umur 19 tahun yaitu tahun 1870. Mulai belajar Tari 

Topeng usia 21 tahun yaitu tahun 1972. Beliau menikah yang pertama di suia 28 

tahun yaitu tahun 1979 dengan 2 orang anak, yang kedua usia 40 tahun yaitu 

tahun 1991 dengan 2 orang anak. Beliau mempunyai keahlian dibidang seni tari, 

seni musik tradisional Jawa (karawitan) secara formal dan seni pedalangan secara 

otodidiak. Beliau lulus dari SMKI Surabaya jurusan seni karawitan tahun 1973, 

dan lulus dari ASTI Yogya jurusan seni tari tahun 1984. Beliau sebagai ketua 

Padepokan Seni Mangun Darmo Kabupaten Malang sampai sekarang. 
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Gb. 9 Siningsih 

Lahir di Sumberjo Nggedhangan Gondang legi Kabupaten Malang tanggal 

8 Agustus 1957 dansekarang tinggal di Kasin kota Malang. Mulai nyinden usia 15 

tahun yaitu tahun 1972, menikah yang pertama usia 15 tahun yaitu tahun 1972 

dengan 1 orang anak, menikah yang kedua usia 34 tahun yaitu tahun 1991 dan 

tidak dikarunia anak. Beliau mempunyai ketrampilan dibidang seni suara (sinden) 

secara otodidak. Tahun 2000 diangkat sebagai sinden di Sanggar Tribuana Kota 

Malang. 
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Daftar Istilah 

1.  Dipek dhewe : Diambil sendiri 

2.  Ugorampe : perlengkapan 

3.  Gending : musik 

4.  Pendopo : joglo yang luas 

5.  Punden : tempat memuja roh nenek moyang  

   (leluhur)  

6.  Telengan : bulat 

7.  Nggeget : terkatup kuat 

8.  Amarah : angkara murka, sombong, brangasan 

9.  Mutma’inah : suci 

10.  Supiyah : nafsu asmara, keluhuran, keagungan 

11.  Aluamah : jujur, setia 

12.  mesem : senyum 

13.  Prenges : tertawa yang kelihatan giginya 

14.  Mangap : mulut terbuka lebar 

15.  Sopan santun : tata karma 

16.  Mangan ora mangan yen kumpul : Makan maupun tidak makan asalkan  

  berkumpul 

17.  Ajinging diri dumunung ana ning ati : harga diri seseorang di tentukan oleh  

  nilai kata – kata yang disampaikan  

  kepada orang lain 
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18.  Klana : berkelana, menyebrang ke Negara  

  lain 

19.  Prawiro : Perwira, kepahlawanan 

20.  Sekti :  kuat 

21.  Gedrug gawang :  menghentakkan kaki di pintu   

  panggung 

22.  Entrog : menekan badan ke bawah 

23.  Capeng : membetulkan klat bahu persiapan  

  perang 

24.  Panjeran : mengangkat kaki kanan sambil  

  menggetarkan pergelangan kaki 

25.  Labas lamba : berjalan dengan langkah lebar 

26.  Labas kerep : berjalan gejug mundur sambil bumi  

  langit  

27.  Usap tangan : membersihkan telapak tangan 

28.  Solah lombo : menggerakkan ragam gerak   

  kembangan dengan ketukan lambat 

29.  Solah kerep : berjalan dengan gejug ke samping  

  dengan tangan bumi langit dengan  

  ketukan yang cepat 

30.  Ukelan : gerak yang memutar tangan dan  

  menahan 
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31.  Kencak miring : berjalan ke samping dengan kaku  

  silang 

32.  Kencak tanjek : berjalan dengan kaki gejug dan  

  melangkah 

33.  Sereg : gerak tang kedua kakinya jinjit  

  (trecet) 

34.  Lembehan :  menggerakkan tangan 

35.  Ngawe : memanggil 

36.  Jegogan : malangkerik (berkacak pinggang)   

   dengan menoleh kiri dan kanan 

37.  : 

 

   

 

 

 

 

 

38. :       

 

 

 

 

Gentos  carios po sinten ingkang 

lenggah wonten negari dulang mas 

kejawi Prabu Klana Prawirosekti, 

ngrantos ingkang rayi 

Prawironcono laminipun setengah 

tahun, lajeng piyambakipun duka, 

medal saking keraton, gedrug – 

gedrug lir kadhi dhandang rebut 

penclokan 

Ganti cerita siapa yang duduk di 

Negara Dulang Mas kecuali 

Prabu Klana Prawirosekti, 

menunggu adiknya Prawironcono 

setengah tahun lamanya, 

kemudian beliau marah, keluar 

dari kerajaan, menghentakkan 

kaki bagaikan burung gagak yang 

berebut tempat hinggap 

Nalika semanten Prabu Klana 

Prawirosekti medhal saking alun – 

alun Dulang Mas, lampahipun 

lembak – lembak lir boyo nyabrang 

segoro 

Ketika itu Prabu Klana 

Prawirosekti keluar dari alun – 

alun Dulang Mas, jalannya 

meliuk – liuk bagaikan buaya 

menyebrang lautan. 
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39. ::  : 

 

 

 

 

 

40. Celana panjang : Celana pendek di bawah lutut 

41. Rapek  : Tutup celana bagian depan dan  

  belakang 

42. Pedhang – pedhangan : Tutup celana bagian samping kiri  

  dan kanan 

43. Sabuk : Ikat pinggang setelah stagen 

44. Stagen : Ikat pinggang sebelum sabuk  

45. Sampur  : Selendang 

46. Gongseng : Genta 

47. Topong : Mahkota raja 

48. Badhong : Tutup punggung 

49. Koncer : Giwang panjang yang terdiri dari  

  benang 

50. Keris : Senjata tajam yang diletakkan pada  

  pinggang 

51. Pols Deker : Gelang tangan yang terbuat dari kain 

  beludru 

Nalika semanten Prabu Klana 

Prawirosekti melebet wonten 

Taman Ngurawan, mirsani 

Prawironcono kinasihan kalian 

Dewi Kumudanongrat, lajeng 

piyambakipun duka, kadi 

bantheng ingkang nembe ketaton 

Ketika itu Prabu Klana Prawirosekti 

masuk ke dalam Taman Ngurawan 

melihat Praworoncono berkasih mesra 

dengan Dewi Kumudaningrat kemudian 

marah, bagaikan Bantheng yang baru 

terluka. 
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52. Sumping : Perhiasan telinga 

53. Ijo tembok : Hijau dinding 

54. Ndongo (manembah) : Berdoa 

55. Di otak – atik mathuk : Dirangkai 

56. Gandrung, kasmaran, wuyung : Jatuh cinta 

57. Ndangak : Dagu diangkat ke atas 

58. Ndegeg : Dada di tarik ke depan 

59. Greget : Tenaga dan ekspresi yang kuat 

60. Hoyog : Menggetarkan badan 

61. Trap Jamang : Membetulkan Mahkota 

62. Ngore rekmo / koncer : Mengibaskan rambut / giwang 

  

 


