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SARI 

Khutniah, Nainul. 2013.Upaya Mempertahankan Eksistensi Tari Kridha Jati di 

Sanggar Hayu Budaya kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. 

Skripsi Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri 

Semarang. 

 Tari Kridha Jati merupakan tari khas kota Jepara yang eksistensinya perlu 

dijaga dan dikembangkan. Sanggar hayu budaya merupakan sanggar yang 

mengajarkan tari Kridha Jati sebagai materi tetap bahkan tari Kridha Jati tercipta 

dari pimpinan sanggar Hayu Budaya, mengingat hal tersebut, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana eksistensi tari Kridha Jati di 

sanggar Hayu Budaya kelurahan Pengkol kecamatan Jepara kabupaten Jepara. 2) 

Bagaimana upaya mempertahankan eksistensi tari Kridha Jati di sanggar Hayu 

Budaya kelurahan Pengkol kecamatan Jepara kabupaten Jepara. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengungkapkan upaya mempertahankan 

eksistensi tari Kridha Jati di sanggar Hayu Budaya kelurahan Pengkol kecamatan 

Jepara kabupaten Jepara.  

Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian 

ini adalah metode penelitian kualitatif. Sejumlah data yang terkumpul didapat 

melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik untuk  

menganalisis data dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan 

penariakan kesimpulan/verifikasi. 

 Hasil penelitian yang diperoleh adalah: Berdasarkan hasil penelitian upaya 

mempertahankan eksistensi tari Kridha Jati disanggar Hayu Budaya kelurahan 

Pengkol kecamata Jepara kabupaten Jepara dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: Eksistensi pertunjukan tari Kridha Jati di sanggar Hayu Budaya kelurahan 

Pengkol kecamatan Pengkol kabupaten Jepara bisa dikatakan “eksis. Terkait 

dengan Upaya mempertahankan eksistensi tari Kridha Jati yang dilakukan oleh 

sanggar Hayu Budaya yaitu tari Kridha Jati dijadikan materi tetap bahan ajar di 

sanggar Hayu Budaya, melakukan pementasan dengan mempertahankan kualitas 

garap, berusaha menampilkan tari Kridha Jati ketika ada permintaan/penawaran 

pentas. Upaya yg lain mengadakan kerjasama dengan PEMDA dan Dinas 

Pariwisata yaitu berupaya mempertahankan eksistensi dengan menampilkan tari 

Kridha Jati dalam event-eventyang dilaksanakan oleh PEMDA dan Dinas 

Pariwisata, selain itu pihak sanggar juga melakukan pementasan pada acara 

ceremonial-ceremonial atau upacara-upacara penting: penyambutan tamu, 

melakukan kaderisasi. Tari Kridha Jati dinobatkan oleh pemerintah daerah 

kabupaten Jepara menjadi tarian khas kota Jepara. 

Saran yang disampaikan oleh peneliti yaitu bagi para pelaku tari Kridha 

Jati harus selalu berlatih dan meningkatkan kualitas serta meningkatkatkan 

kreativitas pertunjukan agar mampu berkembang dan bagi masyarakat kelurahan 

Pengkol diharapkan ikut melestarikan tari Kridha Jati dengan cara mengikut 

sertakan generasi muda dalam berlatih tari Kridha Jati di sanggar Hayu Budaya. 

Bagi pemerintah kabupaten Jepara atau pihak-pihak berwenang, sebaiknya 

memberikan kegiatan apresiasi terhadap setiap kesenian yang (khususnya tari 

Kridha Jati) pada suatu masyarakat secara terus menerus, baik dalam hal 



 

 

 

ix 

ix 

pementasan, publikasi lewat buku maupun media internet, supaya kesenian 

tersebut tetap terjaga eksistensinya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jepara adalah kota kecil di Jawa Tengah Indonesia yang terletak di Pantai 

Utara Jawa. Kabupaten Jepara memiliki populasi sekitar satu juta jiwa. Kota 

Jepara adalah kerajaan penting pada pertengahan abad ke-XVI, setelah diperintah 

oleh Ratu Kalinyamat. Belanda kolonial disingkirkan sebanyak dua kali dalam 

satu tahun untuk memecahkan monopoli perdagangan mereka di Jepara. Ratu 

kalinyamat juga berjasa dalam membudayakan seni ukir yang sekarang menjadi 

andalan utama ekonomi Jepara yaitu seni ukir menjadi identitas kota Jepara, hal 

ini dibuktikan adanya peninggalan seni ukir pada bagian-bagian Masjid yang 

berada di Mantingan, di mana desa Mantingan merupakan tempat pemakaman 

Ratu Kalinyamat dan suaminya Pangeran Hadirin. 

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang tentunya 

menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan seni ukir yang yang selama ini 

berkembang di masyarakat dan mengalami kemajuan serta mengalami pergeseran 

diberbagai hal. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah setempat yang pada masa itu 

pemerintahan daerah masih dipimpin oleh Drs.Bambang Poerwadi meminta para 

seniman yang ada di Jepara untuk menciptakan tarian yang menyimbolkan 

kabupaten Jepara sebagai Kota Ukir. Tujuan tersebut dimaksudkan supaya seni 

ukir bisa dinikmati melalui seni lain yaitu melalui seni tari, selain itu juga 

dimaksudkan supaya Jepara bisa mengikuti lomba tingkat nasional di Jakarta.  

Setiap kesenian tradisional mempunyai fungsi keberadaannya dalam masyarakat. 
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Pada tahun 1996 Endang Murtining Rahayu yang mempunyai basik 

seniman ISI Jogjakarta termotivasi untuk mewujudkan keinginan beliau. Endang 

Murtining Rahayu pada saat itu menawarkan kepada Drs.Bambang Poerwadi dan 

team pembuat rumusan tari bersama kasi kebudayaan Jepara untuk mengubah dan 

mengembangkan tari yang pernah Endang Murtining Rahayu buat bersama 

kawan-kawan yang bernama tari Ukir-ukiran menjadi lebih terkonsep lagi sesuai 

identitas kabupaten Jepara. Pihak pemerintah kabupaten Jepara pun menyetujui 

hal tersebut. 

Terciptalah pada saat itu juga tari Kridha Jati dengan waktu tiga hari. Tari 

Kridha Jati merupakan tari yang mempunyai arti Kridha “karya muda” dan Jati 

adalah ciri kota Jepara sebagai kota Ukir dan terkenal dengan ukiran kayu jatinya, 

yaitu ”Jati Ukir” yang berarti Kridha Jati adalah ”Jati Ukir Karya Muda”. Tari 

Kridha Jati merupakan tari yang menceritakan kegiatan orang mengukir, dari 

proses pencarian kayu di hutan, menggambarkan obyek di kayu, menatah hingga 

diplitur warna-warni, kemudian dipasarkan. Gerakan yang dilakukan adalah 

gerakan menirukan gerak keseharian para pengrajin ukir yang diungkapkan 

dengan memperindah dan mengembangkan gerakan keseharian tersebut menjadi 

gerak gagah putra alus yang ditampilkan dengan gerakan  trisik, mlaku, telu, 

tumpang tali, sehingga menjadi tarian yang utuh dan dapat dinikmati. 

Menurut Endang Murtining Rahayu tari Kridha Jati mendapat 

penghormatan sebagai tari khas kabupaten Jepara, hal ini dikarenakan tari Kridha 

Jati bisa mewakili kegiatan keseharian sebagian besar masyarakat Jepara sebagai 
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pengrajin ukir, dan merupakan kegiatan mengukir tersebut menjadi salah satu 

mata pencaharian utama bagi masyarakat Jepara. 

Setelah terciptanya tari Kridha Jati tidak serta merta bisa langsung 

dikenal semua masyarakat jepara , dan juga tidak mampu menarik minat para 

generasi muda untuk mempelajari tari tersebut. Namun hal ini tidak membuat 

Endang Murtining Rahayu patah semangat untuk mensosialisasikan tari Kridha 

Jati. Endang Murtining Rahayu pun menjalankan sosialisasinya dengan melalui 

kegiatan sanggar beliau mengajarkan tari Kridha Jati, pementasan-pementasan, 

dan juga mengajrkan tari Kridha Jati kepada anak didiknya pada kegiatan 

ekstakulikuler di sekolah tempat Endang Murtining Rahayu mengajar 

ekstrakuliker tari. 

Berdasarkan perjalanan sejarah tersebut peneliti tertarik untuk 

mendiskripsikan dan mengetahui Upaya Mempertahankan Eksistensi Tari Kridha 

Jati di Sanggar Hayu Budaya Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten 

Jepara.   

 

1.2 Permasalahan 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

1.2.1 Bagaimana Eksistensi Tari Kridha Jati di Sanggar Hayu Budaya Kelurahan 

Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara? 

1.2.2 Bagaimana Upaya Mempertahankan Eksistensi Tari Kridha Jati di Sanggar 

Hayu Budaya Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan dan mengungkapkan Upaya Mempertahankan Eksistensi serta 

Eksistensi Tari Kridha Jati di Sanggar Hayu Budaya Kelurahan Pengkol 

Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.1.1 Penelitian ini dapat membuat tari Kridha Jati eksis kembali seperti pada 

masa kemunculannya. 

1.4.1.2 Memberikan pengetahuan dari sisi historis yang melandasi perkembangan 

dan eksistensi kesenian tari Kridha Jati di Kabupaten Jepara. 

1.4.1.3 Dapat digunakan sebagai referensi kajian pustaka untuk penelitian 

selanjutnya. 

1.4.1.4 Dapat menjadi bahan untuk meningkatkan apresiasi baik di kalangan 

seniman maupun dari kalangan umum dalam hal kesenian tari.  
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Hasil penelitian ini bisa dinikmati para seniman tari di kabupaten Jepara 

dan masyarakat luas. 

1.4.2.2 Bagi para seniman, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

dukungan agar terus mengembangkan kreativitas supaya kesenian tari 

Kridha Jati bisa terus eksis. 

 

1.5 Sistematika  

Untuk mempercepat dan mempermudah para pembaca, maka 

dikemukakan sistematika skripsi dengan penulisan sebagai berikut :  

1. Bagian awal  

2. Bagian isi  

3. Bagian akhir 

Bagian awal berisikan halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan sari.  

Bagian isi berisi 5 Bab, antara lain pendahuluan, landasan teori, 

metodelogi penelitian, pemaparan dan pembahasan penelitian, penutup.  

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.  

BAB II Landasan Teori, dimaksudkan sebagai kerangka acuan atau 

pedoman sebelum melakukan penelitian. Landasan ini terdiri dari teori-teori yang 

dikaitkan dengan permasalahan yang akan dibahas terutama penjelasan tentang 

Upaya Mempertahankan Eksistensi Tari Kridha Jati di Sanggar Hayu Budaya 
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Kelurahan Pengkol kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. Teori yang digunakan 

peneliti dalam penelitian ini adalah Upaya Mempertahankan/Pelestarian menurut 

Jacobus, Eksistensi menurut Durkheim, Tari menurut Jazuli, dan Bentuk 

Pertunjukan menurut Soedarsono. 

BAB III Metode Penelitian, Menguraikan tentang pendekatan penelitian, 

lokasi penelitian, sasaran penelitian, dan metode pengumpulan data. 

BAB IV Mendiskripsikan Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil 

Penelitian. Terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang telah 

dilakukan mengenai  

a. Gambaran umum daerah penelitian  

b. Tari Kridha Jati  

c. Eksistensi tari Kridha Jati 

d. Upaya Mempertahankan Eksistensi Tari Kridha Jati di Kelurahan Pengkol 

Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. 

e. Faktor pendukung dan penghambat Upaya Mempertahankan Eksistensi Tari 

Kridha Jati di Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. 

BAB V Penutup yang terdiri dari, Simpulan dan Saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Upaya Mempertahankan/Pelestarian 

Menurut kamus Bahasa Indonesia (1994: 751) menyebutkan pengertian 

upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang, untuk mencapai apa yang 

diinginkan atau merupakan sebuah strategi. Upaya adalah serangkaian langkah 

atau cara yang ditempatkan untuk mencapai suatu maksud atau tujuan. Sedangkan 

upaya mempertahankan adalah suatu langkah, cara untuk mempertahankan atau 

menjaga sesuatu supaya tetap utuh dan menjadi lebih baik. 

(abstrak.digilib.upi.edu).  

Upaya mempertahankan bisa juga diartikan pelestarian. Pelestarian dalam 

kamus bahasa Indonesia (1994: 982) berasal dari kata dasar lestari, yang artinya 

adalah tetap selama-lamanya, tidak berubah. Kaidah penggunaan bahasa 

Indonesia, penggunaan awal ke- dan akhiran -an artinya digunakan untuk 

menggambarkan sebuah proses atau upaya (kata kerja). Berdasarkan kata kunci 

lestari tersebut maka ditambah awalan ke- dan akhiran -an, maka yang dimaksud 

pelestarian adalah upaya untuk membuat sesuatu tetap selama-lamanya atau tidak 

berubah. 

Pelestarian juga dapat diartikan suatu proses atau teknik yang didasarkan 

pada kebutuhan individu itu sendiri. Kelestarian tidak dapat berdiri sendiri. Oleh 

karena itu harus dikembangkan pula. Melestarikan suatu kebudayaan pun dengan 
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cara mendalami atau paling tidak mengetahui tentang budaya itu sendiri. 

Mempertahankan nilai budaya, salah satunya dengan mengembangkan seni 

budaya tersebut disertai dengan keadaaan yang kita alami sekarang ini. Yang 

bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai budayanya. (deeanastasia.blogspot.com/.) 

Menurut Jacobus (2006:115) pelestarian sebagai kegiatan atau yang 

dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan 

tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat 

dinamis, luwes, dan selektif. Mengenai pelestarian budaya lokal, mengemukakan 

bahwa pelestarian norma lama bangsa (budaya lokal) adalah mempertahankan 

nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan  

yang bersifat dinamis, luwes dan selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan 

kondisi yang selalu berubah dan berkembang.   

Berdasar pengertian diatas dapat diartikan bahwa upaya mempertahankan 

atau pelestarian merupakan suatu proses, teknik atau cara untuk mempertahankan 

atau menjaga keaslian sesuatu supaya tetap utuh dan menjadi lebih baik dengan 

mengembangkan perwujudan yang bersifat selektif sesuai dengan situasi dan 

kondisi yang selalu berubah dan berkembang.  

 

2.2 Pengertian Eksistensi 

Menurut Save M. Dagun (1990: 190) kata eksistensi  berasal dari kata latin 

existere, dari ex= keluar, sitere= membuat berdiri yang artinya apa yang ada, apa 

yang memiliki aktualitas, apa saja yang dialami. Konsep ini menekankan bahwa 

sesuatu itu ada.  
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Menurut Durkheim (1990: 162) arti eksistensi (keberadaan) adalah 

“adanya”. Dalam filsafat eksistensi, istilah eksistensi diberikan arti baru, yaitu 

sebagai gerak hidup dari manusia konkret. Di sini kata eksistensi diturunkan dari 

kata kerja latin ex-sistera. Berada (to exist) artinya muncul atau tampil keluar dari 

suatu latar belakang sebagai sesuatu yang benar-benar ada (Ostina Panjaitan, 

1996: 14). 

Dalam kamus kata serapan, Martinus (2001: 149) mengungkapkan bahwa 

eksistensi  adalah hal, hasil tindakan, keadaan, kehidupan semua yang ada. Dari 

teori tersebut dapat disimpulkan bahwa “adanya” yang dimaksud adalah 

keberadaan sesuatu dalam kehidupan. Unsur dari eksistensi  tersebut meliputi 

lahir, berkembang dan mati. Dapat disimpulkan bahwa, sama yang terjadi pada 

eksistensi  kesenian tari Kridhajati, yang mengalami proses lahir dan berkembang 

menurut keadaan dan kebutuhan yang terjadi pada masyarakat saat itu. 

Eksistensi menurut Kierkegaard (1996: 6) menyatakan bahwa manusia itu 

eksistensi, bereksistensi berarti merealisir diri, terlibat (engagemen), mengikat diri 

dengan bebas, mempraktekkan keyakinannya dan mengisi kebebasannya, dapat 

diartikan bahwa manusia saja yang bereksistensi karena dunia hewan-hewan dan 

segala sesuatu yang lain hanya ada. Juga tuhan ada. Tetapi manusia harus 

bereksistensi, yaitu menjadi (dalam waktu seperti ia akan ada secara abadi). 

Kierkegaard mengartikan eksistensi sebagai cara berada setiap individu 

manusiawi yang konkret dan unik.  

Menurut Kayam (1981: 38) kesenian itu tidak dapat terlepas dari 

masyarakat pendukungnya, sebagai salah satu bagian dari kebudayaan, kesenian 
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merupakan kreativitas manusia serta masyarakat sebagai pendukungnya. Apabila 

kesenian telah menjadi milik seluruh anggota masyarakat maka eksistensi  

kesenian tersebut tergantung pula dari masyarakat pendukungnya. Hal ini 

dikarenakan suatu bentuk kesenian rakyat akan tetap eksis atau bertahan 

hidupnya, apabila mempunyai fungsi tertentu di dalam masyarakat. 

Berdasar pengertian diatas dapat dikatakan bahwa, eksis merupakan semua 

yang menyangkut media atau instrumen seni tersebut, dalam keadaan yang baik 

pula. Dalam hal ini yang dikatakan dalam kondisi baik yaitu media seni dalam 

keadaan terawat sehingga masih efektif untuk digunakan, selain itu penonton 

merupakan penilai atau juri yang menentukan baik buruknya suatu penyajian seni. 

Suatu seni dikatakan eksis apabila banyak yang menonton atau menyukai, 

sedangkan apabila tidak ada penonton maka sama saja seni tersebut mati. 

Begitupun dengan tari Kridha Jati, dinalai dari eksitensinya berarti dapat dilihat 

seberapa besar intensitas pementasan, dan seberapa besar minat penonton 

terhadap tari Kridha Jati.  

 

2.3  Tari Kridha Jati  

2.3.1 Pengertian Tari 

Kesenian tari melangkah maju dan berkembang sejalan dengan kehidupan 

manusia. Dimana manusia masih mampu bergerak, maka tari akan tercipta dan 

berkembang. Manusia menciptakan tari sesuai dengan ungkapan hidup dan juga 

merupakan rangkuman gerak yang bersumber dari alam se-keliling. Menurut 



 

 

11 

M.Jazuli (2008:7), tari adalah bentuk gerak yang indah, lahir dari tubuh yang 

bergerak, berirama dan berjiwa sesuai dengan maksud dan tujuan tari.  

Tari merupakan ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan dengan gerak 

ritmis yang indah (soedarsono, 1986: 24). Tari adalah gerak ritme yang (dengan 

kesadaran) dibentuk dengan tubuh sebagai media di dalam ruang (Corrie Hartong 

1996: 32). Tari adalah salah satu pernyataan budaya. Oleh karena itu maka sifat, 

gaya dan fungsi tari selalu tak dapat dilepaskan dari kebudayaan yang 

menghasilkannya (Sedyawati, 1986:3). Hidup dan tumbuhnya tari sangat erat 

berkaitan dengan citra masing-masing kebudayaan itu, bahwa tari diciptakan dan 

digiati dalam lingkungan tertentu, sehingga nilai kehadirannya pun tergantung 

pada lingkungan tersebut.  

Sekian banyak kekayaan seni budaya Indonesia, tari adalah salah satu 

bidang seni yang merupakan bagian dari kehidupan manusia. Tari merupakan 

kegiatan kreatif dan konstruktif yang dapat menimbulkan intensitas emosional dan 

makna. Menurut Amir rochyatmo (1986:73), tari adalah gerak ritmis yang indah 

sebagai ekspresi jiwa manusia, dengan memperhatikan unsur ruang dan waktu. 

Begitupun dengan tari Kridha Jati yang menggambarkan kegiatan masyarakat 

Jepara terhadap kegiatan mengukir, mempunyai nilai keindahan tersendiri sebagai 

tari khas kabupaten Jepara yang mengidentitaskan sebagian besar kegiatan 

masyrakat Jepara.  
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2.3.2 Kridha Jati   

Tari Kridha Jati di Jepara merupakan tari khas kota Jepara dan mempunyai 

arti yang terdiri dari kata Kridha serta Jati. “Kridha” adalah karya muda dan “Jati” 

adalah nama dari sebuah jenis kayu yaitu jati yang merupakan ciri kabupaten 

Jepara sebagai kota Ukir yang terkenal Ukiran kayu jati. Berarti Kridha Jati adalah 

jati ukir karya muda Jepara. Tari Kridha Jati bisa ditarikan secara invidu, 

kelompok maupun massal, yang menceritakan seseorang sedang berkarya ukir 

mulai dari pencarian kayu di hutan, menggambarkan obyek di kayu, menatah 

hingga diplitur  warna-warni, kemudian dipasarkan. Lama pementasan tari Kridha 

Jati memakan waktu 10 menit. Dan Tari Kridha Jati bisa dipelajari di sanggar 

Hayu Budaya kelurahan pengkol kecamatan Jepara kabupaten Jepara yang 

dikelola oleh ibu Endang Murtining Rahayu yang juga selaku pencipta tari Kridha 

Jati. 

Tari juga bisa dibedakan berdasarkan pola garap. Dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah tari Kridha Jati yang berdasarkan pola garap, merupakan tari 

Tradisional. Tari tradisional adalah tari yang lahir, tumbuh, berkembang dalam 

suatu masyarakat yang kemudian diturunkan atau diwariskan secara terus menerus 

dari generasi kegenerasi. Dengan kata lain, selama tarian tersebut masih sesuai 

dan diakui oleh masyarakat pendukungnya termasuk tari tradisional (M.Jazuli, 

2008:71).  Tari tradisional dapat dibedakan menjadi tiga yaitu tari klasik, tari 

rakyat dan tari kreasi, tari Kridha Jati merupakan tari tradisional kerakyatan. Tari 

rakyat adalah tarian yang sudah mengalami perkembangan sejak jaman 

masyarakat primitif sampai sekarang (Soedarsono, 1972:20).  



 

 

13 

Pada dasarnya segala aktivitas yang dilakukan manusia adalah untuk 

memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, seperti belajar, bekerja, bermain, dan 

berkesenian. Kebutuhan yang terakhir tersebut erat hubungannya dengan 

pemenuhan santapan estetis. Peranan tari sebagai cabang kesenian bukan hanya 

dapat memenuhi kebutuhan itu, tetapi juga dapat menunjang kepentingan kegiatan 

manusia. Fungsi tari dalam kehidupan manusia adalah untuk kepentingan upacara, 

untuk hiburan, sebagai seni pertunjukan, dan media pendidikan. Sedangkan fungsi 

tari Kridha Jati bagi kehidupan adalah berfungsi sebagai hiburan. Kata hiburan 

lebih menitik beratkan kepada pemberian kepuasan perasaan, tanpa mempunyai 

tujuan yang lebih dalam seperti untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman 

dari apa yang dilihatnya (M.Jazuli, 2008:58).  

 

2.4  Bentuk Pertunjukan  

 Pertunjukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994:974)  

mempunyai arti memperlihatkan tontonan, mempertontonkan (gambar hidup, 

sandiwara, tari-tarian). Maka dapat disimpulkan bahwa pertunjukan merupakan 

sesuatu yang dilihat dan didengar. Hal tersebut dipertegas oleh Murgiyanto 

(1996:49) seni pertunjukan meliputi berbagai macam tontonan, semua tontonan 

dapat disebut pertunjukan. Untuk dikatakan sebagai sebuah pertunjukan, maka 

sebuah tontonan harus memenuhi empat syarat pertunjukan yaitu: 1) harus ada 

tontonan yang direncanakan untuk disuguhkan kepada penonton, 2) pemain yang 

mementaskan pertunjukan, 3) adanya peran yang dimainkan, 4) dilakukan di atas 

pentas dan iringi musik. 
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Pertunjukan secara garis besar digolongkan menjadi dua, yaitu: 1) perilaku 

manusia atau disebut juga pertunjukan, 2) pertunjukan budaya yang meliputi 

pertunjukan seni, olahraga, ritual, festifal-festifal dan berbagai bentuk keramaian. 

Pertunjukan jenis ini yang penting bukanlah bentuk ungkapan artistiknya, 

melainkan tujuannya sangat diperlukan oleh masyarakat (Soedarsono 2002:105). 

Bentuk penyajian terdiri dari elemen-elemen pelaku gerak pada pola lantai, 

musik iringan dan tembang, tata rias, tata busana serta waktu dan tempat pertunjukan. 

Dengan demikian bentuk dan penyajian tari akan berkaitan dengan elemen-elemen 

komposisi tari (La Meri dalam Indriyanto 2002:16).  

2.4.1 Pelaku 

Semua jenis seni pertunjukan memerlukan penyaji sebagai pelaku, artinya 

seniman yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam mengetengahkan atau 

menyajikan bentuk seni pertunjukan. Bentuk penyajian tari tertentu ada yang 

melibatkan pelaku laki-laki atau pelaku wanita dan menampilkan pelaku laki-laki 

bersamaan dengan pelaku wanita. Demikian pula halnya dengan usia atau umur 

seni pertunjukan juga bervariasi, yaitu anak-anak, remaja, dan orang dewasa. 

Mengeni jumlah pelaku bervariasi yaitu pelaku tunggal berpasangan dan 

kelompok (Cahyono 2002:79). 

Peraga Tari Kridha Jati bisa dilakukan oleh wanita maupun pria, namun 

Tari Kridha Jati lebih di fokuskan pada gerakan-gerakan pria. Dengan alasan 

wanita biasanya lebih bisa menguasai berbagai gerakan pria di bandingkan pria 

yang harus melakukan gerakan wanita, sehingga gerakan tari kridha Jati bisa 
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dikuasai wanita ataupun pria. Tari Kridha Jati di peragakan secara individu namun 

juga bisa diperagakan secara kelompok atau massal. 

2.4.2 Gerak Tari  

Gerak adalah yang menjadi unsur utama dalam tari yang mengandung 

aspek tenaga, ruang dan waktu. Maksudnya adalah untuk menimbulkan gerak 

yang halus yang mempunyai kekuatan dan mampu mengubah suatu sikap dari 

anggota tubuh. Perubahan sikap bisa dikatakan gerak dalam seni tari adalah 

merupakan hasil dari proses pengolahan dari gerak yang telah mengalami stilisasi 

atau diolah (Jazuli 1989:4). 

Seni tari merupakan cabang yang diciptakan dari karya manusia yang 

dinikmati dengan rasa, maka dapat dikatakan bahwa tidak semua gerak dapat 

dikatakan sebagai gerak tari. Tari merupakan komposisi gerak yang telah 

mengalami proses. Penggarapan gerak pada tari biasanya disebut stilisasi dan 

distorsi. Sedangkan gerak yang dilakukan sehari-hari dinamakan gerak wantah, 

dan gerak wantah inilah yang diolah menjadi gerak tari.  

Menurut Murgiyanto (1992:4) bahwa tidak semua gerak dapat dikatakan 

bahan penyusunan tari atau merupakan gerak tari. Setiap gerak dapat diubah atau 

digarap menjadi gerak tari dengan melakukan idealisasi (pengindahan) atau 

distorsi (perubahan) dari bentuknya yang biasa. 

Gerak yang digunakan dalam tari Kridha Jati lebih banyak mengeksplor 

kegiatan masyarakar Jepara yang melakukan kegiatan mengukir. Dari simbol 

gerak mengambil kayu di hutan, pemotongan kayu, menatah, mengamplas sampai 

kegiatan memfinising kayu. 
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2.4.3 Musik Iringan  

Musik iringan dalam tari merupakan sarana pendukung yang tidak dapat 

dipisahkan dengan yang lainnya karena keduanya berasal dari sumber yang sama 

pula. Fungsi iringan dalam tari menurut Jazuli (1989:9) sebagai berikut: 1) 

Sebagai pengiring tari maksudnya dalam musik yang dapat berperan untuk  

mengiringi suatu tarian saja sehingga tidak banyak menentukan atau lebih 

mengutamakan isi tari, 2) Sebagai pemberi suasana tari seperti suasana sedih, 

gembira, tegang, bingung dan sebagainya, 3) Sebagai ilustrasi atau pengantar tari 

maksudnya memberi suasana pada saat tertentu jika dibutuhkan pada suatu garapan 

tari. Iringan yang digunakan dalam pertunjukan Tari Kridha Jati adalah Gendang, 

Bonang, Saron, Kempol, Kethuk dll. 

2.4.4 Tata Busana dan Tata Rias Tari 

7.4.4.1 Tata Busana 

Tata busana tari mempunyai fungsi untuk mendukung tema atau isi tarian 

dan untuk memperjelas peranan-peranan dalam suatu pememtasan tari. Busana 

yang baik bukan hanya menutup tubuh saja tetapi mendukung desain ruang disaat 

penari sedang menari (Jazuli 1989 : 16). 

Busana yang digunakan dalam tari Kridha Jati menggunakan batik yang 

bermotif ukir-ukiran. Busana yang digunakan adalah celana, mekak, rapek, slepe. 

Asesoris pendukung yang dipakai dalam tari Kridha Jati meliputi  jamang, kalung, 

gelang, suweng, cunduk mentul, gelung terucut, binggel, grodo mungkur, klat 

bahu untuk wanita. 
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7.4.4.2 Tata Rias 

 Dalam pementasan tari tata rias sangatlah membantu mewujudkan ekspresi 

muka penari. Tata rias busana tidak sekedar bertujuan untuk mempercantik diri atau 

ganteng, tetapi betul-betul disesuaikan dengan peranan yang akan dibawakan oleh 

penari. Rias yang tidak sesuai dapat memberi kesan jelek, juga dapat mengacaukan 

ekspresi penari tersebut (Suhendi 1986:8). Tata rias bagi penari senantiasa 

menjadikan perhatian yang sangat penting karena fungsi rias disamping merubah 

karakter pribadi menjadikan faktor tokoh yang diperankan, juga berfungsi untuk 

memperkuat ekspresi dan menambah daya tarik atau kecantikan dalam penampilan 

(Jazuli 1989:18). Tata rias wajah yang digunakan untuk tari Kridha Jati adalah rias 

korektif  baik untuk penari wanita maupun penari pria. 

2.4.5 Waktu dan Tempat Pertunjukan 

Suatu pertunjukan apapun bentuknya selalu memerlukan waktu dan tempat 

atau ruangan guna menyelenggarakan pertunjukan seni sendiri. Bentuk-bentuk 

tempat pertunjukan seni antara lain, bentuk lapangan terbuka dimaksudkan bahwa 

pertunjukan diselenggarakan pada tempat terbuka. Bentuk arena artinya tidak ada 

pembatas antara pemain dan penonton. Bentuk pendopo artinya para penonton 

dapat menonton dari 3 sisi yaitu sisi depan, sisi samping kiri, dan sisi samping 

kanan. dan tari Kridha Jati dapat di pentaskan di arena terbuka, tertutup, di 

lapangan atau di panggung karena dapat diiringi secara langsung ataupun kaset. 

 

2.5  Sanggar / Organisasi-organisasi Masyarakat  

Menurut Sri Lestari dan Dyah Agus Sulistyowati (2002:28) organisasi 

merupakan salah satu wadah dalam pembentukan kolektivitas yang dimaksudkan 
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untuk mencapai tujuan-tujuan khusuan. Organisasi ditandai dengan adanya aturan-

aturan formal, hubungan kewenangan atau otoritas, pembagian kerja, dan 

keanggotaan yang di batasi. Bentuk-bentuk organisasi yang dikenal dalam 

masyarakat ada 3, yaitu (1) organisasi sosial masyarakat, (2) organisasi sosial 

keagamaan, (3) organisasi profesi.  

Sanggar adalah salah satu contoh organisasi yang ada di masyarakat, 

sesuai bentuknya sanggar merupakan organisasi profesi, karena organisasi yang 

bercirikan terbentuk karena tujuan khusus yang saling berkaitan dengan 

permasalahan dengan kepentingan dalam suatu profesi. Hal yang menyatukan 

anggota dalam organisasi ini adalah tujuan, kepentingan dan visi yang sama. 

Sedangkan sanggar sendiri mempunyai arti suatu tempat atau sarana yang di 

gunakan oleh suatu komunitas atau sekumpulan orang untuk melakukan suatu 

kegiatan ( Wikipedia bahasa Indonesia 25/07/2012).  

Sanggar merupakan wadah kegiatan dalam membantu menunjang 

keberhasilan penguasaan keterampilan (Rusliana, 1994: 13). Sedangkan menurut 

Poerwadarminto (1984: 569) sanggar adalah tempat pertemuan yang dihadiri 

sekelompok manusia atau orang yang biasa diadakan secara teratur dan berkala 

untuk mengadakan penelitian, diskusi, kegiatan pembahasan mengenai bidang 

tertentu. Sanggar merupakan pendidikan luar sekolah, yaitu pendidikan yang 

diterima dalam keluarga, dalam lembaga yang tidak berupa sekolah atau 

masyarakat (koentjaraningrat 1984: 38). 

Sifat sanggar tari adalah organisasi yang dikelola secara professional pada 

bidang tertentu atau mengkhususkan pada bidang tari. Bagi anggota sanggar yang 
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telah menyelesaikan masa keanggotaannya mendapatkan bukti diri sebagai 

anggota berupa sertifikat. Disamping itu sanggar tari diharapkan dapat berfungsi 

untuk mengembangkan sekaligus melestarikan seni tari sebagai wadah dalam 

kehidupan dan bisa meningkatkan keterampilan serta kemampuan anak didik di 

sanggar Hayu Budaya  (Jazuli 1994 : 57). 

Berdasarkan beberapa uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sanggar 

seni tari adalah suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu komunitas 

atau sekumpulan orang untuk melakukan suatu kegiatan pelatihan seni tari yaitu 

kegiatan yang lebih memfokuskan pada bidang tari, baik tari tradisi maupun tari 

modern. Sanggar tari merupakan bentuk pendidikan non formal yang melakukan 

kegiatan secara terorganisasi dan mengutamakan penguasaan ketrampilan menari 

bagi anggota belajarnya. Sanggar Hayu Budaya merupakan sanggar tari yang 

kegiatannya lebih memfokuskan pada bidang tari tradisional.   

                              

2.6 Kerangka Berfikir  

Tari Kridha Jati merupakan tari khas kota jepara dan mempunyai bentuk 

tari tradisional yang bisa ditarikan secara invidu, kelompok maupun massal, 

menceritakan seseorang sedang berkarya ukir mulai dari pencarian kayu di hutan, 

menggambarkan obyek di kayu, menatah hingga diplitur  warna-warni, kemudian 

dipasarkan. 
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Bagan Kerangka Berfikir 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Tari Kridha Jati di Kelurahan  Pengkol ada dua aspek yang akan dibahas 

yaitu, upaya mempertahankan dan eksisitensi tari Kridha Jati. Upaya 

mempertahankan meliputi aktivitas (pelatihan, pelestarian, pertunjukan) yang di 

lakukan sanggar, serta dinas terkait yang bekerjasama dengan sanggar. Sedangkan  

eksistensi tari Kridha Jati meliputi keberadaan pelaku atau peraga, gerak, iringan, 

rias busana, pelatihan, dan pementasan. Dengan demikian, upaya 

mempertahankan dan eksistensi tari Kridha Jati di kelurahan  Pengkol kecamatan 

Jepara kabupaten Jepara dapat diselenggarakan dengan baik karena elemen-

elemen pertunjukan terpenuhi. 
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 Penggarapan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan 

sosiologis anthropologis. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan 

tentang Upaya Mempertahankan Eksistensi Tari Kridha Jati Dan Eksistensi Tari 

Kridha Jati Di sanggar Hayu Budaya Kelurahan Pengkol Kecamatan Kabupaten 

Jepara melalui data yang diperoleh dari sosial dan budaya masyarakat Jepara. 

Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang 

dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara utuh dan 

holistik, jadi tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel 

atau hipotesis, tetapi di pandang sebagai bagian dari suatu keutuhan (Bogdan dan 

Tylor dalam Moleong 2000:3). 

Menurut Koentjaraningrat (1996:130) data yang diperlukan dalam 

penelitian kualitatif diperoleh dari berbagai informan yang memberikan informasi 

mengenani data-data tersebut. Dalam mencari informan, dipilih orang yang 

memiliki sejumlah pengetahuan, keterampilan dan keahlian terbaik mengenai hal-

hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

Dengan menggunakan metode ini, peneliti berusaha untuk mencari data 

yang bersifat kualitatif mengenai upaya mempertahankan eksistensi, untuk di 
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uraikan secara deskriptif. Dalam hal ini peneliti berusaha meneliti, menelusuri, 

memahami, menggambarkan, dan menjelaskan tentang Upaya Mempertahankan 

Eksistensi Tari Kridha Jati Di Sanggar Hayu Budaya kelurahan Pengkol 

Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. 

 

3.2 Penentuan Lokasi dan Sasaran Penelitian 

3.2.1 lokasi penelitian 

Lokasi penelitian mengambil di Sanggar Hayu Budaya Kelurahan Pengkol  

Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara karena. Sasaran yang menjadi objek 

penelitian untuk mendapat data mengenai Tari Kridha Jati adalah Upaya 

mempertahankan dan Eksistensi Tari Kridha Jati di Kelurahan Pengkol 

Kecamatan Jeparan Kabupaten Jepara. 

3.2.2 Sasaran Penelitian  

Sasaran yang menjadi objek penelitian untuk mendapat data mengenai 

Tari Kridha Jati adalah upaya mempertahankan eksistensi di kelurahan Pengkol 

Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau usaha untuk memperoleh 

bahan-bahan informasi atau fakta, keterangan atau kenyataan yang benar serta 

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian selain menggunakan 

metode yang tepat, juga perlu memilih teknik pengumpulan data yang relevan. 

Penggunaan teknik dan penggunaan data yang tepat akan dapat diperoleh data 
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yang obyektif (Margono 1991:57). Teknik pengumpulan data dalam penelitian 

dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan, dan akurat. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian  sebagai berikut : 

 

3.3.1 Teknik Observasi 

Teknik observa merupakan pengamatan dengan menggunakan indera 

penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan- pertanyaan. Observasi ini 

merupakan pengamatan langsung terhadap fenomena yang dikaji secara 

sistematis. Observasi sitematis adalah observasi yang sudah ditentukan bagian-

bagian yang akan diobservasi. Menurut keterlibatan observer, metode observasi 

dikenal ada dua macam yaitu observasi partisipan dan non partisipan. 

Peneliti menggunakan teknik observasi non partisipan dalam penelitian ini 

atau dengan kata lain peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan obyek, 

tetapi peneliti tidak aktif  dan ikut terlibat secara langsung dalam aktivitas yang 

berhubungan dengan kesenian tari Kridha Jati di Sanggar Hayu Budaya Kelurahan 

Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. 

3.3.1.1 Kondisi fisik lokasi penelitian 

Meliputi letak dan kondisi geografis desa beserta pembagian wilayah dan 

jumlah penduduknya. Kegiatan observasi dimulai dengan melakukan survey awal 

atau pengecekan lokasi sudah dilakukan dengan menggunakan teknik pengamatan 

tertutup yaitu tanpa diketahui oleh para subjek. Pengamatan selanjutnya sudah 

dilakukan, dengan menggunakan teknik terbuka yaitu diketahui oleh subjek-
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subjek. Subjek-subjek yang dimaksud adalah pemilik sanggar Hayu Budaya 

sekaligus pencipta Tari Kridha Jati. 

3.3.1.2 Kondisi sosial budaya masyarakat 

Meliputi pendidikan, mata pencaharian masyarakat, kehidupan seni dalam 

masyarakat, dan kehidupan keagamaan. Proses observasi dimulai dengan 

melakukan survey awal yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap 

masyarakat Kelurahan Pengkol dan dilanjutkan dengan kegiatan pengumpulan 

subjek yang berkaitan dengan objek atau sasaran penelitian. 

3.3.2.3 Masyarakat dan pelaku seni 

Meliputi tokoh masyarakat, dan pelaku Tari Kridha Jati. Observasi dimulai 

dengan mencari informasi tentang keberadaannya dalam berbagai acara. 

Selanjutnya peneliti melakukan pengecekkan ke lokasi peneliti dengan cara 

menemui dan mewawancarai subjek penelitian sesuai dengan materi yang dikaji 

dalam penelitian. 

Menurut Bodgan dan Taylor (dalam Sumaryanto 2007:201) observasi 

diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan serta dan tidak berperan 

serta. Pada pengamatan tanpa peran serta, pengamat hanya melakukan satu fungsi 

yaitu mengadakan pengamatan, sedangkan pengamat berperan serta melakukan 

dua peranan , yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari 

kelompok yang diamati. Dalam hal tersebut, peneliti menggunakan pengamatan 

tidak berperan serta karena hanya mengadakan pengamatan mengenai Upaya 

Mempertahankan Eksistensi tari Kridha Jati di Sanggar Hayu Budaya Kelurahan 

Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara tanpa peran aktif didalamnya. 
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3.3.2 Teknik Wawancara 

Teknik wawancara adalah metode penyediaan data dengan cara tanya 

jawab antara peneliti dengan informan secara langsung (Arimisailal 2009:4). 

Menurut Moleong (2000:135) wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh kedua belah pihak yang diwawancarai 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, sehingga akan diperoleh 

informasi yang jelas. Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara terarah dan wawancara tidak terarah. Seperti yang dijelaskan 

oleh Danandjaya (dalam Sedyawati 1984:119) bahwa untuk kepentingan 

penelitian menggunakan dua jenis wawancara yaitu wawancara terarah dan 

wawancara tidak terarah.  

Wawancara terarah bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu yang 

sifatnya mendalam. Wawancara tidak terarah digunakan untuk mendapatkan data 

secara umum. Maka harus ditemukan informan-informan yang dianggap mampu 

memberi data yang sesuai dengan penelitian. Pelaksanaan wawancara dalam 

penelitian ini dilakukan secara langsung kepada nara sumber atau pihak lain 

sebagai informan yang membantu memberi informasi atau data yang diperlukan. 

Nara sumber yang terkait dalam penelitian adalah pimpinan sanggar selaku 

pencipta tari sebagai informan tentang sejarah tari Kridha Jati, dan upaya 

mempertahankan eksistensi tari Kridha Jati. Serta nara sumber yang lain adalah 

PEMDA dan Dinas Pariwisata sebagai informan tentang kerjasamanya dengan 

sanggar Hayu Budaya dalam upaya mempertahankan eksistensi tari Kridha Jati.  
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3.3.3 Teknik Dokumentasi  

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, 

agenda, dan sebagainya (Arikunto 2006:231). 

Teknik dokumentasi digunakan untuk menggali data yang tidak dapat 

diperoleh melalui wawancara maupun observasi. Dokumentasi dapat berupa hasil 

tulisan-tulisan, foto-foto, dan sebagainya yang membantu dalam penelitian ini. 

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara menelusuri arsip atau dokumen yang 

ada ditempat penelitian. Dokumentasi dimaksudkan tidak hanya berkisar pada 

data-data tertulis tapi juga pada pengambilan gambar dan video pada saat 

pertunjukan Tari Kridha Jati, sehingga dapat memperjelas dan mempermudah 

pemaparan pembahasan dalam penelitian. Dokumentasi didefinisikan sebagai 

pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dibidang 

pengetahuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2003:272). 

 

3.3.4 Teknik Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan data yang diperlukan teknik pemeriksaan, 

pelaksanaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Teknik yang dipakai dalam 

penelitian ini memakai kriteria derajat kepercayaan (kreadibility), yaitu 

pelaksanaan dengan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang 

diteliti sehingga tingkat kepercayaan penemuan dalam kriterium ini dapat dipakai. 

Untuk menguji validasi dalam penelitian ini digunakan teknik triangulangi 

yang meliputi 3 unsur penting dalam mendukung keabsahan data yang diperlukan 
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yaitu : (1) sumber (2) metode (3) teori, yang masing-masing dapat diuraikan 

sebagai berikut :  

3.3.4.1 Sumber  

Sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

adanya informasi. Hal ini peneliti melakukan dengan cermat dan seksama agar 

tidak terjadi pembiasan data. Pengecekan balik derajat kepercayaan dapat 

dilakukan dengan cara : a) membandingkan data hasil pengamatan tentang Upaya 

Mempertahankan Eksistensi Tari Kridha Jati Di Sanggar Hayu Budaya Kelurahan 

Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara dengan data hasil wawancara. b) 

Membandingkan keterangan nara sumber pada waktu wawancara dengan keadaan 

sebenarnya yang dilakukan peneliti dengan pengamatan langsung.  

Peneliti membandingkan keterangan narasumber dan hasil pementasan 

dengan data yang telah ada dalam dokumentasi foto. Dengan cara tersebut akan 

ditemukan kesamaan pandang dan pemikiran. 

3.3.4.2 Metode   

Menurut Moleong (2009:197) penggunaan metode baik dalam teknik 

triangulasi adalah sebagai pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil 

penelitian dengan derajat kepercayaan beberapa sumber informasi maka peneliti 

melakukan pengecekan data tersebut dengan beberapa sumber lain yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sumber informan terdiri dari informan 

kunci dan informan pendukung. 
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3.3.4.3 Teori  

Penggunaan dalam teknik triangulasi berdasarkan anggapan fakta tertentu 

tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu teori. Hal ini tidak mungkin 

dilakukan oleh peneliti yang hanya menggunakan satu teori. Peneliti 

menggunakan beberapa sumber buku sebagai acuan teori (referensi), sehingga 

peneliti benar-benar dapat memperbanyak wawasan pengetahuan sebagai faktor 

pendukung dalam penyelesaian skripsi.  

Setelah mengetahui dan memahami antara teori satu dengan teori lain 

maka peneliti menarik kesimpulan dengan didukung data-data dokumentasi Tari 

Kridhajati. Peneliti melaporkan hasil penelitian dengan penjelasan dari 

narasumber (pencipta,pemilik sanggar,penari, masyarakat,dinas pariwisata), maka 

diperoleh derajat kepercayaan data dari penelitian tentang Upaya Mempertahan 

Tari Kridha Jati.  

 

3.4 Teknik Analisis Data 

 Merujuk penjelasan Miles dan Huberman (dalam Rohidi 1992:95-96) 

kaitannya dengan proses analisis dan penafsiran data perlu diuraikan langkah-

langkah analisis data sebagai berikut 1) Reduksi Data, 2) Sajian Data, 3) 

Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. 

3.4.1 Reduksi Data 

Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya mereduksi data. Reduksi 

data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan tranformasi 

data-data yang didapat dari catatan di lapangan. 
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Berdasar data hasil observasi dan wawancara merupakan data mentah yang 

masih bersifat acak-acakan dan kompleks. Untuk itu, peneliti melakukan 

pemilihan data yang relevan dan bermakna untuk disajikan dengan cara memilih 

data yang mengarah pada pemecahan masalah serta memilih data yang mampu 

menjawab permasalahan penelitian, yaitu memilih data dari observasi dan 

wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti dalam hal ini 

yang berkaitan dengan upaya mempertahankan eksistensi tari Kridha Jati di 

sanggar Hayu Budaya Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. 

3.4.2 Penyajian Data 

Setelah proses reduksi data, selanjutnya dilakukan proses penyajian data. 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun sehingga memberikan 

kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data 

dapat diwujudkan dalam bentuk matriks, jaringan atau bagan sebagai wadah 

panduan informasi tentang apa yang terjadi. Penyajian data ini dilakukan sesuai 

dengan apa yang diteliti sehingga diperoleh kemudahan dalam menafsirkan data 

mengenai penelitian ini. 

Langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga 

menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu, data 

tersebut antara lain bagaimana upaya mempertahankan eksistensi tari Kridha Jati 

di sanggar Hayu Budaya Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. 

Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan 

antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu 

ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Penyajian data yang baik 



 

 

30 

merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid 

dan handal. 

3.4.3 Penarikan Kesimpulan 

Kegiatan analisis yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Sebelum 

menarik kesimpulan, dilakukan verifikasi terlebih dahulu dengan melihat dan 

mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh 

pemahaman yang tepat. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dan penafsiran 

terhadap data tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan ditarik menjadi 

kokoh merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian. 

Setelah data-data terkumpul, dianalisis dan diorganisasikan, kemudian 

disajikan maka ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas setiap permasalahan yang 

ada. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 

ini merupakan empat langkah kegiatan analisis data proses siklus interaktif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Letak Dan Kondisi Geografis Kelurahan Pengkol 

Kelurahan Pengkol merupakan sebuah desa yang strategis, hal itu 

disebabkan karena letaknya yang tidak jauh dari pusat Kota Jepara. Kelurahan 

Pengkol dari kota kecamatan berjarak 1 km, dari kota kabupaten berjarak 1,5 km, 

dan dari ibu kota provinsi berjarak 84 km. Kelurahan Pengkol mempunyai batas 

wilayah sebagai berikut, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mulyoharjo, 

sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Panggang, sedangkan sebelah barat 

berbatasan dengan Kelurahan Ujung Batu, dan sebelah Timur berbatasan dengan 

Kelurahan Saripan. 

Kelurahan Pengkol memiliki luas wilayah 80.800 ha dengan curah hujan 

3232 mm/th, yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian permukaan tanah 

2-17 m dari permukaan air laut, suhu udara rata-rata 32°c. Kelurahan Pengkol 

terdiri dari 29 RT, 7 RW dan 1895 kepala keluarga. Jumlah penduduk Kelurahan 

Pengkol ±7022 jiwa, yang terdiri dari 6.994 jiwa WNI dan 28 jiwa WNA, dengan 

rincian  jumlah penduduk laki-laki 3.517 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 

3.505 jiwa. 

Wilayah Kelurahan Pengkol terbagi oleh pemukiman, jalan, dan bangunan 

umum, yang mudah dijangkau dengan menggunakan transportasi umum maupun 

pribadi. Jenis pemukiman terbagi menjadi 4, yaitu rumah permanen ada 1.102, 
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rumah semi permanen 684, rumah non permanen 144, dan perumnas 99. Untuk 

akses jalan ada tiga jenis, sarana komunikasi 3 jenis, sarana transportasi 5 jenis 

dan ada 46 usaha industri. Hal ini dikarenakan Kelurahan Pengkol berada di pusat 

keramaian kota yang mudah dijangkau.  

 

Gambar 1:  

Akses jalan raya menuju sanggar Hayu Budaya yang ada di kelurahan Pengkol. 

(Dokumentasi: Nainul Khutniah 2012) 

 

4.1.2 Kependudukan Kelurahan Pengkol  

Kelurahan Pengkol memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. 

Berdasarkan data yang tercatat di Kantor Kelurahan Pengkol, sampai bulan Juni 

2012, penduduk kelurahan Pengkol berjumlah 7.022 jiwa, yang terdiri dari 3.517 

jiwa laki-laki dan 3.505 jiwa perempuan, dengan rincian 6.994 jiwa WNI dan 28 

jiwa WNA.  

Berdasarkan data dari jumlah penduduk sampai bulan Juni 2012, jumlah 

penduduk dapat dikelompokan menurut umur pendudukdengan rincian sebagai 

berikut: 
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No  Kelompok umur Laki-laki Perempuan  Jumlah  

1 0-4 621 629 1.250 

2 5-6 201 178 379 

3 7-12 315 299 614 

4 13-15 250 254 504 

5 16-19 133 126 259 

6 20-26 552 490 1.042 

7 27-29 188 387 575 

8 30-34 299 277 576 

9 35-40 206 372 578 

10 41-45 129 199 328 

11 46-50 237 129 366 

12 51-55 191 36 227 

13 56-60 102 56 158 

14 61+ 93 73 166 

15 Jumlah  3.517 3.505 7.022 

Tabel 1. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur  

Sumber: Monografi Kelurahan Pengkol sampai bulan Juni 2012 

 Berdasar data diatas dapat diuraikan bahwa sebagian besar penduduk 

kelurahan Pengkol adalah penduduk laki-laki, namun selesih penduduk laki-laki 

dengan penduduk perempuan adalah 12 orang. Hal ini dapat dikatakan bahwa 

selisih tersebut tidak terlalu banyak karena dari jumlah keseluruhan penduduk 

Kelurahan Pengkol. 

 

4.1.3 Mata Pencaharian 

Kelurahan Pengkol merupakan daerah dataran rendah  yang berada tidak 

jauh dari pusat kota . Hal ini dimanfaatkan oleh penduduk setempat sebagai lahan 

bisnis, karena banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai pengusaha 

pengrajin ukir, home industri. Penduduk kelurahan Pengkol pada umumnya 

menggantungkan hidupnya dari usaha kerajinan ukir. Hal ini dapat dibuktikan 
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dengan melihat data monografi desa tahun 2011, yang menunjukkan bahwa 

sebagian besar penduduknya bekerja di sektor wiraswasta,  yang bergerak disektor 

kerajinan ukir. Mata pencaharian penduduk Jepara selain sebagai wiraswasta, ada 

juga penduduk dari kelurahan pengkol yang mata pencahariannya sebagai 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), pertukangan, tani, buruh tani, pensiunan, 

perdagangan dan jasa. 

Keadaan mata pencaharian penduduk dengan jumlah penduduk yang 

terdapat di Kelurahan Pengkol, dapat dilihat dalam tabel 2 monografi kelurahan 

Pengkol yang tecatat sampai bulan Desember 2011 sehingga dapat dirinci sebagai 

berikut: 

No  Jenis Mata Penjaharian Jumlah 

1 Karyawan/ PNS 700 Orang 

2 Wiraswasta 1050 Orang 

3 Tani 4 Orang 

4 Pertukangan 600 Orang 

5 Buruh Tani 6 Orang 

6 Pensiunan 425 Orang 

7 Jasa / perdagangan 750 Orang 

8 Jumlah 3535 Orang 

Tabel 2. Mata Pencaharian Penduduk sesuai jumlah penduduk  

diKelurahan Pengkol 

Sumber: Monografi Kelurahan Pengkol sampai bulan Juni 2012 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dan kondisi riil bahwa banyak 

masyarakat di kelurahan Pengkol bermata pencaharian disektor wiraswasta. 

Adapun bidang pekerjaan disektor wiraswasta yang ditekuni adalah kerajinan ukir 

dari kayu jati, maka dari pekerjaan inilah memberi inspirasi terciptanya tari 

Kridha Jati, hal ini disebabkan tari Kridha Jati merupakan tari yang berpengaruh 

terhadap kerajinan ukir. Untuk itu tari Kridha Jati menggambarkan proses 
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pengerjaan kerajinan ukir yang kebanyakan dijadikan sebagai sumber mata 

pencaharian penduduk di kelurahan Pengkol.  

 

4.1.4 Pendidikan 

Sektor pendidikan di kelurahan Pengkol, penduduknya memiliki latar 

belakang pendidikan yang beragam yaitu dari TK/TPQ, SD/Madrasah, SMP, 

SMA/SMK, dan Perguruan Tinggi. Data yang diperoleh dari monografi kelurahan 

Pengkol menyebutkan bahwa kelurahan Pengkol mempunyai fasilitas pendidikan, 

murid, dan tenaga pengajar yang memadai untuk menunjang pendidikan yang 

lebih baik.Jumlah fasilitas pendidikan, murid, dan tenaga pengajar yang ada di 

kelurahan Pengkol adalah sebagai berikut: 

No  Nama Fasilitas 

Pendidikan 

Jumlah  

Fasilitas 

Jumlah 

semua Murid  

(Orang) 

Jumlah semua 

TenagaPengajar 

(Orang) 

1 Kelompok bermain 1 56 3 

2 TK/TPQ 4 541 23 

3 SD 3 720 28 

4 Madrasah (Pend.khusus) 3 498 33 

5 SMP - - - 

6 SMA/SMK 1 999 85 

Tabel 3. Jumlah fasilitas pendidikan, murid, 

 dan tenaga pengajar di kelurahan Pengkol 

Sumber: Monografi Kelurahan Pengkol sampai bulan Desember 2011 

 

Rata-rata penduduk kelurahan Pengkol telah mengenyam pendidikan 

formal yaituSMA, SMP, dan SD sedangkan yang berpendidikan lebih tinggi 

seperti sarjanalebih kecil di bandingkan yang sudah mengenyam pendidikan SMA 

yaitu selisih 1337. Kebiasaan mengukir kayu menjadi faktor alasan masyarakat 

untuk memilih segera bekerja dibandingkan melanjutkan kejenjang yang lebih 
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tinggi, mereka lebih menyukai memilih kursus-kursus di permebelan maupun 

pengukiran. 

Berikut ini merupakan data tingkat pendidikan penduduk di kelurahan 

Pengkol, dalam hal ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini: 

NO Tingkat Pendidikan  Jumlah 

1. SD 987 orang 

2. SMP 1.279 orang 

3. SMA 1.686 orang 

4. Perguruan Tinggi 349 orang 

5. Belum tamat SD 614 orang 

6. Tidak sekolah  193 orang 

 Jumlah 5108 orang 

Tabel 4. Tingkat pendidikan penduduk kelurahan Pengkol 

Sumber: Monografi kelurahan Pengkol sampai bulan Juni 2012 

 

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan jumlah penduduk 5108 jiwa di 

kelurahan Pengkol tercatat sebanyak 349 penduduk telah menyelesaikan 

pendidikannya di tingkat perguruan tinggi, 1.686 penduduk telah menyelesaikan 

pendidikan tingkat  SMA, kemudian 1.279 penduduk telah lulus jenjang 

pendidikan SMP dan 987 penduduk telah lulus SD dan, 614 penduduk sedang 

dalam proses penyelesaian pendidikan tingkat SD sedangkan sejumlah 193 

penduduk tidak sekolah. Penduduk  yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi, lebih banyak memilih untuk mengikuti kursus-

kursus ketrampilan diantaranya perbengkelan, pertukangan, dan menjahit. Dengan 

modal ketrampilan yang telah dimiliki, sebagian besar penduduk yang mengikuti 

kursus lebih memilih untuk berwirausaha. 
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Berdasarkan data tingkat pendidikan masyarakat kelurahan Pengkol di atas 

menunjukkan bahwa kepedulian warga terhadap dunia pendidikan sangat baik, hal 

tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk yang mengikuti wajib belajar lebih 

besar bahkan banyak penduduk yang telah mengkuti pendidikan lanjut di 

perguruan tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tidak mengikuti 

pendidikan secara formal. Hal tersebut berpengaruh pada kualitas SDM (Sumber 

Daya Manusia) di Kelurahan Pengkol. Sumber daya manusia yang mencukupi  

menjadikan  pola pikir  seseorang lebih terbuka sehingga secara tidak langsung 

berpengaruh pada perhatian terhadap warisan leluhur. Maka dari itu banyak 

penduduk Kelurahan Pengkol yang tetap menjaga dan melestarikan seni ukir 

meski harus dengan cara komersil, yaitu kerajinan ukir dijadikan sebagai sumber 

mata pencaharian. 

4.1.5 Keagamaan 

Penduduk Kelurahan Pengkol  mayoritas memeluk agama Islam. Jumlah 

pemeluk agama di Kelurahan Pengkol dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini:  

No. Agama Jumlah Pemeluk 

1. Islam  6.670 

2. Kristen 257 

3. Katholik 77 

4. Budha 6 

5. Hindu  12 

 Jumlah 7.022 

Tabel 5. Jumlah pemeluk agama pendudukkelurahan Pengkol 

Sumber: Monografi kelurahan Pengkol sampai bulan Desember Juni 2012. 
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Berdasar catatan tersebut diperoleh data jumlah pemeluk agama Islam 

sebanyak 6.670 orang dan tercatat jumlah Masjid yang ada sebanyak 4 buah serta 

jumlah Mushola atau Langgar sebanyak 25 buah, untuk keperluan ibadah 

pemeluk agama Islam, sedangkan fasilitas peribadatan untuk pemeluk agama 

Kristen,  Kaholik, Budha dan Hindu tidak ada. Bagi pemeluk agama Kristen dan 

Katholik jika beribadah mereka biasanya pergi ke Gereja yang ada di pusat kota 

Jepara yaitu di daerah Pecinan, ataupun di daerah Shoping Center Jepara (SCJ), 

karena mayoritas di kota Jepara pemeluk agama terbanyak adalah Islam kemudian 

kristen dan katholik, maka fasilitas untuk pemeluk agama Budha dan Hindu yaitu 

Wihara dan Pure, di Jepara tidak ada fasilitas tempat beribadah tersebut, jika 

mereka ingin beribadah biasanya mereka ke Wihara ataupun Pure yang ada di 

kabupaten lain, seperti Pati.  

 

4.1.6 Kesenian di Kelurahan Pengkol  

Melihat kondisi penduduk Kelurahan Pengkol, kesenian yang tumbuh dan 

berkembang di kelurahan Pengkol adalah kesenian yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat diantaranya adalah seni rupa, seni drama, dan seni 

pertunjukan. Seni rupa merupakan cabang seni yang membentuk karya seni 

dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Seni rupa 

yang terdapat di Kelurahan Pengkol yaitu seni ukir, merupakan cabang seni rupa 

yang tergolong dalam seni terapan, kerjanya dilakukan dengan bantuan alat yang 

bernama tatah dan menggunakan palu. Seni ukir yang ada di Jepara terutama 

kelurahan Pengkol sering digunakan pada kerajinan mebel yang jadi mata 
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pencaharian sebagian besar masyarakat Jepara terutama kelurahan Pengkol dan 

menjadi kesenian pokok masyarakat Kelurahan Pengkol bahkan menjadi sumber 

pendapatan masyarakat hingga dapat mencapai ekspor ke luar negeri.  

Berikut adalah contoh motif ukiran jepara:  

 

Gambar 2:  

Motif Jepara  

(Sumber : artkimianto.blodspoy.com 2012)  

 

Seni pertunjukan adalah segala ungkapan seni yang substansi dasarnya, 

yang dipergelarkan langsung dihadapan penonton. Seni pertunjukan dapat 

dikategorikan menjadi 3, yaitu seni musik, seni teater atau drama, dan seni tari. 

Berikut adalah seni pertunjukan yang ada di Kelurahan Pengkol. 

1. Seni musik 

Seni musik yang ada di Kelurahan Pengkol adalah kesenian rebana. 

Penduduk Kelurahan Pengkol mayoritas beragama Islam kondisi ini menjadi 

kekuatan atas keberadaan kesenian rebana, untuk itu kesenian rebana menjadi 

lebih eksis di Kelurahan Pengkol. Hal  ini dapat di lihat dari banyaknya kelompok 
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atau komunitas rebana yang ada, dan terdapat delapan komunitas. Selain kesenian 

rebana, terdapat seni musik yang dikategorikan dalam musik dangdut, dangdut 

sangat diminati oleh masyarakat Jepara terutama masyarakat Kelurahan Pengkol, 

namun untuk paguyuban tidak terdapat di Kelurahan Pengkol namun terdapat di 

kecamatan lain yang ada di daerah Jepara seperti Mlonggo.  

2. Seni Drama 

Seni drama merupakan seni yang mengacu pada komunikasi, situasi dan 

aktion. Seni drama yang ada di Kelurahan Pengkol adalah wayang kulit dan 

ketoprak, kesenian ini masih diminati masyarakat kelurahan Pengkol namun tidak 

memiliki paguyuban sendiri, melainkan masyarakat kelurahan Pengkol 

mendatangkan paguyuban wayang kulit dan ketoprak dari daerah lain seperti dari 

daerah Pati. 

3. Seni Tari  

Seni tari yang ada di Kelurahan Pengkol adalah tari Kridha Jati. Tari 

Kridha Jati merupakan tari khas Kota Jepara yang menceritakan tentang kegiatan 

seseorng yang sedang mengukir dari awal proses pencarian kayu sampai menjadi 

ukiran yang sempurna. Tari Kridha Jati di ciptakan oleh Endang Murtining 

Rahayu. 

 

4.2 Sanggar Hayu Budaya 

Sanggar merupakan suatu tempat atau sarana yang di gunakan oleh suatu 

komunitas atau sekumpulan orang untuk melakukan suatu kegiatan.Sanggar yang 

ada di Kelurahan Pengkol dan bergerak dibidang pelatihan tari tradisional klasik 
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ataupun kreasi baru. Sanggar tersebut bernama sanggar Hayu Budaya yang 

dipimpin oleh Endang Murtining Rahayu yang merupakan pencipta tari Kridha 

Jati, dan sanggar ini didirikan pada tahun 1988. Selain pelatihan, sanggar Hayu 

Budaya juga melakukan kegiatan penciptaan tari, tari yang sudah tercipta adalah 

tari Kridha Jati, sedangkan yang masih dalam tahap rencana adalah tari Nelayan. 

Pelatihan rutin yang diadakan di sanggar Hayu Budaya dilaksanakan satu 

minggu sekali, beda halnya jika ada pementasan. Diadakan latihan rutin sebelum 

hari pementasan, minimal tiga kali latihan berturut-turut sebelum pementasan. 

Berikut ini merupakan struktur sanggar tari Hayu Budaya, yaitu sebagai berikut:  

1. Pelindung Penasehat           : Lurah Pengkol Jepara  

2. Ketua                                   : Endang Murtining Rahayu  

3. Wakil Ketua                         : Tutik 

4. Sekertaris                             : Dyah Ismuning  

5. Bendahara                            : Sugeng Haryanto  

                                                Febrian Rangga s. 

6. Seksi – seksi  

 Seksi pelatih            :1. Yayuk S. 

                                  2. Aris  

                                  3. Tutik  

 Seksi Humas            : Nor Cahyono  

 Seksi Perlengkapan  : Wisnu Aji Nugraha  
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Kegiatan sanggar Hayu Budaya Bergerak dalam  pelatihan tari 

Tradisional, khususnya adalah Tari Kridha Jati yang merupaka tari ciptaan dari 

ketua sanggar yaitu Endang Murtining Rahayu dan merupakan tari khas kota 

Jepara. Adapun tujuan dari didirikannya sanggar Hayu Budaya Adalah : 

1. Menggali dan mengangkat potensi budaya yang ada di Jepara Khususnya 

budaya Tradisional khas Jepara. 

2. Merangsang daya cipta kreatif seniman dan seniwati, serta generasi muda 

untuk berperan aktif dalam pelestarian, pembinaan, dan pengembangan 

kesenian.  

3. Dapat digunakan sebagai sumber dan acuan seniman dn seniwati muda dalam 

berkarya. 

4. Menumbuh kembangkan sanggar-sanggar tari yang ada di Jepara agar dapat 

menciptakan para kadernya menjadi seorang penari yang handal dan 

professional.  

 

4.3 Tari Kridha Jati 

Tari Kridha Jati awal diciptakan pada tahun 1994 oleh Endang Murtining 

Rahayu sebagai koreografer atau pencipta tari dibantu kawan-kawan seniman 

membuat sebuah tarian, dan tarian itu diberi nama tari Ukir-Ukiran. Kemudian 

pada tahun 1996, Endang Murtining Rahayu atau dipanggil Rahayu mendapat 

perintah dari Bupati Jepara, pada masa itu Jepara masih dipimpin oleh  Bambang, 

untuk membuat tarian khas yang mencirikan daerah Jepara sebagai identitas kota 
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Jepara. Tarian itu dimaksudkan untuk mengikuti lomba tingkat nasional di 

Jakarta, dan masa itu Jepara terpilih mewakili Jawa Tengah. 

Rahayu pada saat itu menawarkan kepada bupati dan team pembuat 

rumusan tari bersama kasi Kebudayaan Jepara yang pada masa itu dijabat oleh 

Sarno Supodo, Sujono sebagai Kabag Umum, dan ir.Sugiarto sebagai kepala 

DPU, untuk merubah dan mengembangkan tari yang pernah dibuat Rahayu yaitu 

tari Ukir-Ukiran menjadi tarian khas Kota Jepara, dan lebih terkonsep lagi sesuai 

ciri daerah Jepara. Bupati dan para stafnya pada waktu itu langsung menyetujui, 

karena mengingat waktu yang sangat mendesak. 

Rahayu mulai menggarap kembali tari Ukir-Ukiran menjadi lebih 

terkonsep sesuai jati diri Kota Jepara. Dalam waktu tiga hari, tari tersebut dapat 

terselesaikan dan diberi nama tari Kridha Jati, yang berarti Kridha adalah ”karya 

muda”, sedangkan Jati adalah ciri kota Jepara sebagai kota Ukir dan terkenal 

dengan ukiran kayu jatinya, yang berarti ”Jati Ukir”.  

Jepara mengikuti lomba tingkat nasional terebut dan mendapatkan urutan 

16 dari 37 provinsi. Tari Kridha Jati disahkan oleh BAPEDA pada tanggal 9 April 

2002. Tari Kridha Jati merupakan tari yang berfungsi sebagai hiburan yang bisa 

ditarikan secara tunggal, berpasangan, kelompok ataupun massal dan merupakan 

tari tradisional yang bersifat kerakyatan. Tari Kridha Jati mempunyai durasi 

pementasan selama 10 menit, dan tari Kridha Jati dapat di pentaskan di arena 

terbuka, tertutup, di lapangan atau di panggung karena dapat diiringi secara 

langsung ataupun kaset. 
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Tari Kridha Jati merupakan tari yang menceritakan kegiatan orang 

mengukir, dari proses pencarian kayu di hutan, menggambarkan obyek di kayu, 

menatah hingga diplitur warna-warni, kemudian dipasarkan. Gerakan yang 

dilakukan adalah gerakan menirukan gerak keseharian para pengrajin ukir yang 

diungkapkan dengan memperindah dan mengembangkan gerakan keseharian 

tersebut menjadi gerak gagah putra alus yang ditampilkan dengan gerakan  trisik, 

mlaku, telu, tumpang tali, sehingga menjadi tarian yang utuh dan dapat dinikmati. 

 

Gambar 3: 

Sanggar Hayu Budaya  

(Dokumentasi: Nainul Khutniah 2012) 

 

4.3.1 Aspek Pokok (Gerak) TariKridha Jati 

4.3.1.1 Diskripsi Gerak 

NO NAMA RAGAM DESKRIPSI GERAK KETERANGAN 

1. Ragam siap penari Penari siap dengan posisi 

kaki berdiri tegak gagah putra 

alus, tangan mentang. 

. 

2. 

 

 

 

Ragam srisig awal Kepala pacak gulu toleh  

kanan kiri, tangan seblak ukel 

keatas 90º mentang posisi 

tangan ngrayung keatas 90º 

Awal masuk 

dimulai dengan 

bunyi kendang  
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secara bergantian pada saat 

srisig  tangan di bolak-balik, 

Kaki diangkat atau junjung 

bergantian (kanan, kiri), 

kemudian kaki srisig atau 

jalan kecil-kecil rapat 

berputar. Posisi tangan 

setelah srisig sama yaitu 

tangan seblak ukel keatas 90º 

kemudian mentang 90º, kaki 

tranjalan ke kanan dan ke 

kiri, kepala toleh kanan dan 

kiri 

3.  Ragam beksan 

awalan 

 

 

Posisi tangan masih sama 

ukel ke atas 90º mentang, 

ulap ulap, kepala toleh kanan 

kiri, kemudian tangan di ayun 

ke kanan dan ke kiri 

bergantian sebelum tranjalan 

kaki di angkat atau junjungan 

kaki silang kemudian 

tranjalan ke kanan dan ke kiri 

di ulang 2X. setelah itu posisi 

siap yaitu tangan seblak ke 

atas 90º mentang 90º kaki 

napak putra alus. 

Hitungan 1x4 

arah kanan, 1x4 

arah  kiri. 

4. Ragam gerak 

junjungan  

Kepala toleh kanan-kiri, 

tangan tumpang tindih, kaki 

junjungan mundur kanan dan 

kiri bergantian di loncatkan. 

Dilakukan 1x4 

hitungan 
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Posisi kaki masih diangkat 

tangan seblak ke atas dan ke 

bawah kepala mengikuti 

gerak tangan, setelah itu kaki 

seleh tangan tumpang tali di 

kopat kapitkan atau gerakan 

pergelangan tangan berputar, 

kaki mundur lagi bergantian 

kanan dan giri lumaksana 

putra alus tangan 

menggenggam tekuk ke 

dalam, bergantian kanan dan 

kiri mengikuti kaki. 

5.  Ragam gerak tusuk  Kaki siap tanjak, tangan 

kanan mentang seperi 

menusukkan pedang atau 

keris, tangan kiri seperti 

membawa tameng, kemudian 

gerakan selanjutnya kaki 

angkat atau junjung kemudian 

silang duduk tangan seperti 

”nyabet pedang” berdiri 

dengan kaki junjung kaki 

kanan ke depan kemudian 

tangan mentang 90º srisig 

jalan kecil-kecil berputar. 

 

6. Ragam gerak 

langkah telu siku 

Setelah srisig, gerakan 

penghubung tangan seblak 

atas mentang 90º, kemudian 

langkah telu tangan diayun 

Gerakan srisig 

1x8 hitungan 
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setelah itu tangan ditekuk 

membentuk siku kemudian 

siku digarakkan naik turun 

naik turun cepat, diulangi 2X 

kanan dan kiri, 1X siku 

diturun naikan pelan, 1X 

terakhir langkah telu siku 

tangan di naik turunkan cepat. 

posisi kepala mengikuti siku 

yang naik turun, kemudian 

tangan seblak keatas mentang 

90º, kaki seperti dilempar ke 

belakang atau gerak slenthak, 

tangan ke atas ayun keatas 

dan ke bawah psisi telapak 

tangan terbuka pada saat 

keatas dan telapak tangan 

tertutup pada saat diayun ke 

bawah. Setelah selesai kepala 

tolehan. Posisi tangan masih 

kebawah telpak tangan tutup 

kaki dan badan berputar 

sambil  kedua tangan seperti 

melempar kemudian kaki 

loncat siap mapan adeg-adeg.   

7.    Ragam gerak 

nyonggo dengkul, 

mbapang joged 

Mapan adeg-adeg, tangan 

seperti nyangga lutut 

kemudian bahu digerakan ke 

kanan dan ke kiri 2X sambil 

toleh kemudian lari kecil-

kecil ke depan bahu 

Posisi nyonggo 

dengkul 

dilakukan 

bergantian 2X, 

1X4 hitungan 
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digerakan lagi ke kanan dan 

ke kiri oleh lari kecil-kecil 

lagi ke belakang bahu sama di 

gerakan ke kanan dan kiri, 

setelah itu tangan kiri tekuk 

lurus menyamping kepala 

mengikuti tangan. Gerak 

penghubung tangan seblak 

atas mentang 90º, kaki 

junjung kemudian tanjak. 

Gerak selanjutnyan tangan 

mbapang kaki jalan-jalan 

goyang kepala toleh kanan 

dan kiri, setelah itu tanjak 

kepala toleh Gerak 

penghubung, tangan mbapang 

kanan tangan kanan siku 

digerak-gerakan keatas 

kebawah cepat, mbapang kiri 

tangan kiri siku diangkat ke 

atas ke bawah cepat 

kemudian tangan kiri 

diletakkan didada ngrayung 

kepala pacak gulu badan agak 

condong, diulang tangan 

kanan mbapang siku kiri 

diangkat ke atas ke bawah 

cepat kemudian tangan kiri 

diletakkan didada ngrayung 

kepala pacak gulu badan agak 

condong. Setelah selesai 
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kepala toleh, gerak 

penghubung tangan seblak 

atas mentang 90º, kaki 

junjung, kaki kanan ke depan 

srisig. 

8.  Gerak inti tari 

Kridhajati 

Gerak slonjor kayu, kedua 

tangan di lempar atau diayun 

ke kanan tangan ngrayung 

seperti sedang 

mempersiapkan kayu, kaki 

silang tegak silang tegak 

jinjit, kedua tangan ulap-ulap 

tawing 2X tangan kiri 

ndaplang tangan kanan di 

pinggang, kemudian tangan 

kanan mukul-mukul seperti 

memahat kayu  kepala toleh 

kanan kiri kaki junjung 

napak. Tangan kiri 

dipinggang tangan kanan 

diayun ke samping kaki 

langkah ke samping seleh 

belakang, tangan kanan 

ndaplang terus mukul-mukul 

sama dengan yang sebelah 

kiri kemudian setelah mukul 

tangan kiri ndaplang kaki 

junjung seleh, gerakan 

selanjutnnya kedua tangan 

diletakan di belakang diatas 

pantat, badan putar balik 2X. 

Gerakan slonjor 

kayu dilakukan 

2x dilanjukan 

dengan kaki 

silang seperti 

tidak ada 

jedannya. 
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setelah itu tangan lurus ke 

depan bergerak seperti 

mengolesi tangan kanan dan 

kiri bergantian, kemudian 

mentang tangan 

menggenggam, seperti 

memakai sabuk gagah, kaki 

mundur tangan jogedan kanan 

kiri terakhir tangan kiri  

ngrayung di depan dada, 

tangan kanan mentang, 

kemudian tranjalan ke depan 

2 X, tangan ulap-ulap tawing. 

Gerakan selanjutnya, kaki 

silang balik tangan ngepal 

yang kiri kambeng yang 

kanan seperti memukul 

tangan yang kambeng di 

ulang 1X, kaki tanjak siap 

posisi tangan kiri kambeng 

tangan kanan mentang. Lalu 

mengulang gerakan memahat 

yaitu kedua tangan di lempar 

atau diayun ke kanan tangan 

ngrayung seperti sedang 

mempersiapkan kayu, kaki 

silang tegak silang tegak 

jinjit, kedua tangan ulap-ulap 

tawing 2X tangan kiri 

ndaplang tangan kanan di 

pinggang, kemudian tangan 
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kanan mukul-mukul seperti 

memahat kayu  kepala toleh 

kanan kiri kaki junjung 

napak.  Hanya saja ada yang 

berbeda dengan gerakan 

memahat di awal bedanya 

terletak pada setelah tangan 

ulap ulap tawing tangan 

ngrayung ke bawah, badan 

jongkok kemudian berdiri 

selanjutnya kedua tangan di 

gabung berhadapkan 

kemudian digerakan naik 

turun naik turun, dilanjutkan 

dengan kaki tanjak siap 

tangan yang kanan si 

pinggang yang kiri ndaplang 

lalu  gerakan tangan  

memahat lagi, gerakan itu di 

ulang 2X. Terakhir kemudian 

kaki angkat tanjak tangan  

kanan di pinggang tangan kiri 

lurus, di lanjukan  gerakan 

penghubung tangan seblak 

atas ndaplang kaki kiri 

junjung tanjak. Tangan 

mapan membentuk 90º srisig 

berputar. 

9. Gerak akhir pahat 

tari Kridhajati 

Setelah srisig seperti biasa 

tangan seblak ke atas 

ndaplang kaki kanan junjung 
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mendhak tanjak, kemudian 

tangan ngrayung saling 

berhadapan pergelangan 

tangan di ayun-ayunkan naik 

turun pelan ukel ngrayung, 

gerak penghubung tangan 

menggenggam ndaplang kaki 

kiri angkat atau junjung seleh 

tanjak ulap-ulap kanan kiri 

kepala toleh kanan kiri posisi 

kaki tanjak dilanjutkan 

gerakan mengasah kedua 

tangan ditumpuk lurus ke 

depan perut di gerakan maju 

mundur maju mundur cepat 

kepala toleh, gerakan tersebut 

diulang 2X, setelap ulap-ulap 

ada gerakan obah bahu 

sebentar dilakukan dalam 

hitungan 1X4, dilanjutkan 

dengan gerakan   kicat 

kekanan dan kiri bergantian 

posisi tangan yang kanan 

ndaplang tangan kiri ngithing 

di depan puser, bergantian 

kanan dan kiri. Lalu gerak 

penghubung kemudian tanjak 

setengah berdiri siap, posisi 

tangan kiri kambeng tangan 

kanan seperti memukul keatas 

dan kebawah melewati tangan 
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kiri yang di tekuk kambeng 

tadi. Namun sebelumnnya 

ada gerakan mahat ke atas 

pelan yang dilanjutkan 

dengan tangan menggenggam 

menthang posisi kaki 

jengkeng kepala tolah toleh, 

kemudian duduk ndeprok 

memahat lagi dengan posisi 

tangan masih sama. Setelah 

memahat gerakan tangan 

ngelap tangap kemudian 

ngoco, gerakan ngoco adalah 

gerakan tangan ngrayung 

berhadapan kemudian 

diayunkan naik turun-naik 

turun, setelah itu jengkeng 

setengah berdiri ulap-ulap 

lagi kanan dan kiri secara 

bergantian kepala mengikuti 

arah tangan, dilanjutkan 

dengan gerakan asah ndelok 

yaitu tangan di tumpuk lurus 

ke depan digerakan naik 

turun naik turun kemudian 

kedua tangan ngrayung 

menghadap ke muka seperti 

melihat hasil karya, gerakan 

selanjutnnya gerakan junjung 

ulap-ulap kemudian tangan 

kanan diletakan di depan 
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puser ngithing tangan kiri 

mentang bergantian bahu 

digerakan sesuai musik, 

kemudian lari kecil-kecil 

mendhak ke kanan dan ke kiri 

dilakukan bergantian kanan 

dan kiri. Lalu kaki siap adeg-

adeg semakin mendhak turun 

pelan-pelan, tangan mulai 

memahat lagi posisi tangan 

kiri kambeng tangan kanan 

seperti memukul ke atas dan 

ke bawah, habis  memahat 

tangan kanan diayun naik 

turun naik turun, kemudian 

kaki jangkah samping 

belakang samping belakang 

posisi tangan seperti seblak 

ke atas dan ngrayung ke 

samping, lalu kaki junjung 

kiri dilanjutkan junjung kanan 

dan kiri dengan posisi tangan 

sama ngrayung ke samping 

seperti memperlihatkan hasil 

karya, berputar lalu srisig 

selesai dengan posisi tanagan 

masih sama. 
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4.3.1.2 Pola 

Pola gerak pada Tari Kridha Jati dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 

bagian awal (A) pada bagian ini merupakan penggambaran dari jogedan penari 

yang sedang atau akan melakukan kegiatan atau sebuah pekerjaan. Pada bagian 

tengah (B), menggambarkan isi dari tarian yaitu gerakan inti memahat kayu, 

pada bagian ini dipertunjukan bagaimana penari melakukan sebuah pekerjaan 

memahat yang di pertunjukan cara dan teknik-teknik memahat dengan di 

percantik atau di perhalus diperumpakan dengan gerkan-gerakan tarian. Pada 

bagian akhir (C) merupakan penutup dari Tari Kridha Jati yang diakhiri dengan 

gerak-gerak pahat dan asah kayu yang dilambangkan dengan gerak tari. 

Penggambaran pada bagian ini tentang penggambaran bagaimana akhir dari 

pemahatan kayu dan pengukiran kayu proses pembuatan dari awal sampai 

akhir.  

4.3.1.3 Diskripsi Unsur gerak 

1. Kaki  

a. Sikap: junjung tekuk, adeg-adeg, tanjak, jengkeng, langakah telu,   

kicatan, tranjalan. 

b. Gerak: nylekinthing, napak maju,  tranjalan angkat. 

2. Tangan 

a. Sikap: kambeng,ulap-ulap, ndaplang. 

b. Gerak: ngepel, ngrayung, ngithing, boyo mangap. 

3. Badan 

a. Sikap: ndegeg, tegap. 
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b. Gerak: mengikuti langkah kaki. 

4. Kepala  

a. Sikap: tolehan, pacak gulu. 

b. Gerak: menoleh kanan kiri. 

No

. 

Sikap Gerak Deskripsi 

1. Kaki  

 

 

 a. junjung 

tekuk, adeg-

adeg, tanjak, 

jengkeng, 

langakh telu,   

kicatan, 

tranjalan 

Nylekinthi

ng, 

- Nylekinthing: jari jari kaki diangkat ke 

atas. 

  Adeg-adeg - Adeg-adeg: posisi kaki berdiri tegap 

biasa kaki agak dibuka berdiri tegap. 

  Kambeng, - Kambeng: Yaitu siku tangan ditekuk 

90ºkearah dalam di depan dada, 

memanggul pedang dan membawa 

tameng. 

  ngepel, - Ngepel: jari-jari tangan menggenggam 

atau ditekuk ke dalam. 

2. Tangan    

 b. kambeng,ulap

-ulap, 

ndaplang 

Ngepel, - Ngepel: jari-jari tangan menggenggam 

atau ditekuk ke dalam.     
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  Boyo 

mangap 

- Posisi jari-jari tangan lurus ibu jari lurus 

ke depan. 

  Ngithing  -  Posisi jari-jari tangan lurus ibu jari di 

tekuk ke dalam 

  kambeng, - Kambeng: Yaitu siku tangan ditekuk 

90ºkearah dalam di depan dada, 

memanggul pedang dan membawa 

tameng. 

3. Kepala  -  

 c. tolehan, 

pacak gulu. 

 

Pacak gulu  - kepala digerak gerakan 

  tolehan. - Tolehan: kepala menoleh ke kanan dan 

ke kiri 

 

4.3.2 Iringan Tari Kridha Jati 

Tari Kridha Jati adalah jenis tarian yang diiringi gending lancaran dengan 

vokal sinden. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari Kridha Jati 

meliputi, gendang, bonang, saron, semung, kempul, kethuk, dan lain-lain. Dalam 

pementasan tari Kridha Jati lebih cenderung menggunakan kaset hal ini 

dikarenakan biayanya yang lebih murah dan praktis, selain itu juga para pemain 

musik tidak dari sanggar Hayu Budaya melainkan dari paguyuban lain, sehingga 

hal ini yang menjadikan pilihan untuk menggukan kaset di bandingkan secara 

langsung. Beda halnya jika pementasan diminta dari yang punya hajat untuk 

memakai musik iringan secara langsung.  
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Gending yang digunakan dalam tari Kridha Jati meliputi intro Kridho Jati 

dan imbal saron, lancaran gagah, lancaran golek kayu (terbangan), lancaran gagah 

mlaku, ladrang Kridha Jati. 

Berikut ini adalah beberapa notasi gending yang digunakan dalam irngan 

tari Kridha Jati : 
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LANCARAN GOLEK KAYU (TERBANGAN) SL.MYR 

 

 

KET: SL.MYR  
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LADRANG KRIDHA JATI SL.MYR 

 

LANCARAN GAGAH MLAKU SL.MYR 

 

 

4.3.3 Busana  

Tata busana tari mempunyai fungsi untuk mendukung tema atau isi tarian 

dan untuk memperjelas peranan-peranan dalam suatu pememtasan tari, maka  

busana sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pementasa tari. Busana 

yang digunakan untuk pementasan tari Kridha Jati menggunakan batik yang 

bermotif ukir-ukiran hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan atau  

mempertegas karakter tari Kridha Jati dan mencirikan kota Jepara yang terkenal 

dengan ukirannya. Selain busana yang bermotif ukir-ukiran, tari Kridha Jati juga 

mmpunyai busana yang berbahan brokat dan bermote. Busana yang digunakan 

adalah celana, mekak, rapek, slepe. Asesoris pendukung yang dipakai dalam tari 

Kridha Jati meliputi  jamang, kalung, gelang, suweng, cunduk mentul, gelung 
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terucut, binggel, grodo mungkur, klat bahu untuk wanita, seperti yang dapat 

dilihat dalam foto di bawah ini  dan merupakan busana yang bermotif ukir-ukiran:  

 

Gambar 4: 

Busana tari Kridha Jati 

( Dokumentasi: Nainul Khutniah. Jepara 2012) 

 

Busana tari Kridha Jati untuk laki-laki adalah celana, rapek, sabuk, epek 

timang, kalung, jamang, grodo, plat bahu, binggel, gelang, kece. Pada dasarnya 

busana yang digunakan oleh penari laki-laki dan penari perempuan itu sama, 

perbedaannya terletek pada gelung, suweng, dan cunduk mentul, jika penari 

perempuan pasti memakai gelung, suweng dan cunduk mentul, namun untuk 

penari laki-laki tidak memakai. Berikut ini merupakan deskripsi busana tari 

Kridha Jati  : 
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4.3.3.1 Diskripsi Busana tari,  dan fungsinya: 

1. Kace:  

a. Bentuk: lingkaran  

b. Bahan: kain satin yang berwarna mengkilap. 

c. Fungsi: sebagai penutup dada dikalungkan di leher. 

d. Warna: polos atau satu warna (misalnya: merah, ungu, kuning, hijau dll). 

e. Motif: kain mengkilap dengan pinggir-pinggirnya diberi mote berwarna 

keemasan. 

2. Mekak: 

a. Bentuk: persegi panjang berukuran 70×50 cm 

b. Bahan: kain satin berwarna mengkilap.  

c. Fungsi: untuk penutup tubuh atau badan. 

d. Warna: polos atau satu warna (misalnya: merah, ungu, kuning, hijau dll). 

e. Motif: kain mengkilap dengan pinggir-pinggirnya diberi mote berwarna 

keemasan. 

3. Stagen:  

a. Bentuk:  kain panjang berukuran 2m. 

b. Bahan: kain kaku. 

c. Fungsi: untuk memperkuat dan meutupi jarit bagian atas agar tidak lepas. 

d. Warna: hitam polos 

e. Motif: polos 
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4. Epek timang:  

a. Bentuk: seperti sabuk. 

b. Bahan: kain satin. 

c. Fungsi: sebagai pengikat kain agar tidak kedodoran 

d. Warna: sesuai dengan mekak yaitu polos atau satu warna (misalnya: 

merah, ungu, kuning, hijau dll). 

e. Motif: polos dengan garis-garis pinggir diberi mote keemasan. 

5. Ilat-ilatan:  

a. Bentuk: menyerupai lidah. 

b. Bahan: kain satin berwarna mengkilap. 

c. Fungsi: untuk  menutupi sambungan kemben agar kelihatan rapi. 

d. Warna: polos atau satu warna (misalnya: merah, ungu, kuning, hijau dll). 

e. Motif: kain mengkilap dengan pinggir-pinggirnya diberi mote berwarna 

keemasan. 

6. Celana grombyang atau tayet: sebagai dasar berbusana. 

7. Aksesoris: 

a. Klat bahu. 

b. Gelang tangan. 

c. Gelang kaki. 

d. Cepol rambut. 

e. Anting atau ceplik. 

f. Irah-irahan.  
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4.3.3.2 Cara memakai busana tari 

a. Memakai celana grombyang atau tayet lerlebih dahulu. 

b. Memakai kemben persegi panjang yang dililitkan di badan disambung 

dengan peniti. 

c. Memasang ilat-ilatan pada sambungan kemben agar terlihat rapi. 

d. Memakai kace dileher. 

e. Kemudian memakai aksesoris cepol rambut dipakai di rambut, 

sebelumnya rambut dari pinggir kanan dan kiri diikat ditengah 

kemudian baru dipasang cepol. 

f. Memakai aksesoris tangan yaitu klat bahu dan gelang. 

g. Memakai aksesoris kaki yaitu gelang kaki kanan dan kiri. 

h. Memakai anting ceplik di telinga. 

 

4.3.4 Tata Rias  

Tata rias merupakan kegiatan mengubah penampilan dari bentuk asli 

sebenarnya dengan bantuan bahan dan alat kosmetik. Tata rias dalam tari 

peranannya sangat penting, karena dengan tata rias berarti bisa membantu 

membentuk karakteristik penari sesuai dengan karakter tari yang akan dibawakan. 

Tata rias wajah yang digunakan untuk tari Kridha Jati adalah rias korektif  baik 

untuk penari wanita maupun penari pria. Rias korektif merupakan dengan cara 

mempertebal garis-garis wajah tanpa merubah karakter orangnya atau wajah asli 

yang dirias, misalnya mempertebal alis, bibir, kelopak mata, tulang pipi, dll.  
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Rias wajah yang digunakan untuk tari Kridha Jati dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini : 

 

Gambar 5: 

Tata rias tari Kridha Jati 

( dokumentasi: Nainul Khutniah. 2012)  

 

Bahan yang digunakan untuk merias wajah, masing-masing mempunyai 

fungsi. Berikut ini adalah diskripsi tentang bahan rias dan fungsinya : 

4.3.4.1 Bahan Rias Dan Fungsinya : 

1. Susu Pembersih: 

a. Fungsi: untuk membersihkan muka dari kotoran yang menempel pada 

wajah. 

b. Caranya: usapkan pada wajah mengarah keatas lalu gunakan kapas untuk 

membersikannya. 

 

2. Penyegar wajah: 
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a. Fungsi: untuk menyegarkan wajah dan membersikan sisa-sisa susu 

pembersih. 

b. Caranya: ambilah kapas lalu basahi dengan penyegar kemudian usapkan 

pada wajah mengarah kebawah. 

3. Pelembab wajah:  

a.  Fungsi: untuk melembabkan kulit wajah yang kering. 

b.  Caranya: usapkan pada wajah dengan tangan sampai merata. 

4. Bedak dasar atau foundation: 

a. Fungsi: sebagai bedak dasar yang mendasari make up wajah secara 

keseluruhan. 

b. Caranya: tempelkan bedak pada wajah sedikit-sedikit ambilah spons 

kemudian ratakan sampai merata kewajah. 

5. Bedak tabur:   

a. Fungsi: untuk memerhalus bedak dasar. 

b. Caranya: ambilah bedak dengan menggunakan spons kemudian usapkan 

pelan-pelan pada wajah. 

6. Bedak padat:  

a. Fungsi: mempejelas bedak secara keseluruhan. 

b. Caranya: ambilah bedak dengan menggunkan spons usapkan pelan-pelan 

pada wajah. 

7. Pensil alis:  

a.  Fungsi: membuat garis alis mata dan mempertebal warna alis. 
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b.  Caranya: tarik pensil alis dari pangkal keujung alis, sesuaikan dengan alis 

asli bentuklah agar kelihatan sama dan sesuai dengan kategori yang 

diinginkan. 

 8. Eye shadow:  

a. Fungsi: untuk member warna pada kelopak mata, eye shadow harus sesuai 

dengan kostum yang dipakai. 

b. Caranya: usapkan dan samarkan warna eye shadow dengan menggunakan 

kuas eye shadow , bentuklah sesuai dengan garis-garis kelopak mata, 

pilihlah warna yang sesuai dengan kostum atau busana yang dipakai. 

9.Eye liner: 

a. Fungsi: untuk memberikan garis pada garis kelopak mata di atas bulu mata 

dan di garis bulu mata bawah. 

b. Caranya: usapkan dengan kuas, bentuk sesuai selera. 

10. Blus on atau perona pipi 

a. Fungsi: untuk mempejelas tulang pipi, dan mempertegas wajah. 

b. Caranya: usapkan eye shadow dengan menggunakan kuas blush on dari 

atas  sampai bawah tulang pipi, sisa-sisa blush on yang ada dikuas usapkan 

didahi dan dagu. 

11. Lipstick:  

a. Fungsi: untuk mewarnai dan mempertegas garis bibir. 

b. Caranya: ambilah kuas lipstick lalu usapkan kuas pada lipstick kemudian 

bentuklah garis-garis bibir kemudian warnai penuh. 
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4.3.4.2 Langkah-langkah berias: 

a. Memakai pembersih wajah dan penyegar wajah. 

b. Memakai pelembab wajah. 

c. Kemudian memakai foundation atau bedak dasar secara merata dari wajah 

sampai leher. 

d. Memakai bedak tabur secara merata dari wajah sampai leher. 

e. Setelah merata memakai bedak padat sesuai dengan warna kulit dan yang 

cocok dengan warna bedak dasar dan bedak tabor dari wajah sampai leher. 

f. Membuat alis mata dari pangkal ke ujung rambut alis harus sama kanan 

kiri, di bentuk secara rapi. 

g. Mewarnai kelopak mata dengan eye shadhow, warna eye shadow sesuai 

dengan kostum atau busana yang dipakai. 

h. Membuat garis hidung agar terlihat lebih mancung. 

i. Memakai blush on atau perona pipi dipakai pada tulang pipi dari atas 

sekitar mata ke tulang pipi bawah, tidak lupa sisa blush on pada kuas 

diusapkan di dahi dan janggut. 

j. Memakai lipstick di bibir warna sesuai selera. 

4.3.4.3 Alat Rias dan Fungsinya: 

a. Kapas : untuk membersihkan wajah dari pembersih wajah dan penyegar. 

b. Spons: untuk bedakan, bedak dasar, tabor dan bedak padat. 

c. Sikat alis: merapikan alis 

d. Kuas eye shadow: untuk mengusap eye shadow ke kelopak mata. 

e. Kuas blus on: untuk mengusap blush on ke tulang pipi, dahi dan janggut. 
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4.4 Eksistensi Tari Kridha Jati 

4.4.1 Fungsi Tari Kridha Jati 

4.4.1.1 Fungsi tari Kridha Jati sebagai penyambutan tamu 

Tari Kridha Jati menceritakan tentang masyarakat yang melakukan 

kegiatan mengukir, dan kegiatan mengukir merupakan pekerjaan sebagian 

masyarakat Jepara, maka dari itu tari Kridha Jati merupakan tari khas kota Jepara. 

Sebagai tari khas kota Jepara, tari Kridha Jati mempunyai fungsi sebagai tari 

penyambutan dan merupakan tari tradisional kerakyatan. 

Sebagai tari khas kota Jepara dan difungsikan sebagai penyambutan tamu, 

tari Kridha Jati sering dipertunjukan dalam acara-acara penting yang diadakan 

oleh pihak PEMDA dan Dinas Pariwisata, misalnya kunjungan Gubernur Jawa 

Tengah ke Jepara dalam acara pembukaan Pameran kerajinan ukir yang diadakan 

di pendopo kabupaten pada tanggal 14 Agustus 2010, yang ditarikan tujuh orang 

ditarikan di plataran depan panggung. Seperti yang terlihat pada gambar dibawah 

ini : 
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Gambar 6: 

Pementasan Tari Kridha Jati di Pendopo Kabupaten, 

Dalam acara penyambutan Gubernur 

(Dokumentasi: sanggar Hayu Budaya 2010)  

 

Berdasar foto di atas tari Kridha Jati yang ditampilkan oleh tujuh orang 

penari terlihat sangat kompak dan meriah. Tamu undangan juga menikmati 

penampilan tari Kridha Jati tersebut. Hal ini menarik minat penikmat tari atau 

tamu undangan terhadap tari Kridha Jati yang ditampilkan. 

 

4.4.1.2 Fungsi tari Kridha Jati sebagai hiburan  

Fungsi tari Kridha Jati sebagai tari hiburan yang dimaksudkan disini 

adalah tari Kridha Jati dipentaskan untuk menghibur para penonton yang 

melihatnya, misalnya tari Kridha Jati yang dipentaskan dalam acara tertentu dan 

ditujukan untuk dipertontonkan seperti pada acara pentas seni.  
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Berikut ini merupakan fungsi tari Kridha Jati sebagai hiburan, yaitu pada 

acara pentas seni yang diadakan di stadium Kamal Junaidi pada tanggal 

17Agustus 2012  : 

 

Gambar 7:  

Pementasan Tari Kridha Jati di stadiun Kamal Junaidi dalam acara pentas seni. 

(Dokumentasi: Nainul Khutniah 2012) 

 

4.4.2 Keberadaan Tari Kridha Jati 

 Keberadaan atau eksistensi tari Kridha Jati dapat dilihat dari intensitas 

pertunjukannya sesuai sumber yang didapat, peneliti dari hasil wawancara kepada 

pemimpin sanggar, selama surat penelitian di keluarkan yaitu bulan Mei sampai 

bulan Agustus, tari Kridha Jati pernah melakukan pentas sebanyak tiga kali, yaitu 

di desa Mlonggo dalam acara pesta pernikahan pada tanggal 6 Juni 2012, di 

pendopo bupati pada tanggal 2 Mei 2012, dan di stadiun Kamal Junaidi pada 
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tanggal 17 Agustus 2012. Pengelola sanggar mulai mengupayakan pementasan 

tari Kridha Jati di daerah Jepara.Pengelola sanggar merasa bahwa tari Kridha Jati 

merupakan kebanggan tersendiri, sehingga tari Kridha Jati dapat pentas dalam 

acara-acara penting. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

 

Gambar 8: 

Pementasan Tari Kridha Jati di pendopo Kabupaten, 

dalam acara memperingati hari Pendidikan Nasional. 

(Dokumentasi: sanggar Hayu Budaya 2012)  

 

 

Eksistensi merupakan bukti sebatas mana keberadaan sesuatu tersebut 

sering dilihat atau sering muncul, begitu juga dengan tari Kridha Jati. Menurut 

Sekar selaku penari saat wawancara pada tanggal 28 Juli 2012 mengatakan 

bahwa: 

  

“…. Iya saya sering menari, di TMII, PRPP, PLTU, Museum Kura-kura, 

Pendopo Kabupaten, dan ini di Kamal Junadi ya kan mbak. Senang karena hobi, 

menceritakan proses ukiran dan bisa ikut melestarikan.” 
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Perkembangan eksistensi tari Kridha Jati masih ada, mengingat bahwa 

pengelola masih mengupayakan pementasan lebih lanjut dan pengelola juga 

bekerjasama dengan PEMDA serta Dinas Pariwisata. Dengan adanya kerjasama 

ini PEMDA dan Dinas Pariwisata berperan serta dalam perkembangan 

pementasan tari Kridha Jati, hal ini dibuktikan dengan adanya pementasan tari 

Kridha Jati dalam acara-acara penting PEMDA dan Dinas Pariwisata serta pernah 

ditampilkannya tari Kridha Jati secara massal pada tanggal 10 April 2009 dalam 

acara peringatan hari jadi kota Jepara yang diadakan di alun-alun kota Jepara dan 

diikuti oleh 300 peserta dari sekolah-sekolah yang ada di Jepara yang meliputi 

SMA Negeri 1 jepara, SMK 3 jepara, SMA Bakti Praja, SMP Negeri 1,2 5dan 6. 

Pernah juga diadakan pementasan dalam acara Pokdarwis pada tanggal 23 juni 

2011 di Purbalingga yang diikuti oleh ibu-ibu PKK. Perkembangan yang lain 

tentang pembaharuan gerak dari awal terciptanya tari Kridha Jati sampai sekarang 

belum pernah dilaksanakan, adanya perubahan kostum pada tari Kridha Jati yang 

semula tidak berpayet dan hanya satu warna menjadi berpayet dan mulai barani 

menambah warna sehingga terlihat modern. 

 

4.4.3 Peminat Tari Kridha Jati  

Pementasan tari kridha Jati masih sering dilaksanakan apalagi pada acara-

acara penting dan hari penting seperti sambutan tamu penting dan hari jadi kota 

Jepara. Selain pada acara-acara penting tari Kridha Jati juga sering dipentaskan 

pada acara-acara pernikahan (resepsi), hal ini dibuktikan adanya tarif pementasan 

yang disesuaikan dengan acara yang akan dilaksanakan dan sesuai jumlah penari 
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yang diinginkan oleh pihak yang punya acara. Dengan adanya tarif yang dapat 

menyesuaikan dengan dana yang ada pada acara tersebut sehingga minat 

masyarakat maupun pihak dinas menjadi lebih banyak dengan dibuktikannya tabel 

pementasan tari Kridha Jati di bawah ini:  

No  Tanggal  Acara  Lokasi  Keterangan  

1 23 Januari 2012 Pesta Imlek Pecinan 

Jepara  

Ditarikan 5 

orang  

2 10 April 20012 Peringatan 

hari jadi 

kota Jepara  

Pantai Kartini  Sanggar 

bekerjasama 

dengan pihak 

Dinas 

Pariwisata  

3 15 April 2012 Kunjungan Menteri Karimun 

Jawa 

Sanggar 

bekerjasama 

dengan pihak 

Dinas 

Pariwisata 

4 2 Mei 2012  Peringatan hari 

Pendidikan  

Pelataran 

pendopo 

kabupaten 

Sanggar 

bekerjasama 

dengan pihak 

PEMDA 

5 6 Juni 2012  Acara pesta 

pernikahan Budi 

dan Tika  

Di desa 

Mlonggo 

Di tarikan 2 

orang 

6 17 Agustus 2012  Pentas seni Stadium 

Kamal 

Junaidi  

Sanggar 

bekerjasama 

dengan pihak 

Dinas 

Pariwisata 

Tabel 6. Data Pementasan Tari Kridha Jati Dati pada Tahun 2012  

Sumber: hasil wawancara dengan pimpinan sanggar pada tanggal 28 Juli 2012 

Data di atas menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap tari Kridha 

Jati masih banyak, sehingga mempengaruhi eksistensi tari kridha Jati. Seringnya 

pementasan tari Kridha Jati dalam acara-acara penting yang diadakan oleh 

PEMDA dan Dinas Pariwisata serta pengelola sanggar masih mengupayakan 
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eksistensi tari Kridha Jati secara lebih lanjut, menambah kekuatan eksistensi tari 

Kridha Jati. 

 

4.5 Upaya Mempertahankan Eksistensi Tari Kridhajati Di Sanggar Hayu 

Budaya 

Tari merupakan salah satu warisan budaya yang perlu kita jaga dan kita 

lestarikan keberadaannya, karena suatu budaya adalah cerminan suatu bangsa, 

maka dari itu sebagai warga yang baik kita perlu mempertahankan kebudayaan 

yang sudah ada. Adapun Salah satu contoh warisan budaya adalah tari Kridha Jati 

yang ada di Jepara. 

Tari Kridha Jati tetap dijaga keberadaannya kerana merupakan tarian khas 

kota Jepara. Oleh karena itu sanggar Hayu Budaya berusaha untuk 

mempertahankan eksistensi tari Kridha Jati. Adapun upaya tersebut antara lain:  

4.5.1 Upaya Pihak Sanggar Hayu Budaya  

Pengelola sanggar Hayu Budaya, upaya yang dilakukan untuk tetap 

mempertahankan eksistensi tari Kridha Jati yang ada disanggar Hayu Budaya. 

Sesuai hasil wawancara kepada Endang Murtining Rahayu selaku pimpinan 

sanggar sekaligus pencipta tari Kridha Jati (tanggal 28 Juli 2012) mengatakan 

bahwa:  

“…..kalau saya mempertahankannya kan kita harus tetep kalau tampil kita 

harus baik. Jadi yang menerima itu ndak,ndak ini, apa? Ndak kecewa. Kalau kita 

mau pentas pun, aku ndak mau hanya latihan yang cuma latihan sekilas sekilas 

itu ndak mau. Iya saya harus menjaga nama sanggar juga kan?.Kalau instansi tu 

ini, kalau kerjasama tu, tinggal ini tinggal iventnya. Itu kan kita yang bawa kan 

instansi, kita harus jaga itu, pariwisata yang ada lomba kan pariwisata. 

Pendidikan nggak ada ya, Cuma saya kalau ngajar di sekolah-sekolah kan 

memang ini, kadang saya ajarkan biar anak-anak tau.”    
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Gambar 9:  

Wawancara dengan Endang Murtining Rahayu 

(Dokumentasi: Dedi Karmawan 2012) 

 

Sanggar Hayu budaya berupaya untuk menjalin kerjasama yang baik 

dengan kelurahan, sehingga kegiatan latihan tari Kridha Jati dapat didukung dan 

berjalan lancar tanpa hambatan dari masyarakat sekitar. Untuk masalah upaya 

mempertahankan eksisitensi tari Kridha Jati dari pihak kelurahan tidak tau menau, 

hanya saja apabila ada kegiatan positif, dari pihak kelurahan tau dan akan selalu 

mendukung bahkan bersedia memberi bantuan moril untuk menyemangati pihak 

sanggar Hayu Budaya. 

Berdasar hasil wawancara dengan pihak sanggar dapat dijelaskan bahwa 

upaya yang dilakukan adalah diadakannya latihan secara terprogam (lihat 

lampiran 4 dan 5) dengan cara menetapkan tari Kridha Jati sebagai materi tetap 

bahan ajar di sanggar Hayu Budaya. Setiap ada murid baru materi yang diajarkan 
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adalah tari Kridha Jati sebelum mempelajati tari lain yang diajarkan oleh pihak 

sanggar. Selain diajarkan di sanggar, tari Kridha Jati diajarkan di sekolah tempat 

pimpinan sanggar mengajar dalam materi ekstra. 

Pementasannya sendiri biasanya diperagakan oleh murid sanggar yang 

sudah benar-besar bisa dan menguasai tari Kridha Jati, hal ini dilakukan karena 

untuk menjaga nama baik sanggar dan kualitas tari Kridha Jati itu sendiri supaya 

tetap diminati oleh masyarakat banyak. Selalu berusaha menawarkan dan 

menampilkan tari Kridha Jati di setiap permintaan pementasan, selain itu juga 

melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain.  

 

4.5.2 Upaya Sanggar Bekerjasama dengan Pihak PEMDA 

Upaya mempertahankan eksistensi tari Kridha Jati yang dilakukan pihak 

sanggar bekerjasama dengan pihak PEMDA, upaya yang dilakukan adalah selalu 

mementaskan tari kridha Jati disetiap kesempatan dan hari-hari penting. Pihak 

PEMDA di sini sangat penting peranannya bagi kelangsungan pelestarian tari 

Kridha Jati, hal ini karena pengakuan dari PEMDA atau peraturan daerah tentang 

tari Kridha Jati itu sendiri. 

Mengenai upaya mempertahankan eksistensi tari Kridha Jati ini. Sesuai 

hasil wawancara dengan Hadi Priyanto selaku kabag Humas PEMDA  pada 

tanggal 17 desember 2012, mengatakan sebagai berikut:  

“Upaya-upaya yang kita lakukan untuk melestarikan ya, ditampilkan 

dalam event-event yang penting yang ada di jepara, ceremonial-ceremonial.” 
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Penjelasan dari hasil wawancara upaya yang dilakukan pihak PEMDA 

terkait kerjasa dengan pihak sanggar adalah selalu menampilkan tari Kridha Jati 

dalam acara event-event penting misalnya dalam acara penyambutan tamu dari 

instansi pemerintahan sebagai contoh pada tanggal 14 agustus 2010 sebagai tari 

penyambutan karena ada kunjungan dari Gubernur dan pernah di tampilkan pada 

tanggal Pada tanggal 10 April 2009 dalam acara peringatan hari jadi kota Jepara, 

Tanggal 23 Juni 2011 dalam acara acara pokdarwis di Purbalingga, 28 Desembar 

2011 peresmian pengoperasian PLTU, 2 Mei 2012 dalam acara peringatan hari 

Pendidikan dan selalu berusaha menggunakan penari dari sanggar Hayu Budaya.  

Berikut adalah gambar pementasan tari Kridha Jati dalam event yang 

diadakan oleh PEMDA dalam acara peresmian pengoperasian PLTU Tanjung Jati 

di kabupaten Jepara pada tanggal 28 Desember 2011 yang ditarikan Sembilan 

penari:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10: 

Pementasan Tari Kridha Jati di PLTU Tanjung Jati dalam acara peresmian 

pengoperasian 

(Dokumentasi : PEMDA Jepara 2011) 
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4.5.3 Upaya Sanggar Bekerjasama dengan Pihak Dinas Pariwisata 

Kerjasama dalam upaya mempertahankan eksisitensi tari Kridha Jati yang 

dilakukan pihak sanggar dengan pihak Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut, 

sesuai hasil wawancara dengan Amin Ayahudi selaku kabag budaya Dinas 

Pariwisata pada tanggal 17 desember 2012 mengatakan sebagai berikut:  

“Ya seperti tadi, dengan pentas-pentas, kemudian penobatan sebagai tari 

khas kota jepara, kemudian kadernisasi, jadi misalnya yang kemarin bisa dan 

sudah lulus dan gak nari lagi, ada sanggar-sanggar yang nanti mengajar kan 

lagi.” 

Sesuai hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa usaha yang dilakukan oleh 

pihak Dinas Pariwisata sama halnya dengan pihak PEMDA yaitu mengupayakan 

untuk menampilkan tari Kridha Jati dalam event-event penting, mengupayakan 

kederisasi dengan cara memberikan latihan kepada generasi selanjutnya, dan 

selain itu juga adanya penobatan tari Kridha Jati sebagai tari khas Kota Jepara.  

Data Upaya Sanggar bekerjasama dengan Pihak Dinas Pariwisata terhadap 

Eksistensi tari Kridha Jati : 

No  Upaya Hasil 

1 Pementasan  Sudah terlaksana, pementasan 

pada satu tahun terakhir tanggal 

10 April 2012, 15 April 2012, 17 

Agustus 2012. 

2 Latihan kadernisasi  Sudah terlaksana, namun belum 

maksimal. 

3 Penobatan tari Kridha jati sebagai 

tari khas Kota Jepara. 

Sudah terlaksana pada tanggal 

09 april 2002 

Tabel 7. Data Upaya dan Hasil yang dilakukan oleh pihak Dinas 

Pariwisata 

Sumber: hasil wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata  pada tanggal 17 

Desember 2012 
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Berdasar data di atas dapat sampaikan bahwa upaya yang dilakukan oleh 

pihak PEMDA untuk mempertahankan eksistensi tari Kridha Jati sudah 

terlaksana. Meskipun dalam upaya kaderisasi belum terlaksana sepenuhnya, ini 

dikarenakan akan dilakukan ketika salah satu penari yang sudah ada tidak dapat 

aktif menari lagi maka akan baru dilakukan pengganti penari dengan dilakukan 

pelatihan dulu.  

 

4.5.4 Upaya Sanggar Bekerjasama dengan Pihak Sekolah 

 Upaya sekolah yang terdapat pembelajaran tari Kridha Jati sangat erat 

hubungannya dengan Rahayu selaku pengelola sanggar dan sebagai guru ekstra 

tari di sekolah-sekolah tempat Rahayu mengajar. Upaya yang dilakukan Rahayu 

dalam mempertahankan eksistensi tari di sanggar juga dilakukan Rahayu di 

sekolah. 

 Upaya-upaya yang dilakukan Rahayu yang masih berkaitan dengan 

upayanya mempertahankan eksistensi tari Kridha Jati di sanggar adalah: 

1. Memperkenalkan tari Kridha Jati kepada anak didik diekstra sekolah dengan 

cara mengajarkan tari Kridha Jati. 

2. Memperkenalkan tari Kridha Jati pada masyarakat dengan cara pementasan 

dan pernah diadakan tari massal yang diikuti 300 peserta dari sekolah SMA, 

SMP yang ada di Jepara dalam acara hari jadi kota Jepara. 

3. Menampilkan tari Kridha Jati dalam acara-acara penting di sekolah maupun 

diluar sekolah. 
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Tari Kridha Jati oleh pihak-pihak dinas, sanggar maupun sekolah telah 

diupayakan eksistensi penampilannya, upaya mempertahankan selanjutnya sudah 

direncanakan oleh pihak-pihak yang terkait sehingga meperluas pengetahuan 

masyarakat mengenai Tari Kridha Jati, tujuannya agar masyarakat sekitar Jepara 

tau mengenai Tari Kridha Jati yang merupakan tarian khas kota Jepara. 

 

4.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya mempertahankan 

Eksistensi Tari Kridha Jati 

Sebuah usaha dalam mempertahankan sesuatu pasti ada faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, diantaranya adalah faktor pendukung ataupun penghambat. 

Begitu juga dengan upaya mempertahankan eksistensi tari Kridha Jati pasti tidak 

lepas dari faktor tersebut. Faktor pendukung adaya eksistensi tari Kridha Jati 

adalah: 

1. Penari yang bagus dan pantas untuk dipamerkan atau dipentaskan. 

2. Adanya dukungan dari pihak kelurahan mengenai perijinan dan dukungan 

moril. 

3. Adanya dukungan dari PEMDA dan Dinas Pariwisata. 

4. Terdapat banyak kesempatan untuk tampil dalam acara-acara penting baik di 

sekolah, PEMDA maupun Dinas Pariwisata. 

Disisi lain dalam upaya mempertahankan eksistensi Tari Kridha Jati 

terdapat faktor hambatan yang mempengaruhi sulitnya tari Kridha Jati untuk 

berkembang, diantaranya adalah: 
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1. Dari pihak PEMDA dan Dinas Pariwisata kurangnya waktu untuk 

mensosialisasikan Tari Kridha Jati. 

2. Belum ada bantuan dana dari Pemerintah Daerah untuk berkembangnya tari 

Kridha Jati. 

3. Sulitnya mempertemukan penari pada waktu yang sama pada saat latihan. 

4. Tidak banyak sanggar yang mengajarkan Tari Kridha Jati di lingkungan 

masyarakat Jepara. 

5. Belum ada kerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk mengadakan penataran 

guru maupun lomba Tari Kridha Jati sehingga belum banyak sekolah yang bisa 

mengajarkan Tari Kridha Jati kepada siswa-siswi SMP maupun SMA. 

Faktor pendukung upaya mempertahankan eksistensi yaitu dari pihak 

penari dengan cara mereka tetap menjaga kualitas, dan adanya dukungan dari 

pihak dinas, sekolah maupun sanggar Hayu Budaya. Sedangkan untuk faktor 

penghambat masih banyaknnya masyarakat yang belum mengenal Tari Kridha 

Jati, pada saat latihan masih sulit mempertemukan penari, belum adanya bantuan 

dana dari pemerintah daerah untuk mendukung berkembangnnya Tari Kridha Jati 

sehingga memperhambat kemajuan eksistensi Tari Kridha Jati. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian upaya mempertahankan eksistensi tari Kridha 

Jati disanggar Hayu Budaya kelurahan Pengkol kecamata Pengkol kabupaten 

Jepara dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Eksistensi pertunjukan tari 

Kridha Jati di sanggar Hayu Budaya kelurahan Pengkol kecamatan Pengkol 

kabupaten Jepara bisa dikatakan “eksis”. 

Terkait dengan Upaya Mempertahankan Eksistensi Tari Kridha Jati, upaya 

yang dilakukan oleh sanggar Hayu Budaya dengan pihak-pihak terkait yaitu tari 

Kridha Jati dijadikan materi tetap bahan ajar di sanggar Hayu Budaya, 

pementasan dengan mempertahankan kualitas, berusaha menampilkan tari Kridha 

Jati ketika ada permintaan penawaran pementasan. PEMDA dan Dinas Pariwisata 

berupaya mempertahankan eksistensi dengan menampilkan tari Kridha Jati dalam 

event-event PEMDA dan Dinas Pariwisata, pementasan pada ceremonial-

ceremonial atau upacara-upacara penting/penyambutan tamu, melakukan 

kaderisasi dan penobatan tari Kridha Jati sebagai tarian khas kota Jepara. 

5.2 Saran  

Bagi para pelaku tari Kridha Jati harus selalu berlatih dan meningkatkan 

kualitas serta meningkatkan kreativitas pertunjukan agar mampu berkembangdan 

bagi masyarakat kelurahan Pengkol diharapkan ikut melestarikan tari Kridha Jati 

dengan cara mengikut sertakan generasi muda dalam berlatih tari Kridha Jati di 
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sanggar Hayu Budaya. Bagi pemerintah kabupaten Jepara atau pihak-pihak 

berwenang, sebaiknya memberikan apresiasi terhadap setiap kesenian yang ada 

dalam suatu masyarakat, baik dalam hal pementasan, publikasi lewat buku 

maupun media internet, supaya kesenian tersebut tetap terjaga eksistensinya. 
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Lampiran 1  

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Tujuan 

Observasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Upaya 

Mempertahankan Eksistensi Tari Kridha Jati di sanggar Hayu Budaya 

kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.  

2. Hal-hal yang diobservasi 

1) Kelurahan Pengkol merupakan lokasi sanggar Hayu Budaya yang 

mengajarkan tari Kridha Jati berada, yang meliputi kondisi Geografis, jumlah 

penduduk, tingkat pendidikan, mata pencaharian, dan agama yang dianut.  

2) Upaya yang dilakukan sanggar Hayu Budaya Dalam mempertahankan 

Eksistensi Tari Kridha Jati.  

3) Upaya yang dilakukan sanggar PEMDA dalam mempertahankan Eksistensi 

Tari Kridha Jati.  

4) Upaya yang dilakukan sanggar Dinas Pariwisata dalam mempertahankan 

Eksistensi Tari Kridha Jati.  

5) Bagaimana Eksistensi Tari Kridha Jati 

3. Pelaksanaan Observasi 

Sebagai sarana dalam melakukan observasi, maka peneliti melakukan 

penelitian dengan beberapa tahap yaitu (1) eksistensi tari kridha Jati (2) Upaya 

Sanggar dalam mempertahankan eksistensi Tari Kridha Jati, (3) menarik 

kesimpulan. 

 

 



 

 

Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

1.Tujuan 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui tentang Upaya Mempertahankan 

Eksistensi Tari Kridha Jati di Sanggar Hayu Budaya Kelurahan Pengkol 

Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.  

2. Wawancara terhadap masing-masing narasumber : 

a. Pimpinan sanggar Hayu Budaya selaku pencipta tari Kridha Jati  

(1). Bagaimana awal mula atau sejarah terciptanya tari Kridha Jati ? 

(2). Apa makna tari Kridha Jati dan menceritakan tentang apa?? 

(3). Merupakan tari jenis apa?? 

(4). Ditarikan berapa orang ? 

(5). Apakah tari Kridha Jati yang ada di sanggar Hayu Budaya masih sering 

dipentaskan, dalam acara apa saja?? 

(6). Berapa kali dalam sebulan tari Kridha Jati dipentaskan?? 

(7). Apakah ada tarif pementasan, apabila ingin mempertunjukkan tari Kridha Jati 

di masyarakat, kalau ada berapa??  

(8). Bagaimana upaya sanggar Hayu Budaya dalam mempertahankan Eksistensi 

Tari Kridha Jati ? 

(9). Apakah sudah pernah untuk mencoba bekerjasama dengan instansi tertentu? 

(10). Apakah ada faktor penghambat dalam upaya mempertahankan eksistensi tari 

Kridha Jati?? 



 

 

b. pak Hadi selaku Kabag Humas Pemda  

(1). Apakah bapak tahu tentang tari Kridha Jati?  

(2). Apakah PEMDA pernah mengusahakan untuk mengadakan pementasan tari 

Kridha Jati, kapan dan di mana? 

(3). Apakah ada upaya dari PEMDA untuk memperkenalkan tari kridha Jati 

kepada masyarakat? Bagaimana Caranya? 

(4). Apakah tari Kridha Jati sudah diketahui dan terdaftar di PEMDA? 

(5). Apakah ada kerjasama dari PEMDA dengan dinas yang lain?? 

c. Pak Amin Ayahudi selaku Kabag Kebudayaan Dinas Pariwisata 

(1). Apakah bapak tahu tentang tari Kridha Jati?  

(2). Apakah Dinas Pariwisata pernah mengusahakan untuk mengadakan 

pementasan tari Kridha Jati, kapan dan di mana? 

(3). Apakah ada upaya dari Dinas Pariwisata untuk memperkenalkan tari kridha 

Jati kepada masyarakat? Bagaimana Caranya? 

(4). Apakah ada faktor penghambat dalam memperkenalkan tari Kridha Jati? 

(5). Apakah ada kerjasama dari Dinas Pariwisata dengan dinas yang lain?? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 3 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

1. Tujuan 

Penelitian dimaksudkan untuk menambah kelengkapan data yang 

berkaitan dengan Upaya Mempertahankan Eksistensi Tari Kridha Jati di 

Sanggar Hayu Budaya Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten 

Jepara. 

Dokumentasi yang bersumber pada data penelitian yang mencakup 

catatan harian, artikel dan buku. Dalam penelitian, dokumen digunakan untuk 

membatasi pada Upaya mempertahankan Eksistensi Tari Kridha Jati di 

Sanggar Hayu Budaya Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten 

Jepara meliputi: 

(1). Peta lokasi penelitian 

(2). Gambar penari tari Kridha Jati 

(3). Gambar pementasan tari Kridha Jati  

(4). Gambar Wawancara dengan Pimpinan Sanggar 

(5). Gambar motif ukir Jepara   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4 

Program Kerja Sanggar Hayu Budaya Tahun 2012 

a. Progam kerja Perbulan   

No  Pertemuan Tempat Latihan Target dan Materi 

1 Bulan Januari-Maret Sanggar Hayu 

Budaya  

Mampu mementaskan 

tari Kridha Jati 

2 Bulan April-Juni Sanggar Hayu 

Budaya 

Mampu menarikan tari 

Gambyong secara baik  

3 Bulan Juli-September Sanggar Hayu 

Budaya 

Mampu menarikan tari 

Golek secara baik 

4 Bulan Oktober-

Desember  

Sanggar Hayu 

Budaya 

Mampu menarikan tari 

Merak secara baik 

  

 

b. Program Kerja Perminggu (satu minggu dua kali pertemuan) tari Kridha Jati  

No  Pertemuan Tempat Targer 

1 Minggu I Sanggar Hayu 

Budaya 

Mampu memperagakan ragam gerak 

1-6 dengan musik iringan  

2 Munggu II Sanggar Hayu 

Budaya 

Mampu memperagakan ragam gerak 

7-11 dengan musik iringan  

3 Minggu III Sanggar Hayu 

Budaya 

Mampu memperagakan ragam gerak 

12-15 dengan musik iringan  

4 Minggu IV Sanggar Hayu 

Budaya 

Mampu menghafal, memperagakan 

dengan musik secara baik serta 

mementaskan. 

 

 



 

 

Lampiran 5 

Jumlah peserta Sanggar Hayu Budaya Tahun 2011-2012 

No  Bulan  Jumlah peserta  

1 Januari  12 

 Februari  15 

 Maret  14 

 April  14 

 Mei  14 

 Juni  12 

 Juli  13 

 Agustus  16 

 September  16 

 Oktober  15 

 November  15 

 Desember  15 

 Januari  17 

 Februari  17 

 Maret  17 

 April  17 

 Mei  19 

 Juni  18 

 Juli  14 

 Agustus  14 

 

  



 

 

Lampiran 6  

 

BIODATA PENULIS 

 

 

Nama   :  Nainul Khutniah 

NIM   : 2502407020 

Prodi.   : Pendidikan Seni Tari  S1..  

Jurusan  : Sendratasik 

Fakultas  : Bahasa dan Seni 

Tempat/tanggal lahir : Jepara, 25 Februari 1988. 

Alamat  : Tanggullasi-Tulakan rt05/rw05, kecamatan Donorojo, 

   kabupaten Jepara  

59454 

Agama : Islam 

Gol. Darah : AB 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Jenjang Pendidikan :SD Negeri 05 Tulakan-Donorojo-Jepara, lulus tahun  2001. 

  SMP Negeri 02 Keling-Jepara, lulus tahun 2004. 

  SMA Negeri 01 Bangsri-Jepara, lulus tahun 2007. 

 

 

 

  



 

 

Lampiran 7  

PETA KOTA JEPARA  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 9 

  



 

 

Lampiran 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 11 

 

 

 

 

 

 

 


