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SARI 

Purwaningtyas, Nimas Agustin. 2017. Perkembangan Koreografi Tari Dolalak 
Kreasi Sanggar Tari Prigel di Kabupaten Purworejo. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Moh. Hasan Bisri, S.Sn., 

M.Sn. Pembimbing II Utami Arsih, S.Pd, M.A. 

Kata kunci: Perkembangan, Koreografi, Tari Dolalak 

Tari Dolalak merupakan tarian rakyat yang berasal dari Kabupaten 

Purworejo. Sejak lahirnya Dolalak sampai sekarang terdapat banyak grup maupun 

sanggar tari yang salah satunya Sanggar Tari Prigel yang menggunakan tari 

Dolalak sebagai materi pelatihan hingga menciptakan kreasi baru tari Dolalak. 

Salah satu hasil kreasi Sanggar Tari Prigel yaitu Tari Dolalak Paket Padat. Peneliti 

tertarik dengan perkembangan koreografi tari Dolalak kreasi Sanggar Tari Prigel 

Kabupaten Purworejo karena Sanggar Tari Prigel membuat inovasi-inovasi baru 

tanpa menghilangkan kekhasan dari tari Dolalak. Rumusan masalah penelitian 

adalah: 1. Bagaimana bentuk pertunjukan tari Dolalak kreasi Sanggar Tari Prigel 

di Kabupaten Purworejo, 2. Bagaimana perkembangan koreografi tari Dolalak 

kreasi Sanggar Tari Prigel di Kabupaten Purworejo. Penelitian bertujuan untuk 

mengetahui, mendeskripsikan bentuk tari Dolalak kreasi Sanggar Tari Prigel dan 

perkembangan koreografi tari Dolalak kreasi Sanggar Tari Prigel di Kabupaten 

Purworejo. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Data yang ada kemudian dianalisis melalui empat 

tahap yaitu pengumpulan data, reduksi, penyajian dan verifikasi. Teknik 

pemeriksaan keabsahan data ada tiga yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode 

dan triangulasi teori. 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa bentuk tari Dolalak Sanggar Tari 

Prigel yaitu Dolalak Paket Padat. Tari Dolalak Paket Padat merupakan tari 

Dolalak kreasi yang dipadatkan bentuk penyajiannya kemudian berkembang. 

Perkembangan tari Dolalak di Sanggar Tari Prigel mengalami 3 tahap 

perkembangan. (1) Tahap yang pertama pada tahun 2003, Sanggar Tari Prigel 

menciptakan Tari Bedhol (2) Tahap yang kedua pada tahun 2012, Sanggar Tari 

Prigel menciptakan Tari Dolalak Lentera Jawa I (3) Tahap yang ketiga pada tahun 

2014, Sanggar Tari Prigel menciptakan Tari Dolalak Lentera Jawa II  

Saran penelitian adalah diharapkan kepada Sanggar tari Prigel dapat 

membuat dokumentasi tertulis tentang Sanggar Tari Prigel, tari Dolalak Paket 

Padat dan membuat dokumentasi pribadi baik itu berupa foto maupun video 

dalam setiap pertunjukkannya. Dokumentasi pribadi milik Sanggar Tari Prigel 

diharapkan bisa menjadi sumber belajar bagi peneliti selanjutnya maupun 

masyarakat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tari merupakan suatu kesenian hasil dari sebuah kebudayaan yang 

dilakukan oleh manusia. Melalui tari, manusia dapat mengekspresikan jiwa 

dengan beragam kreativitas gerak dan rasa yang dipadukan dengan alunan musik 

yang menciptakan sebuah keindahan. 

 Tari menurut pola garapanya dapat dibagi menjadi dua, yaitu tari 

tradisional dan tari kreasi. Tari tradisional adalah tari yang lahir, tumbuh, dan 

berkembang dalam suatu masyarakat yang kemudian diturunkan atau diwariskan 

secara terus menerus dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat (Jazuli 

1994:70). Tari tradisional ditinjau dari segi artistik dapat dikelompokkan menjadi 

3 kelompok, yaitu: Tari tradisional primitif, tari tradisional rakyat, tari tradisional 

istana (klasik). Tari tradisional primitif sangat sederhana dan banyak didominasi 

oleh kehendak, hentakan kaki dan tepuk tangan. Tari rakyat merupakan cermin 

ekspresi masyarakat (rakyat kebanyakan) yang hidup di luar tembok istana. Tari 

istana atau tari klasik merupakan tarian yang disajikan di dalam istana yang 

diperuntukkan untuk keluarga istana (Jazuli 2008:72).  Tari kreasi adalah jenis tari 

yang koreografinya masih bertolak dari tari tradisional atau pengembangan dari 

pola-pola tari yang sudah ada (Jazuli 1994:75).  

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Kabupaten yang berkembang 

di sektor agraris. Mata pencaharian pokok masyarakatnya sebagai petani. Selain 

hasil pertanian Kabupaten Purworejo juga memiliki hasil perkebunan yang 
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menonjol yaitu: Buah-buahan (jeruk, durian, duku, manggis), kelapa dan cengkih. 

Kondisi alam yang bercorak agraris seperti halnya di Kabupaten Purworejo 

tentunya akan melahirkan kebudayaan (kesenian) yang erat dengan 

lingkungannya. 

Kabupaten Purworejo memiliki banyak kesenian rakyat yang tumbuh dan 

berkembang di lingkungan masyarakat Purworejo. Kesenian rakyat yang masih 

ada di Purworejo antara lain: Tari Jaran Kepang, Kidung, Madyo Pitutur, Kubro 

Siswo, Karawitan, dan tari Dolalak. Salah satu kesenian rakyat yang masih 

tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat adalah tari Dolalak. Tari Dolalak 

merupakan salah satu kesenian yang berasal dari Kabupaten Purworejo.  

Tari Dolalak mengandung ciri-ciri sebagaimana layaknya tari rakyat, 

yaitu: memiliki fungsi sosial, disajikan secara bersama-sama dengan gerak yang 

sederhana, tidak ada penokohan dalam tari, serta iringan sederhana, mengandung 

nilai magis yaitu pada puncak pertunjukan akan terjadi trance. Gerak-gerak yang 

ada pada tari Dolalak merupakan peniruan gerak dansa yang dilakukan tentara 

Belanda pada waktu istirahat. Penamaan Dolalak diambil dari bunyi nada yang 

dinyanyikan untuk mengiringi tarian tersebut yang lebih banyak membunyikan 

nada do-la-la secara berulang-ulang. Dolalak memiliki ciri khas pada penampilan 

yaitu gerak-geraknya sangat sederhana dan peniruan gerak yang dilakukan 

serdadu Belanda baik pada saat kemiliteran maupun gerak dansa saat istirahat. 

Busana tari Dolalak menirukan pakaian serdadu Belanda yaitu kemeja lengan 

panjang dipadu celana pendek dengan warna hitam ditambah sampur. 

Perkembangan selanjutnya busana tari Dolalak ditambah kaos kaki dan kaca mata 
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hitam. Musik pengiring tari Dolalak: Jidhur, kendang, dan terbang dengan teknik 

memainkan sederhana dipadu dengan syair pengucapan syair lagu yang kalimat-

kalimatnya berpantun.  

Tari Dolalak diperkirakan ada di Purworejo sejak tahun 1915. Tahun 1968 

merupakan titik awal dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Purworejo 

memberikan perhatian terhadap tari Dolalak. Tahun 1968 Dolalak mulai 

diperkenalkan di luar wilayah Purworejo, dengan cara menampilkan lewat media 

elektronik seperti televisi, sajian untuk tamu-tamu daerah di Kabupaten Purworejo 

dan sajian pada perayaan Hari Besar Nasional. Bentuknya masih sederhana belum 

ada pengembangan dan semua penarinya laki-laki usia dewasa (sudah menikah) 

yang berjumlah sepuluh sampai enam belas orang. Tahun 1976 diadakan 

penataran tari Dolalak untuk para guru  Sekolah Dasar (SD). Tahun 1977 setelah 

adanya penataran tari Dolalak oleh Kantor Kebudayaan setempat, Dolalak mulai 

ditarikan oleh anak-anak murid Sekolah Dasar (SD) pria dan wanita untuk 

pementasan penyambutan tamu-tamu daerah serta pembukaan acara tertentu yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah setempat, penarinya dilakukan secara 

bersama-sama dengan jumlah yang banyak, bisa mencapai seratus anak. Tahun 

1994 tari Dolalak tradisi dikembangkan menjadi tari Dolalak Paket Padat. 

Sejak lahirnya Dolalak sampai sekarang terdapat banyak grup Dolalak di 

Kabupaten Purworejo. Grup Dolalak yang ada di Kabupaten Purworejo terdiri 

dari: Dolalak Arum Sari, Dolalak Putri Mekar Indah dari Baledono, Asri Budaya 

dari Loano, Dolalak Budi Santoso dari Kaligesing dan masih banyak yang lain. 

Masing-masing kelompok atau grup memiliki keistimewaan yang dapat menjadi 
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ciri tersendiri misalnya penarinya (primadona), ragam geraknya, jenis tari yang 

ditampilkan atau bentuk penyajiannya. Kabupaten Purworejo ada beberapa 

sanggar tari antara lain: Sanggar Tari Ngudi Laras, Sanggar Tari Kusumo Laras, 

Sanggar Tari Mardi Susilo, Sanggar Tari Pragata, Sanggar Tari Paseban, Sanggar 

Tari Larasati dan Sanggar Tari Prigel yang kemudian menjadikan Dolalak sebagai 

materi pelatihan. Salah satu diantaranya adalah Sanggar Tari Prigel, yang masih 

eksis menggunakan tari Dolalak sebagai materi pelatihan hingga menciptakan 

kreasi-kreasi baru tari Dolalak. 

Sanggar Tari Prigel pertama kali didirikan oleh F. Untariningsih, S.E  pada 

tanggal 20 Mei 1985. Sanggar Tari Prigel merupakan salah satu sanggar tari yang 

banyak berperan dalam mengembangkan tari Dolalak yang menjadi tarian khas 

milik Kabupaten Purworejo dengan mengadakan pelatihan bagi murid-murid 

sanggar, pementasan diberbagai acara, dan menghasilkan karya yang salah 

satunya tari Dolalak Paket Padat. Ide penggarapan Dolalak Paket Padat yaitu 

adanya permintaan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo untuk mengikuti 

festival seni rakyat yang diadakan di Surakarta tahun 1995. Karya ini merupakan 

hasil kreasi dari Sanggar Tari Prigel. 

Pada tahun 1994 F. Untariningsih, S.E pertama kali belajar tari Dolalak 

dari R. Tjipto Siswoyo yang mengajarkan dasar-dasar ragam gerak tari Dolalak 

tradisi yaitu tari Dolalak pada zaman dahulu yang masih sangat sederhana dan 

banyak gerakan-gerakan yang diulang-ulang. Kemudian F. Untariningsih, S.E 

mengembangkan tari Dolalak tradisi menjadi tari Dolalak paket padat. 
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Tari Dolalak sebagai kesenian rakyat Purworejo telah banyak dikenal oleh 

masyarakat luas, karena keunikan dan keindahan yang ada di dalamnya. Hal ini 

dapat dilihat dari tari Dolalak kreasi Sanggar Tari Prigel dengan koreografinya, 

terbukti dengan seringnya melakukan pementasan dalam rangka ulang tahun Kota 

Purworejo, penyambutan tamu-tamu baik dari dalam negeri maupun luar negeri di 

Pendopo Kantor Bupati Purworejo, mendapatkan kejuaraan dalam berbagai 

perlombaan, dan menjadi duta seni kontingen Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan 

keberadaan tari Dolalak garapan Sanggar Tari Prigel sangat menarik dan diterima 

masyarakat dengan sangat baik, terbukti ketika ada pementasan banyak penonton 

dari berbagai daerah yang hadir untuk menyaksikan. Ada juga yang mendaftarkan 

anak-anak mereka ke Sanggar Tari Prigel. 

Tari Dolalak  di Sanggar Tari Prigel saat ini masih berkembang di 

kalangan masyarakat terbukti dengan adanya pertunjukkan-pertunjukkan tari 

Dolalak oleh Sanggar Tari Prigel. Tari Dolalak Paket Padat garapan Sanggar Tari 

Prigel mengalami perubahan dari segi koreografinya. Perubahan terjadi karena 

tuntutan zaman yang sudah berbeda. Sanggar Tari Prigel membuat inovasi-inovasi 

baru tanpa menghilangkan kekhasan dari tari Dolalak, untuk itu peneliti tertarik 

mengambil objek ini karena peneliti ingin mengetahui Perkembangan Koreografi 

Tari Dolalak Kreasi Sanggar Tari Prigel di Kabupaten Purworejo. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dari judul yang diteliti yaitu “Perkembangan 

Koreografi Tari Dolalak Kreasi Sanggar Tari Prigel di Kabupaten Purworejo”, 

pokok masalah yang akan dikaji yaitu: 
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1. Bagaimana bentuk pertunjukan tari Dolalak kreasi Sanggar Tari Prigel di 

Kabupaten Purworejo? 

2. Bagaimana perkembangan koreografi tari Dolalak kreasi Sanggar Tari Prigel 

di Kabupaten Purworejo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Rumusan masalah di atas, maka penelitian yang berjudul “Perkembangan 

Koreografi Tari Dolalak Kreasi Sanggar Tari Prigel di Kabupaten Purworejo” 

memiliki tujuan yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk pertunjukan tari Dolalak 

kreasi Sanggar Tari Prigel di Kabupaten Purworejo. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perkembangan koreografi tari 

Dolalak kreasi Sanggar Tari Prigel di Kabupaten Purworejo. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian dengan judul “Perkembangan Koreografi Tari Dolalak Kreasi 

Sanggar Tari Prigel di Kabupaten Purworejo” diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik secara teoritis maupun praktis yang diuraikan sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

yaitu dapat memberikan sumbangan pikiran atau informasi ilmiah yang dapat 

digunakan sebagai sumber data bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang 

berkaitan dengan tari Dolalak. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Sanggar Tari Prigel: 
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a. Penelitian ini dapat dijadikan dokumentasi. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan motivasi untuk menghasilkan inovasi-inovasi 

yang lebih bervariasi di dalam karyanya. 

2. Bagi masyarakat: 

a. Dapat ikut berperan dalam mengembangkan tari Dolalak agar tetap lestari. 

b. Dapat memberikan informasi tentang tari Dolalak yang ada di Sanggar Tari 

Prigel Kabupaten Purworejo. 

3. Bagi peneliti: 

Dapat mengetahui bagaimana bentuk pertunjukan Tari Dolalak kreasi 

Sanggar Tari Prigel dan perkembangan koreografinya di Sanggar Tari Prigel di 

Kabupaten Purworejo. 

1.5 Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi disusun dengan tujuan agar pokok-pokok masalah 

dapat dibahas secara urut dan terarah. Adapun sistematika skripsi ini terdiri dari: 

I. Bagian awal berisi tentang: Sampul, halaman judul,  persetujuan pembimbing, 

pengesahan, surat pernyataan, motto dan persembahan, sari, prakata, daftar isi, 

daftar tabel, daftar bagan, daftar gambar. 

II. Bagian isi skripsi: 

BAB I: Pendahuluan 

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika skripsi. 

BAB II: Kajian Pustaka dan Landasan Teoritis  
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Berisi kajian pustaka mengenai penelitian yang relevan dengan topik skripsi, 

landasan teoritis terkait dengan topik serta judul skripsi dan kerangka berpikir. 

BAB III:  Metode Penelitian 

Berisi pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data, dan teknik keabsahan data. Bab ini menguraikan tentang 

metode penelitian beserta elemen-elemen pendukung penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berisi tentang hasil-hasil penelitian dilengkapi dengan uraiannya, seperti:  

Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Latar Belakang Tari Dolalak, Bentuk Tari 

Dolalak di Sanggar Tari Prigel, Perkembangan Tari Dolalak. 

BAB V : Penutup 

Berisi simpulan dan saran mengenai Tari Dolalak di Sanggar Tari Prigel, 

Kabupaten Purworejo. 

III. Bagian Akhir Skripsi 

Berisi daftar pustaka, dan lampiran berupa gambar-gambar yang diambil ketika 

sedang melakukan penelitian, data narasumber, serta data prestasi yang pernah 

dicapai oleh Sanggar Tari Prigel, Kabupaten Purworejo. 

 

 

 

 



9 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS 

2.1 Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dalam penelitian berfungsi sebagai sumber acuan atau 

referensi dalam melakukan suatu penelitian agar peneliti mendapatkan wawasan 

serta informasi yang relevan guna mendukung hasil penelitian. Kajian pustaka 

dapat mempermudah peneliti dalam mendeskripsikan hasil penelitian mengenai 

Perkembangan Koreografi Tari Dolalak Kreasi Sanggar Tari Prigel di Kabupaten 

Purworejo. Peneliti telah mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang terkait 

dengan penelitian mengenai Perkembangan Koreografi Tari Dolalak Kreasi 

Sanggar Tari Prigel di Kabupaten Purworejo, sehingga peneliti dapat menentukan 

sudut pandang penelitian yang berbeda dalam kajian yang diteliti oleh peneliti 

terdahulu. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah: 

Sri Wahyuningsih, 2007. Skripsi (Bentuk Penyajian Dolalak Paket Padat 

di Sanggar Tari Prigel Kabupaten Purworejo). Penelitian ini bertujuan 

mendeskripsikan bentuk penyajian dolalak paket padat yang ada di Sanggar Tari 

Prigel. Tari Dolalak merupakan seni tradisi rakyat yang dikenal sejak tahun 1915. 

Dolalak menjadi primadona seni tradisi rakyat di Purworejo. Bentuk geraknya 

yang sederhana merupakan peniruan gerak dansa serdadu Belanda termasuk yang 

digunakan dengan alat musik pengiring jidur terbang, dan kendang dipadu 

pengucapan syair lagu yang berpantun serta penggunaan pola lantai yang 

sederhana. Dolalak Paket Padat sebagai salah satu hasil karya beberapa seniman 

dengan keistimewaan pada bentuk penyajiaannya yaitu: urutan penyajian dimulai 
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dari maju beksan, isi, dan mundur beksan yang disajikan tanpa jeda dengan punak 

sajian berupa kiprah yang dilakukan seorang penari, serta unsur pendukung sajian 

yang terdiri dari: Penari adalah siswa Sanggar Tari Prigel, pemain musik 

pengiring adalah pemusik Dolalak Tradisional, geraknya merupakan rangkaian 

gerak Dolalak Tradisional yang digabungkan dari beberapa ragam gerak, iringan 

menggunakan tempo dan dinamik yang bervariasi dengan permainan yang terus 

menerus tanpa jeda, rias dan busana lebih menarik dengan menggunakan gliter 

pada lipstik dan eye shadow, pola lantai bervariasi, durasi penyajian pendek yaitu 

antara 10 hingga 30 menit saja. Perbedaan penelitian Sri Wahyuningsih dengan 

penelitian yang dikaji oleh peneliti yaitu terletak pada kajiannya, penelitian Sri 

Wahyuningsih mengkaji bentuk penyajian Dolalak Paket Padat jadi hanya 

menyajikan bentuk penyajian Dolalak Paket Padat yang masih original/asli, 

sedangkan peneliti mengkaji perkembangan koreografi tari Dolalak Paket Padat. 

Tri Viani, 2011. Skripsi (Profil Tari Dolalak di Sanggar Tari Prigel 

Kabupaten Purworejo). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan profil tari 

Dolalak di Sanggar Tari Prigel Kabupaten Purworejo. Tari Dolalak di Sanggar 

Tari Prigel merupakan pelopor perkembangan. Tari Dolalak di Kabupaten 

Purworejo yang berkembang dengan baik dan menarik. Tari Dolalak di sanggar 

Tari Prigel memberi keistimewaan dalam setiap penampilanya dari gerak tari yang 

sederhana, kostum yang menarik yaitu kostum menyerupai pakaian serdadu 

Belanda, dan rias penari menggunakan rias cantik karena tidak ada penokohan 

dalam tari. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana 

profil tari Dolalak di Sanggar Tari Prigel Kabupaten Purworejo di lihat dari segi 
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koreografinya. Profil tari Dolalak menjelaskan tentang riwayat hidup penari 

Dolalak di Sanggar Tari Prigel dari 8 orang penari yaitu: Ayu, Rini, Ratna, 

Mahda, Sentri, Gayuh, Iren dan Chicik. Dalam profil tari Dolalak di Sanggar Tari 

Prigel dijelaskan unsur dalam tari Dolalak yaitu: gerak, pola lantai, musik 

pengiring, rias dan busana. Gerak tari Dolalak yang meliputi gerak ngetol, siak, 

pencik, mbandul, kirig, taweng lilingan, dansa, kesutan, tepis engklek, lambean 

miwir sampur dan kiprah. Gerak tari Dolalak diilhami oleh kegiatan-kegiatan para 

serdadu Belanda seperti baris-berbaris, pencak silat, berdansa atau bernyanyi. 

Dalam pola lantai yang digunakan dalam tari Dolalak yaitu berbanjar, lingkaran, 

diagonal dan sebagainya. Musik pengiring dalam tari Dolalak yaitu jidhur, 

kendhang dan kemprang. Kostum tari Dolalak di Sanggar Tari Prigel yaitu baju 

lengan panjang dengan kerah penutup leher, celana sebatas lutut, topi pet, kaos 

kaki, sampur yang dililitkan dipinggang dan kaca mata warna hitam. Baju dan 

celana semua berdasar warna hitam dengan variasi hiasan rumbai-rumbai bordir 

warna emas, perak dan merah. Rias dalam tari memakai rias cantik karena tidak 

ada penokohan dalam tari. Perbedaan penelitian Tri Viani dengan penelitian yang 

dikaji oleh peneliti yaitu terletak pada kajiannya, penelitian Tri Viani mengkaji 

profil tari Dolalak di Sanggar Tari Prigel jadi hanya menyajikan bentuk tari 

Dolalak yang ada di Sanggar Tari Prigel, sedangkan peneliti mengkaji 

perkembangan koreografi tari Dolalak Paket Padat. 

Nursanti Ayu Nugraheni, 2016. Skripsi (Perkembangan Kesenian Dolalak 

dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Kaliharjo, Kecamatan 

Kaligesing, Kabupaten Purworejo). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan 
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perkembangan Kesenian Dolalak tahun 2000 hingga 2015 di Kabupaten 

Purworejo dan mendeskripsikan pengaruh perkembangan Kesenian Dolalak 

terhadap kehidupan masyarakat Desa Kaliharjo, Kecamatan Kaligesing, 

Kabupaten Purworejo. Perkembangan kesenian Dolalak terjadi secara signifikan 

dari awal kemunculannya hingga tahun 2015, dahulu fungsi dari Kesenian 

Dolalak adalah sebagai media hiburan, kini menjadi media tontonan bahkan 

menjadi media pendidikan. Bentuk penyajian dalam Kesenian Dolalak mengalami 

perkembangan pada gerak yang dilakukan. Tahun 2000-2005 adalah awal mula 

kesenian Dolalak mulai dikreasikan. Semula gerakannya hanya sederhana, kini 

lebih dipertegas dan diperjelas lagi bentuk-bentuk serta cara melakukannya. 

Banyak seniman di Kabupaten Purworejo yang mulai mengeksplorasi dan 

mengkreasikan Dolalak menjadi karya yang menarik. Pola lantai yang digunakan 

semula hanya berbaris dua berbanjar, sekarang pola lantai yang dimiliki Kesenian 

Dolalak mulai beragam. Iringan musik mulai dikembangkan lagi dengan dibuat 

lebih atraktif dan penuh improvisasi. Syair yang digunakan juga semakin beragam 

disetiap pementasannya, bahkan pada tahun 2010-2015 dalam pementasan 

Dolalak kreasi syair-syair yang dinyanyikan sering diubah sesuai dengan 

keinginan seniman. Dilakukan pula penambahan alat musik dalam setiap 

pementasan agar tampak menarik, diantanya tamborin, keyboard, gitar, dan bass. 

Kostum kesenian Dolalak mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan dari 

sebelum tahun 2000 hingga 2010 adalah dengan tidak mengganti warna dasar 

kostum Dolalak, hingga pada tahun 2010-2015 banyak seniman-seniman yang 

membuat kostum kesenian Dolalak dengan warna lain. Perkembangan yang 
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terjadi pada awal kemunculannya hingga 2015 telah mengalami banyak 

perubahan. Adanya perubahan tersebut menjadikan kesenian ini berkembang lebih 

baik meskipun terkadang banyak mendapatkan teguran dari berbagai pihak. Hal 

itu dikarenakan masih ada sebagian grup Kesenian Dolalak yang dalam setiap 

pertunjukannya masih mempertontonkan sesuatu yang tidak pantas, diantaranya 

gerakannya yang cenderung seronok, pemakaian celana yang terlalu pendek dan 

ketat, terlalu sering melagukan musik dangdut ketimbang syair Dolalak, serta 

adegan pada saat adegan trance tidak jarang penari Dolalak perempuan tersebut 

merokok di atas panggung. Pengaruh dari perkembangan Kesenian Dolalak sangat 

dirasakan oleh masyarakat Desa Kaliharjo yang merupakan daerah asal lahirnya 

kesenian Dolalak. Seni sebagai produk masyarakat, tidak menutup kemungkinan 

akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat tertentu. Berikut 

pengaruh perkembangan Kesenian Dolalak terhadap kehidupan masyarakat Desa 

Kaliharjo: 

a. Ruang ekspresi masyarakat semakin terbuka lebar. 

b. Mengembangkan wawasan budaya masyarakat. 

c. Meningkatkan potensi kreatif seniman Dolalak di Desa Kaliharjo. 

d. Mengembangkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Kaliharjo. 

e. Kesenian Dolalak sebagai media pendidikan bagi masyarakat terutama bagi 

generasi muda. 

Perbedaan penelitian Nursanti Ayu Nugraheni dengan penelitian yang 

dikaji oleh peneliti yaitu terletak pada kajiannya, penelitian Nursanti Ayu 

Nugraheni mengkaji perkembangan kesenian Dolalak dan pengaruhnya terhadap 
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kehidupan masyarakat desa Kaliharjo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten 

Purworejo jadi kajian Nursanti Ayu Nugraheni menjelaskan perkembangan 

kesenian Dolalak di desa Kaliharjo dan menjelaskan juga pengaruhnya terhadap 

kehidupan masyarakat Kaliharjo, sedangkan peneliti mengkaji perkembangan 

koreografi tari Dolalak kreasi Sanggar Tari Prigel di Kabupaten Purworejo. 

Sentri Captian Ningsih, 2012. Skripsi (Tari Dolalak sebagai Identitas 

Masyarakat Kabupaten Purworejo). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tari 

Dolalak dari Kabupaten Purworejo sebagai identitas masyarakat Kabupaten 

Purworejo. Tari Dolalak sebagai sebuah bentuk seni tari dalam kehidupan 

masyarakat Kabupaten Purworejo, tidak hanya memberikan keindahan-keindahan 

yang dapat ditangkap melalui indra penglihatan, yaitu dari pola-pola gerak dan 

pola rias dan busana yang digunakan. Lebih dari itu semua, tari Dolalak memiliki 

sebuah pola yang mencerminkan pola kehidupan masyarakat Kabupaten 

Purworejo sebagai sebuah masyarakat yang memiliki kesenian tersebut. Cerminan 

pola kehidupan masyarakatnya tergambar melalui semua bagian yang ada dalam 

tari Dolalak, yaitu dari pola gerak, pola busana, dan pola musik (terutama bahasa 

dalam lirik lagu yang dinyanyikan) memberikan sebuah simbol atau cara 

penyampaian yang unik dari masyarakat Kabupaten Purworejo kepada masyarakat 

luas. Semua yang ada dalam tari Dolalak merupakan sebuah perilaku masyarakat 

Kabupaten Purworejo sebagai sebuah masyarakat yang bersukukan Jawa. Apa 

yang menjadi pola-pola kehidupan bermasyarakat suku Jawa dihadirkan dalam 

tari Dolalak, walaupun tari tersebut memiliki kedekatan dengan sejarah yang 

melatar belakangi terciptanya tarian tersebut, yaitu kedekatannya dengan serdadu 
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Belanda. Sejarah inilah yang membedakan tari Dolalak masyarakat Kabupaten 

Purworejo dengan kesenian lain yang ada di daerah-daerah lainnya di Indonesia. 

Kehidupan masyarakat Kabupaten Purworejo lantas tidak ditinggalkan begitu saja, 

tetapi tetap diolah menjadi satu dengan pola-pola gerak, busana, dan iringan yang 

ada di dalamnya. Pemaknaan tari Dolalak sebagai sebuah identitas masyarakat 

Kabupaten Purworejo memang sangat terlihat dari teks tari yang telah dianalisis 

dan lebih lanjut dibahas pada bagian analisis konteks tarinya. Hubungan yang erat 

antara teks tari Dolalak dan konteks masyarakat Kabupaten Purworejo 

memberikan sebuah pengetahuan bahwa tari Dolalak merupakan suatu tempat 

berkumpulnya nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan masyarakatnya, 

karena tari Dolalak merupakan sebuah perilaku dari masyarakat Kabupaten 

Purworejo. Nilai-nilai tersebut muncul, karena pada awalnya tari Dolalak tercipta 

sebagai suatu usaha untuk menghibur diri masyarakat Kabupaten Purworejo yang 

menjadi serdadu Belanda dengan menirukan gerak yang dilakukan oleh serdadu 

Belanda. Nilai-nilai tersebut adalah nilai kebersamaan, nilai gotong royong, nilai 

toleransi, nilai agama, nilai sosial, nilai kesopanan, dan nilai pendidikan. Pada 

akhirnya, tari Dolalak yang merupakan suatu bentuk identitas masyarakat 

Kabupaten Purworejo merefleksikan suatu bentuk perilaku dari masyarakat 

Kabupaten Purworejo sebagai sebuah masyarakat Jawa yang berbeda dengan 

daerah-daerah lainnya yang ada di Jawa, bahkan yang ada di Indonesia ini. 

Refleksi tersebut merupakan sebuah pola kehidupan masyarakat Kabupaten 

Purworejo yang memiliki banyak sekali nilai-nilai, baik nilai agama, nilai moral, 

nilai sosial, maupun nilai pendidikan yang terus dijunjung tinggi oleh masyarakat 
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Kabupaten Purworejo hingga sekarang. Perbedaan penelitian Sentri Captian 

Ningsih dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti yaitu terletak pada kajiannya, 

penelitian Sentri Captian Ningsih mengkaji tari Dolalak dari Kabupaten 

Purworejo sebagai identitas masyarakat Purworejo, jadi kajian Sentri Captian 

Ningsih menjelaskan bahwa tari Dolalak merupakan suatu bentuk identitas 

masyarakat Kabupaten Purworejo merefleksikan suatu bentuk perilaku dari 

masyarakat Kabupaten Purworejo sebagai sebuah masyarakat Jawa yang berbeda 

dengan daerah-daerah lainnya yang ada di Jawa yang memiliki banyak sekali 

nilai-nilai, sedangkan peneliti mengkaji perkembangan koreografi tari Dolalak 

kreasi Sanggar Tari Prigel di Kabupaten Purworejo. 

Martina Awisti, 2017. Skripsi (Upaya-upaya Pelestarian dan 

Pengembangan Dolalak di Kabupaten Purworejo). Penelitian ini bertujuan 

mendeskripsikan peranan pemerintah maupun masyarakat dalam pelestarian dan 

pengembangan Dolalak di Kabupaten Purworejo. Dolalak merupakan salah satu 

seni pertunjukan tradisi Kabupaten Purworejo. Seni pertunjukan tari ini pada 

awalnya meniru gerakan-gerakan dansa para serdadu Belanda di Purworejo yang 

dalam perjalanan historisnya mengalami perubahan yang ditandai dengan adanya 

beberapa versi Dolalak yang berkembang di Kabupaten Purworejo. Dolalak 

muncul pertama kali pada 1915, pada tahun 1936 Dolalak masuk ke wilayah 

Kecamatan Kaligesing, Desa Kaliharjo. Tahun 1982 berkembang di Desa Mlaran. 

Dolalak masih eksis sampai sekarang karena tidak terlepas dari peranan 

pemerintah dan masyarakat Kabupaten Purworejo. Upaya Pemerintah Kabupaten 

Purworejo dalam pelestarian Dolalak pertama kali dilakukan yaitu dengan 
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memasukkan ke dalam kurikulum Sekolah Dasar (SD) pada tahun 1977. 

Kemudian pada masa berikutnya diadakan festival pada 1996 dan melatih seluruh 

siswa dari SD hingga SMA/SMK untuk menari Dolalak secara masal pada 2010 

sampai 2014. Masyarakat juga mempunyai perhatian khusus terhadap eksistensi 

Dolalak. Sanggar-sanggar tari di Kabupaten Purworejo ada banyak salah satunya, 

Sanggar Tari Prigel mempunyai peranan penting terhadap pelestarian dan 

pengembangan Dolalak. Sanggar Tari Prigel juga mengembangkan Dolalak 

menjadi tari yang lebih dinamis, seperti Bunga Rampai, Bedhol, Lentera Jawa, 

Gojek Maton, Dua Dara, Ndadi, dan Dolalak untuk PAUD. Hasil dari upaya 

melestarikan dan mengembangkan Dolalak adalah Pemerintah Kabupaten 

Purworejo mendaftarkan Dolalak sebagai tari khas Kabupaten Purworejo ke 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tanggal diumumkannya hak cipta 

tersebut adalah 12 Desember 2007 dengan nomor pendaftaran 049926. Upaya-

upaya pelestarian dan pengembangan Dolalak yang dilakukan oleh pemerintah 

dan masyarakat Kabupaten Purworejo menjadikan Dolalak dikenal luas oleh 

masyarakat, tidak hanya terbatas masyarakat Kabupaten Purworejo tetapi juga 

masyarakat di luar Kabupaten Purworejo. Perbedaan penelitian Martina Awisti 

dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti yaitu terletak pada kajiannya, 

penelitian Martina Awisti mengkaji upaya-upaya pelestarian dan pengembangan 

Dolalak di Kabupaten Purworejo, jadi kajian Martina Awisti menjelaskan peranan 

pemerintah dan masyarakat Kabupaten Purworejo dalam melestarikan dan 

mengembangkan Dolalak, sedangkan peneliti mengkaji perkembangan koreografi 

tari Dolalak kreasi Sanggar Tari Prigel Kabupaten Purworejo. 
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2.2 Landasan Teoritis 

Landasan teoritis merupakan teori-teori yang digunakan oleh peneliti 

sebagai landasan penelitian. Landasan teoritis berisi teori-teori dan konsep-konsep 

yang digunakan sebagai landasan kerja penelitian. Teori yang digunakan dapat 

bersumber dari definisi-definisi, konsep-konsep, maupun gabungan dari konsep-

konsep. Teori yang digunakan dalam landasan teoritis harus dipertanggung 

jawabkan melalui kajian sejumlah pustaka yang memuat hasil penelitian dalam 

lingkup topik penelitian yang menggunakan teori terpilih maupun yang 

menggunakan topik berbeda (Syaifudin dkk 2014:9).  

2.2.1 Pengertian Kebudayaan 

Kebudayaan merupakan sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau 

gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia sehingga dalam kehidupan sehari-

hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Kebudayaan secara empirik, senantiasa 

dikaitkan dengan suatu kelompok manusia (masyarakat atau bangsa) yang 

mempunyai seperangkat nilai dan kepercayaan yang merujuk pada cita-cita 

tertentu (Rohidi 2013:3). 

Menurut ilmu antropologi, “kebudayaan” adalah keseluruhan sistem 

gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang 

dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Hal tersebut hampir seluruh tindakan 

manusia adalah “kebudayaan” karena hanya sedikit tindakan manusia dalam 

kehidupan masyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar, yaitu hanya 

beberapa tindakan naluri, beberapa refleks, beberapa tindakan akibat proses 

fisiologi (Koentjaraningrat 2009:144). 
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Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari diartikan dengan hal-hal yang 

menyangkut kesenian. Kesenian merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat 

yang senantiasa hidup sebagai bentuk ekspresi pribadi maupun ekspresi kelompok 

masyarakat. Dalam perkembangannya seni juga dipandang sebagai bagian yang 

mendasar dari kehidupan manusia, terbukti bahwa tidak ada suatu masyarakat di 

dunia yang hidup dan berkembang tanpa kesenian (Jazuli 2011:37). Kesenian 

adalah salah satu penyangga kebudayaan dan berkembang menurut kondisi dari 

kebudayaan itu. 

2.2.2 Pengertian Kesenian 

Kesenian mempunyai peranan tertentu di dalam masyarakat yang menjadi 

ajangnya (Koentjaraningrat 2009:144). Sebagai ungkapan rasa keindahan, 

kesenian tidak hanya menjadi milik orang-orang tertentu tetapi menjadi milik 

semua orang. Kesenian adalah ungkapan kreativitas dari kebudayaan (Kayam 

1981:39), yang berupa ekspresi gagasan ungkapan perasaan manusia dengan 

wujud karya yang bersifat estetis. 

Kesenian rakyat khususnya tari rakyat adalah jenis tari yang hidup dan 

berkembang di kalangan masyarakat kebanyakan bentuk dan tujuan tari 

mencerminkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat dengan ciri-ciri 

bentuk tradisional, merupakan ekspresi kerakyatan, bersifat komunal 

(kebersamaan), pola lantai sederhana, dan sering diulang-ulang (Jazuli 1994:63). 

Kesenian merupakan salah satu unsur dari kebudayaan. Seni memiliki 

unsur estetis atau keindahan. Hal-hal yang diciptakan dan diwujudkan oleh 

manusia, yang dapat memberi rasa kesenangan dan kepuasan dengan penikmat 
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rasa indah, disebut dengan seni (Djelantik 1999:16). Ada kalanya manusia 

membutuhkan suatu wadah untuk menuangkan pemikiran-pemikiran yang mereka 

punya, dari situlah muncul suatu wadah yaitu berkesenian. 

Berkesenian merupakan salah satu perilaku seni yang dilakukan oleh 

masyarakat untuk dapat berkreasi, menuangkan ide-ide kreatif serta 

mengekspresikannya melalui sebuah karya seni. Berkesenian merupakan sesuatu 

yang bersifat kreatif, maka seni merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

manusia untuk menciptakan hal-hal baru baik berupa karya seni baru maupun 

modifikasi. Pada setiap individu atau kelompok masyarakat mempunyai ide-ide 

yang berbeda antar satu dengan yang lain oleh sebab itu, pada setiap daerah 

memiliki ciri dan keunikan masing-masing dalam menciptakan suatu karya yang 

menonjolkan identitas daerah mereka sendiri. Berkesenian adalah salah satu ciri 

utama suatu kebudayaan. 

Menurut KBBI (2011:226) menyebutkan bahwa karya yang diciptakan 

dengan keahlian yang luar biasa yang dapat dilihat didasari segi kehalusan dan 

keindahannya. Seni merupakan kegiatan ekspresi jiwa manusia yang luar biasa 

yang mampu menimbulkan keindahan, sehingga orang penikmatnya mampu 

merasakan kesenangan, kepuasan, kenyamanan, dan kebahagiaan. 

Menurut Rohidi (2011:134) seni merupakan salah satu unsur yang 

senantiasa hadir pada setiap bentuk kebudayaan. Sebagai salah satu elemen 

kebudayaan, seni tidak saja menyentuh dimensi seni melainkan tidak pernah 

terlepas dari masalah keseluruhan kebudayaan. Cara berfikir, suasana cita rasa, 

diafragma pandangan kesejagatan, politik mengurus kehidupan semuanya erat 
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berhubungan dengan gugusan nilai-nilai, makna-makna, moral, keyakinan dan 

kepercayaan, serta pengetahuan secara menyeluruh dalam kebudayaan dimana 

seni itu terkait. Oleh karena itu, pada seni melekat ciri-ciri khas suatu kebudayaan, 

yaitu seni adalah milik bersama yang memiliki seperangkat nilai, gagasan dan 

dasar berpijak bagi tingkah laku berkesenian. Seni didasarkan atas simbol-simbol 

yang mempunyai fungsi tersendiri bagi manusia yang berkenaan dalam tindakan 

di antara mereka. Seni selalu menarik untuk dibicarakan bukan hanya karena 

keindahannya, tetapi terlebih karena pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-

hari, disadari atau tidak manusia tidak lepas dari seni. Keterlibatan masyarakat 

sangat penting, baik sebagai pencipta seni maupun sebagai pengamat seni. Dalam 

sejarah peradaban sejak masa kehidupan primitif, tidak ada masyarakat yang 

hidup tanpa seni. Mengingat manfaatnya bagi masyarakat, tari dapat hidup, 

tumbuh, dan berkembang sepanjang zaman sesuai dengan perkembangan 

kebudayaan (Jazuli 1994:1). 

Istilah “seni” sudah lama dikenal orang meskipun makna sebenarnya 

belum ditemukan secara pasti. Keragaman konsep “seni” terjadi di kalangan para 

pakar. Masing-masing pakar memposisikan dirinya sebagai pencetus konsep 

“seni” yang paling tepat. Nilai ekspresi dalam seni merupakan hasil pengolahan 

cipta, rasa dan karsa. Istilah “berekspresi” dalam seni tari, musik, teater  lebih 

dipahami sebagai ungkapan dalam arti penjiwaan. Suatu definisi seni yang paling 

popular yaitu, seni merupakan segala macam keindahan yang diciptakan manusia, 

definisi seni tersebut menunjukkan adanya hubungan antara seni dengan 

keindahan.Indah menjadi sifat utama dari seni (Jazuli 2008:45). 



22 
 

 
 

Seni sebagai sebuah karya cipta yang menampilkan keindahan sebagai 

hasil realisasi dan ide, imajinasi, fantasi, mimpi, atau bentuk tekanan mental, 

psikis, ketergantungan, ketidakberdayaan, kecemasan, ketakutan dan segala 

bentuk psikologi lainnya, mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam 

konteks sosial dan budaya. Seni dalam pengertian luas mencakup makna yang 

terkait dengan wujudnya, baik sebagai kebudayaan ideal, sistem sosial dalam 

bentuk aktivitas perilaku berpola, maupun benda-benda karya manusia (Seminar 

Nasional Pendidikan Seni 2013:9). 

2.2.3 Pengertian Koreografi 

Istilah koreografi berasal dari bahasa inggris choreography. Koreografi 

berasal dari dua patah kata Yunani, yaitu choreia yang artinya tarian bersama atau 

koor dan graphia yang artinya penulisan. Secara harfiah, koreografi berarti 

penulisan dari sebuah tarian kelompok. Koreografi di dalam tari diartikan sebagai 

pengetahuan penyusunan tari atau hasil susunan tari (Murgiyanto 1983:3). 

2.2.4 Pengertian Tari 

Menurut Royce (2007:2), tari yaitu sebuah seni yang paling tua dan pada 

tari terdapat gerak-gerak ritmis yang mempunyai maksud tertentu. Kata “tari” 

memiliki arti gerakan badan yang berirama, biasanya diiringi bunyi-bunyian 

musik, gamelan (KBBI 2011:532). 

Tari adalah upaya untuk mewujudkan keindahan melalui susunan gerak 

dan irama dalam satuan komposisi gerak untuk menyampaikan pesan tertentu. 

Tari selain sebagai ungkapan ekspresi jiwa manusia yang disalurkan lewat gerak, 
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namun tari juga sebagai bentuk pengalaman keindahan, bentuk simbolis dan 

sebagai bentuk hiburan (Jazuli 2011:29).  

Pada tari dikenal tiga istilah yang mendasari keindahan dalam seni tari, 

antara lain wiraga yang berarti keselarasan gerakan dari anggota tubuh, wirama 

berarti keselarasan dengan irama atau musik iringan, dan wirasa yang mempunyai 

maksud penjiwaan melalui ekspresi terhadap isi dan tema tarian. Tiga istilah 

dalam tari yakni wiraga, wirama, dan wirasa saling terkait satu sama lain 

sehingga menghasilkan sebuah tarian yang kompleks (Hartono 2012:68). 

Menurut Jazuli (1994:70) bahwa tari berdasarkan pola garapannya dapat 

dibagi menjadi dua, yaitu tari tradisional dan tari kreasi. Tari tradisional adalah 

tari yang lahir, tumbuh, berkembang dalam suatu masyarakat yang kemudian 

diturunkan atau diwariskan secara terus menerus dari generasi ke generasi. 

Menurut Soedarsono (1977:29) menyebutkan bahwa tari tradisional yaitu jenis-

jenis tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah yang cukup lama, dan yang 

selalu bertumpu pada pola-pola tradisi yang sudah ada. Tari kreasi adalah jenis 

tari yang koreografinya masih bertolak dari tari tradisional atau pengembangan 

dari pola-pola tari yang sudah ada (Jazuli 1994:75). 

2.2.5 Pengertian Bentuk 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2011:84), kata “bentuk” mempunyai 

arti rupa atau wujud. Bentuk merupakan hasil jalinan antar elemen ekspresi atau 

sebuah perwujudan kongkret (Murgiyanto 1983:34). Bentuk adalah suatu media 

alat komunikasi untuk menyampaikan pesan tertentu kepada masyarakat sebagai 

penerima. Melalui bentuk penonton dapat memahami isi tarian.  
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Bentuk tari akan tampak pada desain gerak dan pola kesinambungan gerak 

yang berlangsung dalam ruang dan waktu. Elemen waktu dalam tari mewujud 

pada gerakan yang memerlukan durasi waktu, panjang-pendek selama proses 

tarian berlangsung dari awal sampai akhir. Sepanjang waktu tarian itulah struktur 

tari terbentuk. Selain itu elemen ruang yang terjadi setiap saat dan gerak (tenaga) 

yang berupa desain gerak dan pola kesinambungan (Jazuli 2008:8). Selain 

elemen-elemen tari yang meliputi unsur gerak, ruang dan waktu, tari juga 

memiliki unsur pendukung untuk sajian tariannya yang mencakup iringan, tema, 

tata rias, tata busana, tata pentas, tata cahaya). 

Berbicara bentuk tidak terlepas dari keberadaan struktur, yaitu susunan 

dari unsur atau aspek (bahan/material baku dan aspek pendukung lainnya) 

sehingga mewujudkan suatu bentuk (Jazuli 2008:7). Anggota tubuh kita 

merupakan struktur yang terdiri atas kepala, badan, lengan, tangan, jari-jari tangan 

dan kaki dan sebagainya dapat menghasilkan suatu bentuk gerak yang indah dan 

menarik apabila ditata, dirangkai dan disatukan ke dalam sebuah kesatuan susunan 

gerak yang utuh serta selaras dengan unsur-unsur pendukung penampilan tari.  

2.2.5.1 Tema 

Tema adalah pokok pikiran utama atau gagasan utama (ide dasar) yang 

terkandung dalam sajian tari Jazuli (1994:14). Menurut Jazuli (2008:19) 

mengemukakan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai sumber tema, antara 

lain: 1) Pengalaman hidup pribadi seseorang dengan segala peristiwa yang 

dialami, seperti: Kesenangan, kekecewaan, kesombongan, ketamakan, dan 

sebagainya; 2) Kehidupan binatang dengan sifat dan perangainya; 3) Kejadian 
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sehari-hari di sekitar kita atau lingkungan masyarakat seperti kejahatan, 

keresahan, dan sebagainya; 4) Cerita-cerita rakyat atau legenda suatu wilayah 

seperti Sangkuriang, Legenda Banyuwangi dan Timun Mas; 5) Sejarah dari 

seorang tokoh tertentu, seperti Gajah Mada, RA. Kartini, Sunan Kalijaga, dan 

sebagainya; 6) Karya sastra, seperti epos Ramayana dan Mahabarata; 7) Upacara-

upacara tradisional, seperti upacara keagamaan dan upacara adat; 8) Pemahaman 

dari seni lainnya, seperti drama, musik, sastra, dan sebagainya. 

 2.2.5.2 Gerak 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011:155), “gerak” memiliki 

peralihan tempat atau kedudukan, baik hanya sekali maupun berkali-kali. Menurut 

Jazuli (1994:5) gerak tari merupakan hasil dari proses pengolahan seperti stilasi 

(digayakan) dan distorsi (pengubahan), yang kemudian melahirkan dua jenis 

gerak, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak murni (pure movement) 

disebut gerak wantah yakni yang disusun dengan tujuan untuk mendapatkan 

bentuk artistic (keindahan) dan di dalam geraknya tidak mempunyai maksud-

maksud tertentu. Gerak maknawi (gesture) atau gerak tidak wantah merupakan 

gerak yang mengandung arti atau maksud tertentu dan telah distilasi (dari wantah 

menjadi tidak wantah). 

Tenaga di dalam gerak melibatkan ruang dan waktu. Artinya gejala yang 

menimbulkan gerak adalah tenaga, bergerak berarti memerlukan ruang dan 

membutuhkan waktu ketika proses gerak berlangsung, oleh karena itu gerak 

adalah pertanda kehidupan (Jazuli 2016:41). Reaksi manusia terhadap kehidupan, 
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situasi, dan kondisi serta hubungannya dengan manusia lainnya terungkap melalui 

gerak. 

Menurut Murgiyanto (1983:22) menyebutkan bahwa gerak mempunyai 

tiga buah aspek, yaitu: 1) ruang; 2) waktu; dan 3) tenaga. Ruang merupakan 

sesuatu yang berkaitan dengan pernyataan setting dan penggunaan tempat dalam 

pentas (MD Slamet dalam Rahayu 2015:25). Pendapat lainnya mengenai ruang 

dikemukakan oleh Murgiyanto (1983:23) bahwa seorang penari hendaknya 

mampu mengontrol penggunaan ruang sehingga dapat memperbesar kekuatan 

gerak yang dilakukan oleh penari karena gerak penari berinteraksi dengan ruang. 

Ruang memliki aspek-aspek pendukung di dalamnya, antara lain: 1) garis: 

serangkaian gerak yang dilakukan oleh penari sehingga dapat memberikan kesan 

berbagai macam garis, seperti garis lengkung, garis lurus, dan garis menyilang; 2) 

volume: besar kecilnya ukuran gerak yang dilakukan oleh penari; 3) arah: gerak 

yang dilakukan ke arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri, serong 

kiri, dan serong kanan; 4)level: tingkatan dalam gerak memiliki ketinggian yang 

berbeda, seperti rendah, tinggi, dan sedang; 5) focus pandang: arah pandangan 

yang ditimbulkan pada saat penari sedang berada di atas pentas; 6) pola lantai: 

bentuk-bentuk yang dihasilkan oleh formasi penari kelompok yaitu segitiga, 

lingkaran, huruf V, dan sebagainya (Murgiyanto 1983:23-25).  

Waktu merupakan salah satu elemen gerak tari yang mencakup cepat 

lambat, kontras, berkesinambungan, dan rasa berlalunya waktu sehingga dapat 

dipergunakan secara efektif (Murgiyanto 1983:25). Pada waktu, terdapat elemen-

elemen pendukung di dalamnya, antara lain: 1) tempo: kecepatan yang berasal 
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dari gerakan tubuh; 2) meter: ketukan dalam gerakan yang dilakukan oleh penari; 

ritme: keteraturan gerak penari yang saling berkesinambungan (Murgiyanto 

1983:26). 

Tenaga dalam gerak tari dibutuhkan penari agar dapat melakukan gerakan 

halus, lincah atau bahkan gerakan yang berat. Tenaga memiliki faktor-faktor 

pendukung di dalamnya, antara lain: 1) intensitas: banyak sedikitnya tenaga yang 

dikeluarkan penari ketika bergerak; 2) tekanan/aksen: apabila ada penggunaan 

tenaga yang tidak merata saat bergerak, digunakan untuk membedakan antara pola 

gerak yang satu dengan pola gerak lainnya; 3) kualitas: cara untuk menggunakan 

dan menyalurkan tenaga ketika bergerak (Murgiyanto 1983:28). 

2.2.5.3 Iringan 

Irama adalah gabungan ritme (pola gerak suara) dan tempo (kecepatan) 

yang teratur mengalir, dan memunculkan aksen secara tetap (Prihatini 2007:34). 

Setiap bentuk tari memiliki irama gerak yang berbeda antara tari satu dengan 

tarian lainnya. Seorang penari harus mengetahui kapan suatu gerakan yang jatuh 

pada instrumen gong atau kendang. 

Pada dasarnya hubungan antara musik dan tari terletak pada adanya aspek 

yang sama yaitu ritme, melodi dan harmoni. Ritme mengandung degupan dari 

musik yang pada umumnya berupa aksen yang diulang secara teratur. Melodi 

adalah beberapa nada yang diatur berderet secara musikal. Sedangkan harmoni 

diartikan sebagai perpaduan nada-nada yang berbunyi serempak atau secara 

bersama-sama. 
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Keberadaan bentuk, gerak, dan irama di dalam tari lahir dari jiwa manusia. 

Jiwa adalah istilah abstrak. Jiwa merupakan satu kesatuan yang unik dari kesan-

kesan, intuisi-intuisi, dan keyakinan-keyakinan yang menafsirkan seluruh 

pengalaman (Jazuli 2008:11).  

Musik merupakan ungkapan seni yang memiliki unsur dasar yaitu suara. 

Nada, irama, melodi, syair merupakan satu kesatuan di dalam musik yang tidak 

dapat dipisahkan (Prihatini 2007:34). Musik dan tari merupakan pasangan yang 

tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Keduanya saling berhubungan karena 

keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu dorongan atau naluri ritmis. 

Menurut Jazuli (2008:14) menelaah tentang fungsi musik, antara lain: 1) 

sebagai pengiring tari, 2) sebagai pemberi suasana, 3) sebagai ilustrasi tari. 

Sebagai pengiring tari berarti peranan musik hanya untuk mengiringi atau 

menunjang penampilan tari, sehingga tak banyak ikut berandil dalam isi tariannya. 

Namun, musik tetap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tari. Sebagai 

pemberi suasana biasanya digunakan pada pertunjukan dramatari. Pada fungsi ini, 

musik digunakan untuk mewujudkan suasana-suasana tertentu seperti suasana 

agung, suasana sedih, gembira, tenang, bingung, suasana gaduh, dan sebagainya. 

Sebagai ilustrasi tari dapat dijelaskan bahwa musik diperlukan hanya pada bagian-

bagian tertentu dari keseluruhan sajian tari, bisa hanya berupa pengantar sebelum 

tari disajikan, bisa hanya bagian depan dari keseluruhan tari, atau hanya bagian 

tengah dari keseluruhan sajian tari (Jazuli 1994:10-12). 
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2.2.5.4 Tata Rias 

Bagi penari, rias merupakan hal yang sangat penting. Fungsi rias antara 

lain untuk mengubah karakter pribadi menjadi karakter tokoh yang sedang 

dibawakan, untuk memperkuat ekspresi, dan untuk menambah daya tarik 

penampilan. Tata rias panggung berbeda dengan rias untuk sehari-hari. Dalam rias 

panggung dibedakan menjadi dua yaitu rias panggung tertutup dan rias panggung 

arena/terbuka. Jika tata rias panggung tertutup hendaknya menggunakan riasan 

yang lebih tebal dan tegas karena jarak pandang penonton agak jauh, sedangkan 

tata rias panggung terbuka menggunakan rias tidak terlalu tebal ini dikarenakan 

sering kali penonton melihat dari jarak yang dekat (Jazuli 2008:23). 

2.2.5.5 Tata Busana  

Fungsi busana tari adalah untuk mendukung tema atau isi untuk 

memperjelaskan peranan dalam suatu sajian tarian. Busana tari bukan hanya 

sekedar menutup bagian tubuh, melainkan juga harus dapat mendukung desain 

ruang pada saat penari sedang menari. Bentuk-bentuk pada busana tari juga biasa 

digunakan sebagai identitas daerah dan darimana asal tari tersebut. Penataan dan 

penggunaan busana tari mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Busana tari hendaknya nyaman dipakai dan enak untuk dilihat oleh penonton. 

2. Penggunaan busana juga harus memperhatikan tema dari tari itu sendiri. 

3. Penataan hendaknya dapat merangsang imajinasi penonton. 

4. Desain busana harus memperhatikan bentuk gerak tariannya agar tidak 

menggangu. 

5. Busana dapat memberi proyeksi bagi penari. 
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6. Perpaduan warna-warna sangat penting untuk disesuaikan jika ada efek cahaya 

digunakan (Jazuli 2008:20-21). 

2.2.5.6 Tata  Lampu/Cahaya 

Menurut Jazuli (2008:29) menjelaskan bahwa sarana dan prasarana yang 

ideal bagi sebuah pertunjukan tari adalah bila gedung pertunjukan telah dilengkapi 

dengan peralatan yang menunjang penyelenggaraan pertunjukkan, khususnya tata 

lampu (lighting). Sebuah penataan lampu dapat dikatakan berhasil apabila dapat 

memberikan kontribusi-kontribusi pada objek yang ada di atas panggung sehingga 

terlihat hidup dan mendukung sajian tari. Tata lampu dalam pertunjukan tari dapat 

memperjelas penyampaian maksud sajian tari. Penggunaan lighting dapat 

memberi gambaran yang pas terkait suasana, latar tempat dalam sebuah 

pertunjukan tari. 

2.2.5.7 Tata Suara 

Menurut Jazuli (2008:29) menjelaskan bahwa kehadiran tata suara yaitu 

untuk mengatur suara dalam pertunjukkan tari. Penataan suara dapat dikatakan 

berhasil bila dapat menjadi jembatan komunikasi antara pertunjukkan dengan 

penontonnya, artinya penonton bisa mendengar dengan baik dan jelas tanpa 

gangguan apapun sehingga terasa nyaman. 

2.2.5.8 Pelaku 

Menurut Cahyono (2006:64-65) menjelaskan dalam seni pertunjukan 

memiliki pelaku yang berbeda-beda, ada pelaku pertunjukan yang anak-anak, 

remaja, dan dewasa. Jumlah pelaku yang melaksanakan seni pertunjukan juga 

bervariasi. Seni pertunjukan tertentu menggunakan jumlah pelaku tunggal atau 
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berpasangan bahkan dengan jumlah pelaku yang besar atau kelompok. Pelaku 

tunggal yaitu pelaku sebuah seni pertunjukan yang tampil seorang diri, pelaku 

berpasangan berarti dua orang yang menampilkan sebuah seni pertunjukan, 

sedangkan pelaku kelompok merupakan pelaku sebuah seni pertunjukan yang 

berjumlah lebih dari dua orang. 

2.2.5.9 Tempat 

Suatu pertunjukan apapun bentuknya selalu memerlukan tempat atau 

ruangan yang digunakan untuk menyelenggarakan pertunjukan itu sendiri. Di 

Indonesia dapat dikenal bentuk-bentuk tempat pertunjukan atau pentas, seperti 

lapangan-lapangan tertentu atau arena terbuka, di pendopo, dan pemanggungan 

atau stagging (Jazuli 2008:25). 

2.2.5.10 Properti 

Properti merupakan suatu alat yang digunakan sebagai pelengkap 

pertunjukan yang membawakan makna sesuai dengan fungsi penggunaannya pada 

kesempatan di area pergelaran (Kusmayati dalam Wijayadi 2000:173). Menurut 

Hermien (2000:176), properti yang kadang-kadang menjadi kelengkapan 

pertunjukan membawakan makna sesuai dengan fungsi penggunaannya pada 

kesempatan di arena pergelaran. 

2.2.6 Tari Dolalak 

Tari Dolalak adalah kesenian khas mayarakat Kabupaten Purworejo yang 

mulai dikenal oleh masyarakat Desa Sejiwan Kecamatan Loano sejak tahun 1915. 

Menurut pendapat Moelyohadiwinoto (1993:11) Dolalak merupakan kesenian 

yang diilhami dari kegiatan para serdadu Belanda saat berbaris atau berlatih 
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kemiliteran maupun saat beristirahat yaitu berdansa dan menyanyi, kemudian oleh 

masyarakat pribumi yang bekerja pada pemerintah Belanda gerak-gerak tersebut 

ditiru dan dikembangkan yang dipelopori oleh Duliyat, Rejotaruno, dan 

Ronodimejo.  

Menurut Bastomi (1986:45), seni tradisi rakyat berasal dari improvisasi 

dan spontanitas sekelompok orang, lahir di tengah masyarakat, tidak diketahui 

penciptanya yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. 

Pemberian nama Dolalak diambil dari bunyi nada lagu yang dinyanyikan untuk 

mengiringi geraknya yaitu nada do-la-la dan karena pengaruh pengucapan lidah 

Jawa menjadi Ndolalak atau Dolalak (Suryo 1985:65).  

Busana Dolalak yaitu kemeja lengan panjang hitam dipadu dengan celana 

pendek yang juga berwarna hitam dengan atribut mirip atribut Tentara Belanda, 

topi, selendang (sampur), kaca mata hitam dan kaos kaki (Moelyohadiwinoto 

1993:11). Musik yang mengiringi Dolalak merupakan musik yang sederhana 

terdiri dari jidur, terbang dan kendang dengan teknik memainkan sederhana pula. 

Musik Dolalak hanya berfungsi sebagai pengiring karena Dolalak bukan tari 

bertema sebagaimana dikemukakan oleh (Hadi 2003: 52) bahwa musik sebagai 

iringan ritmis yaitu mengiringi tari sesuai dengan ritmis geraknya. Menurut 

(Subandi 2003: 26) bentuk sajian tari terdiri dari awal (maju beksan), inti sajian, 

dan mundur beksan. Maju beksan yaitu keadaan saat penari masuk ke tempat 

pertunjukan, inti sajian yaitu bagian utama dari penyajian tari yang dapat 

menggambarkan tema sedang mundur beksan yaitu bagian akhir dari penyajian 

yang ditandai dengan penari meninggalkan tempat pertunjukan. Sajian Dolalak 
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diawali dengan pembukaan yaitu iringan berbunyi semua penari duduk bersila di 

arena pertunjukan, pada lagu kedua semua penari melakukan gerak-gerak tari 

bersama-sama hingga beberapa lagu. Adegan berikutnya tarian dilakukan 

berpasangan, trio, dan kwartet. Pada puncak sajian tarian dilakukan secara tunggal 

dan penari tersebut akan trance (Moelyohadiwinoto 1993: 23). 

Tempat pertunjukan tari bisa menggunakan panggung bisa tidak 

menggunakan panggung. Bentuk panggung (pentas) mengalami perkembangan 

Supriyanto (1980:31). Cara pementasan dilihat dari segi arsitekturnya dibedakan 

menjadi 2 yaitu : 

a. Arsitektur pentas prosenium yaitu bentuk pentas yang menggunakan bingkai 

pentas yang akan membedakan tempat penonton dan pemain. 

b. Arsitektur pentas non prosenium yaitu tempat pentas yang tidak menggunakan 

bingkai pentas jadi tempat penonton dan tempat pemain tidak ada batasan yang 

pasti contohnya pentas di arena terbuka seperti lapangan yang mana penonton 

bebas menyaksikan pertunjukan dengan cara melingkar atau membentuk huruf U, 

L atau segitiga. 

2.2.7 Perkembangan 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2011:234), perkembangan berasal dari 

kata “kembang” yang mempunyai arti berkembang, mengembang, mekar terbuka 

atau terbentang, menjadi besar, menjadi luas, menjadi bertambah sempurna. 

Perkembangan merupakan sebuah proses berkembang sehingga menjadi besar, 

luas dan menjadi lebih sempurna dari. Tari dapat hidup, tumbuh, dan berkembang 

sepanjang zaman sesuai dengan perkembangan kebudayaan manusia. 

Perkembangan atau perubahan yang terjadi pada tari sangat ditentukan oleh 
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kepentingan dan kebutuhan masyarakat pendukungnya. Perubahan pola pikir 

masyarakat berpengaruh terhadap fungsi dan struktur tari, dan tari akan senantiasa 

menyesuaikan dengan konteks zamannya (Jazuli 2008:1). 

Menurut Sumaryono (2011:22) perkembangan yaitu terjadinya perubahan 

sesuai dengan tingkatan dan kondisi sosial yang mempengaruhinya. 

Perkembangan dan perubahan kebudayaan bersifat evolusi (cultural evolution). 

Evolusi itu sendiri ada dua proses sifatnya, pertama proses bersifat microscopic, 

yaitu suatu proses evolusi yang dapat diamati secara detail dan kedua proses yang 

bersifat macroscopic, yaitu suatu proses yang diamati pada perubahan-perubahan 

yang tampak besar. Terjadinya perkembangan dan perubahan kebudayaan 

disebabkan dan melalui beberapa proses, yaitu: 1) Difusi: Proses persebaran 

kebudayaan-kebudayaan secara geografis yang diakibatkan oleh perpindahan 

manusia-manusianya. 2) Akulturasi: Suatu proses belajar unsur-unsur kebudayaan 

asing oleh suatu warga masyarakat, yang kemudian kebudayaan asing tersebut 

terolah ke dalam kebudayaan asli. 3) Asimilasi: Bertemunya orang-orang dengan 

latar belakang kebudayaan berbeda-berbeda yang menyebabkan perubahan wujud 

dan menghasilkan suatu budaya campuran. 4) Inovasi: Mulai digunakan aturan-

aturan baru. Penelitian ini mengarah pada perkembangan bersifat evolusi, yang 

berkembang secara bertahap dari bentuk yang masih asli lalu terus mengalami 

perubahan bentuk sehingga menjadi bentuk yang lebih sempurna. 

2.2.8 Sanggar Tari 

Sanggar merupakan tempat melakukan kegiatan dalam berbagai bidang 

kegiatan. Ada banyak sanggar yang dikenal masyarakat seperti sanggar musik, 
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sanggar rias, sanggar senam, sanggar lukis, dan sanggar tari. Sanggar Tari adalah 

sarana melakukan aktivitas berkesenitarian oleh sekelompok orang yang meliputi 

pelestarian, penelitian dan kerjasama (Hartono 1984:132). Sanggar tari sangat 

diperlukan kehadirannya oleh masyarakat, seniman, dan pemerintah sebagai 

sarana untuk menumbuh kembangkan kesenian tari di Indonesia. 

Sanggar tari diharapkan sebagai tempat melestarikan kesenian tari baik 

seni tari tradisi maupun seni tari modern, sebagai tempat pelatihan proses belajar 

mengajar serta tempat beberapa seniman berkreativitas pada seni khususnya tari, 

dan sebagai tempat penelitian dan apresiasi. 

 

2.3 Kerangka Berfikir 

Bagan 1. Kerangka Berpikir 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Nimas Agustin Purwaningtyas, 20 Agustus 2016) 

Tari Dolalak Kreasi 

Bentuk Pertunjukan: 

1. Tema 

2. Gerak 

3. Iringan 

4. Tata rias 

5. Tata Busana 

6. Tata Cahaya 

7. Tata Suara 

8. Pelaku 

9. Tempat  

10. Properti 

PERKEMBANGAN KOREOGRAFI 
TARI DOLALAK KREASI 

SANGGAR TARI PRIGEL PRIGEL 
DI KABUPATEN PURWOREJO 
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Keterangan:  

Berdasarkan bagan di atas, pokok bahasan utama dalam penelitian ini 

adalah tari Dolalak di Sanggar Tari Prigel yang diteliti dari sudut 

perkembangannya. Tari Dolalak merupakan tarian rakyat Kabupaten Purworejo. 

Gerak, maupun kostumnya mengikuti serdadu Belanda. Kabupaten Purworejo 

memiliki banyak grup maupun sanggar yang mengembangkan tari Dolalak, yang 

salah satunya yaitu Sanggar Tari Prigel. Sanggar Tari Prigel menciptakan kreasi 

tari Dolalak yang di dalam bentuk pertunjukannya membahas mengenai aspek-

aspek tari, antara lain: Tema, gerak, iringan, tata rias, tata busana, tata cahaya, tata 

suara, pelaku, tempat dan properti. Perkembangan zaman membuat tari Dolalak 

kreasi Sanggar Tari Prigel di Kabupaten Purworejo mengalami perubahan-

perubahan yang bertujuan mengembangkan dan menyempurnakan, sehingga 

terjadinya “Perkembangan Koreografi Tari Dolalak Kreasi Sanggar Tari Prigel di 

Kabupaten Purworejo”. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perkembangan Koreografi Tari 

Dolalak Kreasi Sanggar Tari Prigel di Kabupaten Purworejo, dapat diambil 

simpulan bahwa bentuk tari Dolalak di Sanggar Tari Prigel Kabupaten yaitu tari 

Dolalak kreasi. Kreasi Sanggar Tari Prigel yaitu menciptakan bentuk tari Dolalak 

Paket Padat yang merupakan garapan Sanggar Tari Prigel dengan memadatkan 

dan memberikan variasi-variasi dalam pertunjukannya. Pemadatan di dalam 

kemasan dilakukan dengan mengimitasi gerakan trance, sehingga waktu durasi 

pertunjukan lebih sedikit dan bisa dipentaskan untuk acara-acara tetentu yang 

terbatas oleh waktu. Variasi-variasi pertunjukan terlihat jelas dalam penampilan 

tata busana Tari Dolalak Sanggar Tari Prigel, gerak dan variasi-variasi syair lagu 

dalam permainan tempo di dalam iringannya. Variasi pada pakaian, berubah 

bentuk yang tadinya berlengan panjang, menjadi lengan pendek lalu menjadi 

tanpa lengan dengan warna dasar pakaian yang tidak lagi hitam tapi warna merah 

dan hijau. Variasi pada gerak terlihat adanya pengembangan gerak dari gerakan 

asli yang mejadi dikembangkan menjadi gerakannya lebih cepat atau lebih lambat 

lalu diberikan penambahan gerakan bahu yang digetarkan dan gerakan pinggul. 

Variasi pada syair lagu, syair disesuaikan dengan tema yang diangkat. Variasi 

pada tempo, adanya perubahan tempo baik tempo lambat menjadi cepat maupun 

tempo cepat menjadi lambat. Bentuk tari Dolalak Sanggar Tari Prigel mengalami 

3 perkembangan yaitu pada tahun 2003, 2012 dan 2014. Perkembangan tahun 
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2003 menyiptakan tari Bedhol (Bedhaya Dolalak). Tari Bedhol merupakan tari 

Bedhaya Dolalak yang disusun oleh Melania Sinaring Putri S.Sn. Perkembangan 

tahun 2012 menciptakan tari Dolalak Lentera Jawa. Tari Dolalak Lentera Jawa 

merupakan tari yang disusun oleh Melania Sinaring Putri, Dorotea Quin, Singgih 

Winarto, Agung Widagdo. Tari Dolalak Lentera Jawa disusun untuk mewaliki 

Jawa Tengah dalam Duta Seni se-Jawa, Bali, dan Lampung. Perkembangan tahun 

2014 menciptakan tari Dolalak Lentera Jawa II. Tari Dolalak Lentera Jawa II 

merupakan tari yang disusun oleh Melania Sinaring Putri, Singgih Winarto. Tari 

Dolalak Lentera Jawa II disusun untuk mewailiki Indonesia dalam Festival 

Internasional.  

5.2 Saran 

Saran kepada Sanggar Tari Prigel Kabupaten Purworejo yaitu 

dokumentasi. Diharapkan Sanggar Tari Prigel dapat membuat dokumentasi 

tertulis tentang Sanggar Tari Prigel, tari Dolalak Paket Padat dan membuat 

dokumentasi pribadi baik itu berupa foto maupun video dalam setiap 

pertunjukkannya. Dokumentasi pribadi milik Sanggar Tari Prigel diharapkan bisa 

menjadi sumber belajar bagi peneliti selanjutnya maupun masyarakat. 
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