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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 koreografinya, sedangkan tujuan 
penelitian ini yaitu mendeskripsikan profil Tari Dolalak di Sanggar Tari Prigel Kabupaten 
Purworejo. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif sedangkan sasaran penelitian 
adalah Profil Tari Dolalak di Sanggar Tari Prigel Kabupaten Purworejo. Lokasi penelitian yang 
beralamatkan di Jl. Kali Kepuh  No.24, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Sumber 
data yang digunakan pada penelitian menggunakan data kualitatif berdasarkan fakta-fakta yang 
ada data yang di peroleh melalui sumber informasi dari lapangan dan dokumentasi berupa foto-
foto,CD. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan model analisis 
interaktif yaitu reduksi data yang diperoleh dari lapangan, penyajian data, data di reduksi dan 
ditarik kesimpulan. 

Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa perkembagan Tari Dolalak di Kabupaten 
Purworejo sejak tahun 1915, tari ini diilhami oleh kegiatan-kegiatan para serdadu Belanda 
seperti baris-berbaris, pencak silat, berdansa atau bernyanyi di dalam tangsi. Urutan gerak Tari 
Dolalak yang meliputi gerak ngetol, siak, pencik, mbandul dan sebagainya. Pola lantai dalam tari 
seperti membuat variasi lingkaran, variasi arah hadap, garis diagonal dan segi tiga. Musik 
pengiring dalam tari yang digunakan dinamika dan tempo, lambat, sedang dan cepat. Sedangkan 
alat musik pengiring dalam tari adalah kendhang, kemprang dan jidhur. Rias dan busana dalam 
Tari Dolalak, busana memakai baju hem lengan panjang, celana ¾  memakai topi pet dengan 
dasar warna hitam, di tambah sampur, memkai kaos kaki, dan kaca mata. Dalam Tari Dolalak 
menggunakan rias cantik karena tidak ada penokohan dalam tari. Durasi pementasan tari dolalak 
paket padat berdurasi 10-25 menit, tempat pertunjukan dilaksanakan di lapangan, pendopo, 
panggung, dan halaman rumah.  

 Dari simpulan saran, Tari Dolalak pertama kali dikenal masyarakat purworejo pada 
tahun 1915 dan diajarkan oleh R Tjiptosiswoyo. Kemudian di kembangkan oleh F Untarinigsih 
pada tahun 1994. Diharapkan  sanggar tari prigel dapat melahirkan penari baru yang lebih lincah 
dan handal dan tetap berkarya mengajarkan ke genari penari berikutnya. Pemerintah Kabupaten 
Purworejo diharapkan memberikan fasilitas, sarana dan peralatan yang lebih memadai. 
Mengkreasikan Tari Dolalak paket padat menjadi Tari Dolalak berpasangan antara penari putra 
dan penari putri. 
 

 


