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ABSTRAK   

Wahyuningsih, Nurul. 2006.  Analisis Fungsi Tata Hubungan Motif Gerak pada Struktur 
Tari Jaran Dor di Desa Klerek Kota Batu. Skripsi. Program Studi 
Pendidikan Seni Tari, Jurusan Seni dan Desain, Fakultas Sastra 
Universitas Negeri Malang. Pembimbing : (1) Drs. Robby Hidayat. M, Sn, 
(II) Dra. E. Woro Suprihatin DP  

Kata Kunci : Tari Jaran Dor Krida Budhaya, Gerak Tari, Pola Kontruksi.   

Tari Jaran Dor Krida Budhaya di desa Klerek kota Batu, merupakan tari 
tradisional kerakyatan yang menggunakan motif gerak dengan hubungan memiliki 
fungsi-fungsi tersendiri dan geraknya ditekankan pada instrumen jidor. Selain geraknya, 
tari jaran Dor memiliki karakteristik pada kostum, yaitu dengan memakai kostum dari 
bahan goni.  

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan dokumen yang relatif lengkap tentang 
tari tradisional yang berkembang di desa Klerek yaitu analisis fungsi motif gerak dan dan 
tata hubungan pada struktur tari jaran Dor Krida Budaya di desa Klerek kota Batu.  

Penelitin dilakukan di desa Klerek, kota Batu dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif. Instrumen yang digunakan adalah alat tulis, tape recorder, kamera, dengan 
metode wawancara dan metode observasi yang mana sumber data berasal dari seniman 
tari jaran Dor Krida Budhaya yaitu pelatih gerak dan penabuh instrumen musik.  

Hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : 
1. Tari jaran Dor Krida Budhaya adalah tari yang diciptakan oleh bapak Kastu 

sekitar tahun 1979 dengan menggunakan motif gerak pada ketangkasan kaki 
sebagai dasar gerak tari jaran Dor Krida Budhaya. 

2. Struktur gerak tari Jaran Dor Krida Budhaya yang terdiri dari 3 gugus, 9 kalimat 
gerak dengan jumlah pengulangan 12 kali, 13 fase gerak dengan jumlah 
pengulangan 15 kali, dan 23 motif gerak dengan pengulangan 15 kali. 

3. Fungsi tata hubungan motif gerak pada tari Jaran Dor adalah sebagai gerak 
pembuka, sebagai gerak penghubung antara motif yang satu dengan motif 
berikutnya, sebagai penyampaian informasi kepada penonton bahwa awal gerak 
dibuka dan ditutup, serta ditutup sebagai gerak simbolik dengan penggambaran 
kuda sedang berjalan, berlari menghindar dan lainnya.  


