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ABSTRAK  

Wulan, Dyah Retno. 2006. Pandangan Mubalig terhadap Seni Tari (Studi 
Kasus Pada 5 Mubalig Di Kota Malang). Skripsi, Jurusan Seni 
dan Desain, Program Pendidikan Seni Tari, Fakultas Sastra 
Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Ida Siti 
Herawati (II) Dra. Endang Woro Suprihatin D.P.  
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Mubalig adalah seorang manusia yang terpilih menjadi ahli agama, dengan 
kewajiban untuk mensyiarkan Agma Islam. Oleh karena itu seorang mubalig 
haruslah seorang yang bijaksana dalam menentukan pendapatnya.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 
pandangan mubalig terhadap (1) jenis-jenis tari, (2) gerakan-gerakan tari, (3) 
kostum tari, (4) tema-tema tari, dan (5) penari dalam seni tari.  

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif pada 5 
orang mubalig. Pemilihan mubalig atau informan di dasarkan atas penunjukan dari 
Depag Kota Malang. Data diperoleh melalui wawancara mendalam. Sedangkan 
analisis data menggunakan analisis dengan pola interaktif.  

Hasil penelitian ini dapat dipaparkan: (1)Mubalig menyatakan bahwa 
jenis-jenis tari merupakan produk budaya yang boleh dilakukan, tetapi dengan 
batas norma agama Islam. Ada juga mubalig yang menyatakan bahwa tari tidak 
boleh dilakukan apabila dipertontonkan dengan memamerkan tubuhnya saja 
(penari perut) didepan khalayak umum.  (2) Ragam gerakan-gerakan tari dinilai 
para mubalig sebagai kekayaan budaya. Gerakan-gerakan tari disesuaikan dalam 
koridor syariat Islam. (3) Ragam kostum tari dipandang para mubalig sebagai 
ragam budaya. Kostum dikatakan Islami bila tidak melanggar syariat Islam. (4) 
Mubalig menyatakan tema tari disesuaikan dengan batas norma agama. Atau tema 
tari dapat digunakan sebagai media dakwah untuk mensyiarkan agama. (5) Penari 
lelaki dan penari perempuan diperbolehkan, tetapi dalam batas norma agama   

Saran-saran yang disampaikan peneliti antara lain: (1) bagi penari dalam 
mengemas karya tarinya disesuaikan dengan kepercayaan agamanya, khususnya 
penari perempuan yang beragama Islam bisa mengetahui batas-batas norma 
agama (2) bagi Jurusan Seni dan Desain khususnya Program Pendidikan Seni 
Tari, mahasiswa tetap diberi kebebasan berkarya tari yang disesuaikan dengan 
kepercayaan agamanya.  


