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ABSTRAK  

Wahyu, Eko, Dwi. 2006. Tari Gelipang Studi Struktur Gerak Tari Gelipang Karakan 
Desa Jarit, Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Skripsi. Program 
Studi Pendidikan Seni Tari, Jurusan Seni dan Desain, Fakultas Sastra 
Universitas Negeri Malang. Pembimbing : (I) Drs. Robby Hidayat, M.Sn, (II) 
Dra. Ninik Harini.   
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Tari Gelipang Karakan di Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten 
Lumajang, merupakan tari tradisional kerakyatan yang menggunakan motif gerak 
pencak silat. Gerakan tari Gelipang Karakan yang berupa gerak tari puncak silat ini 
menarik untuk dikaji, karena merupakan salah satu bentuk tari yang menggunakan 
gerak pencak silat di Kabupaten Lumajang.  

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan dokumentasi yang relatif lengkap 
tentang tari tradisional yang berkembang di Kabupaten Lumajang yaitu tari Gelipang 
Studi struktur gerak Tari Gelipang Karakan Desa Jarit, Kecamatan Candipuro 
Kabupaten Lumajang. 

Penelitian ini di lakukan di Desa Jarit, Kecamatan Candipuro Kabupaten 
Lumajang, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Instrumen yang digunakan 
adalah alat tulis, tape recorder, kamera, handycam, dengan metode wawancara dan 
metode observasi yang mana sumber data berasal dari seniman Tari Gelipang Karakan 
yaitu pelatih gerak dan penabuh instrumen musik yang dilengkapi dengan VCD 
sebagai sumber pendukung. 

Hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : (1) Tari Gelipang 
Karakan adalah tari yang diciptakan oleh K.H Buyah sekitar tahun 1918 dengan 
menggunakan motif gerak pencak silat sebagai dasar gerak tari Gelipang Karakan, (2) 
Struktur penyajian tari yang terdiri dari gerak yang terdapat dalam tari Gelipang 
Karakan adalah gerak pencak silat seperti tangkisan dan elakan, musik yang dipakai 
adalah berupa instrumen musik sederhana yaitu 1 jidor, 2 ketipung lanang wedok, 4 
buah terbang, 1 rebana dan 1 kecrek serta diiringi dengan vokal, tata rias 
menggunakan rias cantik dan tata busananya dsesuaikan dengan gerak tari Gelipang 
Karakan serta tempat pertunjukkannya di arena terbuka, (3) Struktur gerak tari 
Gelipang Karakan yang terdiri dari 3 gugus gerak, 15 kalimat gerak dengan jumlah 
pengulangan 33, 17 frase gerak dengan jumlah pengulangan 36, dan 24 motif gerak 
dengan jumlah pengulangan 163.      
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