
 
 

i 
 

ABSTRAK 

 

Valent Rumatha Pariama Tarihoran, NIM : 2113142080. Tortor Pining Anjei 

Pada Masyrakat Simalungun Kajian Terhadap Etika Dan Estetika. Skripsi. 

Medan : Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan, 2016. 

 

Tortor Pining Anjei adalah tari hiburan pada masyarakat Simalungun. Tortor 

merupakan tari kreasi yang  ini diangkat dari cerita rakyat Simalungun.  Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Bentuk dan  Etika dan Estetika Tortor 

Pining Anjei Pada Masyarakat Simalungun. 

 

Untuk membahas tujuan penelitian di atas, digunakan teori-teori yang 

berhubungan dengan topik penelitian ini yaitu teori Bentuk Penyajian dari AM. 

Hermin K teori Etika dari Manner dan Costum dan teori Estetika dari Dharsono. 

 

Waktu yang digunakan dalam penelitian dalam membahas Tortor Pining Anjei 

Pada Masyarakat Simalungun Kajian Terhadap Etika Dan Estetika selama 2 bulan 

yaitu Juni 2016 sampai Juli 2016. Tempat lokasi penelitian adalah  di Pamatang 

Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Analisis data pada penelitian ini 

menggunakan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

observasi, studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi.  

 

Hasil penelitian berdasarkan data yang terkumpul dapat diketahui bahwa Tortor 

Pining Anjei sebagai tari hiburan bagi masyarakat Simalungun memilik nilai etika 

dan estetika yang dapat dilihat dari bentuk gerakannya, serta busana yang dipakai 

dalam Tortor Pining Anjei. Nilai etika yang terkandung didalamnya adalah 

gerakan tortor yang beranjak dari kegiatan dan kebiasaan masyarakat 

Simalungun. Dan juga etika dalam tor-tor Simalungun seperti tangan yang tidak 

boleh terbuka terlalu lebar, dan tidak boleh melebihi telinga. Hal ini menjelaskan 

bahwa seorang wanita harus terlihat sopan. Etika dalam berbusana tidak ada 

dimana busana yang digunakan adalah Marabit Atas. Namun  busana Marabit 

Atas ini merupakan busana yang biasa dipakai oleh wanita masyarakat 

Simalungun. Nilai estetika dapat diamati dari gerakan lengan, kaki dan kepala. 

Gerak yang dilakukan dapat terlihat dengan baik, rapi, teratur, dan luwes. Selain 

estetika dalam gerak, ada juga estetika dalam busana khas Simalungun seperti 

Ragi Pane dan Suri-suri yang membuat Tortor Pining Anjei semakin indah 

dilihat.   
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