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ABSTRAKSI 

 

Kota Kediri merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. 

Kota ini menyimpan banyak sejarah dan peninggalan pada zaman kerajaan Kediri 

yang berpotensi untuk dijadikan sebagai daerah tujuan wisata. Kota Kediri juga 

memiliki keindahan alam dan kebudayaan yang sangat kental dan diminati banyak 

masyarakat. Salah satu kebudayaan yang hingga saat ini diminati masyarakat 

yaitu Kesenian Tari Jaranan dimana di setiap kota di provinsi jawa timur juga 

memiliki kesenian ini, hal yang membedakan adalah dari cerita yang di angkat 

serta kostum yang dipakai saat mementaskan tari ini. Salah satu atraksi yang 

dimiliki kota Kediri ini dikemas sedemikian rupa oleh pemerintah kota Kediri, 

dengan berkembangnya zaman saat ini, pemerintah mulai mengemas tari ini 

dalam bentuk festival kesenian jaranan dimana festival ini adalah rangkaian acara 

untuk memperingati hari jadi kota Kediri. Selain penampilan tari jaranan yang 

dimiliki, kota kediri memiliki beragam etnis dan budaya yang beragam. Festival 

Kesenian Jaranan ini memiliki potensi yang sangat besar dalam menarik 

kunjungan wisatawan untuk datang ke kota kediri ada beberapa hal kekuatan dan 

peluang yang dimiliki festival ini dalam menarik kunjungan wisatawan serta 

beberapa kelemahan dan ancaman yang harus dihadapi oleh pemerintah serta 

penyelenggara. 

Penelitian ini membahas tentang potensi festival kesenian jaranan sebagai 

daya tarik wisata kota kediri. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan analisis bersifat Kualitatif, sedangkan metode penelitian yang 

digunakan adalah metode Deskriptif. Maksudnya, dengan demikian pendekatan 

secara deskriptif kualitatif dapat memungkinkan untuk mengkaji permasalahan 

pada objek penelitian secara rinci dan mendalam. Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara wawancara, observasi, penggunaan bahan dokumen, dan foto. 

Informan yang dituju ialah para pelaku kesenian jaranan yang sekaligus menjadi 

penyelenggara, bidang kebudayaan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan 

dan Olahraga Kota Kediri, penonton festival. 

Adapun hasil pada penelitian yang telah dilakukan, menunjukan bahwa 

penyelenggaraan suatu festival juga memiliki daya tarik yang berpotensi besar 

untuk menjadikan festival kesenian jaranan sebagai salah satu daya tarik wisata 

kota kediri. Dengan dikemas dalam bentuk festival, kesenian ini menampilkan 

beberapa kelompok jaranan serta tarian pecut samandiman dari Kota Kediri yang 

dapat menjadikan peluang dan salah satu kekutan dalam festival ini untuk menarik 

wisatawan berkunjung ke kota kediri. 

Kata Kunci : kesenian jaranan, daya tarik, festival kesenian jaranan sebagai 

            daya tarik wisata kota kediri


