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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Tari adalah seni, yang substansi dasarnya adalah gerak, tapi gerak-

gerak dalam tari bukanlah gerak-gerak yang realistis seperti halnya dalam 

melakukan gerakan sehari-hari, melainkan gerak yang telah diberi bentuk 

ekspresi. Di Jawa Barat terdapat beberapa rumpun tari Sunda diantaranya 

yaitu: Tari Wayang, Tari Keurseus, Tari Topeng, Tari Kreasi Baru dan 

Tari Rakyat. Tari Rakyat merupakan salah satu dari rumpun Tari Sunda, 

tarian ini hidup dan berkembang di masyarakat.  

Di Karawang tepatnya salah satu daerah Pesisir Utara Jawa Barat 

yang kaya akan berbagai macam bentuk kesenian rakyat yang tumbuh 

dan berkembang di kalangan masyarakat agraris. Asal mula lahirnya tari 

rakyat di Karawang merupakan salah satu adaptasi dari tingkah laku 

masyarakat kesehariannya, mereka melakukan aktivitas pergi ke sawah 

yang biasanya menanam dan memanen, dan semua aktivitas itu menjadi 

bahan inspirasi dalam membentuk suatu bentuk pertunjukan. ( komala, 

2013.hlm 1) 

Salah satu pertunjukan kesenian rakyat yang lahir di Karawang 

adalah Terembel, banyak yang belum mengetahui bahwa Terembel 

berasal dari Karawang. Pada awal mulanya Terembel adalah nama judul 

lagu. Lagu Terembel yang diciptakan sejak tahun 1985 tersebut menjadi 

kesenian khas daerah Karawang tersebut kemudian berkembang pada 

tahun 1995 di lingkung seni “Puspa Sari” yang dipimpin oleh Bah Tirta 

salah seorang pemain Rebab ternama di Kabupaten Kawarang tepatnya di 

daerah Banjet Kecamatan Tempuran, dan  lalu menyebar di Tanah 

Pasundan ataupun Jawa Barat. Terembel artinya Terusan Bubuka 

Lalakon, Terembel merupakan seni tradisi rumpun dari Ketuk Tiluan 

yang berpadu di Topeng Banjet Betawi dan Bajidoran.  
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Kesenian ini kurang digemari, karena keberadaannya yang sudah jarang 

dipertunjukkan dan pemusiknya pun semakin hilang satu per satu 

mengikuti zaman yang semakin menua dan telah tiada. (Wawancara, Bah 

Tirta, 26 Februari 2017). 

 Dalam pertunjukan Topeng Banjet Betawi, selain menampilkan 

musik atau karawitan, lakon dan ceritanya ditampikan pula tari-tarian, 

seperti; Totopengan dan Terembel. Pada saat itu dalam pertunjukan 

Topeng Banjet Betawi tari Terembel jarang ditampilkan, karena lagu 

Terembel pun hanya sebuah lagu ganjalan untuk memenuhi lagu lain 

yang diciptakan atau disebut (Ganjel Intro) yang terdapat pada lagu 

Papacangan pada tahun 1985. Terembel diiringi tepak kendang yang 

berirama lambat dan mengayun, namun seiring dengan 

perkembangannya Terembel mulai diibingan dan dipertunjukkan dalam 

Bajidoran maupun Jaipongan dengan tepak kendang yang berirama lebih 

cepat dan ditambah dengan instrumen-instrumen alat musik lainnya yang 

mendukung lagu Terembel semakin berwarna dan semangat untuk 

diibingan. Terembel dalam rumpun Ketuk Tiluan seperti pada latar 

belakang terciptanya Tari Rakyat merupakan tarian yang tidak baku 

dengan ciri khas gerakan yang enerjik, spontan, dan tidak terstruktur. 

Adapun gerak-gerak yang muncul mengambil dari gerakan-gerakan 

Pencak Silat. 

 Dimana Ketuk Tilu adalah salah satu tari hiburan atau  pergaulan 

yang diambil dari nama musik pengiringnya, yaitu tiga buah Ketuk yang 

bisa dipakai pada gendingnya. Dari nama musik inilah Ketuk Tilu 

dipakai. Selain itu seni Ketuk Tilu biasa menyanyikan lagu-lagu rakyat 

diantaranya adalah : Badaya (Renggong Bandung), Gaplek, Belenderan, 

Kangsreng, Terembel dan sebagainya. Setiap sajian lagu tersebut selalu 

ada yang menarinya dalam istilah Sunda Diibingan, penyajian tari dalam 

seni Ketuk Tilu ini selain berbentuk tari tunggal dan duet juga 

dipertunjukan tarian massal atau bersama yaitu pada awal pertunjukan ini 

disebut dengan Jujungkungan. Tari jujungkungan ini dilakukan oleh para 

ronggeng dalam seni Ketuk Tilu tersebut. 
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Dimana pada saat itu Ronggeng menjadi suatu kegiatan seni rakyat 

yang bersifat profan yang lebih menekankan pada fungsi 

“Pertunjukannya”. Sejalan dengan masuknya ekonomi pasar pada zaman 

kolonial melalui pembangunan perkebunan, ronggeng hanya berperan 

sebagai alat hiburan bagi para juragan dan kuli kontrak. Sejak saat itulah 

agaknya ronggeng menjadi lebih menekankan pada “goyang pinggul” 

yang kehilangan makna sakral dalam ritual pertanian. Dimana sekarang 

ronggeng selain sebagai alat hiburan juga “mengokohkan dirinya” 

sebagai alat promosi industri tatanan budaya massa atau budaya populer 

(Caturwati,1992.hlm 1) 

Ronggeng adalah penyanyi wanita yang biasanya menyanyi sambil 

menari, citra ronggeng pernah membuat batas pemisah antara perempuan 

berpendidikan dan perempuan kebanyakan. Suatu fenomena adanya 

suatu masa (sebelum tahun1950an) di Jawa Barat khususnya di wilayah 

Priangan dalam kurun waktu tertentu, perempuan terpelajar dan 

perempuan dari kalangan menak tidak boleh tampil di pertunjukan umum 

karena selalu diidentikan dengan ronggeng (Caturwati,1992,hlm 2) 

     Memang pada saat itu ronggeng kurang disegani oleh masyarakat 
khususnya kaum menak karena penampilannya dalam pertunjukan 
yang selalu erotis, sangat berbeda dengan perempuan di kalangan 

menak yang memandang nilai perempuan dengan bersikap halus 
dan andalemi. 

 
Berdasarkan pertimbangan ini, maka Mas Nanu Muda merevitalisasi  

Terembel yang pada awalnya tidak ditarikan secara terstruktur lalu 

menjadi ragam gerak, dengan mengadaptasi dari gerakan-gerakan Pencak 

Silat dan Ketuk Tiluan, sehingga terkesan sangat menarik dan energik. Hal 

ini terlihat pada lagu Terembel itu sendiri, Mas Nanu Muda menciptakan 

Tari Terembel ini dengan mengadaptasi lagu yang beliau dengarkan dari 

alunan lagu-lagu yang memunculkan ciri khas Ketuk Tilunya itu dan 

direvitalisasi menjadi tarian yang lebih khas dengan Jaipong karena lebih 

energik, dan lagu Terembel itu sendiri, dan seiring berjalannya waktu 

dikolaborasi lebih menarik untuk ditarikan para penari serta untuk 

didengarkan dan dilihat karyanya. Tari Jaipong merupakan perpaduan dari 
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beberapa gerakan diantaranya Pencak Silat, tarian Ketuk Tilu, penggunaan 

topeng, tokoh pewayangan, dan gerakan lincah maupun gemulai lainnya. 

Tari Jaipong juga khas dengan iringan lagu-lagu khas Sunda maupun 

Dangdut apalagi lagu-lagu daerah yang semangat. Ciri khasnya juga 

terdapat dari ketukan-ketukan nada maupun lagu yang mengiringinya. 

Jaipong biasa ditampilkan saat ada acara-acara kesenian, hajatan, 

penyambutan, maupun ritual di daerah Karawang maupun di daerah Sunda 

lainnya. 

Tari Jaipong mengandung pesan tersimpan bagi penontonnya yang 

penuh moral dan khas untuk menjadi pelajaran hidup manusia. Walaupun 

tarian Jaipong terkesan kuno dan tradisonal, namun gerakan yang 

ditampilkan pada tari Jaipong tidak kalah dengan tarian modern masa kini. 

Saat ini banyak juga tarian modern yang menyerap atau mengambil 

gerakan-gerakan dari tarian Jaipong. Gerakan penari yang energik, penuh 

semangat dan terlihat karismatik menjadi daya tarik tersendiri bagi 

pertunjukan Jaipong. 

Kekhasan masing-masing gaya tari inilah yang masih perlu mendapat 

perhatian lebih banyak untuk dipelajari. Jika masalah gaya tari mendapat 

perhatian yang cukup besar. Suatu tari tertentu dilandasi oleh teknik tari 

tertentu, dan dijiwai oleh suatu sikap atau lebih tepat suatu sikap batin 

tertentu. Yang disebut teknik tari itu dapat diperinci atas beberapa seginya.  

Yang dinamakan teknik tari adalah cara-cara melaksanakan gerak-

gerak tari secara tepat, sehingga mencapai bentuk serta gaya yang 

dikehendaki. Adapun segi-seginya antara lain: sikap badan yang tepat, 

yang dapat pula diperinci atas sikap masing-masing anggota badan seperti 

torso, leher, kepala, lengan dan tungkai; arah bergerak yang tepat bagi 

setiap anggota badan; ritme yang tepat dalam melakukan rangkaian gerak; 

dan terakhir adalah kualitas gerak atau rasa gerak yang tepat yang 

menandai keseluruhan tari, atau kualitas-kualitas gerak tertentu yang tepat 

bagi bagian-bagian tari tertentu, yang dimana setiap tarian mempunyai 

koreografinya. (Sedyawati,1986.hlm12) 
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Koreografi adalah istilah baru dalam khasanah tari di negara kita. 

Istilah itu berasal dari bahasa Inggris choreography. Koreografi lebih 

diartikan sebagai pengetahuan penyusunan tari atau hasil susunan tari. 

(Murgiyanto,1992.hlm 9) 

Koreografi adalah salah satu proses pemilihan dan pengaturan 
gerakan-gerakan menjadi sebuah tarian dan di dalamnya terdapat 

laku kreatif. Kreativitas telah sejak lama menjadi pembicaraan para 
ahli, tetapi pada masa lalu kreativitas itu sering dihubungkan dengan 
hal-hal yang mistik dan religius, kecakapan intuitif, yang merupakan 

anugerah dari Tuhan yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu 
atau sebagai kecenderungan yang turun-temurun. 

 

Adapun koreografi tari Terembel yang diciptakan oleh Mas Nanu 

Muda tercipta dari berbagai gerakan ciri khas Mas Nanu Muda yang 

energik dan kental dengan unsur penari ronggeng yang dipadupadankan 

dengan unsur Ketuk Tilu dan jaipong, dimana di dalamnya menjadi satu 

kesatuan yang menjadikan tarian Terembel tersebut menjadi tarian 

menarik yang dikemas dengan berbagai faktor-faktor yang mendukungnya 

diantaranya Rias dan Busananya, serta musik pengiringnya ialah Terembel 

tersebut dimana semua kesatuan itu mempunyai ciri khas masing-masing 

yang menarik  untuk diteliti. 

Dalam koreografi kita harus mempelajari bagaimana membuat 

kalimat tari kita sendiri yang khas. Untuk itu, seseorang harus betul-
betul mengetahui watak dari bahan baku tari, yaitu gerak tubuh dan 
bagaimana mengolah atau menggarapnya. (Murgianto,1992.hlm 22) 

 

Untuk menganggap tari tradisi itu sendiri sebagai suatu seni yang 

hidup. Artinya, tari tradisi yang mempunyai gaya dan rasa yang khas itu, 

senantiasa memerlukan penyegaran-penyegaran dengan cara penggarapan 

gubahan-gubahan baru. Dengan fungsi penyegaran inilah, yang juga 

berarti menghidupkan tradisi, karya-karya tari baru selalu diperlukan. 

Karya-karya baru juga kadang-kadang melayani fungsi-fungsi baru. 

Ini pun perlu disadari, kadang-kadang bisa terjadi bahwa fungsi-fungsi 

baru membunuh fungsi-fungsi lama. Maka yang perlu dipertimbangkan 

dalam mengambil kebijaksanaan pembinaan adalah fungsi-fungsi mana 

yang dianggap memberikan manfaat. Maka yang memberikan manfaat 
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positiflah yang patut didorong perkembangannya. Berbagai jenis tarian 

Jaipong di setiap daerah di Jawa Barat biasanya memiliki ciri khas masing-

masing namun masih memiliki kemiripan atau serupa antara satu sama 

lainnya. Kini tarian Jaipong bisa dipelajari di sanggar-sanggar tari maupun 

sekolah-sekolah dasar yang mengajarkan kesenian. 

Di Kota Bandung banyak sekali sanggar tari yang salah satunya 

terdapat di Kabupaten Bandung Barat yaitu Padepokan Kalang Kamuning 

yang dipimpin oleh Yanto Susanto, beliau adalah seniman sukses di 

Kabupaten Bandung Barat. Padepokan Kalang Kamuning ini dibentuk 

pada tahun 2007 dan berlokasi di Desa Cihideung Kecamatan Parongpong 

Kabupaten Bandung Barat. 

Sanggar ini cukup ternama dan cukup dilihat eksistensinya di bidang 

kesenian yang ada di Kota Bandung itu sendiri, karena berbagai karya-

karya baru maupun lama yang telah dihasilkan dan diciptakan di Sanggar 

Kalang Kamuning ini sendiri cukup menghasilkan karya yang menarik dan 

beda dari karya biasanya yang mempunyai ciri khas tersendiri. Adapun 

ciri-ciri khas yang didukung oleh koreografernya ialah Mas Nanu Muda 

yang cukup dilihat hasil karyanya yang cukup meledak dan selalu 

dikenang orang-orang khususnya para seniman. Beliaupun salah satu 

Dosen ISBI Bandung yang ahli di bidang seni tradisi Rakyat dan Mas 

Nanu Muda membantu pengajaran di Sanggar Kalang Kamuning 

berkolaborasi dengan Bah Yanto Susanto.   

Di Sanggar Kalang Kamuning mempunyai murid yang kurang lebih 

berjumlah 60 siswa, terdiri dari jenjang TK hingga perguruan tinggi, 

prestasi-prestasi yang diraih oleh Padepokan Kalang Kamuning ini sangat 

gemilang salah satunya adalah penghargaan dari Presiden Republik 

Indonesia dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-69 kemerdekaan 

Republik Indonesia, dan masih banyak penghargaan yang diraih oleh 

Padepokan Kalang Kamuning. Pada awal pembelajaran di Padepokan 

Kalang Kamuning diberi materi Kembang Tanjung sebagai tarian dasar 

untuk menunjang pembendaharaan tarian-tarian lain di dalam jaipongan 

kemudian diberi tari Terembel karya Mas Nanu Muda. 
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  Gerak tari Terembel yang diciptakan Mas Nanu Muda yang sudah 

disusun secara tersuktur dalam pertunjukan, merupakan salah satu 

pertunjukan yang bertujuan menghibur, ragam gerakannya mengambil dari 

gerakan-gerakan Ketuk Tiluan dan Kliningan Jaipongan yang 

dikolaborasikan dengan Bajidoran, dalam pertunjukannya disesuaikan 

dengan kebutuhan penyaji seperti pada penyajiannya yang lebih erotis 

dengan membutuhkan para penarinya bersikap lentur badannya dengan 

gerakan-gerakan ciri khas Mas Nanu Muda yang sangat variatif dengan 

menggunakan seluruh tubuhnya untuk bergoyang dan cukup banyak 

menggunakan torso di daerah bagian pinggul badannya ataupun lincah dan 

dipadupadankan dengan Pencak Silat dan didukung oleh penampilan para 

penari yang menggunakan Rias dan Busana Ronggeng yang mendukung 

penampilan Tari Terembel. 

Pada zaman sekarang, pengunaan busana mengalami kemajuan 

yang sangat pesat contohnya dalam hal gaya busana kebanyakan seorang 

wanita khususnya lebih mengutamakan penampilan berbusana yang 

modern seiring berkembangnya modernitas pada masa kini yang 

mengalami perkembangan yang pesat. (Caturwati dalam Permata, 2015 

hlm. 33) mengungkapkan bahwa “Tuntutan busana di masa kini bukan 

sekedar tuntutan perlindungan badaniah belaka, sebab tuntutan estetika 

terkadang lebih menonjol dan menentukan kelas sosial seseorang atau 

suku bangsa”. Dari pernyataan tersebut memang benar adanya bahwa pada 

saat ini penampilan berbusana sangat bervariatif, tergantung kepada 

kedudukan sosialnya. 

Adapun Rias dan Busana yang dikenakan pada pertunjukan Tari 

Terembel ini, bisa disesuaikan dengan kebutuhan pertunjukan para 

seniman atau penari yang akan menampilkan tari Terembel tersebut. 

Biasanya penari menggunakan Rias dan Busana menyerupai penari 

ronggeng pada umumnya yaitu Rias cantik dengan Busana penari 

ronggeng kebaya dan samping dengan aksesoris yang disesuaikan pada 

pertunjukannya. Dari pemaparan di atas, peneliti merasa perlu untuk 

melakukan penelitian lebih dalam, untuk memaparkan penelitian mengenai 
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ragam gerak, rias dan busana, serta musik pengiringnya, peneliti 

mengangkat judul yaitu “Tari Terembel Karya Mas Nanu Muda Di 

Padepokan Kalang Kamuning” dengan adanya penelitian terhadap 

analisis ragam gerak serta struktur pertunjukannya dengan menggunakan 

pendekatan multidisiplin pada tari Terembel ini, diharapkan masyarakat 

khususnya di bidang pendidikan seni tari akan mengetahui koreografi, 

serta  rias dan busana, serta musik pengiring  tarian Terembel tersebut. 

 

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH PENELITIAN 

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah penelitian di 

atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah penelitian yang 

berhubungan dengan “Tari Terembel Karya Mas Nanu Muda di 

Padepokan Kalang Kamuning”, antara lain adalah mengenai koreografi, 

rias dan busana, serta musik pengiring tari Terembel tersebut. [ Selain itu 

Tari Terembel merupakan tarian ketuk tiluan dari Karawang yang diambil 

dari musik Terembel yang direvitalisasi oleh Mas Nanu Muda dengan 

susunan gerak yang mengikuti irama Terembel tersebut.] 

 

1.3 RUMUSAN MASALAH PENELITIAN 

Berdasarkan pada masalah yang telah diidentifikasi, peneliti 

merumuskan beberapa permasalahan yang terjadi dalam Tari Terembel 

Gaya Mas Nanu Muda di padepokan Kalang Kamuning. Mengenai 

Koreografi, Rias serta Busana, dan Musik Pengiringnya, maka untuk 

mempermudah penelitian ini adapun Rumusan penelitian disusun dalam 

bentuk pertanyaan, seperti berikut. 

1. Bagaimana Koreografi Tari Terembel di Padepokan Kalang 

Kamuning ? 

2. Bagaimana Rias dan Busana Tari Terembel di Padepokan Kalang 

Kamuning ? 

3. Bagaimana Musik Pengiring Tari Terembel di Padepokan Kalang 

Kamuning ? 
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1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka 

dalam melakukan suatu kegiatan peneliti ilmiah tentu memiliki tujuan 

dan harapan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang 

ada di lapangan, Bagaimana Koreografi Tari Terembel di Padepokan 

Kalang Kamuning, Bagaimana Rias dan Busana Tari Terembel di 

Padepokan Kalang Kamuning, Bagaimana Musik Pengiring Tari 

Terembel di Padepokan Kalang Kamuning, selain itu tujuan umum 

dari penelitian ini yakni untuk pelestarian budaya khususnya di kota 

Bandung sebagai bahan apresiasi bagi pelaku seni, pelajar, 

mahasiswa dan masyarakat di kota Bandung pada umumnya.   

2. Tujuan Khusus 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempublikasikan  

koreografi serta rias busana dan musik pengiring dari Tari Terembel 

karya Mas Nanu Muda di Padepokan Kalang Kamuning dengan 

menggunakan pendekatan Multidisipliner. 

 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana 

pengetahuan bagi para pembacanya. Adapun beberapa manfaat dapat 

dipaparkan sebagai berikut. 

 

1.Manfaat dari Segi Teori (Teoretis) 

Secara teoretis penelitian ini dapat berguna sebagai sarana pengetahuan 

tentang tari rakyat bagi para pembacanya. 
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2.Manfaat dari Segi Praktik 

Secara praktis makalah ini diharapkan bermanfaat bagi : 

a. Peneliti 

     Penelitian dapat memperoleh pengetahuan baru mengenai Tari 

Terembel Karya Mas Nanu Muda di Padepokan Kalang Kamuning dan 

lebih meningkatkan rasa cinta terhadap seni tari tradisi dan kepekaan 

pada seni tari. 

b. Departemen Pendidikan Seni Tari UPI 

      Menambah kepustakaan Departemen Pendidikan Seni Tari UPI 

Bandung, sehingga dapat menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

c.  Para pelaku Seni dan Seniman Tari 

Sebagai bahan inspirasi yang dapat bermanfaat bagi para pelaku 

seni dan seniman, sehingga menjadi ide awal dalam menciptakan karya 

seni. 

d. Masyarakat di Kota Bandung 

         Sebagai bahan apresiasi seni tradisi, dan menjadikan masyarakat 

lebih peduli terhadap Tari Tradisi, sehingga memberikan pembelajaran 

tari yang bermanfaat bagi masyarakat, serta berkontribusi terhadap 

pendokumentasian dan pertunjukan kesenian tradisi yang ada di 

wilayah budaya Jawa Barat. 


