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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Penelitian 

Sukabumi merupakan kota yang mempunyai karakter yang luar biasa dengan 

suasananya yang tenang, indah dan nyaman, sehingga membuat banyak orang 

menjadi suka dan menetap di kota Sukabumi. Sebagaimana sejarah kota 

Sukabumi yang dipaparkan oleh Rifky dalam bukunya yaitu: 

Sukabumi berasal dari bahasa Sunda yaitu Suka-Bumen, menurut keterangan 

mengingat udaranya yang sejuk dan nyaman, mereka yang datang ke daerah 

ini, tidak ingin berpindah lagi karena suka atau mempunyai arti senang, dan 

Bumen  yang berarti tempat tinggal. Jadi bila disatukan dari Suka-Bumen 

tersebut dapat memiliki arti senang untuk bertempat tinggal. (Rifky, 2010, 

hlm.2). 

Kebebasan pada era globalisasi kini menyebabkan kesenian dan kebudayaan  

luar masuk dengan mudah kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan 

berkurangnya minat masyarakat pada kesenian dan kebudayaannya sendiri. 

Kesenian luar yang mempunyai fleksibelitas yang tinggi dapat mengikuti zaman 

dengan mudah yang membuat kesenian tradisional yang bersifat baku sangat sulit 

untuk bersaing. 

Berbagai kesenian yang ada di Kota Sukabumi senantiasa diterima dan 

dinikmati oleh masyarakatnya. Sukabumi memiliki ragam kesenian yang lahir dari 

karya masyarakat penyangganya. Jenis-jenis kesenian yang tumbuh dan 

berkembang di daerah Sukabumi diantaranya adalah Teater Uyeg, Seni Gekbreng, 

Ketuk Tilu, Reog, Calung, Tari Pakujajar, Seni Ibing Pencak Silat, Bola 

Leungeun Seuneu, dan Wayang Sukuraga. Dari beberapa keragaman karya seni 

yang ada di Kota Sukabumi dapat memiliki rasa saling menghargai hasil karya 

dan menjungjung tinggi kebersamaan. Kesenian di kota Sukabumi dapat tumbuh 

dan berkembang dengan kemauan dan usaha dari seniman dan pencipta yang ada 

disanggar-sanggar sebagai upaya menambah dan melestarikan kesenian yang telah 

ada di kota Sukabumi. Kota Sukabumi dikenal dengan makanan khasnya yaitu 

Moci. Hal ini menjadi peluang bagi para seniman untuk berlomba-lomba 
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menciptakan karya seni yang inovatif, kreatif, dan menjungjung icon kota 

Sukabumi menjadi kemasan yang mudah dikenali oleh masyarakat umum.
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Beberapa sanggar seni yang terdapat di Kota Sukabumi dalam mengembangkan 

seni tari tradisional, diantaranya Sanggar Seni Anggita Sari, Sanggar Seni Catrik 

Palagan, Sanggar Seni Kirei, Sanggar Seni Calung Burayot, Sanggar Seni Gapura 

Mas, Sanggar Seni Mutiara Pawestri dan Sanggar Seni Citra. Salah satunya 

Sanggar Seni Soerawoeng yang mengembangkan kesenian Tari Korang Moci. 

Saung Seni Soerawoeng adalah Sanggar Seni yang berawal dari kreasi para 

seniman tradisi yang pada saat ini mengembangkan konsep kreasi. Saung Seni 

Soerawoeng merupakan salah satu tempat pelatihan atau penyaluran minat dan 

bakat putra-putri yang ada di daerah Kota Sukabumi. Ide dasar Sanggar Seni 

tersebut di bentuk oleh Bapak Ade Rizwansyah yang dikenal dengan sebutan 

Bang Dewa. Didirikan pada 18 Agustus 2000, latar belakang mendirikan Sanggar 

Seni ini untuk melestarikan kesenian khususnya seni tradisi dan kreasi yang ada di 

Kota Sukabumi. Para pemikir di Saung Seni Soerawoeng menciptakan berbagai 

karya kreatifitas mereka. Koreografer yang menciptakan tari di Saung Seni 

Soerawoeng adalah Ibu Milda Wati.  

DB dan MW merupakan seniman Kota Sukabumi yang menciptakan berbagai 

jenis tarian di antaranya Tari Topeng D’Mask pada tahun 2008, Tari Paketrok 

Iteuk pada tahun 2010, Tari Korang Moci pada tahun 2012 dan Tari Mojang Kole 

pada tahun 2016. Dari beberapa karya yang diciptakan oleh Saung Seni 

Soerawoeng ini telah mendapatkan berbagai prestasi dan penghargaan. Tari 

Korang Moci ini yang telah dikukuhkan oleh pemerintah daerah sebagai salah 

satu identitas Kota Sukabumi. 

Melihat pentingnya pelestarian budaya asli kota Sukabumi, DB mendirikan 

Saung Seni Soerawoeng dengan penuh tanggung jawab, yang dibuktikannya 

melalui memperkaya dan melestarikan kesenian yang telah ada. Selain 

melestarikan kesenian yang sudah ada, DB juga sering mengikuti berbagai acara. 

Salah satu ciptaannya adalah Tari Korang Moci, dan tarian ini sering 

dipertunjukan dalam acara besar di kota Sukabumi sebagai pertunjukan 

penyambutan dan festival tari. Tari Korang Moci ini bisa menjadi icon kreativitas 

dan inovasi para seniman dan budayawan kota Sukabumi sehingga mampu 

menciptakan sekaligus mengembangkan seni dan budaya khas tersebut. Tidak 

hanya melestarikan tarian yang sudah ada, namun DB dan rekan-rekan seniman 
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yang lainnya juga menciptakan tarian-tarian dan kesenian baru yang memiliki 

unsur tradisional. Tarian tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif 

bagi kesenian khas kota Sukabumi. 

Suatu dorongan seorang seniman untuk menciptakan sebuah karya dapat 

melihat dari sekitar lingkungan yang memberikan keindahan dalam berkarya, 

sebagai contohnya penciptaan karya tari yang terinspirasi dari pemandangan, 

peristiwa sehari-hari tentang kehidupan manusia, binatang, alam, kehiupan sosial 

dan peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di masyarakat. Tari Korang Moci 

merupakan garapan tari kreasi baru yang mengadaptasi gerak-gerak tari rakyat. 

Tari Krang Moci terinspirasi dari sebuah wadah Moci yang terbuat dari anyaman 

kayu namun pada saat ini banyak yang menggunakan dus atau box. Pencipta 

merasa iba melihat budaya Kota Sukabumi yang mulai dilupakan. Seperti para 

pengrajin anyaman korang yang kini kurang diminati untuk produksi korang, 

terlebihnya korang moci. Unsur penyajian Tari Korang Moci memiliki keunikan 

tersendiri yang diamati dari ide cerita, konsep gerak, properti, busana, rias dan 

musik iringan. Tari Korang Moci hanya ada di Saung Seni Soerawoeng tidak 

terdapat di Sanggar-sanggar lain. 

Tari Korang Moci dapat dipertunjukan dalam berbagai acara, pada awalnya 

tarian  tersebut diciptakan untuk sebuah tarian persembahan para tamu Kota 

Sukabumi namun  karena dengan kebutuhan pertunjukan dan berbagai acara untuk 

mewakili Kota Sukabumi maka tarian tersebut sering dipertunjukan di Kota 

Sukabumi.  

Dengan kurangnya memiliki dan mencintai sautu karya seni, masyarakat 

Sukabumi akan berdampak terhadap perkembangan karya seni tersebut. Tari 

Korang Moci sama dengan kesenian rakyat lainnya perlu penelitian dan 

pelestarian lebih lanjut demi menambah  kesenian daerah. Tarian ini dapat 

menjadi sumber ide gagasan untuk penciptaan kesenian daerah yang selama ini 

kian berkembang. Kesenian  ini memiliki ciri dan jati diri yang mesti dikaji 

sehingga bisa dibaca juga pola pikir orang-orang pada masa itu, baik pola pikir 

berkeseniannya atau pola pikir kehidupannya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti tari 

Korang Moci tersebut, dimana tari Korang Moci merupakan suatu karya dengan 
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inovasi dari kota Sukabumi. Selain itu, mengingat kesenian tari Korang Moci ini 

belum pernah ada yang meneliti sebelumnya, peneliti mengharapkan penelitian ini 

dapat memberikan informasi, menambah referensi berupa deskripsi yang akan 

didokumentasikan untuk catatan tari serta memberikan inovasi baru dengan 

demikian peneliti mengambil judul “PROSES PENCIPTAAN TARI KORANG 

MOCI DI SAUNG SENI SOERAWOENG KOTA SUKABUMI”. 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah penelitian di atas, maka 

subjek penelitian ini adalah Tari Korang Moci. Permasalahan yang ada dalam 

penelitian ini yaitu fokus penelitiannya adalah proses penciptaan, struktur gerak 

dan unsur pendukung tari yang digunakan dalam Tari Korang Moci. 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka masalah penelitian yang akan 

dikaji dalam penelitian ini dibuat dalam bentuk pertanyaan penelitian  sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana proses penciptaan Tari Korang Moci di Saung Seni Soerawoeng 

Kota Sukabumi? 

2. Bagaimana struktur gerak, properti, rias, busana dan iringan Tari Korang 

Moci di Saung Seni Soerawoeng Kota Sukabumi? 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam tujuan penelitian ini tidak terpisah dari rumusan masalah yang telah 

diuraikan, yaitu: 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini bertujuan sebagai upaya penggalian dan 

pelestarian budaya khususnya budaya di daerah Kota Sukabumi. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan latar belakang Proses Penciptaan Tari Korang Moci di 

Saung Seni Soerawoeng Kota Sukabumi. 

b. Mendeskripsikan struktur gerak, musik, busana dan rias dalam Proses 

Penciptaan Tari Korang Moci di Saung Seni Soerawoeng Kota Sukabumi. 
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E. Manfaat Penelitian 

Selain tujuan penelitian, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak yang terkait, diantaranya:  

1. Manfaat Dari Segi Teori 

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan 

keilmuan tari komposisi, tari nusantara dan tari daerah setempat. 

2. Manfaat Dari Segi Kebijakan 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua kalangan terutama untuk 

masyarakat Kota Sukabumi, agar selalu mencintai dan melestarikan kesenian 

terutama seni tari serta mempertahankan karya hasil masyarakatnya menjadi 

identitas Kota Sukabumi. 

3. Manfaat Dari Segi Praktis  

a. Peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai satu kesenian 

khususnya seni tari kaya Saung Seni Soerawoeng yang menjadi identitas 

Kota Sukabumi. 

b. Bagi Saung Seni Soerawoeng 

Dengan penelitian ini dapat meningkatkan tingkat pengetahuan setiap 

anggota dan menyajikan kesenian tari Korang Moci ini akan menjadi 

penghargaan sangat berharga karena sanggar ini mendapat dokumentasi 

kesenian yang berada di sanggar tersebut. 

c. Bagi Pelaku Seni 

Penelitian ini dapat menjadi ide atau gagasan para pelaku seni agar 

menciptakan kesenian baru. 

d. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia 

Menambah bahan materi pada Departemen Pendidikan Seni Tari UPI 

mengenai tari Korang Moci di Kota Sukabumi. 

4. Manfaat Dari Segi Isu Serta Aksi Sosial 

Penelitian ini dapat menginformasikan kepada masyarakat umum mengenai 

dari Korang Moci di Saung Seni Soerawoeng Kota Sukabumi. 

F. Struktur Organisasi Penulisan 

1. JUDUL 
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Judul skripsi dirumuskan secara ringkas, komunikatif dan menggunakan 

bahasa yang baik dan benar. Judul skripsi ini adalah “Tari Korang Moci Di Saung 

Seni Soerawoeng Kota Sukabumi”. 

2. HALAMAN PENGESAHAN 

Halaman dimaksudkan untuk memberikan legalitas bahwa semua isi dari 

skripsi telah disahkan oleh pembimbing I dan pembimbing II dan Ketua 

Departemen Pendidikan Seni Tari. 

3. PERNYATAAN 

Pernyataan tentang keaslian skripsi bahwa yang ditulis benar-benar asli 

karya sendiri dan bebas dari plagiarisme. Oleh sebab itu pernyataan tersebut harus 

ditandatangani oleh penulis. 

4. ABSTRAK 

Abstrak untuk skripsi ini diuraikan secara singkat dan lengkap memuat 

beberapa hal mengenai judul, hakekat penelitian menyangkut Tari Korang Moci 

Di Saung Seni Soerawoeng Kota Sukabumi dengan pimpinan DB dan MW 

sebagai koreografer Tari Korang Moci, tujuan dilakukannya penelitian, metode 

yang digunakan, hasil penelitian dan kesimpulan. 

5. DAFTAR ISI 

Daftar isi ditulis dengan judul dan sub judul dan diberikan nomor 

halamannya hal ini agar mempermudah para pembaca mencarinya. 

6. DAFTAR TABEL 

Daftar tabel ditulis dengan nama tabel dan diberikan nomor halamannya 

apabila dalam skripsi terdapat tabel maka harus dicantumkan. 

7. DAFTAR GAMBAR 

Daftar gambar ditulis dengan nama gambarnya diberikan nomor 

halamannya hal ini agar mempermudah para pembaca. 

8. DAFTAR LAMPIRAN 

Daftar lampiran ditulis nama gambarnya dan diberikan nomor halamannya 

hal ini apabila dalam skripsinya terdapat lampiran. 

9. BAB I PENDAHULUAN 

Bab I pendahuluan merupakan pengantar, yaitu terdiri dari latar belakang 

masalah mengenai penjelasan dan alasan masalah tersebut diteliti, pentingnya 
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masalah itu diteliti dan mengatasi masalah tersebut, rumusan masalah ditulis 

dalam bentuk kalimat tanya setelah didahului uraian tentang masalah penelitian. 

Tujuan penelitian menyajikan hasil penelitian yang ingin dicapai setelah 

penelitian dilakukan. Manfaat penelitian dan struktur organisasi. 

10. BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab II kajian pustaka memaparkan mengenai teori yang mendukung 

dalam penelitian ini yang mempunyai peran yang sangat penting. Kajian pustaka 

berisi tentang teori tari, penciptaan tari dan unsur pendukung tari yang terdiri dari 

unsur busana, unsur rias, unsur iringan tari dan unsur properti. 

11. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III metode penelitian merupakan mengenai desain penelitian dan 

penggunaan metode penelitian tersebut, instrumen penelitian, lokasi dan subjek 

penelitian, teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara, 

dokumentasi dan studi pustaka, teknik pengolahan data yang tediri reduksi data, 

penyajian data, kesimpulan dan yang terakhir memaparkan mengenai lokasi dan 

subjek penelitian. 

12. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan memaparkan mengenai hasil 

penelitian dan pembahasan terdiri dari gambaran lokasi penelitian, sekilas tentang 

pencipta dan koreografer Tari Korang Moci, latar belakang penciptaan Tari 

Korang Moci, pencarian ide garap Tari Korang Moci, struktur gerak Tari Korang 

Moci dan unsur pendukung Tari Korang Moci yang tediri dari unsur properti, 

busana, rias, dan iringan tari. 

13. BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab V merupakan kesimpulan dan rekomendasi sebagai penelitian. 

Rekomendasi yang dipaparkan setelah kesimpulan yang ditujukan pada peneliti, 

Saung Seni Soerawoeng, Pembaca/Mahasiswa Departemen Pendidikan Seni Tari, 

Dinas Pariwisata Kebudayaan Kota Sukabumi. 

14. DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka memuat semua sumber tertulis (buku, dokumentasi resmi 

dan sumber-sumber lainnya). Semua sumber-sumber tertulis maupun tidak harus 

dicantumkan ke dalam daftar pustaka. 
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15. LAMPIRAN 

Lampiran berisi semua dokumen yang digunakan dalam penelitian dan 

penulisan hasil-hasilnya menjadi satu karya tulis ilmiah. 

16. RIWAYAT HIDUP 

Riwayat hidup berisi tentang biodata pribadi penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


