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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Perkembangan kesenian tradisional sangat dipengaruhi oleh adanya budaya yang 

datang dari luar dan selalu berubah serta berkembang sesuai dengan zamannya, hal 

tersebut menjadikan kesenian tradisional di Indonesia sangat berkembang dan beragam 

wujudnya. Seperti apa yang telah ada, bahwa hampir di setiap daerah memiliki 

kesenian dengan wujud dan bentuk dengan ciri khasnya masing-masing. Pada 

hakikatnya seni terlahir dari kebiasaan manusia yang diolah sedemikian rupa maka 

terciptalah sebuah kesenian. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Yoeti (1985, hlm.2) 

yang menyatakan bahwa, “Seni budaya tradisional adalah seni budaya yang sejak lama 

turun-temurun telah hidup dan berkembang pada suatu daerah tertentu”. Kesenian akan 

tetap lestari sampai bertahun-tahun lamanya jika masyarakat setempat selalu menjaga, 

merasa memiliki sebagai wujud rasa tanggung jawab dalam melestarikan 

kebudayaannya sendiri.  

Pada zaman sekarang, masih banyak kesenian tradisional yang turun temurun dan 

tetap dilestarikan oleh masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Achmad Kasim 

(1981), dalam Masunah dan Narawati ( 2012, hlm.138), bahwa: 

Kesenian tradisional adalah suatu bentuk seni yang bersumber dan berakar serta 

telah dirasakan sebagai milik sendiri oleh masyarakat dan lingkungannya.  

Pengolahannya berdasarkan atas cita-cita masyarakat pendukungnya .  cita rasa 

di sini mempunyai pengertian yang luas, termasuk ‘nilai kehidupan tradisi’, 

pandangan hidup, pendekatan falsafah, rasa etis dan estetis serta ungkapan 

budaya lingkungan.  Hasil kesenian tradisional biasanya diterima sebagai tradisi, 

pewarisan yang dilimpahkan dari angkatan tua ke angkatan muda. 

Selain itu banyak bentuk kesenian yang lahir dan berkembang di masyarakat 

menurut Kasmahidayat (2010, hlm.11) menjelaskan bahwa “Kesenian merupakan 

salah satu unsur kebudayaan yang hidup di tengah masyarakat dan merupakan sistem 

yang tidak terpisahkan dari aktivitas masyarakat, serta merupakan ekspresi estetis dari 

diri manusia yang didasari oleh realitas kehidupan dalam keseharian masyarakat”. 
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Menurut Koentjraraningrat (2002, hlm. 203) “Kebudayaan memiliki beberapa 

unsur yang membentuknya. Ada tujuh unsur kebudayaan yang universal, yaitu: bahasa, 

sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem teknologi, sistem ekonomi, sistem religi, 

dan kesenian”. Tiap-tiap unsur kebudayaan tersebut menjelma dalam tiga wujud yaitu: 

sebagai ide penciptaan, nilai, norma, peraturan dan aktivitas atau tindakan berpola serta 

benda-benda hasil karya. 

Seni budaya khususnya seni pertunjukan tradisional yang berkembang di 

Indonesia sangat beragam jenis dan bentuknya, terutama di Jawa Barat. Bentuk dan 

wujudnya sebuah seni pertunjukan tradisional selalu tumbuh dan berkembang 

mengikuti perkembangan jamannya yang merupakan hasil ekspresi dan situasi 

masyarakat setempat sebagai isi yang melatar belakanginya. Seperti yang diungkapkan 

Caturwati (2007, hlm.162-163) bahwa “Seni pertunjukan tradisional bersumber dari 

peristiwa-peristiwa adat yang khas dari masyarakat setempat yang kemudian membeku 

dan berkembang secara turun temurun dari generasi di lingkungan masyarakatnya”. 

Bentuk seni pertunjukan tradisional mempunyai beberapa unsur penunjang lain seperti 

adanya gerak tari, dialog dengan bahasa yang mengandung sastra, lagu, iringan musik, 

properti, rias dan busana, sebagai media untuk komonikasi rasa penyajian pertunjukan.  

Hal yang perlu dilakukan untuk mengembangkan seni pertunjukan  tradisional 

yang kita miliki diantaranya dengan cara memperkenalkan kesenian tradisional 

tersebut dengan inovasi-inovasi, dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya.  Dari segi 

kualitasnya kegiatan promosi ini dikemas dikreasikan seindah mungkin sehingga 

menarik perhatian masyarakat publik, sedangkan jika dari segi kuantitasnya 

pengenalan ini harus harus lebih sering di promosikan dengan ditampilkan di gedung-

gedung kesenian dan acara-acara besar. Agar masyarakat yang belum mengetahui bisa 

lebih mengetahui dan lama lama bisa tertarik pada kesenian tradisi tersebut. Namun 

demikian dalam kenyataan di masyarakat bahwa tidak hanya kesenian tradisi saja yang 

berkembang, selain itu terdapat pula jenis kesenian kreasi misalnya saja adanya tari 

kreasi yang sekarang ini berkembang begitu pesat dikalangan masyarakat.  

Tari kreasi adalah jenis tarian yang diinovasi dengan menyesuaikan gerakan, alat 

pengiring, atau properti yang digunakan dalam tarian tersebut agar terlihat modern 
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serta dapat diterima oleh masyarakat Indonesia seiring perkembangan zaman. Dari 

pengertian tari kreasi di atas tentu saja dapat kita simpulkan bahwa jenis tarian ini 

terbentuk dari jenis tari tradisional yang kemudian diberikan sentuhan inovasi baik 

pada gerakannya, alat pengiring, ruang gerak, tempo gerak, maupun properti yang 

dikenakan oleh para penari.  Tari kreasi merupakan  garapan baru yang lebih bebas 

dalam mengungkapkan gerak dan tidak selalu mengikuti pola-pola yang sudah ada. 

Dari sekian banyak tari kreasi, tari jaipongan adalah salah satu bagian genre atau 

rumpun tari kreasi. Proses penciptaan dari tarian jaipong ini merupakan sebuah hasil 

inspirasi yang berasal dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para penari ronggeng 

yang lincah dan atraktif pada setiap pertunjukannya. Menurut Gugum, (dalam 

Caturwati 2007:137) “Ronggeng merupakan sebuah intan yang selama ini dia cari, 

kemudian dia jadikan sebagai sumber inspirasi bagi seorang Gugum dalam 

menciptakan gerakan-gerakan baru”. Menurut Gugum bahwa karya-karya seni tari 

yang diciptakan dari gerak tari pencak adan ketuk tilu, merupakan suatu koreografi 

yang dapat diantikan sebagai bentuk tari pertunjukan.    

 Jaipong lahir melalui proses kreatif dari H. Suanda sekitar tahun 1979 di 

Karawang, jaipongan merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni 

tradisi karawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng banjet, ketuk tilu dan lain-

lain. Jaipong di Karawang pesat pertumbuhannya di mulai tahun 1976, ditandai dengan 

munculnya rekaman Jaipong Suanda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri 

dari kendang, ketuk, kecrek, goong, rebab dan sinden atau juru kawih. Dengan media 

kaset rekaman tanpa label tersebut, Jaipong mulai didistribusikan secara swadaya oleh 

H. Suwanda di wilayah Karawang dan sekitarnya. Ternyata Jaipong mendapat 

sambutan yang sangat antusias dari masyarakat Karawang, sehingga Jaipong menjadi 

sarana hiburan masyarakat Karawang dan mendapatkan apresiasi yang cukup besar 

dari segenap masyarakat Karawang. 

Menurut sumber yang didapat tari jaipong ini dibawa ke kota Bandung oleh 

Gugum Gumbira, sekitar tahun 1960-an, dengan tujuan untuk mengembangkan tarian 

asal karawang di kota Bandung yang menciptakan suatu jenis musik dan tarian 

pergulan yang digali dari kekayaan seni tradisi rakyat Nusantara, khususya Jawa Barat. 

http://tetarian.blogspot.co.id/2015/07/jenis-tari-tradisional-di-indonesia.html
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Meskipun termasuk seni tari kreasi yang relatif baru, jaipongan dikembangkan 

berdasarkan kesenian rakyat yang sudah berkembang sebelumnya, seperti ketuk tilu, 

kliningan, serta ronggeng.   Pembendaharaan pola-pola gerak tari tradisi pada 

kliningan, bajidoran dan ketuk tilu yaitu gerak-gerak bukaan, pencugan, nibakeun, dan 

beberapa ragam gerak mincid dari beberapa kesenian menjadi inspirasi untuk 

mengembangkan kesenian jaipongan. 

Pada saat ini, keberadaan jaipongan tidak sulit ditemukan bahkan jaipongan 

boleh disebut sebagai salah satu identitas kesenian Jawa Barat. “Tari Jaipongan telah 

diakui oleh masyarakat, tidak hanya di Jawa Barat tetapi melainkan diakui pula 

keberadaannya di tingkat Nasional. Tarian ini juga tidak hanya digemari oleh penduduk 

pribumi, melainkan digemari hingga mancanegara” (Caturwati, 2007, hlm.60). 

Berawal dari kepopuleran tari jaipongan, banyak para seniman yang kembali aktif 

menggali tarian-tarian rakyat yang sebelumnya kurang diperhatikan. Banyak 

terselenggara kursus-kursus tari jaipongan hingga berdiri beberapa grup dan sanggar 

tari di beberapa daerah. Setiap sanggar di Jawa Barat khususnya daerah Bandung, tari 

jaipong dijadikan sebagai materi pembelajaran tari di sanggar tersebut. Namun, setiap 

sanggar mempunyai gayanya masing-masing yang bisa dilihat dari gerakan yang 

diciptakan oleh para koreografer dengan gaya yang sangat beragam. Gaya lebih 

mengarah pada bentuk ciri khas atau corak yang terdapat pada gaya gerakan dalam 

bentuk tari. Seperti halnya di daerah Subang dengan Jaipongan gaya kaleran (utara), 

gaya ini cenderung menghadirkan keceriaan erotis, humoris, semangat, spontanitas 

serta kesederhanaan. Ciri khas individual biasanya sudah sangat dikebal dan menjadi 

prinsip yang kuat.  

Dengan berkembangnya tari jaipongan yang begitu pesat di masyarakat 

memberikan ruang dan peluang bagi para kreator atau para seniman tarian jaipongan 

untuk berupaya menciptakan kreatifitas tarinya sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan para koreografer atau penata tarinya. Dari sekian banyak koreografer yang 

terus berupaya menciptakan bentuk-bentuk kreasi tari jaipongan adalah  Yayan 

Shofiyan.  
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Yayan Shofiyan merupakan koreografer Bengkel Jaipong Galak Sinongnong’Art 

dibawah pimpinan Yushef Yustiawan, memiliki gaya dan ciri khasnya dengan 

melahirkan sebuah gaya baru yaitu jenis tari Jaipong Wayang, tarian ini termasuk 

kedalam rumpun tari keasi baru. Mengapa dikatakan demikian, karena pada tarian ini 

terdapat penggabungan gerak jaipongan dan gerak tari wayang, selain itu pengambilan 

cerita dari tokoh pewayangan. “Jaipong Wayang  merupakan gaya jaipong baru namun 

tetap berkiblat pada gaya tari kreasi Gugum Gumbira. Gaya tari jaipong ini bercerita 

tentang tokoh-tokoh wayang juga mengambil gerak dari wayang golek purwa dan tari 

wayang. Gerakan yang di ciptakan oleh koreografer tersebut memiliki karakteristik 

yang sangat kuat, detail yang tegas, teknik gerak yang sangat rapih hadir dalam karya 

Jaipong Wayang”. (Aristiani, 2015 hlm.5). 

Yayan Shofiyan sudah menciptakan beberapa karya tari Jaipong Wayang di 

Sanggar Galak Sinongnong’Art seperti Sinta Obong, Srikandi Mustakaweni, 

Purabaya, Karna Tanding, Hanoman Duta, Subali  Sugriwa, dan lain-lain. Dari sekian 

karya tari Yayan Shofiyan yang menarik untuk dikaji lebih mendalam adalah karya tari  

Jaipong Wayang Subali Sugriwa. Hal ini   merupakan salah satu tarian yang diciptakan 

oleh Yayan Shofiyan yang dimungkinkan sumber ide penciptaannya berlatar belakang 

cerita wayang. Namun demikian berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya kajian 

lebih lanjut untuk menjelaskan asal muasal dari ide penciptaan tari jaipongan Subali 

Sugriwa tersebut.  Tarian jaipongan subali sugriwa ini termasuk kedalam salah satu 

tarian yang memiliki tingkat kesulitan gerak yang cukup tinggi. Selain itu tarian ini 

merupakan suatu tarian yang dikembangkan dari gerak-gerak tari sebelumnya yang 

diciptakan oleh koreografer. Karena pada dasarnya seorang koreografer akan terus 

mengembangkan kreatifitasnya lewat sebuah karya sehingga menghasilkan karya tari 

yang lebih baik lagi.   

Sebagai sebuah karya tari, tari jaipongan Subali Sugriwa sudah barang tentu 

memiliki struktur koreografi yang utuh dan lengkap dalam perwujudannya.   Dalam 

kaitan ini koreografi dapat dipahami sebagai pembendaharaan gerak-gerak tari hingga 

akhirnya menjadi sebuah tarian yang utuh. Menurut Sal Murgiyanto (1992, hlm.9) 

“Koreografi adalah pengetahuan penyusunan tari atau hasil susunan tari, sedangkan 
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seniman atau penyusunnya dikenal dengan nama koreografer, yang dalam bahasa 

sekarang dikenal sebagai koreografer”. Dengan demikian, struktur koreografi tentu 

menjadi sesuatu yang penting dalam menjelaskan keutuhan sebuah karya tari. Oleh 

karena itu dipandang perlu untuk melakukan kajian lebih lanjut untuk menjelaskan 

struktur koreografi tari jaipong Subali Sugriwa karya Yayan Shofiyan tersebut.   

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai 

data otentik yang didapat langsung dari lapangan untuk mengumpulkan data kemudian 

menganalisis hal-hal yang dapat diangkat dan dijadikan objek penelitian. Maka dari 

itu, sangat penting bagi peneliti untuk mengetahui lebih dalam mengenai informasi tari 

Jaipong Wayang Subali Sugriwa, serta peneliti ingin mengetahui ide penciptaan, 

struktur koreografi, tata rias dan busana pada tari Jaipong Wayang Subali Sugriwa 

tersebut. Dari paparan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan 

pada tari Jaipong Wayang Subali Sugriwa yang diberi judul “Tari Jaipong Wayang 

Subali Sugriwa Karya Yayan Shofiyan di Bengkel Galak Sinongnong’Art”     

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti menyusun beberapa rumusan 

masalah dalam penelitian ini diantaranya yaitu; 

1.2.1 Bagaimana Ide penciptaan tari Jaipong Wayang Subali Sugriwa karya Yayan 

Shofiyan di Bengkel Jaipong Galak Sinongnong’Art? 

1.2.2 Bagaimana koreografi tari Jaipong Wayang  Subali Sugriwa karya Yayan 

Shofiyan di Bengkel Jaipong Galak Sinongnong’Art? 

1.2.3 Bagaimana tata rias dan busana tari Jaipong Wayang  Subali Sugriwa karya 

Yayan Shofiyan di Bengkel Jaipong Galak Sinongnong’Art?  

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum  

Untuk mendeskripsikan dan memperoleh gambaran secara umum mengenai tari 

Jaipong tari Jaipong Wayang Subali Sugriwa karya Yayan Shofiyan di Sanggar Galak 

Sinongnong’Art 

1.3.2 Tujuan Khusus  
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Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Mendeskripsikan ide penciptaan mengenai tari Jaipong Wayang Subali  Sugriwa 

karya Yayan Shofiyan. 

b. Mendeskripsikan dan menganalisis struktur gerak tari pada Jaipong Wayang 

Subali  Sugriwa karya Yayan Shofiyan.  

c. Mendeskipsikan tata rias dan busana pada tari Jaipong Wayang Subali Sugriwa 

karya Yayan Shofiyan. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoretis  

 Menambah wawasan tentang perbedaan gaya sebuah karya khususnya dalam tari 

jaipong di Jawa Barat khususnya di Bandung. Serta memberikan kontribusi dalam 

pelaksanaan peningkatan wawasan kualitas dan ilmu pengetahuan dalam dunia 

pendidikan, khususnya dalam pendidikan seni tari.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Sebagai pengalaman dan pembelajaran yang merupakan salah satu upaya untuk 

menanamkan wawasan dan pengetahuan dengan melakukan penelitian serta 

memperkenalkan kesenian Jawa Barat kepada masyarakat umum.  

b. Bagi Departemen Pendidikan Tari UPI 

Memberikan wawasan, pengetahuan dan memperbaharui informasi yang ada. 

Diharapkan dapat menambah kepustakaan di lingkungann Departemen Pendidikan 

Tari  dan juga dapat dijadikan sumber ajar bagi peserta didik.  

c. Bagi seniman 

Untuk memacu seniman daerah setempat umumnya daerah Bandung agar tetap 

meningkatkan kreativitas dalam pembuatan karya seni khususnya seni tari  

d. Bagi masyarakat 
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Sebagai bahan kepustakaan dan pengetahuan terhadap keberadaan Jaipong 

Wayang karya Yayan Shofiyan di kalangan akademis, seniman, masyarakat, dan 

pemerintah.   

1.5 Struktur Organisasi Skripsi  

Struktur organisasi skripsi berisi rincian tentang urutan penelitian dan setiap bab 

dan bagian bab dalam skripsi, mulai dari bab I hingga bab V 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini merupakan uraian tentang: 

1. Latar belakang penelitian   

Latar belakang merupakan bagian pertama yang dijabarkan oleh peneliti, dalam 

latar belakang peneliti menjelaskan alasan peneliti mengambil penelitian tersebut dan 

berisikan mengenai masalah yang terjadi pada objek yang diteliti.  

2. Rumusan Masalah Penelitian  

Rumusan masalah penelitian merupakan permasalahan yang dijabarkan dengan 

pernyataan permasalahan yang akan terjawab dalam pembahasan penelitian.  

3. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian merupakan penjelasan mengenai tujuan peneliti dalam 

penelitiannya, dalam tujuan peneliti terdapat tujuan umum dan tujuan khusus 

penelitian, kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah 

penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian.  

4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat 

penelitian menjelaskan tentang kegunaan hasil penelitian untuk pihak yang terkait 

dengan masalah yang diteliti.   

5. Struktur Organisasi Skripsi  

Dalam struktur organisasi skripsi berisi mengenai struktur kepenelitian yang terdapat 

dalam skripsi penelitian. Struktur penelitian harus sesuai dengan rujukan atau aturan 

dari Universitas Pendidikan Indonesia.  

BAB II KAJIAN PUSTAKA 
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Pada bab II berisi uraian atau penjabaran mengenai kajian pustaka dalam 

membahas kajian penelitian terdahulu yang dipergunakan dapat mendukung penelitian 

pada permasalahan yang dikaji. Kemudian, mengenai topik permasalahan yang peneliti 

teliti dengan mengacu pada kajian pustaka, sehingga peneliti mengharapkan kajian 

pustaka ini dapat sebagai acuan dalam penelitian yang teliti lakukan serta memperjelas 

isi pembahasan yang peneliti uraikan berdasarkan data-data temuan di lapangan.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab III berisi uraian atau penjabaran mengenai metode penelitian, yang memuat 

secara prosedural dimana peneliti mengarahkan pembaca untuk mengetaui rencana alur 

penelitian dimulai dari metode dan pendekatan penelitian, menjelaskan langkah-

langkah serta tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti pada awal penelitian hingga 

penelitian berakhir di uraikan secara rinci. Hal ini dilakukan dapat memberikan arahan 

dalam suatu pemecahan masalah yang dikaji dan rinci mengenai desain penelitian 

diantaranya: 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab IV berisi tentang hasil temuan penelitian dan pembahasan penelitian yang 

menguraikan tentang data-data temuan yang peneliti dapatkan di lapangan, 

berdasarkan rumusan masalah, kemudian peneliti menganalisis temuan penelitian yang 

diuraikan dalam pembahasan penelitian. Data-data temuan tersebut peneliti paparkan 

secara deskriptif untuk memperjelas maksud yang ada dalam data-data temuan 

tersebut.  

BAB V  SIMPULAN DAN REKOMENDASI  

Pada bab V berisi simpulan dan rekomendasi yang membahas mengenai 

pemahaman yang didapatkan pada saat dilapangan yang kemudian disimpulkan 

melalui hasil pemikiran peneliti, serta rekomendasi yang ditujukan kepada para 

pemegang kebijakan/ pemerintah, seniman/pelaku seni, UPI/lembaga pendidikan dan 

mahasiswa seni tari.  

 


