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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1     Latar Belakang Masalah 

     Di Indonesia terdapat banyak seni dan kebudayaan yang telah ada dari zaman dahulu, 

kemudian kebudayaan dan seni itu diturunkan secara turun – temurun hingga ada pada saat ini 

dan dapat dinikmati oleh generasi muda sekarang. Tari merupakan salah satu warisan kebudayaan 

yang ada di Indonesia. Tari merupakan gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan 

waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Bunyi 

– bunyian yang disebut musik pengiring tari mengatur gerakan penari dan memperkuat maksud 

yang ingin disampaikan. Gerakan tari berbeda dari gerakan sehari – hari seperti berjalan, berlari, 

atau bersenam. Tari adalah keindahan bentuk dari anggota badan manusia yang bergerak, 

berirama, dan berjiwa yang harmonis (Bagong Kussudiarjo, 1985 : 16).  Tari sudah ada sejak 

zaman pra-sejarah, hal ini dapat dideteksi melalui berbagai jenis gambar di dinding goa dan ukiran 

pada candi, gambar tersebut menunjukkan berbagai gambar lekuk tubuh manusia dengan pola 

yang berbeda. Tari merupakan bagian integral dari kehidupan budaya masyarakat, karena tari telah 

ada dan hidup sejak zaman pra-sejarah. Dari zaman pra-sejarah, tari terus hidup 

berkesinambungan dari waktu ke waktu, serta dari tempat ke tempat hingga saat ini (Wahyudianto, 

2008 : 3). 

     Jenis gerak dalam tari sangatlah beragam, hal ini tergantung dari daerah asal tari tersebut 

berada. Masyarakat dari setiap negara dan daerah sudah menjadikan tari sebagai produk 

budayanya. Begitu juga dengan Indonesia, setiap lapisan masyarakat menghasilkan budaya tarinya 

sendiri – sendiri sehingga jenis gerakannya pun berbeda – beda (Wahyudianto, 2008 : 16).     

      Bila membicarakan tari, maka tidak dapat terlepas dari seni. Seni mencerminkan dinamika jiwa 

suatu masyarakat, karenanya sangat penting untuk menghargai dan memahami seni. Tari 

merupakan satu diantara seni – seni yang mendapatkan perhatian yang cukup besar, karena tari 

merupakan alat ekspresi dan komunikasi yang universal, yang dilakukan dan dinikmati oleh siapa 

saja, kapan, dan dimana saja. Di Indonesia sendiri tarian sudah menjadi elemen penting untuk 

memeriahkan suasana saat hari – hari besar, seperti memperingati hari proklamasi kemerdekaan 

sampai acara pertemuan – pertemuan kecil. Hal ini menunjukkan bahwa tari sangat penting 

dengan kehidupan masyarakat (Sudarsono : 21). Pada awalnya tari merupakan pernyataan 

simbolis yang ditujukan untuk memberikan gambaran dan tanggapan bahwa terdapat dunia lain 

yang lebih tinggi. Dunia dimana terdapat banyak dewa, dewi, roh para leluhur, jin, dan makhluk 

gaib lainnya, untuk mencapainya dibutuhkan suatu perantara dan media yang dapat 

menghubungkan kedua dunia tersebut yaitu tari. Tari yang dilakukan untuk media perantara 

tersebut nampak sangat serius, fokus, dan magis, juga disertai dengan do’a, mantera, dan bunyian 

lainnya yang nampak sakral (Koentjaraningrat, 1984: 243-244). 

     Tari dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Dilihat dari pola garapannya, tari dibagi 

menjadi dua, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Berdasarkan fungsinya, tari bisa berbentuk 

sebagai tari upacara agama dan adat, tari bergembira, dan tari pertunjukkan atau tari tontonan 

(Sudarsono : 28). Yang dimaksud dengan tari tradisional adalah semua tarian yang telah 

mengalami perjalanan sejarah yang cukup lama, yang selalu bertumpu pada pola – pola tradisi 

yang ada. Sedangkan tari kreasi baru adalah tari yang mengarah pada kebebasan dalam 

pengungkapan, tidak berpijak kepada pola tradisi lagi (Sudarsono, 29). 

     Pada saat ini sebagian masyarakat sudah mulai enggan mempelajari atau tidak lagi tertarik 

pada seni tradisional, salah satunya yaitu tari tradisional. Di era modern ini tari tradisional semakin 

tergusur akibat banyaknya tari kreasi baru atau tari modern yang masuk ke Indonesia. Contohnya 

seperti Gangnam Style dan Harlem Shake yang banyak diminati oleh semua orang, bahkan anak 

kecil juga banyak yang mengetahui tarian ini. Selain itu juga terdapat tari hip – hop, breakdance, 

R&B, dan lain sebagainya. Generasi muda sekarang lebih menyukai tarian modern seperti contoh 

yang telah disebutkan tadi daripada tari tradisional asal negaranya sendiri, bahkan generasi muda 

sekarang lebih mengetahui dan paham tari modern daripada tari tradisional Indonesia 

(Kompasiana.com).   

     Tari Tradisional yang merupakan salah satu warisan kebudayaan Indonesia yang agung harus 

dikembangkan selaras dengan perkembangan masyarakat yang sudah menginjak ke jenjang 

pembaharuan (Sudarsono : 27). Agar kebudayaan Indonesia, khususnya tari tradisional dapat 

bertahan ke generasi berikutnya adalah harus lebih menanamkan rasa cinta akan tari tradisional 

sejak dini. Sebelum mencintai sesuatu, baiknya sesuatu itu harus diperkenalkan terlebih dahulu, 

untuk itu diperlukan sebuah buku yang mencangkup dan membahas mengenai tari tradisional di 

Indonesia khusus untuk anak. Buku merupakan media yang tepat untuk memberikan informasi 

terhadap anak. Selain mudah untuk dibawa kemana – mana, buku juga berpengaruh terhadap 

anak didik daripada sarana – sarana lainnya. Bacaan anak sebagai media pendidikan juga dapat 

mengembangkan dan menggugah potensi seorang anak. Apabila terdapat buku yang membahas 

tari tradisional di Indonesia, diharapkan anak – anak dapat mengenal dan mencintai tari tradisional 

yang merupakan salah satu warisan budaya di Indonesia. Saat ini sudah terdapat banyak buku 

ensiklopedi untuk anak mengenai berbagai pengetahuan baik sains, alam, atau budaya. Tetapi 

buku ensiklopedi anak yang membahas tari tradisional sangat jarang ditemukan, padahal Indonesia 

memiliki beragam budaya yang mengagumkan, salah satunya tari tradisional. Karenanya dibuat 

buku ensiklopedi anak mengenal budaya tari tradisional di Indonesia. Buku ensiklopedi ini nantinya 

akan dibuat semenarik mungkin bagi anak agar tidak bosan dan mudah memahami isi dari 
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ensiklopedi ini. Dengan adanya buku ensiklopedi ini maka anak – anak akan mengenal beragam 

budaya tari tradisional dari negara mereka sendiri, yaitu Indonesia. 

 

1.2     Identifikasi Masalah 

     Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah 

yang timbul, yaitu : 

- Tari tradisional yang sudah mulai tergusur akibat banyaknya tari modern yang masuk ke 

Indonesia 

- Tari tradisional yang sudah mulai dilupakan oleh generasi muda 

- Kurangnya buku tentang tari tradisional untuk anak – anak 

 

1.3     Pembatasan Masalah 

     Karena di Indnesia banyak sekali tarian tradisional dan buku ini adalah ensiklopedi anak, jadi 

dibuatlah pembatasan masalah. Pembatasan masalahnya adalah sebagai berikut : 

- Tari tradisional yang diangkat adalah tari yang mewakili dan popular atau terkenal di berbagai 

daerah di Indonesia 

- Hanya sebatas pengetahuan mengenai gambaran umum saja 

- Diperuntukkan anak laki – laki maupun perempuan usia 8 – 12 tahun  yang sudah dapat 

membaca dan di lingkup perkotaan. 

 

1.4     Perumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat menyimpulkan permasalahan pokok, yaitu : 

- Bagaimana merancang buku ensiklopedi mengenal budaya tarian tradisional Indonesia yang 

baik dan efektif untuk anak usia 8 – 12 tahun? 

1.5     Tujuan Perancangan 

     Perancangan buku ensiklopedi anak mengenal tarian tradisional di Indonesia dilaksanakan 

dengan tujuan untuk mengenalkan tari tradisional di Indonesia kepada anak – anak agar mereka 

dapat mencintai dan menghargai tari tradisional di Indonesia. 

 

 

 

1.6     Manfaat Perancangan 

Manfaat dari perancangan ini adalah agar anak – anak atau orang yang membaca buku ini 

dapat mengetahui tentang budaya tari tradisional yang ada di Indonesia. Selain itu juga agar anak 

– anak atau orang yang membaca buku ini dapat lebih mencintai dan menghargai salah satu 

warisan budaya yaitu tari tradisional di Indonesia. 

 

1.7     Metode Penelitian 

Untuk menjawab permasalahan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut : 

1.7.1     Desain Penelitian 

1.7.1.1    Penelitian yang bersifat eksploratif 

     Merupakan penelitian awal yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman secara umum 

sebagai rasa keingintahuan manusia melihat sebagai gagasan, wawasan, dan pemahaman akan 

situasi tersebut untuk kemudian melanjutkan penelitian lebih terperinci. 

 

1.7.2     Metode Pengumpulan Data 

1.7.2.1    Analisa Kualitatif 

     Penelitian menggunakan metode analisa kualitatif dimana menjabarkan dan menyimpulkan data 

– data yang ada. 

1.7.2.2     Wawancara 

     Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dengan narasumber. Narasumber disini 

adalah seseorang yang paham akan tarian tradisional di Indonesia, seperti guru tari dan tokoh 

tradisional di Indonesia. 

1.7.2.3     Kuesioner 

     Metode pengumpulan data dengan cara membagikan kuesioner kepada target sasaran yaitu 

anak – anak usia 8 – 12 tahun. 

1.7.2.4     Jenis dan Ukuran Data 

     Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. 

Dimana data primer adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara kepada narasumber. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui buku, literatur, dan website 

. 
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1.8     Sistematika Penulisan 

     Pembuatan bab ini bertujuan untuk mempermudah pembaca mengetahui dan         memahami 

isi dari karya ilmiah ini. Berikut susunan dan pembahasan dari masing – masing bab : 

    BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB 2 TINJAUAN UMUM 

Bab ini menjelaskan tentang kerangka berpikir, landasan teori, kajian pustaka, dan studi 

komparasi. 

BAB 3 STRATEGI KOMUNIKASI 

Bab ini menjelaskan tentang analisis, sasaran khalayak (target audience), dan strategi 

komunikasi. 

BAB 4 STRATEGI KREATIF 

Bab ini menjelaskan tentang konsep verbal, konsep visual, dan visualisasi desain. 

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan, saran, dan pemecahan masalah. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


