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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Karawitan adalah seni musik tradisional yang terdapat dibeberapa wilayah

Indonesia. Penyebarannya meliputi daerah Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Madura,

dan Bali. Karawitan sering diartikan sebagai seni musik tradisional yang dimainkan

dengan menggunakan gamelan. Biasanya, seni musik ini dipentaskan dalam

pagelaran seni untuk mengiringi tarian, upacara adat, dan nyanyian. Seperti telah

dikatakan bahwa karawitan terbesar di beberapa wilayah Indonesia yang meliputi

Pulau Jawa, Bali, Madura, Sumatra, dan Kalimantan. Namun, yang sangat terkenal

adalah karawitan yang berasal dari Jawa. Perlu diketahui bahwa karawitan di setiap

daerah memiliki ciri khas masing-masing sehingga tidak sama dalam memainkannya.

Hal yang membedakannya adalah alat yang digunakan, bentuk yang dipakai, bunyi

yang dihasilkan, materi yang diberikan serta adat ketika memainkan

Kebudayaan Bali adalah sebuah sistem pengetahuan atau gagasan yang

digunakan sebagai pengatur tingkah laku, yang hidup dan berkembang dari generasi

ke generasi, dipelajari, dipraktekkan, dihayati, dan dibanggakan. Kesenian merupakan

fokus dari kebudayaan Bali, karena dalam sistem kesenian terkait seluruh unsur yang

lain seperti sistem religi, sistem pengetahuan, bahasa, sistem kemasyarakatan, sistem

mata pencaharian, dan teknologi. Di pulau Dewata ini, kesenian tidak hanya
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digunakan sebagai hiburan saja, melainkan juga sebagai sarana dan pelengkap

peristiwa-peristiwa ritual yang bersifat keagamaan, kebersamaan suatu komunitas,

dan penunjang faktor ekonomi bagi sebagian masyarakatnya. Gamelan hidup dengan

subur karena dimantapkan dan dipelihara melalui dukungan sistem sosial yang

berintikan lembaga-lembaga tradisional, seperti desa adat, banjar, dan berbagai jenis

sekaa (organisasi profesi). Dalam mendiskusikan kesenian Bali, perhatian orang tak

pernah lepas dari seni karawitan khususnya gamelan Bali. Hal ini desebabkan karena

di Bali hingga saat ini terdapat banyak jenis perangkat gamelan (Karawitan) dari yang

paling kecil dan sederhana, hingga yang paling besar dan kompleks. Hal ini

membuktikan adanya keragaman ciri, gaya, dan fungsi, juga membuktikan adanya

kreatifitas masyarakat yang terus-menerus sejak masa lampau. Dan dengan

pengembangan teknologi yang pesat seni karawita di Bali sekarang hampir di

tinggalkan karena kesibukan pribadi dan minimnya masyarakat jaman sekarang yag

tertarik oleh Seni Karawitan .

Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, hal ini memungkinkan

dengan perkembangan teknologi informasi yang seperti tidak dapat di bendug lagi.

Perkembangan teknologi informasi ini justru menjadi hal yang sangat berperan

penting dalam meningkatkan cara belajar tatacara upacara adat yang mulai di

tinggalkan. Di karenakan perangkat mobile khususnya smarphone dari tahun ke

tahunnya mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Dengan media smartphone

android yag di lengkapi dengaan video, dan audio (suara), maka timbul rasa

ketertaikan untuk menggunakan aplikasi tersebut di dalam membantu pembelajaran
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Tata cara Upacara adat di bali yang lebih detail upacara adat yang dilaksanakan,

teknik dasar dan cara memainan instrument seni karawitan dengan tempo yang pas

dan tepat dan di karenakan hal ini untuk memudahkan masyarakat memahami di

perlukan aplikasi yang dapat membedakan dan memudahkan masyarakat untuk

mencari seni karawitan yang mana di pakai dalam upacara adat di bali yang akan di

laksanakan oleh masyarakat di bali yang bisa di bilang untuk keperluan upacara adat

pribadi dan upacara adat umum sehingga memudahkan masyarakat di Bali untuk

memesan ke sanggar - sanggar atau ke banjar untuk upacara yang akan di laksanakan

dengan seni karawitan yang di perlukan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas terdapat rumusan

masalah yaitu bagaimana mengimplementasikan Pembelajaran Tata Cara Upacara

Adat di Bali ke media digital elektronik smsartphone berbasis android.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup perancangan dan pembanguanan aplikasi Pembelajaran

Tatacara Upacara adat di Bali yaitu:

A. Aplikasi ini menampilkan macam – macam seni karawitan yang di gunakan

dalam upacara adat di Bali (upacara pribadi Melaspas, atau Odalan).
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B. Aplikasi ini menampilkan penjelasan dan Gambar Upacara Adat yang di

gunakan dalam Upacara tersebut, yang disajikan dalam bentuk Gambar, dan

Video.

C. Aplikasi ini menampilkan Alat Karawitan yang di disajikan dalam Gambar,

Video , dan Audio

D. Terdapat daftar Pencarian.

E. Aplikasi ini memuat latihan untuk mengukur pengetahuan yag sudah di dapat,

yang di sajikan dalam bentuk Teks.

F. Aplikasi ini memuat skor hasil latihan.

G. User hanya sebagai pengguna aplikasi.

H. Aplikasi di bangun berbasis Android sepesifikasi Android minimal versi 4.2

(Jelly Bean).

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari peneitian ini adalah menghasilkan aplikasi yang dapat di gunakan

untuk Mengimplementasikan Pembelajaran Tata Cara Upacara Adat di Bali ke dalam

media pembelajaran digital elektornik smartphone berbasis android.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Membantu pengguna android dan Khusus Masyarakat Di Bali untuk lebih

mudah mempelajari sebuah seni karawitan tanpa pelatih.
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2. Membantu masyarakat di Bali membedakan seni karawitan dalam sebuah

Upacara Adat di Bali tanpa harus bertanya ke sanggar atau ke sebuah tempat

seni karawitan.

1.6. Sistemmatika Penulisan

Sistemmatika karya tulis ini meliputi hal hal berikut

1.6.1. BAB 1. PENDAHULUAN

Pada bab ini akan di bahas mengenai latar belakang masalah, rumusan

masalah, dan dasar teori yang mendukung dan mendasari penulisan skripsi ini.

1.6.2. BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

Pada bab ini di paparkan sumber yang dijadikan acuan penelitian dan dasar

teori yang mendukung dan mendasari penulisan skripsi ini.

1.6.3. BAB 3. METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis metode atau teknologi untuk

kebutuhan dalam mengerjakan penelitian ini dan perancangan atau perancangan

sistem aplikasi yang akan dibuat untuk menyelesaikan skripsi ini.
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1.6.4. BAB 4. IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM

Pada bab ini akan di paparkan implementasi dari sistem ini dan di rancang

pada bab sebelumnya dan di bahas tentang sistem yang sudah di buat apakah sudah

sesuai dengan tujuan penelitian dibuat.

1.6.5. BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diberikan kesimpulan mengenai permasalahan yang di ubah

berdasarkan serangkaian penelitian yang di lakukan. Selain itu, pada bab ini juga di

berikan saran untuk pengembangan selanjutnya.


