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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjuan pustaka akan menjabarkan beberapa studi yang sudah pernah dilakukan

terlebih dahulu sebelum pembuatan aplikasi Pembelajaran Tata Cara Upacara Adat di

Bali ini.

Tabel 2.1 Perbandingan dengan sistem yang lama dengan yang akan di

kembangkan

Parameter

Penulis

Objek Metode Bahasa
Pemrograman

Inerface

Muhammad
Tribowo
Kriswinarso

Pembelajaran
berbasis web pada
mata pelajaran
sejarah

Pembelajaran
, Web

Php Aplikasi
pembelajaran IPS
Sejarah

Rakanita
Dyah Ayu
Kinesti

Proses Pembelajaran
Seni Tari Dalam
Mata Pelajaran Seni
Budaya

Pembelajaran
, Tari

acuan dalam
proses
pembelajaran
yang diajarkan di
kelas pada mata
pelajaran seni
budaya tari.

Singgih
Yutonto

Pengembangan
aplikasi android
sebagai media
pembelajaran
kompentensi
pengoprasian system
pengendali
elektronik

Pembelajaran
, Android

Java dan C++ aplikasi
android sebagai
media
pembelajaran
kompetensi
mengoperasikan
sistem pengendali
elektronik
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Di dalam aplikasi Pembelajaran Seni Tata Cara Upacara Adat Di Bali yang

akan di kembangkan disini dimana proses pembelajaran di dapatkan melalui cara

membaca tentang alat Karawitan dan upacara yang di tampilkan , melihat gambar dan

video yang menamilkan tata cara upacara dan video karawitan , mendengarkan suara

karawitan, dan menguji pengetahuan yang telah di dapatkan dengan latihan yang ada,

dalam usulan ini bangunan aplikasi untuk menampilkan Upacara dan Seni Karawiitan

bentuk teks, gambar video dan audio.

2.2 Dasar Teori.

2.2.1 Pengertian Upacara Adat

Selain melalui mitologi dan legenda, cara yang dapat dilakukan untuk

mengenal kesadaran sejarah pada masyarakat yang belum mengenal tulisan yaitu

melalui upacara. Upacara yang dimaksud bukanlah upacara dalam pengertian upacara

yang secara formal sering dilakukan, seperti upacara penghormatan bendera. Melacak

melalui upacara, yaitu upacara yang pada umumnya memiliki nilai sakral oleh

masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Upacara adalah serangkaian tindakan

I Ketut
Gunadi Adi
Guna

Pembangunan
Aplikasi Mobile
Pembelajaran
Bahasa Bali

Pembelajaran
, Ios

Xcode, Swift Aplikasi
pembelajaran
bahasa bali
berbasis ios

Wafda Adita
Rifai

Pengembangan
Game Edukasi
Lingkungan Berbasis
Android

Game java Aplikasi game
edukasi
lingkungan

http://catatansenibudaya.blogspot.com/2012/05/definisi-upacara-adat.html
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atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan

kepercayaan. Jenis upacara dalam kehidupan masyarakat, antara lain, upacara

penguburan, upacara perkawinan, dan upacara pengukuhan kepala suku. Upacara adat

adalah suatu upacara yang dilakukan secara turun-temurun yang berlaku di suatu

daerah. Dengan demikian, setiap daerah memiliki upacara adat sendiri-sendiri, seperti

upacara perkawinan, upacara labuhan, upacara camas pusaka dan sebagainya.

Upacara adat yang dilakukan di daerah, sebenar- nya juga tidak lepas dari unsur

sejarah. Upacara pada dasarnya merupakan bentuk perilaku masyarakat yang

menunjukkan kesadaran terhadap masa lalunya. Masyarakat menjelaskan tentang

masa lalunya melalui upacara. Melalui upacara, kita dapat melacak tentang asal usul

baik itu tempat, tokoh, sesuatu benda, kejadian alam, dan lain-lain.ntuk menciptakan

lingkungan harmonis antara manusia dengan lingkungan, sesama dan Tuhannya,

maka dilakukan upacara keagamaan yang diharapkan dapat memberikan efek positif

pada kehidupan dunia. Hindu di Bali memiliki banyak sekali upacara keagamaan,

yang berkaitan dengan bentuk persembahan ataupun ritul yang dipersembahkan

kepada Dewa (Tuhan), Rsi, Pitra (leluhur), manusia dan Bhuta (makhluk dari alam

lain) semuanya disebut dengan Panca Yadanya.

Pelaksanaan upacara adat agama Hindu bisa diupayakan sesederhana mungkin

sesuai kemampuan, perlu keikhlasan dan kejujuran dalam melaksanakan upacara

tersebut, tidak memaksakan diri apalagi sampai menjual tanah warisan leluhur,

mencari hutang yang akan menjadi beban, apalagi dengan hasil korupsi, kalau seperti
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itu, mending urungkan dulu niat, sampai muncul jalan terang di depan kita. Alit

(kecil), madya (menengah) dan utama (paling utama) tetaplah utama, kalau semua

didasari dengan hati yang tulus suci dan sesuai kemampuan

2.2.2 Pengertian Seni Karawian

Kata karawitan berasal dari suku kata “rawit” yang artinya kecil, rumit, indah.

Jadi kata karawitan berarti seni musik daerah yang terdapat diseluruh nusantara

dengan berlaraskan pelog dan selendro. Apabila kita amati salah satu media utama

dari seni karawitan adalah suara, sehingga pengertian awal dari seni karawitan

tersebut adalah seni suara. Dari pengertian awal ini selanjutnya dapat dikembangkan

menjadi pengertian yang lebih spesifik, seperti:

1. Seni Karawitan adalah seni suara yang disajikan menggunakan sistem notasi,

warna suara, ritme, memiliki fungsi dan sifat nada dan mempunyai aturan

garap dalam sajian instrumental, vokal, dan campuran.

2. Seni Karawitan adalah ukapan jiwa manusia yang dilahirkan melalui nada-

nada yang diatur berirama, berbentuk, selaras enak di dengar baik secara vokal,

instrumental maupun campuran.

3. Seni Karawitan adalah seni suara (vokal), instrumental, maupun campuran

yang menggunakan nada-nada yang sudah teratur tinggi rendahnya, serta

berirama.
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Berbicara musik daerah (seni karawitan) yang ada di Indonesia sangat

beragam bentuk, cirinya, dan masih terasa sulit untuk menyebutkan secara pasti

jumlahnya, oleh karena begitu banyak beraneka ragam bentuk-bentuk yang ada di

masing-masing daerah. Berdasarkan beberapa pengertian karawitan di atas, maka

dapat disumpulkan sebagai unsur pokok/utamanya adalah suara atau bunyi. Selain

unsur utama karawitan itu bunyi, terdapat juga unsur-unsur yang lain seperti: Nada,

Melodi, Harmoni, Warna nada, Interval, Dinamika, Tangga nada,

Tempo, Irama, Intonasi. Melodi adalah rangkaian atau susunan nada-nada menurut

tinggi rendah yang teratur dan berirama. Harmoni merupakan kesesuaian nada yang

satu dengan nada yang lainnya dimana dalam memadukan dua buah nada dalam ilmu

karawitan ada yang dinamakan ngepat dan ngempyung. Warna Nada atau Timbre

artinya sumber dari suatu bunyi yang berbeda tetapi dapat menimbulkan tinggi suara

yang sama. Interval dakam istilah karawiran disebut suarantara atau seruti, yang

artinya jarak dari satu nada ke nada yang lainnya baik naik maupun turun. Dinamika

artinya, keras lembutnya suatu bunyi yang dihasilkan. Tangga Nada artinya, susunan

nada atau urutan nada-nada yang teratur naik turunnya dalam satu gembyangan/oktaf.

Tempo artinya, cepat lambatnya lagu/gending yang dimainkan. Irama artinya, keras

lembutnya dan cepat lambatnya suatu lagu/gending yang dimainkan. Intonasi artinya,

ketepatan nada.
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2.2.3 Sistem Oprasi Android

Android adalah sistem operasi bergerak (mobile operating system) yang

mengadopsi sistem operasi Linux, namun telah dimodifikasi. Android diambil alih

oleh Google pada tahun 2005 dari Android, Inc sebagai bagian strategi untuk mengisi

pasar sistem operasi bergerak. Google mengambil alih seluruh hasil kerja Android

termasuk tim yang mengembangkan Android. Setiap kode program Android

diluncurkan berdasarkan lisensi open-source Apache yang berarti bahwa semua orang

yang ingin menggunakan Android dapat men-download penuh source code-nya.

Keuntungan utama dari Android adalah adanya pendekatan aplikasi secara terpadu.

Pengembangan hanya berkonsentrasi pada aplikasi saja, aplikasi tersebut bisa

berjalan pada beberapa perangkat yang berbeda selama masih ditenagai oleh Android

(pengembangan tidak perlu mempertimbangkan kebutuhan jenis perangkatnya).

2.2.4 Android Studio

Android Studio adalah sebuah IDE untuk Android Development yang

diperkenalkan google pada acara Google I/O 2013. Android Studio merupakan

pengembangkan dari Eclipse IDE, dan dibuat berdasarkan IDE Java populer, yaitu

IntelliJ IDEA. Android Studio merupakan IDE resmi untuk pengembangan aplikasi

Android.

Sebagai pengembangan dari Eclipse, Android Studio mempunyai banyak

fitur-fitur baru dibandingkan dengan Eclipse IDE. Berbeda dengan Eclipse yang

menggunakan Ant, Android Studio menggunakan Gradle sebagai build environment.



13

2.2.5 Android SDK

Android SDK merupakan sebuah tools yang diperlukan untuk

mengembangkan aplikasi berbasis Android menggunakan bahasa pemrograman Java.

Pada saat ini Android SDK telah menjadi alat bantu dan API (Application

Programming Interface) untuk mengembangkan aplikasi bebasis Android

2.2.6 Java

Java adalah sebuah bahasa pemrograman yang diciptakan oleh James Gosling,

seorang developer dari Sun Microsystem pada tahun 1991. Selanjutnya Java

dikembangkan Sun Microsystem dan banyak digunakan untuk menciptakan

Executable Content yang dapat di distribusikan melalui network.

Java adalah bahasa pemrograman Object-Oriented dengan unsur-unsur

seperti bahasa C++ dan bahasa-bahasa lainnya yang memiliki libraries yang cocok

untuk lingkungan internet. Java dapat melakukan banyak hal dalam melakukan

pemrograman, seperti membuat animasi halaman web, pemrograman Java untuk

Ponsel dan aplikasi interaktif. Java juga dapat digunakan untuk handphone, internet

dan lain-lain,


