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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Saat ini perkembangan Teknologi tumbuh dan berkembang dengan pesat. 

Terlihat dari sebagian besar aktivitas manusia membutuhkan teknologi dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan manusia yang dapat dilakukan dengan 

sendiri pun sekarang telah dipenuhi oleh teknologi, salah satunya adalah sistem 

pakar (Expert System). Sistem ini membantu para pakar untuk menyimpan 

kepakarannya dan sistem ini akan bekerja secara konsisten untuk membantu dalam 

mengatasi suatu masalah. 

Kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan bagian dari ilmu 

komputer yang membuat agar mesin (komputer) dapat melakukan pekerjaan seperti 

dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. (Sri Kusumadewi, 2003) 

Salah satu bidang artificial intelligence adalah sistem pakar atau expert 

system. Sistem pakar merupakan program berbasis pengetahuan yang menyediakan 

solusi-solusi dengan kualitas pakar untuk suatu kepakaran tertentu yang mendekati 

kemampuan di salah satu bidang. Prinsip dari sistem pakar adalah untuk mencoba 

mencari penyelesaian yang memuaskan yaitu sebuah penyelesaian yang cukup baik 

walaupun itu bukan penyelesaian optimal. 

Sejarah kehidupan seni pertunjukan di Indonesia tidak akan terlepas dari 

perkembangan berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan politik, sosial, dan 

ekonomi. Tari istana yang disebut seni adi luhung semula hanya dinikmati oleh 
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kaum bangsawan kemudian berkembang ke luar istana, sehingga masyarakat luas 

bisa turut menikmati dan mempelajarinya. Sultan Hamengku Buwono VII 

mengijinkan orang-orang di luar keraton untuk belajar tari istana tetapi kegiatannya 

di luar tembok keraton. Pada tahun 1918 berdirilah organisasi tari Krida Beksa 

Wirama yang dipelopori oleh dua putra Sultan yaitu Pangeran Tedjokusuma dan 

Pangeran Soeryodiningrat. (Fred Wibowo, ed., 1981, 221-222) 

Terdapat banyak tarian yang dapat dipakai sebagai dasar pertama 

mempelajari tari klasik gaya Yogyakarta. Tetapi tarian dasar yang ditampilkan 

disini disusun berdasarkan pandangan seorang empu tari Bapak KRT. 

Sasmintodipuro dari Paguyuban Tari Yayasan Pamulangan Beksa Mardawa 

Budaya di Yogyakarta, sumbang saran dari para ahli tari klasik gaya Yogyakarta, 

beberapa guru tari dan para penari ternama. (Fred Wibowo, 2002)   

Pada Tari klasik putra gaya Yogyakarta terdapat 4 (empat) ragam tari 

pokok, yaitu impur, kambeng, kalang kinantang, dan bapang. Empat ragam tersebut 

masing-masing masih memiliki spesifikasi yang lebih lengkap lagi seperti impur 

ukel asta, impur ukel asta encot, kagok kinantang. Dalam penyusunan sistem ini di 

berikan knowledge base 8 jenis tarian berdasarkan keterangan dari seorang pakar 

yakni Romo Mardi, jurnal terkait dan berdasarkan dari seringnya 8 tarian tersebut 

di pentaskan di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Terdapat 16 dance script 

(susunan gerak tari) yang diberikan berdasarkan pengamatan penulis, dimana 

dengan 16 dance script tersebut sistem sudah dapat menemukan perbedaan diantara 

tarian-tarian tersebut dan dapat di identifikasi sebagai hasil diagnosa. 
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Certainty Factor adalah suatu metode untuk membuktikan apakah suatu 

fakta itu pasti ataukah tidak pasti yang berbentuk metric yang biasanya digunakan 

dalam sistem pakar. Metode ini sangat cocok untuk sistem pakar yang 

mendiagnosis sesuatu yang belum pasti. 

Dalam penyusunan sistem ini menggunakan metode certainty factor, 

dimana metode ini dipilih karena memiliki proses identifikasi yang sederhana 

namun menyajikan hasil identifikasi secara lengkap.  

Di sisi lain, kemajuan teknologi komputer saat ini dapat dimanfaatkan untuk 

mengatasi masalah ketersediaan pengetahuan akan tarian putra klasik gaya 

Yogyakarta, yakni dengan mengembangkan sistem pakar. Fasilitas sistem pakar ini 

secara komputerisasi diharapkan dapat membantu masyarakat luas untuk 

mengetahui jenis-jenis tarian putra gaya Yogyakarta. Pemilihan web sebagai 

platform sistem pakar di dasari oleh alasan kemudahan akses aplikasi melalui 

perangkat mobile atau desktop yang mempunyai browser dan jaringan internet. 

Dengan adanya sistem pakar ini, masyarakat akan menentukan jenis tarian 

putra gaya Yogyakarta berdasarkan dance script yang di pertunjukkan oleh penari. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat di tentukan rumusan 

masalah yaitu : 

1. Bagaimana melakukan transformasi pengetahuan dari pakar ke dalam 

sistem pakar yang akan di rancang. 

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem pakar ini agar dapat membantu 

memberikan informasi bagi masyarakat umum serta pembuat kebijakan 

kebudayaan dengan mudah, cepat dan tepat. 

1.3. Ruang Lingkup 

Untuk memfokuskan penelitian, maka ruang lingkup permasalahan hanya 

mencakup sebagai berikut : 

1. Metode yang digunakan dalam sistem pakar ini  Certainty Factor (CF). 

2. Sistem pakar ini akan menghasilkan output berupa kesimpulan hasil 

identifikasi berupa Prosentase Nilai (nilai kepercayaan dari User), Kode 

Tarian, Nama Tarian, Filosofi dan Foto. 

3. Penulis menggunakan 6 nilai faktor keyakinan yakni : Sangat Yakin(1.0), 

Yakin(0.8), Cukup Yakin(0.6), Kurang Yakin(0.4), Sedikit Yakin(0.2) dan 

Tidak Yakin(0.0).  

4. Nilai pakar bernilai 1 di setiap dance script terhadap tariannya, nilai 

tersebut bernilai bulat dan tidak bisa di rubah berdasarkan keterangan 

pakar bahwa tari klasik putra gaya Yogyakarta memiliki pakem-pakem 

terhadap data dance script tersebut. Pada masing-masing tarian memiliki 

pakem dance script yang sama dan tidak pernah berubah. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membantu masyarakat dalam memahami 

dan mempelajari pengetahuan tentang tari klasik putra gaya Yogyakarta beserta 

filosofinya secara mudah, cepat dan tepat. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat 

sebagai berikut :  

1. Membantu masyarakat mengenali jenis-jenis tari klasik putra gaya 

Yogyakarta melalui dance script tarian. 

2. Membantu masyarakat dalam memahami dan mempelajari filosofi 

(penokohan) dari setiap tari klasik putra gaya Yogyakarta 

  


