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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai suku, budaya

dan ras yang tersebar di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Misalkan karya

seni tarian adat tradisional yang begitu banyaknya yang dimiliki oleh

Indonesia. Seni tradisi dianggap suatu yang monumen sebagai khasanah atau

aset budaya bagi pemiliknya, seni tradisi adalah salah satu bagian essensial dari

sejarah akan masa lampau dan sebagai jati diri kultural kelompok etnik tertentu

(Budiono dan Fairuzabadi, 2010).

Surakarta, juga disebut Solo atau Sala, adalah kota yang terletak di

provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu bagian dari Indonesia. Solo

juga biasa disebut sebagai Solo The Spirit of Java (jiwanya Jawa) sebagai

upaya pencitraan kota Solo sebagai pusat kebudayaan Jawa (Tyas et al., 2011).

Salah satu warisan budaya kota Solo adalah seni tari yang harus dijaga dan

dilestarikan keberadaannya sebagai cermin keluhuran bangsa. Dalam seni tari,

tari klasik merupakan suatu bentuk seni yang telah mengalami perjalanan

sejarah yang sangat panjang, sehingga bukan merupakan hal yang baru lagi

bagi masyarakat pada masa sekarang, terutama para pendukung seni tari klasik

(Herlinah et al., 2010). Kata klasik dalam masyarakat Jawa sering digunakan

untuk menyebut kesenian istana Jawa yang disebut seni klasik. Tari Klasik

yang kemudian muncul berkembang menjadi tari klasik yang mengandung sifat

tertentu dan kemudian disebut gaya.
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Istilah tari gaya Surakarta ini kiranya perlu di jelaskan terlebih dahulu,

mengingat sampai sekarang ada pula sebutan lain yaitu Tari Sala. Hal ini

berkaitan dengan awal berdirinya keraton Surakarta, sebagaimana dijelaskan

Sapardi Yosodipuro bahwa istilah Surakarta itu adalah nama kotanya setelah

berdirinya keraton, dahulunya berupa desa dengan sebutan Sala menurut nama

sesepuhnya yaitu orang yang dituakan bernama Ki Gedhe Sala. Setelah desa

Sala diminta Paku Buwono II (1745) untuk mendirikan keraton, nama desa

Sala diminta diganti nama Surakarta Hadiningrat. Berdasarkan dari peristiwa

berdirinya keraton Surakarta tersebut maka dalam hal ini kemudian digunakan

istilah tari gaya Surakarta (Pamardi et al., 2014).

Setiawan (2008) menjelaskan bahwa media ungkap tari adalah gerak.

Gerak tari merupakan gerak yang diperhalus dan diberi unsur estetis.

Sedangkan menurut Birsi (2011) didalam konteks gerak tari, gerak yang

dilakukan cenderung tidak sama dengan gerak sehari – hari. Kondisi yang

demikian menuntut adanya latihan gerak yang harus dipersiapkan sebelumnya.

Kondisi fisik sangatlah penting bagi penari ketika menari maupun sebelum

menari. Menari memiliki beberapa unsur fisik yang harus dikembangkan

kemampuannya melalui latihan – latihan, kemampuan tubuh yang baik adalah

hasil dari koordinasi unsur – unsur kondisi fisik yang baik. Unsur – unsur yang

perlu dipersiapkan antara lain kekuatan, kecepatan, daya tahan, kelincahan,

kelenturan, koordinasi, dan ketepatan. Dengan terpenuhinya unsur – unsur

tersebut maka terbentuklah keseimbangan gerak pada penari.
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Gerakan tari klasik gaya Surakarta merupakan gerak yang memiliki teknik

tertentu yaitu dengan posisi lutut semi flexi dan menumpu dalam satu waktu

dan durasi yang cukup lama dibanding dengan tari lainnya, dan gerakan

tersebut melibatkan otot – otot dan persendian pada seluruh tubuh yang

diharapkan membentuk kualitas gerak dan keseimbangan tubuh yang bagus.

Dan data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2007 memperlihatkan

bahwa 48,2% penduduk Indonesia usia lebih dari 10 tahun kurang melakukan

aktivitas fisik (Depkes RI, 2008). Menurut data RISKESDAS tahun 2013 juga

menunjukkan bahwa gaya hidup bermalas – malasan dan aktivitas fisik yang

kurang, dapat menurunkan kemampuan tonus otot. Tonus otot sangat berperan

dalam menjaga keseimbangan tubuh manusia (KEMENKES RI, 2013). Seperti

sabda Nabi yang mengatakan “Ada dua kenikmatan yang banyak manusia

tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang” (HR. Bukhari dari Ibnu

‘Abbas), yang artinya terkadang manusia menganggap dirinya sehat, namun

sebenarnya dia telah tertipu karena telah membuang waktu luangnya dengan

tidak bersemangat. Karena dengan memanfaatkan waktu luang akan memberi

kenikmatan sehat dan membuat dirinya bahagia.

Menurut Maryam (2009) menyatakan bahwa keseimbangan dikatakan

sebagai ‘satu keluarga penyesuaian’ yang bertujuan untuk mempertahankan

sikap kepala dan tubuh terhadap gravitasi dan dari faktor luar lainnya,

mempertahankan sikap tegak dan seimbangnya pusat massa tubuh terhadap

bidang tumpu, dan menstabilkan bagian tubuh tertentu sementara bagian tubuh

yang lain bergerak. Keseimbangan dibagi menjadi dua yaitu keseimbangan
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statis dan keseimbangan dinamis. Kaseimbangan statis ruang geraknya

biasanya sangat kecil, misal berdiri di atas dasar yang sempit atau balok

keseimbangan dan keseimbangan dinamis yaitu kemampuan seseorang untuk

bergerak dari satu titik ke titik yang lain dengan mempertahankan

keseimbangan (equilibrium), misalnya menari (Permana, 2013).

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

tentang hubungan faktor – faktor yang mempengaruhi tari klasik gaya

Surakarta terhadap keseimbangan pada penari.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ada hubungan faktor – faktor yang mempengaruhi tari klasik gaya

Surakarta terhadap keseimbangan pada penari?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui keseimbangan penari.

2. Tujuan khusus

Untuk mengetahui hubungan faktor – faktor yang mempengaruhi tari

klasik gaya Surakarta terhadap keseimbangan pada penari.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan

tentang latihan yang dapat digunakan untuk meningkatkan keseimbangan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Fisioterapi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi

sehingga dapat menambah ilmu dan agar lebih terbukti.

b. Bagi Masyarakat

Menambah ilmu pengetahuan tentang cara meningkatkan

keseimbangan dan sebagai informasi bagi para penari, bahwa

keseimbangan sangat dibutuhkan dalam menari.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini menambah ilmu peneliti serta sebagai salah satu

syarat untuk lulus dari Program Studi S1 Fisioterapi.


