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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Masyarakat Sunda dan bambu (awi) adalah dua hal yang sangat erat 

kaitannya. Mulai dari rumah, perkakas, bahkan hingga alat-alat kesenian dan ritual 

pun banyak yang terbuat dari bambu. Sebuah tradisi sering kali hadir karena adanya 

penyesuaian antara masyarakat dengan alam. Dilihat dari kondisi alam tatar Sunda 

yang banyak ditumbuhi oleh pohon bambu, tidak heran jika kemudian tradisi atau 

kesenian yang dihasilkan oleh masyarakat Sunda menggunakan bambu sebagai bahan 

utamanya. 

Alat musik bambu seperti calung sudah menjadi kesenian khas Sunda. 

Namun jika ditelusuri lebih jauh, alat musik ataupun alat kesenian lainnya bukan 

hanya menjadi sebuah alat penghibur yang bisa dimainkan kapan saja. Pada dasarnya 

ada 3 tahapan yang harus dilalui untuk menjadikan sebuah tradisi menjadi suatu 

kesenian yang bahkan bisa bersifat komersil. Menurut Peursen (1988) tiga tahapan 

yaitu tahapan mistis, ontologis, serta fungsional. 

Tahapan mistis merupakan awal lahirnya kesenian tersebut. Biasanya, pada 

tahapan ini kesenian dijadikan sebagai buah pemikiran yang ditujukan untuk 

menyenangkan roh leluhur ataupun dewa-dewa yang mereka puja. Setelah pemikiran 

mulai berkembang dan masyarakat sudah memiliki pemahaman nalar, masyarakat 

akan bisa memisahkan benda untuk sebuah ritual yang dijaga kesakralannya dengan 

benda serupa yang tidak digunakan untuk ritual. Dengan demikian masyarakat dapat 

mengembangkan dan menciptakan sebuah kreasi dari benda yang awalnya hanya 

digunakan sebagai alat ritual. Pada perkembangan selanjutnya, pada akhirnya 

masyarakat menjadikan kesenian tersebut menjadi sebuah hiburan bahkan 
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menjadikannya sebagai sumber penghasilan. Pada masa inilah Peursen mengatakan 

bahwa tahapan ini adalah tahapan fungsional. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai tahapan sebuah 

kesenian, alat musik bambu pada awalnya digunakan masyarakat Sunda menjadi 

sarana untuk mengucap syukur kepada yang kuasa. Kesenian bambu menjadi elemen 

yang paling penting dalam upacara adat di bidang pertanian. Perubahan sosiokultural 

yang terjadi di dalam masyarakat menyebabkan seakin tergerusnya nilai-nilai 

tradisional. Beberapa alat musik bambu yang kini masih bertahan diantaranya 

angkung, calung, badeng, dodod dan gonggong. Namun dalam penulisan ini saya 

fokuskan terhadap kesenian calung. 

Hampir sama dengan alat musik bambu lainnya, calung merupakan salah 

satu benda yang selalu digunakan dalam upacara pertanian (Somawijaya, 1986a). 

Menurut ibu Uum Juarsih (78 tahun) dalam upacara pertanian biasanya menggunakan 

lagu kindung pangayun nyimas pakaci. Kedudukan calung adalah alat yang 

disakralkan dan dalam memainkannya ada irama serta tembang tertentu. Selain itu 

juga, memainkan calung dipercaya dapat mencegah bala (musibah) dan juga 

dipercaya dapat menyembuhkan penyakit. Calung merupakan salah satu kesenian 

yang masih bisa bertahan hingga kini bersama dengan angklung. Sedangkan tiga 

kesenian lainnya tidak bisa lagi menjaga eksistensinya dan bahkan dikategorikan 

kedalam warisan budaya Sunda yang hampir punah. 

Kepunahan suatu kesenian menandakan hilangnya separuh identitas 

masyarakat. kepunahan sebuah kesenian ataupun budaya bisa terjadi karena faktor 

pewarisan yang bersifat keturunan ataupun kekerabatan. Perubahan sosio-kultural 

masyarakat juga bisa menjadi faktor yang mempercepat hilangnya sebuah seni. Pada 

masyarakat Sunda khususnya, kesenian calung yang ada dalam masyarakat mulai 

tergerus dengan adanya perubahan sosio-kultural ini. Perubahan dari masyarakat 
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pertanian menjadi masyarakat industri menyebabkan calung kehilangan tempatnya 

dalam masyarakat.  

Eksistensi calung itu sendiri dikarenakan inovasi yang dilakukan para 

seniman sehingga peran serta fungsi calung yang lebih fleksibel. Calung 

dikembangkan menjadi kesenian yang tidak hanya digunakan sebagai sarana ritual 

saja, melainkan sebagai pengiring tebang-tembang yang tujuannya untuk menghibur. 

Perubahan yang dialami oleh calung tidak menghilangkan budaya asalanya (Sunda). 

Calung masih menggunakan standar nada yang identik dengan kesenian Sunda 

lainnya yaitu pentatonis. 

Hasil persinggungan antara kesenian kontemporer akan membentuk sebuah 

karya yang menarik. Kesenian kontenporer yang mengadopsi nilai-nilai tradisi hanya 

akan menjadikan kesenian tersebut dibalut dengan kemasan menarik dari etnis atau 

tradisi tertentu. Sedangkan kesenian tradisional yang mengambil unsur-unsur 

kontenporer ataupun nilai-nilai asing adalah sebuah terobosan ataupun inovasi dari 

kebudayaan tersebut. Dengan tetap mengedepankan identitas kelokalan dan tradisi, 

inovasi tersebut akan tetap dipandang sebagai kesenian tradisional bukan kesenian 

kontenporer. 

Proses perubahan calung yang seperti layaknya perkusi menjadi sebuah 

kesenian yang memiliki tangga nada tidak lepas dari kreatifitas kelompok kesenian 

Fakultas Pertanian UNPAD. Untuk membentuk nada calung, Ekik Barkah Dkk 

menyamakan nada calung dengan nada yang ada pada piano (Suwarna, 1986b). 

Calung yang sudah dimodifikasi tersebut kemudian menjadi salah satu instrumen 

musik yang digunakan dalam pertunjukan musk yang mereka sajikan. Musik calung 

pada saat ini masih belum menyebar secara luas karena hanya dipertontonkan dalam 

pagelaran yang mereka adakan. Calung jinjing mulai mendapatkan tempatnya di 

masyarakat setelah dipopulerkan oleh Questa dalam acara “Saba Desa” yang 

diadakan oleh RRI. 
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Salah satu seniman yang tergabung dalam Questa adalah Hendarso (1970) 

atau yang lebih dikenal sebagai Darso. Perubahan dari calung rantay menjadi calung 

jinjing telah mengubah fungsi calung yang asalnya sebagai alat ritual menjadi sebuah 

kesenian yang memiliki nilai komersial. Pergeseran fungsi ini menjadi kontroversi 

bagi inahong atau pupuhu Sunda diawal kemunculannya. Kreatifitas yang tinggi dari 

seorang Darso dalam memainkan calung dan mentransformasikan irama serta nada 

calung ini dinilai telah menyalahi pakem serta adat yang sudah ada secara turun 

temurun. Di sisi lain, kreatifitas Darso ini dinilai sebagai upaya yang ampuh serta 

efektif untuk melestarikan musik calung yang mulai ditinggalkan. 

Kesenian calung biasanya ditabuh dan diperdengarkan dengan menggunakan 

kidung yang dianggap memiliki kekuatan mistis. Di tangan Darso calung menjadi 

pengiring lagu yang sangat harmonis dan inilah yang mengantarkannya pada 

pengembangan musik calung dalam lagu-lagu pop Sunda. Selain itu juga muncul 

berbagai sanggar seni Sunda yang fokus dengan pengembangan seni pertunjukan 

calung. Dalam perkembangannya, musik calung ini banyak menyita perhatian publik 

dengan lahirnya berbagai macam lagu pop Sunda yang diiringi alat ini. Calung tidak 

lagi menjadi musik penghibur semata tetapi calung juga menjelma sebagai seni 

pertunjukan yang memberikan banyak keuntungan finansial bagi mereka yang kreatif 

dalam mengembangkannya. 

Seiring meningkatnya popularitas Darso dan produktifitas lagu-lagu Sunda 

andalannya, calung kembali mendapatkan tempat di masyarakat sebagai kesenian 

tradisional yang dapat memberikan hiburan tersendiri bagi para pendengarnya. Pada 

perkembangan selanjutnya, muncul berbagai sanggar seni sebagai sarana pelatihan 

yang secara tidak langsung turut serta dalam upaya pelestarian budaya khususnya 

kesenian daerah. Dalam sanggar seni ini inovasi-inovasi mulai bermunculan dan terus 

dikembangkan. Tidak hanya melulu dalam hal musik, seni pertunjukan calung ini 

juga dipadukan dengan lawakan-lawakan dan hiburan yang lebih entertain. 
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Kreatifitas Darso ini memang memiliki tujuan komersil sebagai musik 

alternatif. Tranformasi musik calung sebagai musik pengiring upacara adat kini 

berubah menjadi musik yang memiliki keunikan dan nilai jual yang menjanjikan. 

Dengan kreatifitas yang terus dikembangkan pertunjukan ini tidak monoton dengan 

calung sebagai alat pengiring utama dan lagu-lagu serta penyanyi saja yang 

dimunculkan. Namun dalam pertunjukannya kini sudah mengalami banyak perubahan 

dengan memadukan elektone sebagai nada pengiring lainnya tetapi tidak 

menghilangkan unsur calung sebagai alat yang paling utama. 

Pengambilan periode yang dimulai pada tahun 1970 dilihat dari kebangkitan 

kembali musik calung yang sempat terlupakan. Kemunculan kembali calung tidak 

lagi sebagai alat ritual melainkan sebagai kesenian daerah yang memiliki daya tarik 

tersendiri. Sedangkan batasan tahun hingga 2013 sebagai pembanding kesenian 

calung pada saat ini. Selama periode 1970-2013 penulis mengkaji mengenai 

bagaimana perkembangannya, kemundurannya serta usaha-usaha untuk tetap 

melestarikannya. Selain itu juga pemilihan Kabupaten Bandung dikarenakan di 

daerah ini teradapat dua jenis kesenian calung yang akan dikaji oleh penulis. Kedua 

jenis kesenian tersebut ialah kesenian calung rantay dan kesenian calung jinjing. Atas 

dasar itu maka skripsi ini diberi judul “Perkembangan Kesenian Tradisional Calung 

di Kabupaten Bandung (Kajian Historis Tahun 1970-2013)”.  

1.2. Perumusan Masalah 

Permasalah utama yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah adalah  

“Bagaimana kesenian calung dapat bertahan seiring perkembangan zaman pada tahun 

1970-2013?” Agar kajian penelitian ini dapat menjadi lebih fokus, maka rumusan 

masalah tersebut dibatasi dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana peranan kesenian calung bagi masyarakat Kabupaten Bandung? 

2. Bagaimana perkembangan calung sebagai seni religi dan seni tradisi? 
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3. Bagaimana peran seniman Sunda dalam mengembangkan calung menjadi 

kesenian tradisional yang bersifat komersil? 

4. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk melestarikan calung sebagai alat 

kesenian tradisional? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

dilaksanakannya penulisan yang berjudul “Perkembangan Kesenian Tradisional 

Calung Di Kabupaten Bandung (Kajian Historis dari Tahun 1970-2013)”. Adapun 

tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan kesenian tradisoinal calung sebagai warisan budaya jawa barat. 

2. Mendeskripsikan peranan seniman Sunda dalam melestarikan dan 

mengembangkan kesenian calung. 

3. Mendeskripsikan tanggapan serta peran masyarakat dalam mempertahankan dan 

melestarian kesenian tradisional calung.  

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang 

berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini secara khusus adalah dapat: 

1. Meningkatkan kesadaran generasi muda dalam melestarikan kesenian calung 

sebagai salah satu warisan budaya masyarakat Sunda dan juga budaya nasional 

Indonesia. 

2. Meningkatkan motivasi untuk terus berkreasi dan bereksperimen dengan 

kesenian daerah agar identitas bangsa tidak tergerus dengan kebudayaan dan 

kesenian asing yang kini jauh lebih banyak menarik minat generasi muda. 
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3. Bagi sekolah, skripsi ini bisa menjadi bahan pengembangan ekstrakulikuler 

sebagai upaya pelestarian kesenian daerah. 

 

1.5. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yang lazim 

digunakan dalam penelitian sejarah, yaitu metode historis. Metode Historis adalah 

suatu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa 

lampau (Gottschalk, 1986: 35). Adapun langkah-langkah penelitian ini mengacu pada 

proses metodologi penelitian dalam penelitian sejarah, yang mengandung empat 

langkah penting, adalah sebagai berikut:  

1. Heuristik, merupakan upaya mencari dan mengumpulkan sumber-sumber 

yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam proses mencari 

sumber-sumber ini, penulis mendatangi berbagai perpustakaan, seperti 

perpustakaan UPI, PUSDA, dan perpustakaan STSI dan wawancara langsung 

kepada Asep Darso (anak dari alm. Darso). Selain itu penulis pun mencari 

buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, seperti membeli 

buku-buku di Gramedia, Palasari, Gunung Agung, pameran buku dan mencari 

sumber-sumber melalui internet. 

2. Kritik, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber sejarah, 

baik isi maupun bentuknya (internal dan eksternal). Kritik internal dilakukan 

oleh penulis untuk melihat layak tidaknya isi dari sumber-sumber yang telah 

diperoleh tersebut untuk selanjutnya dijadikan bahan penelitian dan penulisan. 

Kritik eksternal dilakukan oleh penulis untuk melihat bentuk dari sumber 

tersebut. Dalam tahap ini, penulis berusaha melakukan penelitian terhadap 

sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penelitian ini. 



8 
 

Hasan Basri, 2014 
Perkembangan Kesenian Tradisional Calung di Kabupaten Bandung 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu  

3. Interpretasi, setelah melalui tahapan kritik maka berbagai sumber tersebut 

diberikan komentar dan tanggapan dalam rangka menyusun interpretasi yang 

disesuaikan dengan tujuan penulisan. Dalam hal ini penulis memberikan 

penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan selama penelitian 

berlangsung. Kegiatan penafsiran ini dilakukan dengan jalan menafsirkan 

fakta dan data dengan konsep-konsep dan teori-teori yang telah diteliti oleh 

penulis sebelumnya. Penulis juga melakukan pemberian makna terhadap fakta 

dan data yang kemudian disusun, ditafsirkan, dan dihubungkan satu sama lain. 

Fakta dan data yang telah diseleksi dan ditafsirkan selanjutnya dijadikan 

pokok pikiran sebagai kerangka dasar penyusunan proposal ini. 

4. Historiografi, tahapan ini merupakan tahapan akhir dalam langkah-langkah 

penulisan dengan cara merangkaikan berbagai interpretasi sebelumnya 

menjadi sebuah karya tulis sejarah. Dalam hal ini penulis menyajikan hasil 

temuannya pada tiga tahap yang dilakukan sebelumnya dengan cara 

menyusunnya dalam suatu tulisan yang jelas dalam bahasa yang sederhana 

dan menggunakan tata bahasa penulisan yang baik dan benar. 

Adapun mengenai teknik penulisan skripsi yang berjudul “Perkembangan 

Kesenian Tradisional Calung Di Kabupaten Bandung (kajian historis dari tahun 1970-

2013)”. ini akan menggunakan teknik studi literatur dan wawancara. Teknik studi 

literatur ini dilakukan dengan membaca  dan mengkaji dari berbagai buku yang dapat 

membantu penulis dalam memecahkan permasalahan yang dikaji. Diharapkan dengan 

studi literatur ini akan diperoleh keobjektifan dan kemudahan dalam penyusunan 

skripsi. 

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang 

banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuntitatif. 

Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual 

(Sukmadinata, 2005:216). 
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1.6. Struktur Organisasi Skripsi 

Agar penulisan skripsi ini tersusun secara sistematis, maka penulisan skripsi 

ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:   

Bab I Pendahuluan, pada bab ini, penulis berusaha untuk memaparkan dan 

menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis untuk 

melakukan  penelitian  dan  penulisan  skripsi,  rumusan  masalah  yang  menjadi 

beberapa  permasalahan  untuk  mendapatkan  data-data  temuan  di  lapangan, 

pembatasan  masalah  guna  memfokuskan  kajian  penelitian  sesuai  dengan 

permasalahan utama, tujuan penelitian dari penelitian yang dilakukan, metode dan 

tekhnik penelitian serta struktur organisasi dalam penyusunan skripsi.  

Bab  II  Kajian Pustaka,  di sini  akan  dijabarkan  mengenai  daftar literatur  

yang dipergunakan  yang dapat  mendukung dalam penulisan terhadap permasalahan  

yang  dikaji.  Pada  bagian  bab  kedua,  berisi  mengenai  suatu pengarahan  dan  

penjelasan  mengenai  topik  permasalahan  yang  penulis  teliti dengan  mengacu  

pada  suatu  tinjauan  pustaka  melalui  suatu  metode  studi kepustakaan, sehingga 

penulis mengharapkan tinjauan pustaka ini bisa menjadi bahan acuan dalam 

penelitian yang penulis lakukan serta dapat memperjelas isi pembahasan yang 

diuraikan berdasarkan data-data temuan di lapangan.  

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini mengkaji tentang langkah- langkah 

yang dipergunakan dalam penulisan  berupa metode penulisan dan teknik penelitian 

yang menjadi titik tolak penulis dalam mencari sumber serta data-data, pengolahan 

data dan cara penulisan. Dalam  bab  ini  juga, penulis memaparkan metode yang 

digunakan untuk merampungkan rumusan penelitian, metode penelitian ini harus 

mampu menjelaskan langkah-langkah serta tahapan- tahapan  apa  saja  yang  

digunakan  dalam  penelitian  yang  dilakukan.  Semua prosedur serta tahapan-

tahapan penelitian mulai dari persiapan hingga penelitian berakhir  harus  diuraikan  
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secara  rinci  dalam  bab  ini.  Hal  ini  dilakukan  untuk memudahkan penulis dalam 

memberikan arahan dalam pemecahan masalah yang akan dikaji.  

Bab IV Perkembangan Calung: Antara Seni Dan Ritual, pada bab ini, yaitu 

bab hasil penelitian dan pembahasan berisi mengenai keterangan-keterangan dari  

data-data temuan di lapangan. Data-data temuan tersebut penulis paparkan secara 

deskriptif untuk memperjelas maksud yang terkandung dalam data-data temuan 

tersebut, khususnya baik bagi saya sebagai penulis dan umumnya bagi pembaca. 

Penulis  berusaha  mencoba  mengkritisi  data-data  temuan  di  lapangan  dengan 

membandingkannya  kepada  bahan  atau  sumber  yang  mendukung  pada 

permasalahan yang penulis teliti. Selain itu juga dalam bab ini dipaparkan pula 

mengenai  pandangan penulis terhadap permasalahan  yang menjadi  titik fokos 

dalam penelitian yang penulis lakukan. 

Bab  V  Simpulan dan Saran,  bab  terakhir  ini  berisi  suatu  kesimpulan  

dari pembahasan pada bab empat dan hasil analisis yang penulis lakukan merupakan 

kesimpulan secara menyeluruh yang menggambarkan perkembangan  Kesenian 

Tradisional Calung Tahun 1970-2013 berdasarkan rumusan masalah yang penulis 

ajukan dalam penelitian ini. Adapun saran yang penulis tujukan kepada masyarakat 

kepada umumnya dan pemerintah khususnya untuk turut serta dalam upaya 

pelestarian kesenian tradisional. 


