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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Dalam bahasa Sunda, kata Sisingaan berasal dari kata si-singa-an. Kata 

tersebut memiliki akar kata singa yang mendapatkan awalan si dan akhiran an. 

Awalan si dengan akhiran an pada kata si-singa-an tersebut memiliki arti tidak 

sebenarnya. Dengan demikian bahwa kata sisingaan artinya singa bohong-

bohongan alias bukan singa sebenarnya. Istilah sisingaan dimaksud adalah nama 

salah satu bentuk seni pertunujukan rakyat daerah Subang menggunakan poperti 

patung/ boneka singa.  

Permainan sisingaan disajikan untuk mengiringi atau mengarak anak yang 

akan atau sudah dikhitan. Satu pasang sisingaan diusung oleh empat orang, 

mereka menari dalam keadaan ceria, semangat dan menonjolkan segi atraktif. 

Pementasanya selalu dilakukan sepanjang jalan raya dan jaraknya berkisar 1 km 

dari tempat pemangku hajat dan biasanya awal pemberangkatanya dari rumah 

kerabatmaupun saudara pemangku hajat.   

Nama ini lahir dari patung singa yang digunakan dalam kesenian itu. Dua 

patung singa itu melambangkan dua kekuatan colonial Belanda dan Inggris, 

karena lambang kedua daerah itu menonjolkan gambar singa. Dan untuk 

menggambarkan kesombongan dan kepongahan para penjajah maka patung singa 
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ditampilkan dengan penuh keangkuhan. Sorot matanya yang tajam terbuka lebar – 

lebar,kuku – kukunya yang runcing kelihatan benar benar mencengkram. 

Kesenian sisingaan merupakan suatu karya cipta yang di dalamnya 

terkandung suatu makna, kehendak untuk mengadakan perlawanan secara tertutup 

dan terselubung,melalui dalam bentuk lambang atau simbol.kesenian sisingaan 

mempunyai maksud : 

1 Singa merupakan lambang kebesaran negara penjajah. 

2 Pengusung merupakan gambaran atau lambang rakyat yang tertindas, dengan 

yakin percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa disertai kesabaran dan 

kesadaran, dijiwai semangat persatuan dan kesatuan, sekata dalam perbuatan 

siap dan sanggup untuk mengusir angkara murka penjajah. 

3 Anal kecil ( Anak Sunat ) menunggangi singa mempunyai arti, esok lusa 

generasi penerus siap mendudukan singa( penjajah). 

Sebagai suatu bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di 

masyarakat  tentu saja kesenian sisingaan dalam pargelarannya didukung oleh 

berbagai instrumen yang digunakan. Instrumen yang digunakan antara lain adalah 

ketuk, goong, tarompet, kendang dan kecrek dengan menggunakan pengeras suara 

yang sederhana, pengeras suaranya disebut toa oleh masyarakat dan menggunakan 

microphone seadanya. 

Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan yang disertai 

dengan pesatnya kemajuan alat – alat tekhnologi elektronik, sangat mempengaruhi 

perkembangan terhadap seni budaya yang ada. Dengan sendirinya seni budaya 
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bergerak terus untuk mengimbangi sesuai dengan tuntutan jaman dan ilmu 

pengetahuan yang ada.  

Sama halnya dengan kesenian sisingaan, terjadi banyak perubahan 

khususnya dalam  bidang musik, instrumen maupun alat pengeras suara.yang dulu 

kental dengan lagu – lagu tradisi saat mengiringi kesenian sisingaan, sekarang 

banyak diiringi oleh lagu – lagu dangdut kemudian instrumen musiknya juga 

mulai berbeda yang dulu hanya kendang, kecrek, ketuk, goong dan tarompet, 

namun sekarang banyak alat – alat dangdut yang dipakai untuk mengiringi 

keseniaan sisingaan, seperti dram, guitar, gendang, keyboard yang sama halnya 

seperti group – group dangdut yang biasanya pentas di panggung, sampai 

pengeras suaranya pun menjadi mewah yang dulunya hanya pakai toa sekarang 

mulai menggunakan sound sistem selayaknya pertunjukan dangdut. 

Jenis musik dangdut merupakan jenis musik yang fenomenal 

dimasyarakat, karna banyaknya media-media khususnya media elektronik 

menampilkan pertunjukan- pertunjukan dangdut, sehingga musik dangdut menjadi 

populer dimasyarakat. Musik lain pun mulai dipengaruhi oleh jenis musik ini dan 

menjadikan jenis musik yang baru. Tidak menutup kemungkinan dengan musik 

etnik yang ada di Indonesia juga dapat terpengaruh oleh jenis musik dangdut, 

seperti congdut( keroncong dangdut), pongdut (jaipong dangdut), dan sebagainya. 

 Berbeda hal dengan kesenian sisingaan yang menggunakan jenis musik 

dangdut dijadikan sebagai irigan arak-arakan sisingaan, karna ini merupakan 

penggabungan jenis musik dengan adat kebudayaan pesta arak-arakan yaitu 

kesenian sisingaan yang biasanya adat kebudayaan itu sendiri tidak mudah untuk 
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mengubahnya. Dari permasalahan seperti itu, timbulah pertanyaan apakah alasan 

pertunjukan  sisingaan sekarang diiringi oleh musik dangdut....? 

Peneleiti memilih grup putra arimbi untuk dijadikan sumber penilitian, 

karna grup Putra Arimbi ini merupakan grup pertama khususnya dikecamatan 

Purwadadi yang memilih dangdut untuk dijadikan kedalam pertunjukan kesenian 

sisingaannya. Dan grup ini pula sangat populer khususnya di daerah kecamatan 

Purwadadi, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penilitian tentang 

musik dangdut yang ada dalam pertunjukan kesenian sisingaan. 

 Dari uraian yang telah dipaparkan tersebut di atas, penulis berkeinginan 

untuk melakukan penelitian tentang pengaruh dangdut terhadap kesenian 

sisingaan. Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka dibatasi hanya tentang 

fenomena dangdut terhadap keseniaan sisingaan. Adapun judul penelitian yang 

penulis tentukan adalah MUSIK  DANGDUT  DALAM PERTUNJUKAN 

KESENIAN SISINGAAN GROUP PUTRA ARIMBI DI DESA PAGON 

KECAMATAN PURWADADI KABUPATEN SUBANG. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari judul penelitian yang diajukan, peneliti akan mengidentifikasi  

masalah - masalah yang diangkat dalam penelitian. Adapun masalah penelitian 

yang perlu diangkat dalam penelitian yang akan penulis lakukan ini, penulis 

merumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut 

1.2.1 Mengapa grup sisingaan Putra Arimbi memilih musik dangdut untuk 

mengiringi pertunjukan keseniannya? 
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1.2.2 Bagaimana bentuk penyajian musik dangdut yang digunakan dalam 

pertunjukan kesenian sisingaan oleh grup Putra Arimbi?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab berbagai permasalahan yang 

ada pada penelitian yang dilakukan, antara lain untuk: 

1.3.1 Mengetahui alasan dipilihnya musik dangdut oleh grup sisingaan Putra 

Arimbi dalam mengiringi pertunjukan keseniannya? 

1.3.2 Mengetahui bentuk penyajian musik dangdut yang digunakan dalam 

pertunjukan sisingaan oleh grup Putra Arimbi?  

 

  

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat untuk 

1.4.1 penulis 

sebagai pengalaman yang berharga untuk menambah wawasan mengenai 

perkembangan kesenian sisingaan yang terpengaruh oleh dangdut. 

1.4.2 lembaga 

untuk menambah pembendaharaan data mengenai perkembangan kesenian 

sisingaan yang terpengaruh oleh dangdut. 

1.4.3 Masyarakat 
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Sebagai informasi dan bahan bacaan untuk menambah wawasan 

khususnya di kesenian sisingaan yang sekarang dipengaruhi oleh dangdut. 

 

1.5 Definisi Operasional 

Agar penelitian ini sesuai dengan sasaran yang akan dicapai, maka 

diperlukan adanya pembatasan istilah guna menghindari perbedaan penafsiran. 

Adapun batasan istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Dangdut adalah cemooh atau ejekan bagi orkes melayu dengan gaya 

Hindustan yang mengikuti suara tabla (gendang india) dengan cara 

membunyikan suara tertentu sehingga terdengar suara ”....dangduuut.” 

(Pono Banoe, 2003:108) 

1.5.2 Sisingaan adalah bentuk seni pertunjukan rakyat daerah Subang yang 

menggunkan propeti patung/boneka singa sebagai usungan anak sunat 

dalam pesta arak-arakan. (Sukanta, 2004:2)   

 

1.6  Asumsi 

 Musik dangdut yang biasa dipertunjukan oleh grup sisingaan Putra 

Arimbi, selain menggunakan instrumen yang biasa digunakan dalam pertunjukan 

musik dangdut pada umumnya, tetapi juga menggunakan perangkat sound system 

dalam kapasitas yang cukup besar. Penyajian musik dangdut dalam pertunjukan  
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sisingaan tersebut tidak saja disukai oleh para pelaku kesenian tersebut, tetapi 

juga oleh masyarakat pengguna kesenian tersebut, bahkan sisingaan yang 

menggunakan musik dangdut sebagai iringannya cenderung lebih diminati dari 

pada dengan menggunakan kesenian khas kesenian sisingaan yang biasa sebagai 

iringannya. 

     

1.7  Metode Penelitian 

1.7.1 Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analitik yaitu suatu metode yang digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan 

permasalahan yang ada. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Observasi atau pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap subyek yang 

akan diteliti. 

2. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan 

masalah yang diteliti. 

3. Dokumentasi, tekhnik ini melalui catatan serta dokumen lain yang 

membantu mempermudah proses penelitian. 

 

 

 

 



8 
 

 

4. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka yang 

dilakukan dengan cara mengkaji berbagai teori, pendapat, serta 

temuan - temuan dari berbagai media seperti buku, jurnal, internet, 

dan hasil penelitian yang membahas mengenai kesenian sisingaan. 

  

1.8  Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini instrumen yang paling utama adalah peneliti sendiri. 

Peneliti memilih instrumen ini didasarkan kemampuan manusia dalam 

menghasilkan data yang relibilitasnya hampir sama dengan data obyektif. Untuk 

memperoleh data penelitian berupa hasil pengamatan selama penerapan musik 

sebagai rangsang digunakan instrument lain yaitu pedoman wawncara dan lembar 

observasi proses dan hasil pembelajaran. 

 

 

 

 

 


