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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

 

2.1 KESENIAN SISINGAAN 

     2.1.1 Sejarah kesenian sisingaan  

 Untuk memperoleh data mengenai sejarah kesenian sisingaan, diperlukan 

data tentang latar belakang sejarah  masyarakatnya pemilik kesenian tersebut. 

Dikatakan demikian karena setiap kesenian tradisional dapat dipastikan memiliki 

keterikatan dengan masyarakat pemiliknya. Seperti disampaikan oleh Haryana 

(1998:25) bahwa “kelahiran kesenian sisingaan mempunyai hubungan yang erat 

dengan latar belakang sejarah masyarakat subang”.     

 Bermula pada masa Belanda dan Inggris menguasai perkebunan yang 

disebut perkebunan P&T Land, kehidupan masyarakat Subang mengalami 

berbagai kesulitan, seperti yang dikemukakan Dr. R. Broersma dalam bukunya 

berjudul De Pamanoekan and Tjiasem Landen 1912, mengatakan, bahwa: ”rakyat 

Subang pada waktu itu hanya punya waktu dua hari dalam seminggu untuk 

mencari nafkah hidup” (Munajar, 1987:11). Adanya situasi seperti itu 

menimbulkan pemberontakan dari masyarakat untuk melawan penjajah dan 

penguasa-penguasa tuan tanah tersebut.  

 Bersamaan dengan pemberontakan fisik, muncul pula perlawanan secara 

tertutup yang diwujudkan melalui ekspansi simbolis, yaitu dengan lahirnya 

Keseniaan Sisingaan. Hal ini dikemukakan oleh beberapa orang penulis sisingaan, 

antara lain: Edih A.S, Nanu Munajar, Ana Yuliana, Endah Irawan dan pendapat 
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dari tokoh seniman dan Budayawan Kabupaten Subang dalam rumusan seminar 

Kesenian sisingaan pada tahun 1988 di kabupaten Subang. 

 Mengenai maksud yang terkandung di dalam kesenian sisingaan, 

dikatakan Haryana ( 1998:26-27) adalah sebagai: 

  Adapun maksud yang terkandung didalam keseniaan sisingaan adalah 
suatu cita-cita atau rencana untuk membebaskan tekanan-tekanan dari 
pihak penjajah dengan melakukan perlawanan secara tertutup dan 
terselubung melalui perlambang Sisingaan. Dengan melalui media symbol 
tersebut, kesenian sisingaan perwujudan dari rencana perlawan atau 
pemberontakan dengan tujuan adanya perlawanan sasaran jangka pendek 
dan sasaran jangka panjang. 
 

 Banyaknya tekanan-tekanan terhadap masyarakat Subang oleh pihak 

penjajah, masyarakat Subang mulai melakukan pemberontakan melalui suatu 

simbolisasi dengan menggunakan keseniaan sisingaan sebagai media 

simbolisnya.Adapun makna simbolis yang terkandung didalam unsur-unsur 

kesenian Sisingaan tersebut antara lain:  

1. Wujud bangun singa dilambangkan sebagai dua kekuasaan yang 
menguasai rakyat Subang, yaitu inggris dan Belanda(singa sebagai 
lambang negara Inggris dan Belanda). 

2. Bunyi musikal melambangkan sebagai tuntutan upaya keras dan perih 
kehidupan masyarakat Subang. 

3. Pengusung Sisingaan yang melakukan tarian secara seragam, 
melambangkan keadaan masyarakat Subang yang sedang mendapat 
tekanan dalam kehidupannya, akan tetapi harus bersatu untuk melepaskan 
dari tekanan-tekanan tersebut. 

4. Anak sunat yang didudukan diatas patung singa, dimaksudkan mengelu-
elukan anak cucu yang akan melanjutkan kehidupan masyarakat Subang, 
dan sekaligus mengandung unsur pesan agar generasi penerus dapat 
membebaskan tekanan-tekanan akibat penjajahan, serta untuk 
mengusirnya atau menundukannya. Haryana (1998:27). 
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Perlawanan secara tertutup terhadap penjajah, selanjutnya dijadikan ajang 

komunikasi guna mengatur barisan persatuan untuk mengadakan pemberontakan. 

Untungnya pihak musuh justru menyambut baik kesenian Sisingaan. Mereka (para 

penjajah Inggris dan Belanda) bahwa rakyat justru semakin menghargai 

kedudukan mereka di Indonesia. Apalagi asumsi mereka , bahwa wujud singa 

merupakan lambang Negara mereka (Inggris  dan Belanda). 

 

2.1.2 Perkembangan kesenian Sisingaan 

Dalam proses pertumbuhannya, kesenian sisingaan sejajar dengan kesenian-

kesenian lainnya yang terdapat disekitarnya(daerah Jawa Barat) yang mengalami 

perubahan dengan berbagai sebab yang berbeda-beda. Hal ini disebabakan oleh 

sikap masyarakatnya yang tidak dapat menghindarkan diri dari kebiasaan-

kebiasaan yang ada sebelumnya. Interaksi antar manusia dengan alam sekitarnya 

merupakan reaksi yang memberikan warna dari berbagai kelompk sosial. 

Kejadian ini terasa dalam kehidupan kesenian yang terwujud atas pengaruh 

lingkungan dan kemudian ditentukan oleh sikap manusianya. 

Madiana (1988:3) salah seorang budayawan Kabupaten Subang dalam 

makalah seminar sehari kesenian sisingaan Kabupaten Subang, mengemukakan :  

  Seni sisingaan adalah sebuah karya yang didukung setidak-tidaknya, tiga 
unsur seni, tiga unsur seni yang menyatu secara utuh yaitu seni rupa, seni 
music, dan seni tar. Dari ketiga unsur tersebut satu sama lain saling mengisi 
dan melengkapi, merupakan kerja bersama (kolektif) yang menjadi satu 
kesatuan karya seni 
 

Seluruh unsur yang terdapat dalam kesenian sisingaan, mengalami 

perubahan sejalan dengan perubahan struktur masyarakat pendukungnya. 
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Perubahan-perubahan yang terjadi dalam keseniaan sisingaan, senantiasa 

berorientasi pada eksistensinya dimasyarakat pendukungnya. 

 Misalkan saja unsur rupa yang dahulu bahan-bahan yang digunakan untuk 

membuat patung tersebut, mulai dari bahan-bahan yang terdapat disekeliling 

rumah seperti; dedaunan, bunga kaso dan bunga tebu, kayu bambu, serta kertas. 

Setelah itu kemudian menggunakan sayatan tali rafia terutama untuk bulu 

lehernya. Kini bahan patung singa usungan, tidak lagi menggunakan bahan karung 

goni ataupun tali rafia, akan tetapi menggunakan bahan yang lebih menyerupai 

bulu. Bahan tersebut didapat dari sebuah toko yang khusus menjual bahan-bahan 

untuk membuat boneka seperti boneka panda, anjing dan sebagainya. Dari bahan 

tersebut dipilih yang lebih menyerupai singa, baik warna maupun serat bulunya.  

Unsur tari, tarian sisingaan kini telah ditata sedemikian rupa sehingga 

tercipta sebuah koreografi yang khas, yang dahulu hanya selayaknyasaja 

mengangkat usungan singa. Disamping gerak-gerak yang serempak, ada gerak-

gerak detail gaya perseorangan yang memperlihatkan kepiawaian mereka dan 

pakaianpun mulai diseragamkan. Tidak menutup kemungkinan gerak-gerak penari 

akan terus berkembang mengikuti perkembangan musiknya sendiri. Dan terakhir 

yaitu unsur musik. Banyak perubahan dialat musik sisingaaan dari mulai 

dogdog(reog) beserta angklung, kemudian mulai menggunakan dua buah gendang 

besar yaitu kendang indung (gendang induk), kendang anak dan satu buah 

kulanter (gendang kecil); tarompet; dua buah ketuk; satu unit kecrek; satu buah 

kempul; satu buah gong; ditambah seorang penyanyi biasa disebut sinden dan 

ditambah pengeras suara dengan kapasitas seadannya. 
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Secara global musik sisingaan terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian 

pertama (sebagai pembukaan), bagian kedua (sajian lagu-lagu hiburan dengan 

tarian sambil berjalan), dan bagian ketiga(merupakan klimaks sekaligus sebagai 

akhir pertunjukan). Namun dengan seiringnya jaman banyak perubahan di alat 

maupun musiknya itu sendiri. Misalkan ada penambahan dialat musik yaiu 

dengan seperangkat alat musik dangdut kemudian  musiknyapun mulai 

menggunakan dangdut sebagai iringan.  

Kesenian merupakan ungkapan perasaan dan suatu kreativitas manusia, 

dalam keberadaannya tidak lepas dari masyarakat sebagai bagian salah satu unsur 

dari kebudayaan. menurut Umar Khayam, (1981 :38) bahwa: 

Kesenian tidak pernah berdiri lepas dari masyarakat sebagai salah satu 
bagian yang penting dari kebudayaan, kesenian adalah ungkapan kreativitas 
dari kebudayaan itu sendiri, masyarakat yang menyangga kebudayaan dan 
demikian juga keseniaan mencipta, memberi peluang untuk bergerak, 
memelihara, menukarkan, mengembangkan untuk kemudian mencipta 
kebudayaan baru lagi. 

 
Demikian pula pernyataan ini didukung oleh pendapat Van Persen dalam 

bukunya berjudul Strategi Kebudayaan (1988) tentang teori pengembangan hasil 

budaya (termasuk musik), dapat dilakukan sengaja atau tidak sengaja. Van 

Persen,(1988:16-18) mengatakan, musik dipandang sebagai hasil budaya dapat 

mengalami pergeseran-pergeseran perubahan secara alami dan dinamis. Juga hasil 

budaya dapat di upayakan bagi tujuan atau kepentingan tertentu. 

 
Menurut kedua kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa musik akan terus 

berkembang dan mengalami pergeseran-pergeseran perubahan sehingga 

menimbulkan kebudayaan baru, sama halnya dengan peneliti membahas tentang 
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kebudayaan sisingaan dapat terpengaruh oleh dangdut sehingga akan tercipta 

kebudayaan yang baru dan menjadi sebuah fenomena. 

 

2.2 MUSIK DANGDUT 

 
2.2.1 Sekilas sejarah musik dangdut 

 Dangdut merupakan salah satu dari genre seni musik yang berkembang di 

Indonesia. Musik ini berakar dari musik melayu seperti yang diungkapkan oleh JJ 

Rijal dalam penulisannya di kompas edisi sabtu 18 juni 2005, bahwa “bentuk 

musik ini berakar dari musik Melayu pada tahun 1940-an. Dalam evolusi menuju 

bentuk kontemporer sekarang masuk pengaruh unsur-unsur musik India (terutama 

dari penggunaan tabla) dan Arab (pada cengkok dan harmonisasi)”. Dan para 

pemerhati musik juga sepakat bahwa musik dangdut berakar dari musik melayu 

seperti yang ditulis oleh Suseno D.B (2004:27)  didalam bukunya yang berjudul 

Dangdut Musik Rakyat bahwa:  

   Para pemerhati musik seolah sepakat seolah sepakat bahwa induk musik 
dangdut Indonesia adalah musik Melayu. Nuansa ke-melayuan-nya sampai 
sekarang masih dapat kita rasakan, minimal secara eksplisit dari nama-
nama group dangdut yang sering member inisial OM (Orkes Melayu) di 
depan nama groupnya     

  Kemunculan dangdut sendiri, pada awalnya adalah cemoohan. Seperti 

yang didefinisikan Pono Banoe (2003:108) dalam kamus musiknya bahwa 

dangdut adalah: 

 Cemooh atau kata ejekan bagi orkes melayu dengan gaya Hindustan yang 
mengikuti suara tabla (gendang India) dengan cara membunyikan suara 
tertentu sehingga terdengar suara”…dangduuut.” Musik dangdut dikenal 
sebagai orkes melayu gaya baru guna membedakan dengan orkes melayu 
asli dari pantai timur Sumatra (Deli, Riau, dan sekitarnya disamping 
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Malasyia).pengganti table dipergunakan bongo atau kendang tradisional 
setempat.     

 Penyebutan nama atau istilah "dangdut" merupakan onomatope dari suara 

permainan tabla (dalam dunia dangdut disebut gendang saja) yang khas dan 

didominasi oleh bunyi dang dan ndut. Nama ini sebetulnya adalah sebutan sinis 

dalam sebuah artikel majalah awal 1970-an. Musik dangdut merupakan musik 

yang sangat mudah dicerna oleh masyarakat, baik itu dari lirik lagu dangdut yang 

isinya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, maupun dari musiknya yang 

yang khas dengan suara gendang dan iramanya merangsang gerak untuk berjoged. 

Sehingga dapat membuat dangdut menjadi musik yang sangat fenomenal di 

masyarakat. 

2.2.2  Pengaruh dangdut terhadap musik etnik di Indonesia. 

 Dangdut merupakan salah satu jenis musik yang elastis dalam artian musik 

ini dapat masuk keunsur musik yang lainnya, begitu juga dengan musik yang ada 

di Indonesia. Musik ini dapat menampung seluruh unsur musik manapun  seperti 

apa yang diunkapkan oleh Suseno (2004:60) didalam buku “Dangdut Musik 

Rakyat” bahwa: 

Musik dangdut adalah musik hibrida karena dapat menampung unsur 
musik manapun dan semua aspek artistik yang mendukung dari sektor 
manapun. Ibaratnya dia adalah benih unggul yang dapat dikembangkan 
menjadi benih yang lebih baik lagi dengan segenap rekayasa genetika, 
tetapi induknya tetap dari bumi Nusantara.   

     
Musik dangdut menjadi sangat populer dan fenomenal dimasayarakat 

Indonesia ketika musik dangdut mulai melakukan pertunjukan-pertunjukan 

dipanggung terbuka dan menggelar acara-acara maupun publikasi di media massa, 

terutama dimedia eletronik. Selain musik dangdut bisa membuat kita bergoyang,  
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lagu-lagunyapun banyak bertemakan permasalahan-permaslahan yang ada di 

masyarakat sehingga dengan mudah ditangkap isinya oleh masyarakat dan 

menjadi musik yang sangat fenomenal dikalangan masyarakat Indonesia  seperti 

apa yang diungkapkan oleh Rohidi (2000:233) bahwa: 

Dangdut telah merebak dengan kekuatan pasar secara besar-
besaran melalui berbagai media massa, terutama media massa elektronik, 
dan dan sangat kuat mempengaruhi cita rasa berkesenian banyak orang. 
Gencarnya pertunjukan musik dangdut melalui media televisi dan radio, 
serta melalui pertunjukan hidup di panggung-panggung terbuka, dalam 
berbagai kesempatan telah merangsang masyarakat umum (secara khusus 
kelompok muda), bahkan anak-anak atau remaja untuk berekspresi 
melaluinya. Lirik lagu-lagu yang berisikan syair percintaan, tragedi, atau 
kehidupan rumah tangga, selain mudah ditangkap juga isinya sangat dekat 
dengan kehidupan sehari-hari banyak orang. Musiknyapun enak didengar 
dan iramanya merangsang untuk berjoged.  
 
Ketika dangdut menjadi populer, banyak kesenian yang populer maupun 

etnik yang ada di indonesia terpengaruh oleh musik dangdut, dan mulai banyak 

musik-musik Indonesia menggabungkan musik dangdut kedalam musiknya, 

seperti contohnya condut (keroncong dangdut), pongdut (jaipong dangdut), pop 

dut, rock dut dan banyak lagi musik populer maupun etnik yang terpengaruh oleh 

musik dangdut.  

Begitu pula dengan halnya kesenian sisingaan,  yang mulai memasukkan 

unsur musik dangdut sebagai iringan pertunjukannya. Kesenian sisingaan ini 

biasanya diikuti dengan tarian atau joged sehingga banyak masyarakat minta agar 

musik dangdut sebagai iringanya sepert yang dikatakan oleh Suseno (2004:47) 

bahwa: ”Musik tradisi di Nusantara jumlahnya sangat beragam. Biasanya diikuti 

dengan tarian atau joged. Dalam irama joged inilah biasanya musik dangdut dapat 

mengambil porsinya”.              


