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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Keanekaragaman bangsa Indonesia mengakibatkan bentuk 

kesenian yang berbeda di setiap daerahnya. Adanya perbedaan tersebut 

melahirkan ciri khasnya tersendiri. Jawa Barat yang beribu kota Bandung 

adalah salah satunya. Tanah priangan ini termasuk daerah yang memiliki 

banyak kesenian. Di Jawa Barat pulalah banyak lahir seniman – seniman 

yang berbakat dan memberi kontribusi terhadap dunia seni.  

Kota Tasikmalaya merupakan satu di antara daerah di Jawa Barat 

yang kaya akan berbagai jenis keseniannya. Hampir di setiap penjuru kota 

Tasikmalaya terdapat kesenian. Walaupun masih dalam satu wilayah yang 

sama, kesenian yang dimiliki berbeda – beda dan memiliki ciri khasnya 

sendiri. Selain terkenal akan keseniannya, kota yang dijuluki kota Resik 

ini menawarkan sajian wisata yang lengkap dari wisata dalam kota, 

kuliner, kerajinan dan alam. 

Mata pencaharian penduduk kota Tasikmalaya sebagian besar 

adalah pedagang dan pengusaha kecil. Mereka membuat dan menciptakan 

aneka ragam kerajinan tangan yang bagus dan bernilai ekonomis. Lewat 

tangan – tangan kreatif ini, membuat kota Tasikmalaya menjadi pusatnya 

industri kreatif berbagai kerajinan tangan, diantaranya Batik Tasikmalaya 

di Kecamatan Cipedes, Bordir di Kecamatan Kawalu, Kelom Geulis di 

Kecamatan Taman Sari, Payung Geulis di Kecamatan Indihiang, alas kaki 

di Kecamatan Mangkubumi, Mebel di Kecamatan Tawang, Anyaman 

Mendong di Kecamatan Purbaratu dan Jaket di Kecamatan Cibeureum. 

Ide kreatif yang dimiliki oleh masyarakatnya tidak hanya 

dituangkan dalam bentuk benda, namun juga dituangkan ke dalam sebuah 

karya seni. Kesenian tersebut bisa berupa musik, tari, puisi, drama dan lain 

– lain. Di kota Tasikmalaya tepatnya di Cibeureum, terdapat sebuah 

kesenian yang baru berkembang yaitu kesenian Marawis. Latar belakang 
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seni Marawis masuk dan berkembang di Tasikmalaya, yaitu Tasikmalaya 

terkenal dengan kota Santri, sehingga budaya – budaya kepesantrenan atau 

keislaman pun melekat, yang diawali dengan bermunculannya Kosidah 

dari tradisional sampai moderen, Nasyid, hadroh dan Marawis.  

Seni Marawis pada awalnya hanya dipentaskan pada acara – acara 

yang bernuansa keagamaan dan sebagai sarana syiar dakwah. Seni 

Marawis sebagai sarana syiar dakwah, digunakan para Wali Songo untuk 

menyebarkan agama Islam. Awal mula dinamakan Marawis, karena 

menggunakan alat musik yang khas yang disebut Marawis. 

Seni Islami ini dibawa ke Indonesia oleh para pedagang dan ulama 

yang berasal dari Yaman beberapa abad yang lalu. Secara geografis letak 

kepulauan Nusantara sangat strategis dalam konteks perdagangan laut 

internasional antara dunia Barat dan dunia Timur. Pada jaman kerajaan – 

kerajaan Islam, ketika perdagangan rempah – rempah sangat ramai, jalur – 

jalur perdagangan antar pulau di Indonesia menjadi bagian yang inheren 

dalam konteks perdagangan internasional. (Sulistiyono, 2004, hlm. 8). 

Kesenian marawis ini telah berusia kurang lebih 400 tahun yang 

semula berasal dari kawasan Kuwait. Kesenian ini tidak populer di negara 

Kuwait, sehingga sedikit sekali orang yang memahami bahwa kesenian ini 

bermula/berasal dari negara Kuwait. Ketika kesenian ini mulai dikenal di 

negara Yaman, maka kesenian ini pun diadopsi oleh negara Yaman, 

sehingga kesenian ini menjadi populer, hal ini disebabkan alat musik yang 

ada dimodifikasi agar menjadi lebih menarik. 

Alat musik yang semula berukuran besar menjadi lebih kecil. Saat 

ini ukuran Hajir lebih besar (sejenis Gendang) dan Marwas atau Marawis 

ukurannya lebih kecil. Hajir berdiameter 45cm dengan tinggi 60-70cm, 

Marawis atau Marwas berdiameter 20cm dengan tinggi 19cm, Dumbuk 

(sejenis Gendang yang berbentuk seperti dandang, memiliki diameter yang 

berbeda pada kedua sisinya), serta dua potong kayu bulat berdiameter 

sepuluh sentimeter. Sebagian dilengkapi dengan tamborin atau krecek. 
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Lagu-lagu yang berirama gambus atau padang pasir dinyanyikan sambil 

diiringi jenis pukulan tertentu. 

Dalam Katalog Pekan Musik Daerah, Dinas Kebudayaan DKI, 

1997, terdapat tiga jenis pukulan atau nada, yaitu Zapin, Sarah, dan 

Zahefah. Pukulan Zapin mengiringi lagu-lagu gembira pada saat pentas di 

panggung, seperti lagu berbalas pantun. Nada Zapin adalah nada yang 

sering digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pujian kepada Nabi 

Muhammad SAW (shalawat). Tempo nada Zafin lebih lambat dan tidak 

terlalu menghentak, sehingga banyak juga digunakan dalam mengiringi 

lagu-lagu Melayu. Pukulan Sarah dipakai untuk mengarak pengantin. 

Adapun Zahefah mengiringi lagu di majlis. Kedua nada itu lebih banyak 

digunakan untuk irama yang menghentak dan membangkitkan semangat. 

Seni Marawis biasanya disertai oleh tarian Sufistik yang penarinya 

oleh kaum laki – laki dengan berpakaian gamis putih, celana pangsi dan 

peci. Tarian ini membutuhkan keahlian menggerakan kaki dan tangan yang 

cepat sesuai dengan irama musik yang cepat juga. Jika tidak sesuai dengan 

irama musik yang cepat akan terlihat tidak bagus. Tarian ini cukup 

sederhana yaitu posisi kaki jinjit dengan menggerakan tangan menepuk – 

nepuk, baik ke depan, ke samping, ke atas dan ke belakang dengan posisi 

bisa berputar atau bergerak ke segala arah. 

Di Kota Tasikmalaya sendiri, kelompok Marawis masih bisa 

dihitung dengan jari, di antara yang eksistensinya mulai muncul ke 

permukaan adalah kelompok Marawis Cintapada, Kecamatan Cibeureum. 

Bagi sekelompok anak muda, kaum santri sarungan di Mts Mathlaul Khaer 

dan MAN Cibeureum, bermain Marawis tidaklah sekedar memainkan alat 

musik. Marawis hadir dengan kreativitas baru yang berpadu dengan 

sentuhan kesenian lokal, baik dalam proses kreatifnya, maupun fungsi 

pementasannya. 

Kelompok Marawis Cintapada ini terbilang unik, karena tarian 

Sufistik pada kelompok Marawis Cintapada ini diganti oleh sebuah tarian 

kreasi baru dengan menggunakan properti Payung Geulis. Tarian Payung 
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Geulis ini merupakan perpaduan dari beberapa gaya atau jenis tari, 

diantaranya tari Sunda, tari Selendang, tari Chacha, Dansa, tari Minang 

dan tari Sufi. Gerakan tariannya yang begitu dinamis dan menghentak 

dengan di tarikan oleh sejumlah penari wanita yang cantik, semakin 

menambah ketertarikan masyarakat untuk menyaksikannya. Inilah yang 

membuat tarian Payung Geulis ini berbeda dan menarik perhatian peneliti. 

Tarian Payung Geulis biasanya diiringi oleh musik gamelan. 

Namun, pada kelompok Marawis Cintapada ini mencoba menggabungkan 

dua kesenian yang berbeda menjadi sebuah inovasi yang baru yaitu Tarian 

Payung Geulis diiringi oleh musik Marawis. Sejarah terbentuknya 

kesenian ini yaitu berawal dari kelompok Marawis Cintapada Tasikmalaya 

(MARCITAS) yang telah terbentuk sejak tahun 2005, ditugaskan oleh 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya untuk mengiringi 

tarian Payung Geulis. Pada saat itu, Melly Merillia dari ISBI Bandung 

ditunjuk sebagai penata tari tarian Payung Geulis dengan dibantu Fifit dari 

SMKN 10 Bandung. Dengan demikian, maka terbentuklah Tarian Payung 

Geulis yang dikemas dengan musik Marawis. Adapun tarian Payung 

Geulis terbentuk, karena Payung Geulis merupakan ikon kota 

Tasikmalaya, sehingga lewat kesenian ini, bertujuan untuk 

memperkenalkan kota Tasikmalaya yang kaya akan kerajinan tangan dan 

keseniannya. Selain bernilai ekonomis dan estetis, juga untuk menarik 

wisatawan berkunjung ke kota Tasikmalaya. 

Pada tarian Payung Geulis ini menggunakan musik Marawis 

dengan pukulan atau nada Zapin dan Sarah. Di awal tarian, nada yang 

digunakan adalah Zapin dengan gerakan payung diputar – putar, banting 

payung ke depan dan belakang dan menyimpan payung. Saat masuk nada 

Sarah, tempo musik berubah menjadi cepat. Pada saat itu, tarian pun 

berubah menjadi energik dan dinamis. Pada nada Sarah ini lebih banyak 

pengolahan gerak pada kaki, sehngga kekuatan pada tarian ini terletak 

pada kaki yang harus kuat. Tentu saja itu bukan hal yang mudah 

dilakukan, karena harus membutuhkan keahlian dan latihan. 
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Tarian Payung Geulis ditarikan oleh perempuan dengan jumlah 

penari yang tidak tetap. Jumlah penari disesuaikan dengan kebutuhan 

tempat pertunjukan. Jika dipentaskan di panggung berjumlah 5 – 6 orang 

menyesuaikan lebar panggung, sedangkan jika dipentaskan di lapangan 

bisa mencapai 20 orang. 

Seiring berkembangnya jaman, seni Marawis ini yang awalnya 

hanya dipentaskan dalam acara – acara keagamaan perlahan – lahan 

berubah bentuk menjadi sarana prosesi upacara adat pada wisuda atau 

perkawinan dan helaran. Tarian Payung Geulis ini senantiasa 

dipertunjukkan pada event – event pagelaran. Bahkan kelompok Marawis 

Cintapada pernah pentas di berbagai tempat seperti pada event Kemilau 

Nusantara pada tahun 2008 di Bandung mewakili kota Tasikmalaya se – 

Jawa Barat menampilkan tari Payung Geulis dengan seni Marawisnya, 

Gelar Senja pada tahun 2010 di Gasibu Bandung, dan meraih Juara ke – 3 

Seni Unggulan Jawa Barat pada tahun 2013 bertepat di Tasikmalaya. 

Dengan bermunculannya berbagai macam tarian kreasi baru 

dengan berbagai ciri khasnya masing – masing, Tarian Payung Geulis 

adalah salah satu kesenian yang memiliki keunikan tersendiri, sehingga 

peneliti merasa tertarik untuk menjadikan Tarian Payung Geulis sebagai 

subjek penelitian. Dengan penelitian ini diharapkan tarian Payung Geulis 

ini dapat terus eksis, berkembang dan tidak termakan zaman, serta 

menjadikannya salah satu dari kesenian unggulan khas Kota Tasikmalaya. 

Dengan demikian, maka penelitian ini diwujudkan dengan judul : 

TARIAN PAYUNG GEULIS DALAM SENI MARAWIS KELOMPOK 

CINTAPADA DI KECAMATAN CIBEUREUM KOTA 

TASIKMALAYA. 

 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

Masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu masih kurangnya 

informasi dan literatur tentang Tarian Payung Geulis dalam Seni Marawis 

Cintapada di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya. Ketidaktahuan 
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masyarakat akan keberadaan kesenian ini bisa menjadi penghambat 

penyebarannya pada generasi selanjutnya. Selain itu, perlunya sosialisasi 

kepada lembaga – lembaga formal, sehingga tarian Payung Geulis ini 

dapat dipelajari oleh siswa – siswa dalam bentuk wadah ekstrakurikuler. 

Adapun pentingnya peran pemerintah membantu menyediakan fasilitas 

seperti sanggar agar siapapun dapat mempelajari tarian Payung Geulis ini. 

Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk mengupas dan 

meneliti seputar tarian Payung Geulis dari segi struktur gerak, rias dan 

busana serta keterkaitan antara gerak dengan pola irama Marawis, 

sehingga dapat memberikan informasinya kepada khalayak umum. 

    

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti 

merumuskan permasalahan penelitian ke dalam bentuk pertanyaan seperti 

berikut. 

1. Bagaimana struktur gerak Tarian Payung Geulis dalam Seni Marawis 

Kelompok Cintapada di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya? 

2. Bagaimana busana dan rias Tarian Payung Geulis dalam Seni 

Marawis Kelompok Cintapada di Kecamatan Cibeureum Kota 

Tasikmalaya? 

3. Bagaimana keterkaitan antara gerak dengan pola irama Tarian Payung 

Geulis dalam Seni Marawis Kelompok Cintapada di Kecamatan 

Cibeureum Kota Tasikmalaya? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan 

khusus, yang dipaparkan berikut. 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

mengenai Tarian Payung Geulis dalam Seni Marawis Kelompok 

Cintapada di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya. 
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2. Tujuan Khusus 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mendeskripsikan struktur gerak Tarian Payung Geulis dalam Seni 

Marawis Kelompok Cintapada di Kecamatan Cibeureum Kota 

Tasikmalaya. 

2. Untuk mendeskripsikan busana dan rias Tarian Payung Geulis dalam Seni 

Marawis Kelompok Cintapada di Kecamatan Cibeureum Kota 

Tasikmalaya. 

3. Untuk mendeskripsikan keterkaitan antara gerak dengan pola irama Tarian 

Payung Geulis dalam Seni Marawis Kelompok Cintapada di Kecamatan 

Cibeureum Kota Tasikmalaya. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoretis dan 

manfaat secara praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya 

khasanah kebudayaan di indonesia khususnya di bidang seni tari, sehingga 

seni tari dapat terus berkembang dan terpelihara. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

a. Peneliti 

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis 

mengenai Tarian Payung Geulis dalam Seni Marawis Kelompok 

Cintapada di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya. 

b. Mahasiswa UPI 

Memberikan pengetahuan dan informasi tentang keberadaan Tarian 

Payung Geulis dalam Seni Marawis Kelompok Cintapada di Kecamatan 

Cibeureum Kota Tasikmalaya.  

c. Jurusan Pendidikan Seni Tari UPI 
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Menambah literatur dan sebagai bahan referensi untuk para peneliti 

selanjutnya yang bermaksud untuk meneliti Tarian Payung Geulis dalam 

Seni Marawis Kelompok Cintapada di Kecamatan Cibeureum Kota 

Tasikmalaya.  

 

 

 

d. Para Pelaku Seni dan seniman Tari 

Menambah motivasi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya  

mengenalkan Tarian Payung Geulis dalam Seni Marawis Kelompok 

Cintapada di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.  

e. Masyarakat 

Memberikan informasi tentang keberadaan Tarian Payung Geulis 

dalam Seni Marawis Kelompok Cintapada di Kecamatan Cibeureum Kota 

Tasikmalaya. 

  

F. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur Organisasi Skripsi ini terbagi dalam lima bab, yakni sebagai 

berikut. 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah 

Penelitian, Perumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II: KAJIAN PUSTAKA  

Bab ini meliputi Seni Pertunjukan, Fungsi Seni Pertunjukan, Tari, Fungsi 

Tari, Unsur – Unsur Tari, Teori Kreasi Baru, Teori Etnokoreologi, Rias dan 

Busana, Fungsi dan Rias Busana dalam Tari. 

BAB III: METODE PENELITIAN  

Bab ini meliputi Lokasi dan Subjek Penelitian, Metode Penelitian, Definisi 

Operasional, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis 

Data. 
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BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini merupakan penjabaran semua dari hasil penelitian dan 

pembahasan yang didalamnya membahas tentang data – data hasil penelitian 

dan analisis hasil penelitian oleh peneliti. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi tentang kesimpulan atau ringkasan dari hasil penelitian dan 

rekomendasi sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian. 

 


