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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Fitrah seorang manusia sebagai mahluk berketuhanan, individu dan sosial. 

Persamaan dan atau perbedaan kebutuhan hidup menjadi hal yang wajar bagi 

seorang individu. Untuk mempertahankan kehidupannya manusia harus 

memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Ketika satu tahapan pada 

kebutuhan manusia belum berhasil terpenuhi maka manusia akan merasakan 

adanya suatu masalah dan hambatan dalam hidupnya. 

Tingkatan kebutuhan hidup manusia yang telah kita ketahui sesuai dengan 

teori yang dikemukakan Maslow (dalam Sudjana, 2004, hlm. 188) yaitu 

“kebutuhan dasar (physiological need), kebutuhan rasa aman (safety need), 

kebutuhan sosial (social need), kebutuhan penghargaan (esteem need) dan 

aktualisasi diri (self-actualization need)”. Setelah satu tingkat kebutuhan dasar 

manusia telah berhasil dicapai maka manusia tersebut akan berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan pada tingkatan berikutnya. 

Kebutuhan pendidikan  memiliki kaitan yang erat dengan kebutuhan hidup 

manusia. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani menjadi kebutuhan yang harus 

dipenuhi oleh manusia. Kebutuhan inilah yang akan menjadi dasar bagi seseorang 

untuk menentukan kebutuhan pendidikan yang dirasakannya. Kebutuhan 

pendidikan berkaitan dengan keinginan manusia untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dalam mencapai kemajuan dalam hidup 

dirinya sendiri maupun orang lain. 

Secara yuridis Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 C (1945, hlm. 13) 

disebutkan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 

kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari 

ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas 

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(2003, hlm. 2) menyatakan bahwa “sistem pendidikan nasional adalah 
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keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional”. Pendidikan formal, nonformal dan 

informal merupakan jalur pendidikan nasional. Dengan pendidikan formal kita 

mendapatkan pendidikan yang terstruktur dan berjenjang dengan waktu yang 

tentu. Dalam sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia sekarang ini kita 

mendapatkan pendidikan formal pendidikan dasar selama 9 tahun, pendidikan 

menengah selama 3 tahun dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal juga 

memiliki sistem yang terstruktur dan berjenjang akan tetapi berada diluar jalur 

pendidikan formal. Sedangkan pendidikan informal ialah pendidikan yang 

didapatkan di lingkungan keluarga kita sendiri. 

Pendidikan nonformal merupakan sebuah jalur pendidikan yang menjadi 

pelengkap, penambah dan pengganti pendidikan formal. Dalam Sudjana (2004, 

hlm. 145) dikemukakan bahwa “lingkup dari pendidikan nonformal itu terdiri dari 

pendidikan anak usia dini, keaksaraan, kesetaraan, kecakapan hidup, kepemudaan, 

pemberdayaan perempuan, pelatihan kerja dan pendidikan lain”. 

Lingkup dari pendidikan nonformal menjadi salah satu upaya dalam 

memenuhi kebutuhan manusia. Manusia akan berupaya untuk memiliki 

kecakapan hidup yang bisa membantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Pendidikan kecakapan hidup akan memberikan kemampuan baik personal, sosial, 

maupun intelektual yang menjadikan manusia mampu berusaha untuk mandiri. 

Pendidikan nonformal akan membentuk manusia yang dapat tumbuh dan 

berkembang sendiri dalam meningkatkan mutu kehidupannya. Peningkatan mutu 

kehidupan tersebut berupa aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan mental 

yang mampu menjadi bekal dalam kelangsungan hidup manusia. 

Sastradipoera (2007, hlm. 18) mengatakan bahwa “sumber daya manusia 

merupakan suatu totalitas yang berhubungan dengan orang-orang dan masalah 

orang-orang yang bekerja di dalam suatu organisasi tertentu”. Sumber daya 

manusia menjadi suatu aspek penting bagi kehidupan manusia. Sumber daya 

manusia sebagai langkah dalam mewujudkan pembaharuan ekonomi dan 

menciptakan manusia yang memiliki kualitas tinggi, memiliki keterampilan dan 

mampu bersaing pada masa globalisasi saat ini.  
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Kehidupan pada masa globalisasi saat ini menuntut segala sesuatu berbasis 

kecanggihan dan kehebatan teknologi yang mulai menguasai dunia. Berbagai 

peralatan kini sudah berbasis elektronik dan digital. Akan tetapi perkembangan 

teknologi dan komunikasi pada masa ini tidak dibarengi dengan kompetensi yang 

dimiliki oleh manusia.  

Permasalahan yang ada di Indonesia yang berhubungan dengan sumber daya 

manusia sangat kompleks. Jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja yang 

terjadi ketimpangan disertai tingkat pendidikan angkatan kerja yang relatif rendah. 

Masalah sumber daya manusia  ini memberikan dampak terhadap proses 

pembangunan yang berjalan saat ini dimana produk yang dihasilkan tenaga kerja 

masih rendah. Keberhasilan pembangunan di Indonesia cenderung lebih besar 

mengeksplor dan memanfaatkan sumber daya alam bukan memberdayakan dan 

mengembangkan produktivitas sumber daya manusia. 

Masalah sumber daya manusia di Indonesia yang terjadi sekarang ini 

diantaranya banyak perusahaan yang mendapat dukungan dari pemerintah untuk 

lebih mementingkan peningkatan ekspor dan menjadikan upah yang rendah. 

Jumlah pengangguran di Indonesia dan penerapan teknologi canggih yang tidak 

dibarengi dengan kompetensi para pekerja. Aturan yang mengatur sumber daya 

manusia belum optimal dalam penegakkannya, dasar pendidikan dan pelatihan 

yang dimiliki pekerja relatif rendah mengakibatkan produktivitas yang rendah 

pula.  

Sumber daya manusia dapat dibentuk melalui pendidikan formal, nonformal 

dan informal. Melalui pendidikan formal manusia dapat meningkatkan kualitas 

pengetahuan dan keterampilan dari pembelajaran di sekolah. Semakin tinggi 

pendidikan seseorang akan semakin tinggi pula nilai jual sumber daya manusianya 

baik di dunia kerja maupun di dunia sosial. Sumber daya manusia melalui 

pendidikan nonformal yaitu mengikuti pelatihan, kursus, dan pendidikan 

keterampilan di sanggar atau satuan pendidikan nonformal lainnya. 

Sumber daya manusia dapat dibentuk melalui adanya pelatihan. 

Sastradipoera (2007, hlm. 87) menjelaskan bahwa “pelatihan (training) 

merupakan salah satu jenis proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan 
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keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif 

singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktik daripada teori”. 

Friedman dan Yarbrough (dalam Sudjana, 2007, hlm. 4) mengemukakan 

bahwa “pelatihan adalah upaya pembelajaran yang diselenggarakan oleh 

organisasi (instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan dan 

lain sebagainya) untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai tujuan 

organisasi”. Pelatihan yang mampu mewujudkan sumber daya manusia sesuai 

dengan keinginan organisasi dan/atau lembaga maka disebut pelatihan yang 

berhasil. 

Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja 

Nasional (2006, hlm. 2) menjelaskan bahwa “training adalah seluruh kegiatan 

untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi 

kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan 

keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan”. 

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai pelatihan, dapat disimpulkan bahwa 

pelatihan merupakan suatu proses pemberian pengalaman melalui pengajaran 

kepada seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. 

Pelatihan memiliki kaitan yang erat dengan pengembangan sumber daya 

manusia. Pelatihan merupakan satuan pendidikan nonformal yang menjadi wadah 

dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk membina dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat baik individu, kelompok, lembaga maupun komunitas.  

Pelatihan merupakan bagian dari kegiatan pendidikan. Kegiatan pendidikan 

bukan hanya terjadinya pengajaran, akan tetapi dalam pendidikan meliputi proses 

bimbingan, pengajaran atau pembelajaran, dan pelatihan. Berbagai peraturan 

perundang-undangan turut lahir untuk mengatur lembaga pemerintah dalam 

menyelenggarakan pelatihan. Sudjana (2007, hlm. 8) menyebutkan beberapa 

peraturan yang mengatur pelatihan diantaranya “Surat Keputusan Presiden RI No. 

45 Tahun 1974 dan No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen 

yang didalamnya termasuk Pusat Pendidikan dan Latihan”.  
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Pelatihan bukan hanya diselenggarakan oleh instansi pemerintah akan tetapi 

bisa juga oleh perusahaan, lembaga swadaya masyarakat dan berbagai organisasi 

masyarakat lainnya. Pelatihan yang diselenggarakan oleh badan usaha, lembaga 

swadaya masyarakat kini semakin meningkat jumlah dan mutunya. Bidang 

garapan pelatihan semakin bervariasi baik dalam bidang industri, ekonomi, 

politik, sosial, pariwisata, lingkungan, keagamaan dan lain sebagainya. 

Berkembangnya pelatihan di Indonesia didasari oleh tuntutan pengembangan 

sumber daya manusia dan kebutuhan masyarakat dengan adanya keharusan 

pendidikan serta perundang-undangan yang mendukung adanya pelatihan.  

Pelatihan yang ada di Indonesia terus mengalami perkembangan. Berbagai 

lembaga pelatihan muncul dimana-mana menawarkan jasa layanan pelatihan. 

Lembaga pelatihan ini memiliki berbagai model pembelajaran yang menjadi 

unggulan masing-masing penyelenggara pelatihan. Pembelajaran pelatihan di 

Indonesia dikemas dalam berbagai variasi yang inovatif, misalnya Kampung 

Inggris dengan pembelajaran yang di desain sedemikian rupa menjadi sebuah 

kampung kecil yang menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi, Ary 

Ginanjar yang terkenal dengan ESQ Training,  Neuro Linguistic Programming, 

Ippho Santosa dengan Entrepreneur Training, Saung Angklung Udjo dengan 

pendekatan kebudayaan dan lain sebagainya. 

Lembaga pelatihan yang ada sekarang ini sebagian besar menyelenggarakan 

pembelajaran pelatihan dilakukan di dalam kelas, pembelajaran yang kaku, dan  

komunikasi satu arah saja. Sementara peserta pelatihan lebih membutuhkan 

praktik daripada teori. Tidak hanya itu, lembaga pelatihan yang ada di Indonesia 

cenderung mematok harga kepada peserta pelatihan. Semakin terkenal lembaga 

pelatihannya maka semakin mahal pula biaya yang harus dikeluarkan peserta 

pelatihan.  

Biaya pelatihan yang relatif mahal menyebabkan masyarakat golongan 

menengah ke bawah sulit mendapatkan layanan pelatihan. Padahal pelayanan 

pelatihan sebagai upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia haruslah 

menyeluruh dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Manusia yang memiliki 

sumber daya manusia yang rendah sebagian besar adalah masyarakat menengah 
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ke bawah. Maka dari itu, pada masa globalisasi saat ini diperlukan lembaga 

pelatihan yang mampu merangkul dan mewadahi seluruh lapisan masyarakat 

sehingga pengembangan sumber daya manusia mereka lebih optimal. 

Kebutuhan akan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pada masa 

global ini sangat diperlukan. Kamil (2010, hlm. 1) mengemukakan tiga elemen 

dalam peningkatan penguasaan ilmu dan teknologi bahwa: 

Tiga elemen penting dalam peningkatan penguasaan ilmu dan teknologi 

yaitu: (1) individu semakin membutuhkan wawasan dan penguasaan 

keterampilan baru atau tambahan bagi penyesuaian dengan tuntutan dunia 

kerja, peningkatan karier, atau aktualisasi di masyarakat; (2) organisasi 

usaha maupun organisasi sosial memandang perlu dan mendesak untuk 

memiliki sumber daya manusia yang mampu mengembangkan strategi 

operasi yang dapat diandalkan dalam iklim usaha yang semakin kompetitif; 

dan (3) pemerintah sangat berkepentingan dengan upaya memajukan 

kesejahteraan sosial lewat pengembangan potensi insani pada lingkup mikro 

organisasi maupun lingkup makro masyarakat. 

 

Saung Angklung Udjo merupakan sanggar seni yang berfungsi sebagai 

sarana pertunjukan seni, lebsite pembelajaran seni, pendidikan dan latihan 

kesenian yang mendidik orang-orang mulai dari para pelatih dan pemain dalam 

pertunjukan kesenian asli Jawa Barat. Saung Angklung Udjo memiliki ciri khas 

tersendiri yaitu mengusung alat musik khas Jawa Barat yaitu Angklung. 

Pelatihan yang diberikan kepada sumber daya manusia di Saung Angklung 

Udjo baik pegawai (karyawan), siswa sanggar, seniman, produksi pertunjukan 

kesenian, dan produksi angklung merupakan sebuah langkah dalam peningkatan 

sumber daya manusia. Terlatihnya sumber daya manusia akan terus mengalami 

perkembangan apabila dilakukan pelatihan dan pengulangan secara terus menerus.  

Saung Angklung Udjo ini memiliki ciri khas tersendiri dalam memberikan 

pembinaan seni yaitu menjunjung tinggi nilai budaya Sunda. Dengan fakta yang 

terjadi di Saung Angklung Udjo ini memberikan ketertarikan terhadap peneliti 

guna mengungkap dan melakukan penelitian secara  lebih mendalam mengenai 

sistem pembelajaran pelatihan yang menjamin keberlanjutan dan peningkatan 

upaya edukatif dalam mengembangkan sumber daya manusia di Saung Angklung 

Udjo. Ketertarikan terhadap fakta tersebut maka peneliti memilih Saung 
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Angklung Udjo sebagai tempat penelitiannya. Rumusan judul penelitian ini adalah 

“Pola Pembinaan Seni Pertunjukan Bagi Warga Belajar di Saung Angklung 

Udjo”. 
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B. Identifikasi Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang telah diidentifikasi 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Prestasi Angklung yang telah mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai 

The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. 

2. Saung Angklung Udjo memiliki bisnis manufacture yang diakui UNESCO 

dan sebagai tempat memproduksi angklung dengan sertifikasi ISO. 

3. Saung Angklung Udjo menciptakan suasana gotong royong dan 

kekeluargaan diantara warga, pegawai dan pemain.  

4. Terdapat keseimbangan pengembangan sumber daya manusia di dalam 

Saung Angklung Udjo yaitu dengan peningkatan soft skill dan hard skill. 

5. Saung Angklung Udjo mampu mencetak sumber daya manusia yang mampu 

menembus dunia internasional dan berhasil mendapatkan penghargaan di 

tingkat lokal dan internasional melalui pembinaan seni dan nilai budaya. 

6. Terdapat metode khusus dalam proses pengrekrutan pegawai di Saung 

Angklung Udjo yaitu menggunakan KSAP (Knowledge, Skill, Ability, 

Performance). 

7. Pembinaan seni yang unik yaitu mengangkat nilai budaya Sunda tidak bisa 

didapatkan di tempat lain. 

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana 

Pola Pembinaan Seni Pertunjukan Bagi Warga Belajar di Saung Angklung 

Udjo?”. Untuk menggambarkan rumusan masalah diatas maka disusun pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan pembinaan seni pertunjukan bagi warga belajar di 

Saung Angklung Udjo? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan seni pertunjukan bagi warga belajar di 

Saung Angklung Udjo? 

3. Bagaimana evaluasi pembinaan seni pertunjukan bagi warga belajar di 

Saung Angklung Udjo? 
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4. Bagaimana pembinaan seni pertunjukan bagi warga belajar di Saung 

Angklung Udjo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan dan pertanyaan penelitian diatas 

maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui perencanaan pembinaan seni pertunjukan bagi warga belajar di 

Saung Angklung Udjo. 

2. Mengetahui pelaksanaan pembinaan seni pertunjukan bagi warga belajar di 

Saung Angklung Udjo. 

3. Mengetahui evaluasi pembinaan seni pertunjukan bagi warga belajar di 

Saung Angklung Udjo. 

4. Mengetahui pembinaan seni pertunjukan bagi wagra belajar di Saung 

Angklung Udjo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis, memberikan kontribusi terhadap upaya pengembangan 

sumber daya manusia melalui pembinaan seni yang mengusung nilai-nilai 

budaya Sunda dan membangkitkan kembali nilai-nilai budaya dalam proses 

pembelajaran baik di lingkungan formal, nonformal maupun informal. 

Penelitian ini mampu menjadi referensi untuk menciptakan pola pembinaan 

seni pertunjukan dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia. 

2. Manfaat Kebijakan, penelitian ini memberikan bahan pertimbangan bagi 

para pemimpin dan pembuat kebijakan untuk menjadikan pola pembinaan 

yang mengangkat nilai budaya sebagai salah satu rujukan dalam 

pelaksanaan pelatihan di lembaga pelatihan lainnya. 

3. Manfaat Praktik, penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan 

menjadi referensi bagi yang membutuhkan sumber informasi mengenai pola 

pembinaan seni pertunjukan.  
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Bagi peneliti, mampu menambah pengetahuan, wawasan dan menerapkan 

teori yang diperoleh dengan fakta nyata di lapangan dalam upaya 

pengembangan sumber daya manusia. 

4. Manfaat Aksi Sosial, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pencerahan bagi semua pihak sehingga semakin banyak orang yang 

melakukan pengembangan sumber daya manusia dengan menjunjung tinggi 

nilai budaya. 

 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

Merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Pendidikan 

Indonesia (2014, hlm. 23-38) untuk mempermudah penulisan, maka sistematika 

penulisan penelitian ini adalah: 

Bab I Pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang penelitian, 

identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

Bab II Kajian Pustaka memuat dasar keilmuan atau teori yang sesuai judul 

penelitian  dan masalah penelitian. Teori yang diuraikan diantaranya konsep 

pendidikan luar sekolah, konsep dasar pelatihan, manajemen program Pendidikan 

Luar Sekolah, konsep pengembangan sumber daya manusia dan konsep 

pembinaan seni pertunjukan Saung Angklung Udjo. 

Bab III Metode Penelitian terdiri atas desain penelitian, partisipan dan 

tempat penelitian, pengumpulan data, analisis data dan isu etik. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menyampaikan temuan penelitian 

berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dan pembahasan temuan penelitian 

yang akan menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Bab V Simpulan dan Rekomendasi yang terdiri atas penafsiran dan 

pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan sekaligus mengajukan hal-hal 

penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian. 

  

  


