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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

      SMA I’tihadul Ummat adalah sebuah sekolah yang berada di Desa Cikeusal 

Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikamalaya. Yayasan ini didirikan oleh Drs. 

H. E. Ayaripudin, kini ketua dari yayasan adalah H. Iyan Solihan dan Suryaman 

S.Pd. Sekolah ini didirikan pada tahun 2003 namun mulai beroperasi  dari tahun 

2004. SMA I’tihadul Ummat ini merupakan sekolah yang sangatlah sederhana, 

Letaknya yang berada di daerah perkampungan membuat sekolah ini hanya 

memiliki 6 kelas dan staff guru nya pun hanya ada 21 guru. Namun kemajuan dari 

sekolah ini cukup berkembang baik dikarenakan SMA I’tihadul Ummat ini 

sebelum nya berbasis islam dan dimiliki oleh yayasan yang berbasis islam 

pesantren, sehingga adanya kerjasama dengan pihak dari luar negri, (negara islam) 

yang bersedia memberikan beasiswa bagi murid dari SMA I’tihadul Ummat yang 

berprestasi. 

      Tempat dimana berdirinya sekolah ini, yaitu Desa Cikeusal merupakan sebuah 

desa yang berada di Kabupaten Tasikmalaya,  Salah satu keunikan dari desa ini 

salah satu nya adalah masyarakatnya yang masih peduli dengan tradisi turun 

temurun dari leluhurnya, hal ini dibuktikan dengan masih adanya kepedulian dari 

warga di Desa Cikeusal akan berlangsungnya kesenian tradisional yang hampir 

punah seperti Tutunggulan, terbang gebes, beluk dan rengkong. Pa Ipin selaku 

warga Desa Cikeusal yang peduli akan pelestarian kesenian yang berasal dari 

Desa Cikeusal berupaya untuk melestarikan kesenian ini dengan mendirikan  

ekstrakurikuler kesenian yang di dalamnya terdapat kesenian Tutunggulan dan 

terbang gebes. Ekstrakurikler ini pertama kali diadakan pada kisaran tahun 2011. 

Menurut pa Ipin gagasan awal dibuatnya eksrakurikuler kesenian ini bermula dari 

salah satu pengawas kesenian pada saat pak Ipin masih menjabat sebagai kepala 

sekolah SD, namun saat itu belum bisa terealisasikan. Kini gagasan tersebut 

kembali dilanjutkan pa ipin dengan mengadakannya ekstrakurikuler kesenian .  
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      Pihak sekolah sendiri mengadakan ekstrakurikuler kesenian  ini merupakan 

sebuah upaya atau salah satu cara untuk memfasilitasi siswa agar siswa dapat 

mendapatkan kegiatan positif di luar jam belajar atau jam sekolah. Letak dari 

SMA I’tihadul Ummat yang letaknya lumayan jauh dari pusat kota, susahnya 

transportasi dan sulitnya jaringan internet di daerah Desa Cikeusal membuat  

siswa-siswi pun yang kebanyakan penduduk asli dari Desa Cikeusal mengalami  

hambatan untuk mencari kegiatan pengembangan potensi diri di luar sekolah. 

Karena itu sekolah membuat keputusan untuk mengadakan ekstrakurikuler 

kesenian tersebut. Dengan diciptakannya kesenian  tutunggulan tersebut sekolah 

berharap siswa atau murid dapat mendapatkan kegiatan positif dan dapat 

mengasah kreatifitas sesuai dengan minat dari berbagai siswa. Disisi lain dengan 

adanya ekstrakurikuler ini juga dapat menjadi pelopor untuk sekolah lain untuk 

lebih peduli terhadap kesenian daerah yang keberadaannya perlu diperhatikan.  

      Gagasan untuk mendirikan ekstrakurikuler ini juga di samping untuk 

keperluan pengembangan potensi siswa juga dapat melestarikan kesenian yang 

berasal dari daerah priangan timur ini khususnya Desa Cikeusal. Di Cikeusal 

sendiri keberadaan kesenian  keberadaannya hampir lumpuh dikarenakan sulitnya 

mencari kaum pemuda yang berminat untuk menggeluti kesenian ini. Berbanding 

terbalik dengan minat dari para warga dewasa dan lanjut usia yang masih  antusias 

dengan kesenian  yang berasal dari Desa Cikeusal ini. Hal-hal yang membuat 

kurangnya minat dari pemuda sendiri dikarenakan mayoritas pemuda di Desa 

Cikeusal lebih memilih untuk bekerja merantau ke luar kota dan bagi pemudi di 

Desa Cikeusal lebih memilih menikah dan bekerja untuk menghidupi kebutuhan 

ekonomi. Selain itu kesenian  juga tampilannya kurang menarik membuat pemuda 

dan pemudi pun tidak terlalu tertarik dan lebih memilih melakukan kegiatan lain. 

      Namun keberlangsungan ekstrakurikuler ini tidak akan berlanjut dan tidak 

akan terlaksana apabila tidak adanya minat dari siswa atau murid dari SMA 

I’tihadul Ummat. Setelah melakukan wawancara terhadap beberapa murid yang 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kesenian  ini, Dapat sedikit disimpulkan 
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bahwa mereka ingin melestarikan budaya yang berasal dari kampung halaman 

atau daerah asal dari mereka. Berawal dari melihat warga yakni masyarakat yang 

biasa memainkan kesenian  membuat mereka tertarik akan keunikan dari beragam 

kesenian  yang ada di Desa Cikeusal. Hingga akhirnya merekapun mencoba untuk 

mempelajari kesenian tersebut disamping itu kesenian  pun menjadi 

ekstrakurikuler yang wajib untuk diikuti di sekolah. 

      Dengan adanya minat dari murid atau siswa ditambah dengan adanya juga 

dukungan terlaksananya ekstrakurikuler dari pihak sekolah, Maka Pa Ipin beserta 

warga bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mendirikan ekstrakurikuler 

kesenian  ini. Meskipun mendapatkan kesulitan untuk membuat kesenian  ini 

kembali eksis kembali dan diminati warga diluar Desa Cikeusal akan tetapi 

setidaknya masalah pelestarian dari budaya ini sedikit teratasi dengan 

dijadikannya kegiatan ekstrakurikuler dikarenakan dengan dijadikan 

ekstrakurikuler akan adanya regenerasi yang terus menerus berlanjut dari tahun ke 

tahunnya sehingga ke khawatiran punahnya kesenian  ini dapat sedikit terbantu 

dengan dimasukannya sebagai kegiatan kestrakurikuler yang bersifat wajib. 

      Oleh karena itu dengan adanya ekstrakurikuler ini diharapkan dapat menjadi 

kegiatan positif dan menjadi kegiatan pengembangan kreatifitas bagi murid atau 

siswa di SMA I’tihadul Ummat juga sebagai wadah untuk melestarikan kesenian  

tutunggulan khususnya di Desa Cikeusal. Maka dari penjelasan di atas , peneliti 

tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang salah satu proses dari pembelaran 

kesenian Tutunggulan pada ekstrakurikuler disekolah, sehingga dalam penelitian 

ini penulis memilih judul “Pembelajaran Kesenian Tutunggulan Pada 

Ekstrakurikuler Kesenian Di SMA I’tihadul Ummat Kecamatan Tanjungjaya 

Kabupaten Tasikmalaya” 

B. Rumusan Masalah  

      Kegiatan ekstrakurikuler tutunggulan dalam estrakurikuler kesenian di SMA 

I’tihadul Ummat ini sangat berbeda dengan ekstrakurikuler yang lainnya yang 

biasanya hanya ekstrakurikuler seni biasa. Pada kegiatan ekstrakurikuler kali ini 
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kesenian yang dijadikan sebagai bahan ajar merupakan kesenian  yang akan di 

perkenalkan kembali sebagai bentuk upaya untuk melestarikannya. Maka peneliti 

merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana Pembelajaran 

Kesenian Tutunggulan Pada Ekstrakurikuler Kesenian Di SMA I’tihadul Ummat” 

      Dengan demikian peneliti merumuskan masalah yang diungkap dalam bentuk 

pertanyaan penelitian yakni sebagai berikut :  

1. Mengapa kesenian tutunggulan diajarkan pada ekstrakurikuler kesenian di 

SMA I’tihadul Ummat? 

2. Bagaimana tahapan pembelajaran kesenian tutunggulan pada  

ekstrakurikuler kesenian di SMA  I’tihadul Ummat? 

3. Bagaimana hasil pembelajaran kesenian tutunggulan pada           

ekstrakurikuler kesenian di SMA I’tihadul Ummat?6 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan atau 

menggambarkan tentang Pembelajaran kesenian Tutunggulan pada kegiatan 

ekstrakurikuler. 

2. Tujuan Khusus 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan memberi 

gambaran tentang : 

a. Mengapa kesenian tutunggulan diajarkan pada ekstrakurikuler kesenian di 

SMA I’tihadul Ummat? 

b. Bagaimana tahapan pembelajaran kesenian tutunggulan pada 

ekstrakurikuler kesenian di SMAN i’tihadul ummat Cikeujang . 

c. Bagaimana hasil pembelajaran kesenian Tutunggulan pada ekstrakurikuler 

kesenian di sman i’tihadul ummat Cikeujang. 

D. Manfaat  

1. Manfaat teoritis 
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Melalui penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi 

mengenai pelestarian salah satu budaya yang hampir punah melalui kegiatan 

ekstrakurikuler kesenian, serta dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian 

lanjutan dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam penelitian tentang 

pembelajaran kesenian tutunggulan  pada kegiatan ekstrakurikuler kesenian. 

2. Manfaat Praktis 

a. Departemen Pendidikan Seni Musik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input tentang berbagai 

strategi dan pendekatan dalam pembelajaran pada ekstrakurikuler seni musik dan 

juga menjadi sumbangan pengetahuan  mengenai kesenian daerah khususnya 

kesenian Tutunggulan. 

b. SMA I’tihadul Ummat 

Sebagai wadah apresiasi siswa, sekolah bisa menciptakan peningkatan mutu 

sekolah juga kualitas kemampuan siswa dalam hal kesenian. 

c. Masyarakat Desa Cikeusal 

Untuk dijadikan pedoman dalam memandang suatu budaya ,agar masyarakat 

dapat lebih memperhatikan dan lebih mengembangkan tentang kesenian-kesenian 

daerah yang hampir punah sehingga dapat dilestarikan.  

d. Guru 

Dapat memberi masukan terhadap guru tentang pembelajaran pada 

ekstrakurikuler kesenian budaya. Sehingga guru dapat menambah pengetahuan 

tentang pembinaan ekstrakurikuler kesenian Tutunggulan.  

e. Peneliti 

Memberikan gambaran dan menambah wawasan tentang kesenian budaya. 

Serta meningkatkan pengetahuan tentang cara pembelajaran di sekolah. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 
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Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang mengenai kesenian 

tradisional tutunggulan, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, 

serta manfaat dari penelitian tersebut. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang landasan teori dari pembelajaran 

secara umum dan yang terfokus terhadap kegiatan pembelajaran yang berkenaan 

dengan metode, tahapan dan evaluasi. Sub kedua mengkaji tentang landasan teori 

dari pengertian, fungsi dan jenis ekstrakurikuler, sub ke empat mengkaji mengenai 

pengertian karawitan dan jenisnya yang berkaitan dengan kesenian tutunggulan 

dan  sub terakhir mengenai sejarah dari kesenian  Tutunggulan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan penulis dalam melakukan 

penelitian yaitu desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan 

data dan analisis data dari penelitian pembelajaran kesenian  tutunggulan pada 

ekstrakurikuler kesenian yang bertempatan di Kampung Cirangkong Desa 

Cikeusal Kecamatan Tanjungjaya  Kabupaten Tasikmalaya. 

BAB IV TEMUAN  DAN PEMBAHASAN 

Di dalam bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian, Dalam bab ini penulis  

menjabarkan hasil-hasil dari penelitian yang telah diolah oleh penulis. Di dalam 

temuan, penulis menjabarkan mengenai sekilas tentang sekolah SMA I’tihadul 

Ummat,   pembelajaran ekstrakurikuler tutunggulan yang di dalamnya terdapat 

tahapan pembelajaran yang menggunakan metode-metode pembelajaran, media 

pembelajaran serta evaluasi yang dilakukan pada pembelajaran. Pada  

pembahasan, penulis memberikan perbandingan terhadap teori yang telah 

disampaikan pada bab 2 dan dibandingkan dengan hasil temuan pada bab 4.  

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

Dalam bab terakhir ini berisi tentang penafsiran atau pemaknaan berupa simpulan 

dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Selain dari kesimpulan adapula 

Implikasi atau dampak dari penelitian ini, serta terdapat Rekomendai yang berisi 
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tentang saran dan kritikan mengenai penelitian ini kepada beberapa pihak demi 

kemajuan dari penulisan dari skripsi ini dan kemajuan bagi pembelajaran kesenian  

tutunggulan. 

 


