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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kesenian merupakan hasil dari kebudayaan manusia yang dapat 

didokumentasikan atau dilestarikan, dipublikasikan dan dikembangkan sebagai 

salah satu upaya menuju kemajuan peradaban, dan mempertinggi derajat 

kemanusian bangsa dengan mengangkat kebudayaan daerah. Hal itu dapat 

meningkatkan penghayatan terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa. Nilai-nilai 

budaya tersebut berguna dalam pembentukan keperibadian atau karakter bangsa. 

Membangun karakter bangsa merupakan hal yang sangat penting untuk 

menjaga eksistensi suatu bangsa atau negara. Maka, tidaklah mengherankan jika 

diawal kemerdekaan, Presiden Soekarno telah menekankan prinsip berdaulat 

politik, berdiri di kaki sendiri (berdikari) dalam ekonomi, dan kepribadian dalam 

kebudayaan. Akan tetapi hingga saat ini karakter bangsa belum sepenuhnya 

diterapkan oleh masyarakat, seperti banyaknya perilaku masyarakat yang 

menyimpang dari nilai-nilai moral dan norma yang sesuai dengan kepribadian 

bangsa ini. 

Masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan 

kebudayaan. Dengan demikian, tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai 

kebudayaan dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai 

wadah dan pendukungnya. Walaupun secara teoritis dan untuk kepentingan 

analitis, kedua persoalan tersebut dapat dibedakan dan dipelajari secara terpisah. 

Dalam kehidupan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan dan berurusan 

dengan kebudayaan.  

Di Indonesia begitu banyak budaya daerah yang dihasilkan, ini 

diakibatkan banyaknya suku bangsa di Indonesia. Tentang berapa jumlah suku 

bangsa yang sebenarnya ada di Indonesia, ternyata terdapat berbagai pendapat 

yang tidak sama di antara para ahli ilmu kemasyarakatan. Hidred Geertz (1981), 

misalnya, menyebutkan adanya lebih dari 300 suku bangsa di Indonesia, masing-

masing dengan bahasa dan identitas kultural yang berbeda. Skinner menyebutkan 
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bahwa terdapat lebih dari 35 suku bangsa menurut kajian induk bahasa dan adat 

yang tidak sama. Van Vollenhoven (1926), mengemukakan sekurangnya ada 19 

daerah pemetaan menurut hukum adat yang berlaku walaupun angka-angka 

tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan pada puluhan tahun yang 

lalu, akan tetapi dengan perkiraaan bahwa angka kelahiran dan angka kematian 

selama ini memiliki rata-rata yang sama bagi kebanyakan suku bangsa yang ada di 

Indonesia, maka angka-angka tersebut di atas masih dapat menggambarkan 

keadaan masa kini. 

Secara terminologi kata “kebudayaan” berasal dari (bahasa sansakerta) 

buddhayah yang merupakan bentuk jamak kaya buddhi yang berarti budi atau 

akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau 

akal. Adapun istilah culture yang merupakan istilah bahasa asing yang sama 

artinya dengan kebudayaan, berasal dari kata latin colere. Artinya mengolah atau 

mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut yaitu 

colere kemudian culture, diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia 

untuk mengolah dan mengubah alam. 

Menurut Koentjaraningrat (1990, hlm. 181) “Budaya adalah daya dari budi 

berupa cipta, karsa dan rasa. Budi diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan 

akal manusia yang merupakan pancaran dari budi dan daya terhadap seluruh apa 

yang dipikir, dirasa dan direnung kemudian diamalkan dalam bentuk suatu 

kekuatan yang menghasilkan kehidupan”. 

Kebudayaan menurut Soekamto (2000, hlm. 200) memiliki definisi yang 

berbeda satu sama lain, tapi setiap kebudayaan mempunyai sifat hakiki yang 

berlaku umum, yaitu:  

Kebudayaan itu adalah hasil ciptaan manusia atau produk yang 

bersangkutan dengan akal yang tumbuh dan berkembang di dalam 

masyarakat dan didapat melalui sebuah proses belajar. Kebudayaan itu 

merupakan suatu totalitas yang kompleks yang meliputi pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan berwujud nilai-

nilai, norma-norma, tindakan berpola manusia serta benda-benda hasil 

karya manusia. 

 

Dari pengertian kebudayaan tersebut, jelas bahwa kebudayaan meliputi 

bidang yang luasnya seolah-olah tidak ada batasnya. Dengan demikian akan sulit 

sekali mendapatkan pembatasan pengertian atau definisi yang tegas dan terinci 
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yang mencakup segala sesuatu yang seharusnya termasuk dalam pengertian 

tersebut. 

Dalam pengertian sehari-hari, istilah kebudayaan sering diartikan sama 

dengan kesenian, terutama seni suara dan seni tari. Akan tetapi apabila istilah 

kebudayaan diartikan menurut ilmu-ilmu sosial, maka kesenian merupakan salah 

satu bagian saja dari kebudayaan. Masyarakat Indonesia terkenal sebagai bangsa 

yang kaya akan khazanah kebudayaan, kebudayaan inilah yang membentuk 

masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang memiliki beranekaragam kebudayaan. 

Kebudayaan inilah yang menjadi salah satu ciri khas dari masyarakat Indonesia. 

Dengan beragamnya kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia diharapkan 

dapat juga melestarikan kebudayaan. 

Konsep kebudayaan Indonesia di sini mengacu kepada nilai-nilai yang 

dipahami, dianut, dan dipedomani bersama oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai 

inilah yang kemudian dianggap sebagai nilai luhur, sebagai acuan pembangunan 

Indonesia. Nilai-nilai itu antara lain adalah taqwa, iman, kebenaran, tertib, setia 

kawan, harmoni, rukun, disiplin, harga diri, tenggang rasa, ramah tamah, ikhtiar, 

kompetitif, kebersamaan, dan kreatif. Nilai-nilai itu ada dalam sistem budaya 

etnik yang ada di Indonesia. Nilai-nilai tersebut dianggap sebagai puncak-puncak 

kebudayaan daerah, sebagaimana sifat atau ciri khas kebudayaan suatu bangsa 

Indonesia (Melalatoa, 1997, hlm. 102). Konsep kebudayaan Indonesia ini 

kemudian diikat dalam satu konsep persatuan dan kesatuan bangsa yaitu konsep 

Bhineka Tunggal Ika. 

Kesenian dan kebudayaan merupakan dua sisi mata uang yang tidak 

terpisahkan. Kesenian dapat menjadi wadah untuk mempertahankan identitas 

budaya Indonesia. Faktanya, sekarang ini identitas budaya Indonesia sudah mulai 

memudar karena arus global. Sehingga kondisi yang mengkhawatirkan ini perlu 

segera diselamatkan. Bangsa ini, seharusnya ingat apa yang terjadi pada tahun-

tahun menjelang meletusnya Gerakan Tiga Puluh September (Gestapu) pada 

tahun 1965. Pada waktu itu, budaya dijadikan sebagai alat propaganda politik, 

sampai pada titik yang disebut perang politik melalui budaya, yang oleh 

Moeljatno dan Ismail diabadikan dalam karyanya ”Prahara Budaya” tahun 1995. 

Prahara Budaya yang disusun oleh mereka  memaparkan ulang, prahara budaya 
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yang terjadi menjelang Gestapu. Pada waktu itu budaya dijadikan propaganda 

politik, bahkan perang ideologi politik melalui karya budaya (Sulardi, 2009). 

Keterbukaan generasi muda di Indonesia terhadap budaya asing 

ditunjukkan dalam hasil penelitian Litbang “Kompas” pada tahun 2013 yang 

ditunjukkan bahwa generasi muda lebih mengenal kesenian modern sebesar 84% 

dan kesenian tradisional 15,7%, dan ketertarikan generasi muda pada kesenian 

modern sebesar 56,2% dan kesenian tradisional 43,1%. Penelitian Litbang 

“Kompas” dilakukan kepada 313 responden pelajar SMA yang dipilih secara acak 

dari Jakarta, Yogjakarta, Surabaya, Manado, Makassar, Denpasar, Bandung, 

Medan, Palembang, Banjarmasin, Pontianak, dan Semarang (Litbang Kompas 20 

Desember 2013 Berekspresi Diri dengan Kesenian. Kompas, hlm. 39). 

Hal ini semakin menjadi masalah krusial dengan diakuinya budaya 

Indonesia oleh bangsa lain. Masalah yang sedang marak baru-baru ini adalah 

diakuinya lagu daerah “Rasa Sayang-sayange” yang berasal dari Maluku, serta 

“Reog Ponorogo” dari Jawa Timur oleh Malaysia. Hal ini disebabkan oleh kurang 

pedulinya bangsa Indonesia terhadap budayanya. Namun ketika kebudayaan itu 

diakui oleh bangsa lain, Indonesia bingung. Berita terbaru menyebutkan bahwa 

kesenian “angklung” dari Jawa Barat juga akan dipatenkan oleh negara tersebut 

(Sulardi, 2009). 

Adapun kasus Tari Pendet menjadi iklan acara Discovery Channel 

bertajuk “Enigmatic Malaysia”. Setelah dipersoalkan selama beberapa hari, 

Discovery Channel akhirnya memunculkan iklan itu terhitung sejak senin 24 

Agustus 2009. Pemerintah Malaysia menyatakan tak pernah mengklaim Tari 

Pendet (Republika, 2009). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta 

Pemerintah Malaysia menghargai karya cipta dan budaya Indonesia. “Saya 

berharap Pemerintah Malaysia menjaga sensitivitas rakyat Indonesia, karena ini 

(kasus Tari Pendet) bukan yang pertama.” SBY berharap Malaysia menjaga 

hubungan baik kedua negara, antara lain dengan memberikan perhatian lebih 

besar dalam menjaga harga diri bangsa Indonesia. Presiden SBY juga meminta 

Eminent Persons Group (EPG) difungsikan untuk mencegah terulangnya kasus 

serupa. EPG yang dibentuk beberapa tahun lalu bertujuan mengelola sengketa 

kedua bangsa, termasuk isu hak cipta, karya budaya, karya peradaban dan lain-
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lain (Republika, 2009).     

Era globalisasi ditandai oleh adanya saling ketergantungan 

(interdependence) antarnegara. Ini merupakan hal yang tidak bisa dihindari, 

sebagai konsekuensi dari semakin longgarnya batas negara. Dunia menjadi tanpa 

batas (borderless), yang ditandai dengan tidak terhambatnya arus orang, barang 

dan jasa (Widodo, 2009). Sejalan dengan pendapat di atas globalisasi menggeser 

nilai-nilai nasionalisme dan kebudayaan yang telah ada di Indonesia (Suneki, 

2012). Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan berkembangnya arus globalisasi 

membawa dampak positif maupun negatif di segala bidang kehidupan. 

Berdampak positif, ketika globalisasi dapat membantu manusia dalam 

menyelesaikan segala kebutuhanya, namun juga berdampak negatif ketika 

globalisasi dapat mengikis kebudayaan yang menjadi ciri khas dari suatu bangsa. 

Sejalan dengan perkembangan zaman itu pula, keberadaan nilai-nilai 

budaya Sunda seperti dalam penelitian saya ini mulai tergeser fungsi dan 

peranannya di dalam masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah karena 

terhambatnya proses transfusi dari generasi tua kepada generasi selanjutnya. 

Keadaan ini ditandai dengan tidak berfungsinya media-media transformasi nilai-

nilai budaya (Rosyadi, 2003). 

Padahal dalam Undang Undang Dasar Negara RI tahun 1945  (UUD 1945) 

Pasal 32 ayat (1) dinyatakan, “Negara memajukan kebudayaan nasional di tengah 

peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara 

dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Sudah sangat jelas konstitusi 

menugaskan kepada penyelenggara negara untuk memajukan kebudayaan 

nasional Indonesia. Ini berarti negara berkewajiban memberi ruang, waktu, 

sarana, dan institusi untuk memajukan kebudayaan nasional dari manapun budaya 

itu berasal.  

Berbicara masalah kebudayaan, terdapat sebuah kebudayaan yang khas, 

yaitu kesenian Kuda Renggong yang merupakan salah satu kesenian tradisional 

yang tumbuh dan berkembang di Desa Cikurubuk, Kecamatan Buahdua, 

Kabupaten Sumedang. Menurut Nalan dan Kurnia (2003, hlm. 8) Kuda Renggong 

merupakan salah satu kesenian pertunjukan masyarakat yang berasal dari 

Kabupaten Sumedang. Kuda renggong merupakan seni pertunjukan gelaran 
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(pawai). Kata “renggong” di Kuda Renggong yaitu berasal dari kata ronggeng 

yang berarti keterampilan cara berjalannya kuda yang sudah dilatih menari 

menyesuaikan irama musiknya. Kesenian Kuda Renggong ini sangat kental 

dengan tradisi, karena ada hewan kuda yang didandani serta diiringi dengan musik 

tradisional khas sunda seperti lagu jaipongan terkadang pula memakai lagu 

kontemporer dangdut. Kesenian Kuda Renggong merupakan kesenian yang sangat 

unik, serta memiliki nilai sejarah dan filosofis yang tinggi.  Bernilai sejarah, 

karena kesenian Kuda Renggong memiliki sejarahnya tersendiri yang 

berhubungan dengan tradisi nenek moyang terdahulu yang merupakan kearifan 

lokal dan bahkan sudah dikenal oleh negara lain.  

Di daerah ini, masih cukup banyak kebiasan dari nenek moyang yang 

dipertahankan menjadi semacam adat atau tradisi. Kesenian Kuda Renggong ini 

memang sudah menjadi agenda wajib bagi masyarakat di daerah Kecamatan 

Buahdua, khususnya di Desa Cikurubuk. Biasanya kesenian ini digelar dalam 

hajatan bagi anak mereka yang akan disunat. Bagi masyarakat yang memiliki 

materi yang berlebih kesenian Kuda Renggong ini seperti agenda wajib yang 

harus mereka gelar dalam rangka syukuran ataupun hanya sekedar 

membahagiakan anak mereka. Hal tersebut sejalan dengan yang dicita-citakan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang bahwa pemerintah daerah beserta 

masyarakat Kabupaten Sumedang harus berperan secara aktif demi menjaga 

kebudayaan daerah agar tidak punah. Hal tersebut diwujudkan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sumedang melalui Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 

Tahun 2009 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS).  

Sebagai miniatur kebudayaan masyarakat sekitar, sekaligus sentralisasi 

budaya setempat untuk dipragmentasikan kepada masyarakat. Dalam kesenian 

Kuda Renggong ini tentu terdapat sistem nilai yang dipertahankan oleh 

masyarakat, di mana sistem nilai ini berfungsi bagi kehidupan karena dijadikan 

sebagai pedoman hidup masyarakatnya, serta sebagai salah satu usaha untuk 

mempertahankan kesenian Kuda Renggong dari kepunahan. 

Dalam penelitian terdahulu “Ajén Falsafah dina Kasenian Kuda 

Rénggong (Lingkung Seni Citra Kencana) Désa Parungsérab Kecamatan 

Katapang Kabupatén Bandung” (KUSDIANSYAH, 2008). Seni tradisional Kuda 
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Renggong terkenal dengan nilai sakral dan magis serta mempunyai nilai filosofis 

yang luhur. Pada awalnya Kuda Renggong berfungsi sebagai salah satu atraksi 

dalam upacara anak khitanan, yaitu berupa helaran atau arak-arakan bagi anak 

sunatan. Kuda Renggong adalah kuda yang didandani sedimikian rupa untuk 

kemudian ditunggangi oleh anak hitanan, dengan diiringi bunyi-bunyian dari alat-

alat musik tradisional seperti kendang penca, dogdog, calung dan lain sebagainya, 

Kuda Renggong ini diarak keliling kampung. Menurut sumber sejarah, kesenian 

ini berasal dari Sumedang, Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua, yang kemudian 

kesenian ini mengalami perkembangan dan penyebaran keberbagai wilayah di 

Jawa Barat. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulakan bahwa kasenian 

Kuda Renggong memiliki nilai filosofis yang berfungsi sebagai proses atau upaya 

pendewasaan bagi anak khitanan. Dengan menggunakan metode analisis dan 

sintetis, dapat diperoleh; Dari kostum anak khitanan yaitu “Gatotkaca” 

menggambarkan kepahlawanan dan keberanian, dari kostum atau pakaian kuda 

“siger” atau mahkota kuda "payet-payet" menggambarkan kewibawaan, dari alat 

musiknya, “goong” menggambarkan keagungan, dari seni “pencak” 

menggambarkan seorang kesatria, dari kelengkapan sesajennya menggambarkan 

warna-warni kehidupan. Selain itu seni Kuda Renggong ini memiliki trasmisi 

budaya, yang mana dari kontak antarbudaya tersebut akan menimbulkan suatu 

pembelajaran dan pemahaman sebagai suatu hubungan timbal balik yang saling 

mempengaruhi. 

Dalam penelitian terdahulu diatas penelitian terhadap kesenian Kuda 

Renggong lebih menekankan pada nilai-nilai filosofis dibalik kesenian tersebut. 

Sedangkan yang akan diteliti peneliti saat ini lebih menekankan kepada nilai-nilai 

kesenian Kuda Renggong ditinjau dari segi budaya daerah yang dikaitkan dengan 

pembentukan karakter bangsa.  

Mengenai sistem nilai budaya, Munandar (Yuniarti, 2013) 

mengungkapkan bahwa nilai budaya berfungsi sebagai ‘Sistem nilai budaya itu 

demikian kuatnya meresap dan berakar di dalam jiwa masyarakat sehingga sulit 

diganti atau diubah dalam waktu yang singkat. Sistem nilai budaya masyarakat 

menyangkut masalah pokok bagi kehidupan manusia’.  Nilai budaya tidak mudah 

diganti ataupun dihilangkan, karena nilai budaya seperti yang telah diungkapkan 
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diatas merupakan sesuatu yang baik dan dianggap bernilai dan dijadikan sebagai 

pedoman bertingkah laku. Ternyata dalam kesenian Kuda Renggong juga terdapat 

nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan seperti gotong royong.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

jauh mengenai kesenian Kuda Renggong ini. Peneliti mengambil judul “UPAYA 

PELESTARIAN NILAI BUDAYA DAERAH DALAM PEMBENTUKAN 

KARAKTER BANGSA (STUDI KASUS KESENIAN KUDA RENGGONG DI 

KABUPATEN SUMEDANG)”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Pohan (2007, hlm. 14) mengatakan bahwa “membatasi penelitian 

merupakan upaya pembatasan dimensi masalah atau gejala agar jelas ruang 

lingkupnya dan batasan yang akan diteliti”. Hal tersebut bertujuan agar peneliti 

tidak bingung dengan bahan kajian yang terlalu luas maka dilakukan penyempitan 

kajian penelitian agar menghasilkan data yang akurat dan sesuai dengan tujuan 

penelitian serta tidak memboroskan waktu dan biaya.   

Selanjutnya fokus penelitian juga bisa diartikan sebagai domain tunggal 

atau beberapa domain yang terkait dengan situasi sosial. Menurut Sugiyono 

(2007, hlm. 34) “pembatasan masalah dan topik dalam penelitian kualitatif lebih 

didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan feasibility masalah yang akan 

dipecahkan, selain juga faktor keterbatasan tenaga, dana dan waktu. Suatu 

masalah di katakan penting apabila masalah tersebut tidak dipecahkan melalui 

penelitian akan semakin menimbulkan masalah baru”. 

Dengan begitu banyaknya ruang lingkup dalam penelitian ini, guna lebih 

efektif maka peneliti membatasi fokus penelitian ini bahwa dengan begitu 

banyaknya kebudayaan daerah di Indonesia, maka dengan itu peneliti 

memfokuskan untuk meneliti kesenian Kuda Renggong yang berasal dari 

Kabupaten Sumedang. Tentunya peneliti akan menghubungkannya dengan upaya 

melestarikan kesenian Kuda Renggong dalam rangka pembentukan karakter 

bangsa. 
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C. Rumusan Masalah  

Sesuai dengan latar belakang masalah, maka permasalahan pokok 

penelitian adalah bagaimana upaya pelestarian nilai-nilai seni budaya daerah 

dalam hal ini kesenian Kuda Renggong yang merupakan budaya daerah dalam 

kaitannya untuk pembentukan karakter bangsa?.  

Agar pokok permasalahan lebih terinci, maka peneliti menjabarkan dalam 

beberapa pertanyaan sebagai berikut:  

1. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam kesenian Kuda Renggong yang 

merupakan budaya daerah asli dari Kabupaten Sumedang? 

2. Bagaimana peranan kesenian Kuda Renggong dalam pembentukan 

karakter bangsa? 

3. Bagaimana peranan masyarakat dan pemerintah daerah dalam 

melestarikan budaya daerah khususnya dalam melestarikan kesenian Kuda 

Renggong di Kabupaten Sumedang? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pelestarian 

nilai-nilai budaya daerah dalam pembentukan karakter bangsa dengan meninjau 

kesenian Kuda Renggong dari Kabupaten Sumedang. 

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini secara khusus ingin menganalisis 

secara mendalam mengenai: 

1. Nilai-nilai yang terkandung dalam kesenian Kuda Renggong yang 

merupakan budaya daerah asli dari Kabupaten Sumedang. 

2. Peranan kesenian Kuda Renggong dalam pembentukan karakter bangsa. 

3. Peranan masyarakat dan pemerintah daerah dalam melestarikan budaya 

daerah khususnya dalam melestarikan kesenian Kuda Renggong di 

Kabupaten Sumedang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Keberhasilan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

antara lain: 

1. Segi  Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis dan tentunya prodi 

Pendidikan Kewarganegaraan untuk memberikan wawasan dan 

pengetahuan yang sangat penting bagi penulis mengenai upaya pelestarian 

nilai-nilai budaya daerah khususnya dalam hal ini mengenai kesenian 

Kuda Renggong dari Kabupaten Sumedang dalam kaitannya dengan 

pembentukan karakter bangsa. 

2. Segi Kebijakan 

Dalam rangka upaya pelestarian budaya daerah khususnya di Kabupaten 

Sumedang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah membuat 

kebijakan formal dengan membuat Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 

2009 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS). Sangat jelas 

bahwa melestarikan budaya daerah itu sangat penting karena sangat 

berguna dalam pedoman masyarakat dalam berkehidupan dan tentunya 

sangat berguna dalam pembentukan karakter bangsa. 

3. Segi Praktik 

Bagi keperluan secara praktik, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

acuan yang penting bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, 

seperti: 

a. Bagi prodi Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan hasil penulisan 

ini dapat digunakan sebagai referensi atau rujukan bagi pihak-pihak 

yang membutuhkan untuk penulisan karya ilmiah di masa yang akan 

datang. 

b. Bagi peneliti sendiri dapat dijadikan pengalaman dan masukan 

berharga dan bisa menjadi acuan untuk mengembangkan penelitiannya 

di masa yang akan datang.  

c. Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang 

(DISDIKBUD) dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Sumedang (DISPARPORA), diharapkan dapat membantu 

melestarikan kesenian Kuda Renggong, khususnya dalam hal 

promosinya, agar kesenian Kuda Renggong ini tetap dapat lestari dan 

masyarakat dapat mengenal budaya lokalnya sendiri. 
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d. Untuk para seniman Kuda Renggong, diharapkan dapat melestarikan 

dan mewariskan kesenian Kuda Renggong ini kepada generasi muda 

sehingga kesenian ini tetap lestari. 

e. Untuk masyarakat umum, diharapkan dapat lebih mengenal 

kebudayaan daerahnya sendiri, khususnya dalam hal ini kesenian Kuda 

Renggong. Diharapkan masyarakat dapat melestarikan dan memahami 

makna dari kesenian Kuda Renggong ini. 

4. Segi Isu dan Aksi Sosial 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan 

dorongan guna pentingnya melestarikan budaya daerah dalam hal ini 

kesenian Kuda Renggong yang merupakan kesenian asli dari Kabupaten 

Sumedang. Kita sebagai masyarakat dapat turut berpartisipasi bersama-

sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam 

melestarikan budaya daerah karena dalam budaya daerah tersebut pasti 

terkandung nilai-nilai yang begitu berharga guna menjadi pedoman 

masyarakat dalam menjalani kehidupan.  

 

F. Struktur Organisasi Tesis 

Judul 

Pernyataan mengenai maksud penelitian karya ilmiah 

Nama dan kedudukan tim pembimbing 

Kata Mutiara 

Pernyataan tentang keaslian karya ilmiah 

Kata Pengantar 

Ucapan Terima Kasih 

Abstrak 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

Bab I Pendahuluan 

Bab II Kajian Pustaka 

Bab III Metode Penelitian 
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Bab IV Temuan dan Pembahasan 

Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi 

Daftar Pustaka 

Lampiran-Lampiran 
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G. Kerangka Berfikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunturnya Cinta terhadap 

Budaya Daerah 

1. Akibat berkembangnya arus 

globalisasi. 

2. Masuknya budaya asing. 

3. Kurangnya kesadaran masyarakat. 

4. Kurangnya pembelajaran budaya 

sejak dini. 

Upaya Pelestarian Nilai Budaya 

Daerah  

Undang Undang Dasar Negara RI tahun 

1945 (UUD 1945) Pasal 32 ayat (1) 

dinyatakan, “Negara memajukan 

kebudayaan nasional di tengah 

peradaban dunia dengan menjamin 

kebebasan masyarakat dalam memelihara 

dan mengembangkan nilai-nilai 

budayanya”. 

Kebudayaan Nasional Indonesia harus 

berakar dari kebudayaan Indonesia itu 

sendiri, artinya harus berakar pada 

kebudayaan suku-suku bangsa yang ada 

di nusantara (Mutakin dan Kamil Pasya, 

2000: 68). 

1. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam 

kesenian Kuda Renggong yang merupakan 

budaya daerah asli dari Sumedang? 

2. Bagaimana peranan kesenian Kuda 

Renggong dalam pembentukan karakter 

bangsa? 

3. Bagaimana peranan masyarakat dan 

pemerintah dalam melestarikan budaya 

daerah khususnya dalam melestarikan 

kesenian Kuda Renggong di Kabupaten 

Sumedang? 

 

Kajian Teori 
1. Tinjauan Nilai-Nilai 

Budaya Daerah. 

2. Tinjauan Kesenian Kuda 

Renggong. 

3. Tinjauan Karakter Bangsa. 

a. Tujuan 

- Tujuan Umum 

- Tujuan Khusus 

a. Manfaat 

- Segi Teori 

- Segi Kebijakan 

- Segi Praktik 

- Segi Isu dan Aksi 

Sosial 

Metodelogi Penelitian 

a. Pendekatan Kualitatif; 

b. Metode Studi Kasus; 

c. Subjek Penelitian: Seniman Kuda Renggong, Masyarakat umum, 

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Sumedang; dan 

d. Lokasi Penelitian: Desa Cikurubuk, Kecamatan Buahdua, Kabupaten 

Sumedang. 

a. Tinjauan pustaka mengenai kebudayaan daerah yang didapatkan dari 

buku-buku yang relevan. 

b. Informasi mengenai kesenian Kuda Renggong yang didapatkan dari 

seniman Kuda Renggong, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 

Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sumedang, serta dari 

masyarakat penikmat kesenian Kuda Renggong   itu sendiri. 

c. Informasi kontribusi kesenian Kuda Renggong dalam pembentukan 

karakter bangsa didapatkan dari studi kepustakaan dan dri hasil 

wawancara dan observasi. 

 


