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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Manusia dalam kehidupan berbudayanya sering kali melahirkan karya seni 

yang berasal dari budaya lokal. Setiap wilayah di Indonesia memiliki karya seni 

lokal yang menjadi ciri khas dari wilayah tersebut. Salah satu wilayah di 

Indonesia yang kaya akan ciri khas dari setiap karya seni yang dimiliki salah 

satunya adalah Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi 

yang pertama dibentuk di wilayah Indonesia, berdasarkan UU No. 11 Tahun 1950, 

tentang pembentukan Provinsi Jawa Barat.  Budaya Jawa Barat didominasi Sunda. 

Adat tradisionalnya yang penuh khasanah Bumi Pasundan menjadi cermin 

kebudayaan. 

Pada khasanah musik Sunda, terdapat dua ragam sekar yaitu jenis tembang 

Sunda dan kawih. Tembang Sunda yaitu sekar yang tidak terikat oleh wirahma 

sebaliknya, kawih adalah sekar yang terikat oleh wirahma, yang terpenting 

sebagai juru kawih ataupun juru mamaos harus pintar menggunakan ulin rasa 

atau ekspresi, Eka Gandara (wawancara, 1 Agustus 2017). Disini terlihat jelas 

bahwa tembang Sunda Cianjuran dengan sekar kawih berbeda dalam segi 

wirahma, wirahma yaitu berfungsi mengatur wiletan, tempo, dan dinamika 

sehingga watak dari sebuah gending akan mudah dikenal (Atik Supandi, 1970, 

hlm. 22). Adapun dalam segi ornamentasi/dongkari tembang Sunda Cianjuran 

lebih bervariatif dibandingkan dengan senggol ornamentasi yang digunakan pada 

sekar kawih.  

Perbedaan kedua jenis tersebut, tidak hanya dilihat dari penyajiannya, ragam, 

lagu dan musik pengiringnya, tetapi juga istilah atau sebutan yang digunakan 

untuk  menyebut para penyanyi masing-masing. Penyanyi tembang sunda 

khususnya cianjuran, biasa disebut dengan istilah juru mamaos, sedangkan 

penyanyi yang biasa menyanyikan kawih Sunda disebut juru kawih. Juru kawih 

dalam seni sekar Sunda, terbagi menjadi dua bagian, yaitu juru kawih yang biasa 

menyanyikan lagu-lagu kawih, misalnya lagu-lagu kawih Mang Koko, sedangkan 
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yang biasa menyanyikan lagu-lagu celempungan, kiliningan, jaipongan, dan 

wayang golek disebut juru sinden atau pesinden.  

Untuk menjadi seorang juru kawih yang baik, harus melewati beberapa 

tahapan menuju tingkat mahir.  Dimulai dari tingkat dasar terlebih dahulu harus 

memahami teknik dalam pembawaan sekar kawih, dari mulai cara menggunakan 

pernafasan dalam membawakan kawih, mempelajari ornamentasi atau senggol-

senggol yang terdapat pada kawih, melatih artikulasi saat mengucapkan rumpaka 

kawih yang dibawakan. Setelah teknik dasar dalam membawakan kawih 

dipahami, dengan melakukan berlatih olah vokal secara rutin dapat melatih 

penguasaan teknik dasar kawih yang telah dipaparkan di atas. Tahapan untuk 

tingkat mahir, juru kawih diharapkan melakukan kebebasan untuk berimprovisasi, 

improvisasi adalah usaha untuk memperindah lagu yang tidak direncanakan 

sekreatif mungkin.  

Improvisasi dalam membawakan sekar kawih khususnya dalam kawih-kawih 

karya Mang Koko yaitu sebagai juru kawih harus bisa berimprovisasi dalam 

menghidupkan lagu tersebut, memberi nyawa terhadap lagu yang dibawakan, 

sehingga membuat orang yang mendengarkan turut larut dalam makna rumpaka 

lagu yang juru kawih bawakan.  Kebebasan berekspresi tiap juru kawih saat 

menggunakan dan menempatkan ornamentasi/senggol dalam membawakan lagu 

tersebut dengan tidak menghilangkan patokan dasarnya yaitu kenongan dan 

goongan. Dengan seperti itu terlihat ciri khas yang unik dari tiap juru kawih.  

Tiap juru kawih dapat mengasah kemampuannya dalam berimprovisasi, 

improvisasi yang dimaksud adalah penguasaan lagu secara kreatif saat 

membawakan kawih-kawih tersebut. Hal tersebut menjadi tuntutan dari kualitas 

yang semestinya dimiliki oleh seorang juru kawih. Improvisasi di dalam 

menyajikan lagu-lagu kawih ini, bukan merupakan hal yang mudah dan belum 

tentu setiap orang bisa melakukan. Oleh karena itu, hanya juru kawih tingkat 

mahir yang memiliki kemampuan, kepekaaan, dan pengalaman sajalah yang dapat 

melakukannya. Teknik improvisasi seperti yang telah dijelaskan di atas, sangat 

penting untuk digali, terutama dalam membawakan kawih-kawih karya Mang 

Koko dengan caranya sendiri juru kawih berimprovisasi akan menjadi ciri khas 

tersendiri dari kualitas sekar kawihnya. 
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Salah seorang seniman yang kreatif dalam mencipta karya-karya kawihnya 

yaitu bernama H. Koko Koswara (alm) yang dikenal dengan sebutan Mang Koko 

lahir di Indihyang, Tasikmalaya, 10 April 1917 dan wafat 4 Oktober 1985, beliau 

adalah seorang pencipta lagu-lagu kawih wanda anyar, beliau tidak hanya piawai 

membuat lagu secara musikal tetapi beliau piawai dalam memanfaatkan sastra 

lagu yang dibuat oleh sastrawan Sunda, diantaranya seperti karya wahyu wibisana 

yang berjudul Gupay Pileuleuyan dan Kembang Tanjung Panineungan. Adapun 

beberapa judul kawih-kawih karya Mang koko sebagai berikut : Girimis, Gupay 

Lembur, Hujan Munggaran, Sariak Layung, Angkrek Japati dll.  Bagi siapa saja 

yang menyukai kawih Sunda, dapat dipastikan mengenal atau sekurang-kurangnya 

mendengar nama Mang Koko. Banyak orang yang mengetahui Mang Koko sosok 

seniman yang religius, kesehariannya beliau taat sekali dalam beribadah dan patut 

menjadi suri tauladan bagi praktisi seni di zaman sekarang.  

Selain itu, Mang Koko sebagai pendiri Yayasan Cangkurileung yang juga 

telah mendirikan berbagai organisasi kesenian, salah satunya yaitu perkumpulan 

seni Ganda Mekar, didirikan oleh Mang Koko sejak tahun 1950.  Kegiatan 

perkumpulan seni Ganda Mekar sampai saat ini masih aktif.  Juru kawih Ganda 

Mekar yang membawakan kawih-kawih karya Mang Koko banyak sekali 

diantaranya bernama Tati Roni, Anok Rukini, Tin Rostini, Ika Rostika, Wawang 

Nawangsih, Iyan arliani, Ai Atikah,  dll.  Tetapi juru kawih yang dikenal dalam 

membawakan kawih-kawih karya Mang Koko adalah Ida Rosida.  Ida Rosida 

adalah putri ke enam Mang Koko sekaligus juga sebagai salah seorang Pendidik.  

Ida Rosida S.Sen lahir di Bandung 26 Agustus 1953.  Sosok seperti Ida Rosida 

sangat diperlukan dalam kawih wanda anyar Mang Kokoan, karena sosok seperti 

Ida Rosida yang akan selalu menjaga keaslian kawih-kawih karya Mang Koko 

dengan kata lain, menjaga harapan dan keinginan Mang Koko pada sajian kawih 

karyanya. 

Ida Rosida begitu diminati dan disenangi oleh banyak orang (pecinta kawih 

Sunda), terutama penikmat kawih-kawih karya Mang Koko.  Saat Ida Rosida 

membawakan salah satu kawih-kawih karya Mang Koko yang berjudul “Kembang 

Tanjung Panineungan”, dalam pembawaan lagu tersebut menggunakan surupan 

50 dan beliau betul-betul menguasai penjiwaanya.  Tidak mustahil sampai saat ini 
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banyak para pendengar lagu kawih Sunda khususnya para penikmat kawih-kawih 

karya Mang Koko mengemukakan pendapat tentang salah seorang juru kawih 

yang memiliki keidentikannya dalam membawakan kawih-kawih karya Mang 

Koko adalah Ida Rosida. Keidentikan yang terdapat dalam dirinya salah satunya 

dapat dilihat dari cara-cara beliau berimprovisasi dalam membawakaan kawih-

kawih karya Mang Koko, keterampilan improvisasi gaya Ida Rosida terdapat pada 

penguasaan wirahma untuk memperindah lagu supaya tidak menjadi monoton. 

Ketika peneliti bersekolah di SMKN 10 Bandung/SMKI saat itu juga peneliti 

belajar sekar kawih langsung dengan Ida Rosida, terutama dalam pembelajaran 

kawih-kawih karya Mang Koko.  Cara-cara beliau dalam mengajarkan sekar 

kawih menuntut siswanya untuk bisa baca notasi lagu, karena dalam 

membawakan kawih-kawih karya Mang Koko harus sesuai dengan notasi yang 

dibuat oleh Mang Koko seperti saat Ida Rosida mencontohkan kepada siswanya.  

Selanjutnya siswa harus dapat menginterpetasikan isi lagu yang dibawakan. 

Selebihnya Ida Rosida membiarkan siswanya untuk dapat mengeksplor dirinya 

dalam segi gaya, dan ornamentasi/senggol-senggol pada kawih karena masing-

masing orang mempunyai gaya tersendiri dan penggunaan ornamentasi yang 

berbeda-beda. Diantara sekian banyak juru kawih yang membawakan kawih-

kawih karya Mang Koko hanya Ida Rosida yang fenomenal sebagai juru kawih 

dalam kawih wanda anyar Mang Kokoan . 

Berdasarkan pengamatan hasil observasi yang telah peneliti lakukan, dalam 

kawih-kawih karya Mang Koko sangat membutuhkan ambitus suara yang kuat, 

sedangkan ambitus suara Ida Rosida mampu mencapai surupan 48-50, dan ketika 

Ida Rosida bernyanyi selalu dengan power atau kekuatan suara yang 

menggunakan teknik sendiri.  Perlu diketahui juga keahlian Ida Rosida dalam 

membawakan kawih-kawih karya Mang Koko dapat dilihat dari daya interpretasi 

yang dimilikinya. Bagi yang mempelajari sekar kawih terutama dalam 

mempelajari kawih-kawih karya Mang Koko dengan mencontoh gaya Ida Rosida, 

merekapun berusaha membawakan kawih-kawih karya Mang Koko persis seperti 

Ida Rosida.  Dimata mereka yang sangat mengetahui gaya Ida Rosida saat 

bernyanyi/ngawih dan mengetahui persis cara-cara Ida Rosida dalam 
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membawakan kawih-kawih karya Mang Koko menjadi sesuatu hal yang sangat 

fenomenal, apalagi bagi orang-orang yang sangat menggemarinya. 

 Berdasarkan paparan diatas, maka peneliti tertarik untuk menggali potensi  

bagaimana Ida Rosida dalam membawakan kawih-kawih karya Mang Koko, 

sehingga menjadi fenomenal bagi para pendengar kawih Sunda. Untuk itu 

penelitian ini akan mengupas tentang Fenomena Gaya Vokal Ida Rosida dalam 

kawih-kawih karya Mang Koko. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan paparan latar belakang diatas terdapat beberapa permasalahan di 

dalamnya, adapun rumusan masalah utamanya  yaitu “Bagaimanakah Fenomena 

gaya Vokal Ida Rosida dalam kawih-kawih karya Mang Koko”.  Untuk 

memudahkan dalam proses kerjanya maka peneliti memfokuskan penelitian ini  

pada masalah berbentuk pertanyaan sebagai berikut : 

 

1.2.1 Bagaimana Interpretasi Ida Rosida dalam membawakan kawih-kawih 

karya Mang Koko ? 

1.2.2 Mengapa vokal Ida Rosida identik dalam kawih karya Mang Koko? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini ingin mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam 

penelitian, yaitu berdasarkan hasil pemaparan latar belakang dan penyusunan 

rumusan masalah tujuan penelitian yang dibagi menjadi dua kategori Yaitu : 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana gaya vokal Ida Rosida dalam kawih-kawih karya Mang Koko. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk Mengetahui interpretasi Ida Rosida dalam membawakan kawih-

kawih karya Mang Koko. 

2. Untuk Mengetahui vokal Ida Rosida identik dalam kawih karya Mang 

Koko. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi khalayak 

umum dan terutama yang mendalami dunia seni khususnya seni karawitan Sunda 

tentang bagaimana teknik vokal Ida Rosida dalam kawih-kawih karya Mang Koko 

sebagai sumber informasi sebagai berikut: 

 

1.4.1 Bagi Departemen Pendidikan Seni Musik 

Skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk 

mata kuliah musik tradisional. Kemudian sebagai dokumentasi penelitian 

yang dapat dijadikan sumbangan pengetahuan dan informasi untuk 

perpustakaan di Departemen Pendidikan Seni Musik UPI. 

 

1.4.2 Mahasiswa/i Seni Musik 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa seni musik, dan 

khususnya mahasiswa yang mengontrak mata kuliah Vokal Daerah. Selain 

itu pula hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

peneliti selanjutnya. 

 

1.4.3 Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi barometer atau tolak ukur dari 

proses mempelajari vokal tradisional yang telah dipelajari selama ini, serta 

dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian yang akan datang. 

 

 



7 
 

Cindi Sri Febriani Ramadhani, 2017 
FENOMENA GAYA VOKAL IDA ROSIDA DALAM KAWIH-KAWIH KARYA MANG KOKO 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

1.4.4 Masyarakat Umum  

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber referensi 

dan untuk menambah wawasan pengetahuan musik tradisional khususnya 

tentang gaya vokal Ida Rosida dalam kawih-kawih karya Mang Koko. 

Sehingga ketika mengapresiasi pertunjukkan Kawih-kawih karya Mang 

Koko, tidak hanya sekedar menonton dan menyaksikan begitu saja, 

melainkan menelaah, memahami karya musik yang dipertunjukan dengan 

baik. 

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

 

1.5.1 BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini peneliti membahas tentang pendahuluan yang berisi 

tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat peneltian, dan struktur organisasi skripsi. Dalam 

latar belakang masalah itu menjelaskan tentang masalah-masalah yang di 

angkat peneliti sebelum dilakukannya penelitian dan alasan mengapa 

dilakukannya penelitian. Identifikasi masalah berisi tentang poin penting 

dari masalah-masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah berisi tentang 

pertanyaan yang akan dicari jawaban nya oleh peneliti dalam proses 

penelitian ini. Tujuan peneliti berisi tentang hal apa yang akan diperoleh 

setelah dilakukannya penelitian. Manfaat penelitian berisi tentang hasil 

yang diperoleh setelah melakukan penelitian. Struktur organisasi skripsi 

berisi tentang penjabaran garis besar dari bab 1-bab 5 dalam penelitian. 

 

1.5.2 BAB II KAJIAN TEORI 

Bab ini merupakan teori-teori yang di jadikan peneliti sebagai acuan 

dalam pembuatan penelitian. Yang di dalamnya memaparkan tentang 

kajian terdahulu, teori fenomenologi, sekilas tentang Mang koko, sekilas 

tentang Ida Rosida, dan teknik vokal dalam kawih.  
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1.5.3 BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

untuk menunjang berhasil tidaknya penelitian yang dilakukan. Adapun 

poin-poin yang terdapat dalam metode penelitian adalah desain penelitian, 

lokasi penelitian, instrument penelitian, pengumpulan data, dan partisipan. 

 

1.5.4 BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang semua penjabaran dari hasil penelitian yang 

merupakan jawaban dari rumusan masalah. Serta pendeskripsian dari 

kegiatan selama penelitian berlangsung. 

 

1.5.5 BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan 

dan rekomendasi yang ditujukan kepada guru dan peneliti selanjutya 

ataupun orang yang membutuhkan. Dan terdapat daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran sebagai penguat dari hasil penelitian yang dilakukan. 

 


