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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kesenian merupakan  hasil cipta manusia yang dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti letak geografis, adat istiadat, pola sosial ekonomi dan pola kegiatan 

keseharian masyarakat. Perbedaan-perbedaan tersebut membuat keberadaan 

kesenian di Indonesia menjadi beranekaragam.  Dalam kata kesenian mengandung 

arti seni, seni dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai estetis 

atau keindahan. Kesenian tradisional adalah sesuatu hasil kreatifitas manusia yang 

memiliki nilai estetis atau keindahan yang dipengaruhi oleh wilayah dimana 

kesenian itu tercipta.  Keberadaan kesenian tradisonal dapat menjadi suatu ciri 

khas indentitas masyarakat dimana kesenian tersebut berada. Adapun salah satu 

definisi mengenai kesenian tradisional yang dikutip dari pendapat Kasim Achmad 

1981 dalam (Narawati, 2003 hlm. 38)diungkapkan sebagai berikut  

Kesenian Tradisional adalah suatu bentuk seni yang bersumber dan berakar 

serta telah dirasakan sebagai  milik sendiri oleh masyarakat dan 

lingkungannya. Pengelolaannya berdasarkan atas cita- cita masyarakat 

pendukungnya. Cita rasa di sini mempunyai pengertian yang luas, termasuk 

nilai kehidupan, tradisi, pandangan hidup, pendekatan falsafah, rasa etis dan 

estetis serta ungkapan budaya ligkungan. Hasil kesenian tradisional biasanya 

diterima sebagi tradisi, pewarisan yang dilimpahkan dari angkatan tua ke 

angkatan muda. 
 

Ciamis merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat. 

Kabupaten Ciamis ini memiliki kekhasan dalam pola kehidupan budayanya 

sehingga menjadikan Kabupaten Ciamis mempunyai beragam bentuk kesenian 

yang dapat menjadi identitas Kabupaten Ciamis.  Kesenian tradisional yang ada di 

Kabupaten Ciamis diantaranya seperti  kesenian Ronggeng Gunung,  Gondang 

Buhun,  Bebegig Sukamantri dan kesenian Wayang Landung. Dari berbagai 

kesenian yang berada di Ciamis kesenian yang menarik perhatian peneliti ialah 

kesenian Singa Lugay. Kesenian Singa Lugay ini mengalami perkembangan yang 

sangat pesat dari mulai pertama seni gotong singa ini masuk ke wilayah Ciamis 

kemudian terbentuklaah kesenian Singa Lugay ini hingga sampai sekarang. 

Kesenian ini masih tetap eksis di kalangan masyarakat Ciamis bahkan kesenian 

Singa Lugay ini sering sekali ditampilkan di acara-acara di luar daerah  
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DalamtradisimasyarakatSundaadabeberapaperistiwa yang dirayakan, 

yakniperistiwa yang berkaitandengankelahiran, khitanan, 

perkawinandankematian. Seperti yang diungkapkanSukanta (2003, hlm.56): 

Ada tigaperistiwapentingdalamhidup yang 

dianggapsucidanselaludirayakanolehhampirseluruhsukubangsa di Nusantara. 

Peristiwa-peristiwaituadalah: kelahiran, inisiasi, sertakematian. Dari 

ketigabentukupacaraitu, 

khitananatausunatanmerupakansalahsatuupacarainisiasi yang 

disebutjugaupacarangabersihan 

(pembersihandalammasaperalihanjengangkehidupan. 
 

Selainitukhitananjugamerupakanajaran islam yang diwajibkan bagi anak laki-laki, 

khitanan juga bisa dimaknai sebagai garis batas peralihan antara dunia anak ke 

dunia remaja atau usia baligh. Dalam Tradisi di Jawa Barat peristiwa khitanan 

dirayakan dengan mengarak anak yang akan disunat keliling desa. Ada beberapa 

kesenian yang berfungsi sebagai sarana ritual dalam peristiwa khitan, seperti di 

daerah Subang terdapat kesenian Sisinggan dimana anak laki-laki yang akan 

dikhitan menaiki boneka singa lalu diarak keliling desa, kemudian di Sumedang 

terdapat Kesenian Kuda Renggong  pada kesenian ini anak yang akan disunat 

menaiki kuda yang sudah dilatih sehingga dapat menari mengelilingi desa dan di 

Cirebon terdapat kesenian Burok dalam kesenian ini anak yang akan disunat juga 

menaiki sebuah boneka yang berbentuk kuda bersayap dengan kepala putri cantik, 

begitupun di daerah Ciamis terdapat kesenian Singa Lugay. 

KeberadaanKesenian Singa LugaymerupakanhasilapresiasiwargadesaSukadana 

yang bernamaJunaediWirasasmitaterhadapkesenianSisingandaridaerahSubang. 

KesenianSingalugay merupakan seni gotong singa yang menampilkan 2 boneka 

singa yang digotong oleh para pemainnya sambil menari dan melakukan atraksi-

atraksi akrobatik. Kesenian Singa Lugay iniditampilkan pada acara khitanan, anak 

yang dikhitan dinaikan ke atas boneka singa yang kemudian diarak keliling desa 

sama halnya dengankesenian Sisingaan dari daerah Subang.  Seperti yang 

dikemukakanSukanta (2003, hlm. 28): 

Sebagaisalahsatukabupaten di Jawa Barat, 

Subangdikenaldengansalahsatukeseniankhasnya, yaitukesenianSisingaan. 

Keseniantersebutmerupakanperangkatupacarasunatandalambentuk arak-
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arakan. Dilhatdarifungsinya, diprediksitelahtuausianya, 

setuaupacarasunatanitusendiri 

 

Seiring perkembangan jaman seni gotong singa mulai tumbuh dan berkembang di 

daerah lainnya, termasuk di Kabupaten Ciamis.  Kesenian  ini mulai masuk ke 

daerah Ciamis sekitar tahun 1965.. Kesenian Sisingaan ini berkembang kemudian 

menyebar hinggatercipta kesenian baru, kesenian Sisingaan ini pun menyebar ke 

wilayah Ciamis hingga terbentuklah sebuah kesenian yang disebut kesenian Singa 

Lugay. 

Kesenian Singa Lugay mencapai popularitasnya pada tahun 1990-an kemudian 

Pada tahun 2015 kesenian Singa Lugay mengalami perubahan dengan  cara para 

perempuanlah yang menggotong boneka singa tersebut. Perubahanini adalah 

sebagai bentuk nyata dari kemampuan dan semangat kaum wanita dalam banyak 

hal sebagai wujud nilai emansipasi wanita, serta menunjukkan bahwa seni yang 

hakiki adalah bentuk karya yang bisa dinikmati dan diperankan oleh berbagai 

kalangan.  

Dengan adanya perubahanpemain yang pada mula nya laki-laki dan sekarang 

berubah dengan ditarikan oleh perempuan tentu saja mempengaruhi dalam 

kostum, gerak, dan properti yang digunakan dalam pertunjukan kesenian ini 

Seiring mulai berkembangnya kesenian Singa Lugay di Kabupaten Ciamis  

pertunjukan kesenian ini  dapat menarik perhatian masyarakat seperti yang 

dikemukakan Ferianto dalam (Narawati, 2003 hlm.140),ia mengemukakan bahwa 

: 

Sebuah tradisi tidak pernah berhenti. Ia senantiasa berkembang bersama 

dengan situasi dengan konteks sosial yang melingkupinya. Tidak pernah ada 

suatu tradisi yang tidak berubah. Jika ada tradisi yang tidak berubah, berarti 

tradisi tersebut telah selesai, bahkan mati. Dalam kebudayaan yang semakin 

global, tidak pernah ada tradisi yang tidak bersentuhan dengan tradisi yang 

lain. Setiap tradisi senantiasa berhubungan, bersentuhan atau berinteraksi 

dengan tradisi yang lain. Dalam konteks ini tradisi harus dilihat sebagai kata 

kerja dan bukannya kata benda. Bukan etalase, melainkan proses atau kinerja 

di balik estalse tersebut. 
 

Perkembangan dalam sebuah kesenian merupakan sebuah ciri bahwa kesenian 

tersebut masih hidup. Begitu pun yang terjadi dalam kesenian Singa lugay 
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perkembangan-perkembangan yang ada dalam kesenian ini menunjukan bahwa 

kesenian ini masih hidup di masyarakat. 

Perkembangan kesenian ini tidak terlepas dari keberadaan Lingkung Seni Singa 

Lugay. Lingkung Seni Singa Lugay pertama kali didirikan oleh Junaedi 

Wiriasasmita, ia juga yang pertama kali membawa kesenian gotong singa ini ke 

desa Sukadana. Lingkung Seni Singa Lugay ini merupakan sebuah wadah yang 

didirikan untuk upaya mengasah dan mengembangkan seni gotong singa. Selain 

itu,  peranan pemerintah pun ikut membantu dalam keberadaaankesenian ini. 

Berkat bantuan morill dan materi dari pemerintah kesenian Singa Lugay ini 

semakin dikenal oleh masyarakat . 

Pertunjukan kesenian Singa Lugay ini menarik perhatian peneliti untuk mengkaji 

lebih dalam mengenai kesenian Singa Lugay 

karenapenelitimelihatadaperubahanpemain yang 

padaawalnyakesenianSingaLugayinidimainkanolehlaki-

lakimenjadiolehperempuanmembuatkesenianSingaLugayinilebihdiminatiolehmas

yarakat.  

Berdasarkan wawancara awal penelitimelihat ketidaklaziman dalam pemain yang 

padaumumnya laki-

lakimenjadiperempuanmenjadisebuahdayatarikbagipenelitiuntukmengkajimengen

aikesenianSingaLugay. Dari haltersebutpenelitiinginmengetahui bagaimana 

petunjukan kesenian ini daritahun 1990 hingga sekarang kesenian singa 

lugaydimainkanolehperempuandan menjadi salah satu kesenian yang diunggulkan 

dari Kabupaten Ciamis. Maka untuk mengkajinya dalam sebuah kajian ilmiah 

penulis menggangkat judul Kesenian Singa Lugay di desa Sukadana Kabupaten 

Ciamis 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang  tersebut, maka peneliti ini akan mengkaji 

tentang,  Bagaimana perkembangan kesenian singa lugay di Desa Sukadana 

Kabupatenn Ciamis. Maka dibatasi permasalahannya melalui identifikasi dalam 

bentuk pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut: 
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1. Bagaimana strukturpenyajian KesenianSingaLugay? 

2. Bagaimana unsur-unsurdalampenyajianKesenianSingaLugay ? 

 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mendeskripsikan dan memperoleh gambaran secara umum mengenai 

kesenian Singa Lugay di Desa Sukadana Kabupaten Ciamis. 

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Mendeskripsikan strukturpenyajian KesenianSingaLugay? 

b. Mendeskripsikan unsur-unsur yang 

terdapatdalampenyajianKesenianSingaLugay ?. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, peneliti berharap 

penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun 

secara praktis seperti berikut’ 

1. Manfaat Teoretis 

a. Menambah pengetahuan mengenai kesenian Singalugay yang ada di 

daerah Ciamis. 

b. Menambah informasi mengenai perkembangan Kesenian Singa Lugay di 

Desa Sukadana Kabupaten Ciamis. 

c. Menambah khasanah kepustakaan Khususnya di Jurusan Pendidikan Seni 

Tari Universitas Pendidikan Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Pengalaman dalam melakukan observasi terjun ke lapangan secara 

langsung. 

b. Memacu para seniman untuk lebih mengapresiasi senigotongsinga 
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c. Pendokumentasian kesenian Singa Lugay di Desa Sukadana Kabupaten 

Ciamis. 

d. Dapat menjadikan motivasi untuk lebih mempertahankan eksistensi 

senigotongsinga yang ada di Kabupaten Ciamis. 

 

 

E. MetodePenelitiandanTeknikPengumpulan Data 

1. MetodePenelitian 

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya sebuah metode yang diharapkan 

dapat mempermudah jalannya penelitian untuk mencapai tujuan penelitian yang 

akan dideskripsikan berdasarkan fakta dilapangan. Penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh informasi tentang kesenian singa lugay yang kemudian dianalisis dan 

mempelajari dan menelaah mengenai kesenian singa lugay yang terdapat di Desa 

Sukadana Kabupaten Ciamis. 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, 

seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2008, hlm.105) adalah sebagai berikut : 

Metode deskriptif 

analisimerupakanmetodepenelitiandengancaramengumpulkan data-data 

sesuaidengan yang sebenarnyakemudian data-data tersebutdisusun, 

diolahdandianalisisuntukdapatmemberikangambaranmengenaimasalah yang 

ada, 
 

Adapundalampenelitianini, penelitimenggunakanpendekatankualitatif, 

Sugiyono(2013, hlm.15)Sebagaiberikut : 

Metodepenelitiankualitatifadalahmetodepenelitian yang 

berdasarkanpadafilsafatpostpositivisme,digunakanuntukmenelitipadakondidi

objek yang alamiah, (sebagailawannyaadalaheksperimen), 

dimanapenelitiadalahsebagai instrument kunci, pengambilansampelsumber 

data dilakukan purposive dan snowball, 

teknikpengumpulandengantriangulasi (gabungan), analisis data 

bersifatinduktif/ kualitatif, 

danhasilkualitatiflebihmenekanmaknadaripadageneralisasi. 
 

Peneliti menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif  karena pada 

penelitian kualitatif, pengumpulan data dipandu berdasarka fakta-fakta yang 

ditemukan pada saat penelitian di lapangan, sedangkan untuk metodeeneliti 
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menggunakan menggunakaan metode deskriptif  karena dalam penelitian ini 

peneliti akan mendeskripsikan mengenai kesenian Singa Lugaypadatahun 1990 

hingga 2016. Metode ini merupakan cara untuk dapat mencari berbagai sumber 

dalam mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian mengenai 

perkembangan kesenian singa lugay di Desa Sukadana Kabupaten Ciamis. 

 

 

 

2. TehnikPengumpulan Data 

a. Wawancara 

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

wawancara. Wawancara merupakansemacam dialog 

atautanyajawabantarapewawancaradenganrespondendengantujuanmemperolehjaw

aban-jawaban yang dikehendaki ( Basrowi, 2008 hlm.141) .  

b. Observasi 

Menurut SutrisnoHadidalam (Busrowi, 2008 hlm.94) mengemukakan 

bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan 

data denganobservasidigunakanapabilapenelitianberkenaanprilakumanusia, proses 

kerja, gejalaalam. Observasidilakukandenganmelibatkandiridalamaktivitas-

aktivitas yang dilakukanmasyarakat yang ada di lokasipenelitian. 

Adapun dalam penelitian ini observasi langsung dilakukan pada Ketua 

Lingkung Seni Singa Lugay yang beralamat di RT 01 Rw 01 Dusun Sukadana 

Desa Sukadana Kabupaten Ciamis. Observasi dilakukan secara menyeluruh 

terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan penyajian dan respon 

masyarakat terhadap kesenian Singa Lugay. 

c. Studi Dokumentasi 

Studi  dokumentasi merupakan suatu metode atau teknik yang digunakan 

dalam penelitian kualitatif untuk mengungkapkan, mencari berbagai informasi 

dari sumber-sumber yang berkitan dengan masalah penelitian. 



8 
 

Elfira Sofianni Putri, 2017 
KESENIAN SINGA LUGAY DI DESA SUKADANA KABUPATEN CIAMIS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Dokumentasi yang digunakan untuk mendapat data-data informasi pada 

penelitian ini berupa bentuk dokumen foto dan file-file yang ada di tempat 

penelitian.  

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah foto-foto , video , 

surat-surat dan penghargaan yang behubungan dengan pertanyaan penelitian 

mengenai penyajian dan respon masyarakat terhadap kesenian Singa Lugay 

 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

JUDUL 

Juduldisinimerupakansuatutopik yang 

digunakanpenulisuntukmengembangkanmasalah-masalah yang 

akandikupasolehpeneliti 

HALAMAN PENGESAHAN 

Dalamhalamanpengesahaniniberisikantandatangandosenpembimbing I, 

dosenPembimbing 2 danKetuaDepartemen. 

Dimanahalinisangatpentingdalampenulisanskripsikarenakelayakansudahtidak

diragukan. 

PERNYATAAN 

Isi 

dalamlembarpernyataaniniyaitumenyatakanbahwaskripsiinimurnihasilpemikir

anpenulis. 

ABSTRAK 

Abstrakuntukskripsiinidiuraikansecrasingkatdanlengkapmemuatbeberapah

almengenaijudul, hakekatpenelitian, tujuanpenelitian, metodepeneltian, 

teknikpengumpulan data, hasilpenelitiandankesimpulan. 

DAFTAR ISI 

Dalamdaftarisiinimenguraikantentangisi yang ada di dalamskripsi yang 

disusunolehpenulis 

DAFTAR GAMBAR 
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Merupakandaftargambar-gambar yang 

menjadidokumentasiketikapenulismenelitihasilpenelitiannya. 

DAFTAR TABEL 

Isi daridaftartabelinimerupakanberbagaianalisistentangmasalah-masalah 

yang adadalamskripsidanmemudahkanpembacauntukmendeskripsikannya 

DAFTAR LAMPIRAN 

Merupakandaftardokumen-dokumen lain yang belumdisimpan di 

pembahasanmasalah. 

 

 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I berisi uraian tentang latar belakang yang membahas mengenai 

Kesenian Singa Lugay di desaSukadanakabupatenCiamis. Membahas 

permasalahan penelitian yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan mengenai 

penyajian dan respon masyarakat terhadap kesenian Singa Lugay di Desa 

Sukadana Kabupaten Ciamis.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

dan memperoleh gambaran secara umum mengenai kesenian Singa Lugay di 

Desa Sukadana Kabupaten Ciamis dan memberi manfaat penelitian ini tertuju 

untuk berbagai pihak, misalnya peneliti, mahasiswa UPI, Jurusan Pendidikan 

Seni Tari UPI Bandung, Masyarakat.  

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab II berisi pemaparan tentang beberapa pustaka rujukan yang dijadikan 

sebagai landasan/pijakan teori yang digunakan dalam penelitian ini, 

diantaranya  beberapa penelitian terdahulu serta teori-teori yang nantinya 

berguna untuk menganalisis Kesenian Singa Lugay di Desa Sukadana 

Kabupaten Ciamis. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab III berisi uraian tentang metode penelitian yang digunakan, yaitu 

metode deskriptif analisis dengan pendekatana kualitatif.Penelitian ini 

menggunakan instrumen penelitian yang didalamnya terdapat pedoman 
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observasi, pedoman wawancara, dan studi dokumentasi, terdapat pula teknik 

pengumpulan data diantaranya observasi, wawancara, studi dokumentasi,serta 

menggunakan pendekatan analisis data yang dilakukan bersamaan dengan 

pengumpulan data. Tahapan ini digunakan agar dapat mencapai tujuan 

penelitian karena dapat mendeskripsikan serta mencapai tujuan yang 

diinginkan mengenai perkembangan yang terjadi pada Kesenian Singa Lugay. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab IV berisi pemaparan temuan penelitian tentang Kesenian Singa Lugay 

di Desa Sukadana Kabupaten Ciamis  dan pembahasan temuan penelitian 

yang berisi analisis mengenai Kesenian Singa Lugay di Desa Sukadana 

Kabupaten Ciamis. Kesenian berawal dari kesenian Sisingaan dari Subang, 

kesenian Sisinggan pun menyebar ke berbagai daerah termasuk ke daerah 

Ciamis. Di Ciamis sendiri Kesenian ini disebut dengan Kesenian Singa 

Lugay. Pada awalnya kesenian ini dimainkan oleh kaum laki-laki namun 

seiring dengan perkembangannya Kesenian ini pun dimainkan oleh para 

kaum wanita. Hal tersebut tentu saja merubah penyajian kesenian ini baik dari 

segi gerak, busana, perlengkapan, sehingga dalam penelitian ini mengenalisis 

bagaimana perkembangannya. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai 

strukturpenyajiandanunsur-unsurdalampenyajiankesenianSingaLugay. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab V berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan mengenai 

kesenianSingalugaymerupakanhasilapresisasisesorangterhadapkesenianSising

aandariSubang, yang 

kemudianiakembangkankesenianSisingaandengansebutankesenianSingaLuga

y. KeberadaankesenianSingaLugaydi desaSukadanapula 

sudahmengalamipasangsurut, 

dimanapadasaatinimengalamiperubahanpemainsehinggaberdampakkepadastr

ukturdanunsur-

unsurdalampenyajiankesenianSingalugay.DenganadanyakesenianSingalugay

menunjukanbahwapenyebarankesenianSisingaantidakhanyasebatasluarlingku

pkabupatenSubangmelainkansudahmenyebarkeKabupaten-kabupaten di Jawa 
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Barat, 

sertapopularitaskesenianSisingaaninisangattinggisehinggakeinginanuntukmel

estarikankesenianSisingaantidakhanyadilakukanolehmasyarakatSubangmelai

nkanKabupatenlainnyajugaikutmelestarikankesenianSisingaan 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisiberbagaimacamsumberteori yang 

menunangkebenarantentangmasalah-masalah yang penulisangkat. 

LAMPIRAN 

Berisitentangdokumentambahan yang mendukungterhadappenelitian 

RIWAYAT HIDUP 

Berisitentangbiodatapenulissecaralengkap agar 

pembacadapatmengetauiberbagaimacamhal yang merekatidakketahui 


