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BAB I 

PENDAHULUAN 

  Pada bab I ini peneliti akan menjelaskan latar belakang masalah penelitian 

menegenai implementasi Implementasi Program Rebo Nyunda Dalam Pelestarian 

Nilai-Nilai Budaya Sunda Di Sekolah. , rumusan masalah, tujuan dari  penelitian 

serta manfaat penelitian 

1.1 LATAR BELAKANG 

Hal yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah Indonesia 

merupakan Negara yang multicultural (memiliki banyak budaya), hal ini 

tercermin dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika.Sebagai masyarkat yang 

multicultural berarti Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa.Hal ini diperjelas 

dengan pendapat dari Geertz (dalam Warsito, 2012, hlm94 ) yang menyebutkan 

bahwa “Di Indonesia terdapat lebih dari 300 kelompok etnis yang berbeda-beda, 

dengan indentitaskebudayaannya sendiri. Pendapat dari Geertz ini menisyaratkan 

bahwa setiap suku bangsa memiliki karakteristik tersindiri yang dapat 

membedakannya dari suku yang lain, karena setiap suku nbangsa memiliki 

identitaskebudayaannya sendiri. 

Dari lebih 300 suku bangsa ini terdapat salah satunya adalah etnis Sunda.  

Sunda merupakan etnis terbesar kedua setelah Jawa. Dengan segala nama 

besarnya. Sunda yang meliputi orangnya, wilayahnya,kulturnya telah memberikan 

kontribusi besar bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Seiring kemajun dan 

kencangnya arus modernisasi , sebagai sebuah konsekuensi dari pertumbuhan dan 

perkembangan ilmu penegetahuan dan teknologi, dalam setiap perubahan pasti 

akan membawa pengaruh positif ataupun negatif. Perubahan yhang dikhawatirkan 

adalah perubahan yang sama sekali tidak sejalan dengan nilai-nilai kultur 

kesundaan. Tentu saja kita tidak anti-perubahan kareana perubahaan merupakan 

sebuah konsekuensi dari kehidupan yang dinamis dna interaktif. Akan tetapi, 

perubahan yang terjadi itu hendaknya terkendali dan terarah sehingga berefek 

konstruktif. 
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Budaya sunda memeiliki nilai nilai yang dijungjung tinggi oleh 

masyarakat sunda yang tercermin dalam pameo silih asih (saling mengasihi), silih 

asah ( saling memperbaiki diri. dan silih asuh ( saling melindungi). Nilai lainnya 

yang sudah melekat pada budaya sunda yaitu nilai kesopanan , rendah hati pada 

sesama, selalu menghormati pada yang lebih tua, dan selalu menyanyangi kepada 

yang lebih muda, gotong royong, dan kebersamaan yang selalu diutamakan, dan 

sebagainya. Nilai-nilai ini menjadikan budaya sunda sebagai suatu budaya yang 

memiliki ciri khasnya tersendiri diantara budaya –budaya yang lain. 

 Budaya sunda (dalam Ekadjati. 2014, hlm. 8) merupakan budaya yang 

hidup,tumbuh dan berkembang dikalangan orang sunda yang umumnya bertempat 

tinggal di Jawa Barat. Budaya ini tumbuh dan  hidup melalui interaksi yang terjadi 

secara berlanjut pada masyaraqkat sudna.Dalam perkembangannya budaya sunda 

terdiri atas system kepercayaan, mata pencahariaan, kesenian, kekerabatan, 

bahasa, ilmu pengetahuan , teknologi dan adat istiadat. Sistem-sistem diatas 

melahirkan sebuah nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat sudna secara turun-

temurun. 

 Pada masa sekarang tidak dapat dipungkiri bahawa nilai nilai budaya 

sunda mulai tergerus atau bahkan melemah karena pengaruh dari modernisasi. 

Seperti yang diungkapkan Komara ( dalam Wahyudin, hlm. 3) yang berpandangan  

 Kebudayaan sunda mengisyaratkan adanya proses pelemahan secara 

drastis dalam peranannya membangun kepribadian orang sunda itu sendiri 

apalagi dalam membangun karakter bangsa secara luas.Modernisasi 

membawa pengaruh dan perubahan yang cepat dan mudah sekali 

dipahamai oleh yang menerimanya. Pengaruh modernisasi ini juga 

berpengaruh dan berdampak kepada orang sunda itu sendiri. Dengan 

adanya westernisasi  secara otomati budaya local baik itu budaya sunda 

ataupun budaya yang lainnya menjadi termarjinalkan. 

 Berdasarkan pandangan diatas dapat ditarik pemahaman bahwa budaya 

sunda saat ini sedang beradapa pada pusaran modernisasi budaya. Modernisasi 

budaya merupakan serangkaian fenomena dimana kultur dan budaya diseluruh 

dunia akan melebur menjadi satu kesatuan. Perkembagan modernisasi budaya 

yang sangat pesat melaului sarana media massa dan teknologi didalam 
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menampilkan budaya-budaya asing Hal ini terjadi karena modernisasi merupakan 

bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang kea 

rah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang 

lebh maju, berkembang serta makmur. 

Modernisasi telah berhasil untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi namun ada dampak lain yang dirasakan secara tidak langsung yaitu 

mengakibatkan banyak masyarakat yang lebih memilih budaya-budaya asing. 

Salah satunya adalah dalam penggunaan bahasa sunda  yang mulai tergeser 

dengan penggunaan bahasa asing seperti Inggris, Korea, Jepang. Tidak sedikit 

individu yang lebih mengagungkan kebudayaan kebudayaan dari Asing 

dibandingkan budayanya sendiri yang sebenarnya kaya dan dapat bersaing apabila 

lebih dihargaai oleh masyarakat dari bangsanya sendiri, bahkan  dalam kehidupan 

sosisal pun sikap gotong royong mulai memudar dengan semakin tingginya sikap 

individual yang melanda masyarakat . 

 Menyikapi hal tersebut, maka perlu adanya sebuah upaya didalam 

mewariskan dan mengembangkan budaya sendiri khususnya budaya sunda kepada 

masyatakat, terutama  kepada para generasi muda. 

Dalam bermasyarakat manusia memiliki nilai-nilai yang berkembang, 

nilai-nilai yang berkembang tersebut seperti nilai sosial, nilai pengetahuan, dan 

nilai emosional, Dalam bermasyarakat manusia memerlukan nilai sosial yang 

ditanamkan dalam diri setiap individu guna menjaga kenyamanan sosial, begitu 

pula dengan nilai pengetahuan yang menjadikan segala sesuatu yang terjadi pada 

lingkungan dapat dijadikan sebagai sebuah pembelajaran. Setelah bekal dari nilai 

sosial dan nilai pengetahuan didapat maka setiap individu memerlukan nilai 

emosional yang dapat dijadikan sebagai alat ukur penegendalian diri individu 

ketika hidup di masyarakat. Melalui nilai emosional individu akan belajar untuk 

memeiliki sikap empati, simpati dan saling mendukunh sebagai  sebuah bentuk 

penghargaan terhadap sesama  manusia.  

Perkembangan globalisasi budaya yang sangat pesat dan teknologi di 

dalam menyampaikan budaya-budaya asing dalam masyarakat mengakibatkan 
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masyarakat lebih memilih menadopsi budaya-budaya asing, Sebagai contoh dalam 

penggunaan bahasa, masyarakat lebih menyukai dan bangga saat menggunakan 

bahasa asing. Tidak hanyadalam penggunaan bahas, namun dalam penggunaan 

pakaian adat, masyarakat cenderung lebih menyukai dan bangga saat mengunakan 

pakaian tradsisional dari bangsa lain, seperti memakai Kimono dari Jepang dan 

Hanbok dari Korea Selatan.Sikap ramah dan kebiasaaan gotong royong pun sudah 

mulai memudar seiring dengan tingginya sikap individual, yang telah 

mengakibatkan pergeseran nilai budaya pada masyarakat. 

 Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bandung 

menyediakan salah satu opsi untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan kegiatan 

Rebo nyunda.  Rebo Nyunda adalah sebuah program dari Pemerintah Kota 

Bandung yang muncul karena kekhawatiran akan lunturnya kebudayaan Sunda di 

Jawa Barat khususnya di Kota Bandung. Program ini merupakan Salah satu usaha 

Pemerintah Kota Bandung dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) 

Nomor 2 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa setiap hari Rabu warga Kota 

Bandung diharuskan berkomunikasi dalam bahasa sunda dan Peraturan Daerah 

(Perda) Kota Bandung Nomor 9  Tahun 2012 tentang Penggunaan, pemeliharaan, 

dan penegembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda. 

 Menurut Lina (dalam Leni, 2015, hlm. 4) mengatakan bahwa 

 Berdasarkan surat edaran yang disebarkan oleh Pemerintah Kota Bandung. 

Program ini menganjurkan seluruh masyarakat Kota Bandung 

menggunakan pakaian tradisional Sunda dan menggunakan Bahasa Sunda 

sebagai pengantar setiap hari rabu. Sedangkan khusus bagi PNS program 

tersebut bukan merupakan anjura, tetapi wajib dilaksanakan. Tujuan dari 

program ini agar masyarakat tidak lupa pada buayanya sendiri dan untuk 

ngamumule budaya Sunda. 

  Ngamumule  menurut Sumarsono ( 2001,hlm.183) artinya adalah 

memelihara dengan sungguh-sungguh, mengurus dan menjungjung tinggi”. Jadi 

dapat dikatakan dengan adanya program  Rebo Nyunda Walikota Bandung  

berupaya melestarikan dan menjungjung tinggi budaya Sunda.   

Sedangkan sebagai tindak lanjut trhadap program Rebo Nyunda tersebut 

Dinas Pendidikan Kota Bandung membuat surat edaran yang ditunjukan bagi 
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seluruh sekolah negeri yang ada di kota Bandung untuk melaksanakan program 

Rebo Nyunda disekolah. 

  Dalam Kegiatan ini, Masyarakat Kota Bandung khususnya Pegawai 

Instansi, Guru, dan pelajar diharuskan untuk memakai pakaiaan adat Sunda yakni 

kebaya dan Kain batik untuk perempuan dan pakaian pangsi untuk anak lakilai, 

mekai iket kepala dana menambahkan hiasan kujang. Bersamaan dengan itu  

warga Bandung pun diharuskan pada hari Rabu untuk berkomunikasi 

menggunakan Bahasa Sunda. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, 

timbul keinginan penulis untuk mengetahui   Implementasi Program Rebo 

Nyunda dalam Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Sunda di Sekolah. 

1.2  Rumusan Masalah Penelitian 

  Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanan Program Rebo Nyunda di SMP Negeri 9 Bandung 

2. Seberapa Jauh  keberhasilan Program Rebo Nyunda  dalam pelestarian 

Nilai budaya sunda di SMP Negeri 9 Bandung 

3. Apa saja hambatan  dan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan 

program Rebo Nyunda di SMP Negeri 9 Bandung  

1.3 Tujuan Penelitian 

 1.3.1 Tujuan Umum 

  Secara umum , tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah 

mendapatkan gambaran mengenai idmplementasi program Rebo Nyunda dalam 

Pelestarian Nilai Budaya Sunda di Sekolah. 

 1.3.2 Tujuan Khusus 

  Adapun secara khusu tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan Rebo Nyunda di SMP Negeri 9 bandung 

2. Mengkasifikasikan tingkat keberhasilan Program Rebo Nyunda  dalam 

pelestarian Nilai budaya sunda di SMP Negeri 9 Bandung 
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3. Mengidentifikasi hambatan dan solusi dari hambatan dalam pelaksanaan 

program Rebo Nyunda di SMP Negeri 9 Bandung 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penilitian dapat bermanfaat untuk menambah wawasan 

dan pengetahuan mengenai bagaimana sekolah sebagai tempat kedua stelah 

rumah yang berperan dalam menanamkan karakter,dan pendalaman mengenai 

kebudayaan, dan kebudayaan pada penelitian ini di khususkan kepada budaya 

sunda.Selain itu juga dapat menambah pengetahuan peneliti terutama untuk 

masa depan dalam hal peran peneliti yang akan menjadi seorang pendidik 

maka peneliti sudah tahu bagaimana berperan menjadi pendidik yang tidak 

hanya mengajar namiun juga menjadi seseorang yang memberikan pendekatan 

karakter terntang bagaimana pentingnya tetap menghargai, dan menggunakan  

budaya aslinya, terutama budaya sunda. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a) Manfaat bagi peneliti 

Dengan diadakannya penelitiaini diharapkan dapat menambahh 

wawasan peneliti terhadap budaya sunda, dan kesadaran peneliti 

dalam melestarikan kebudayaan sunda. 

b) Manfaat bagi sekolah 

Memberikan pemahaman bahwa maksud dari program pemerintah 

pada kegiatan Rebo Nyunda adalah memeberikan pemahaaman 

bahaimana pentingnya sekolah untuk menanamkan dan 

melestarikan nilai-nilai budaya sunda diera globalisasi dan 

modernisasi. 

c) Manfaat bagi warga sekolah 

Menambah wawasan dan meningkatkan warga sekolah sebagai 

generas- genenerasi yang mempunyai tanggung jawab untuk terus 

melestarikan dan menanamkan nilai-nilai budaya sunda disetiap 

aspek kehidupan meskipun hidup di era globalisasi. 



7 

 

Fathurrahman Aryansyah, 2019 

IMPLEMENTASI PROGRAM REBO NYUNDA DALAM PELESTARIAN NILAI BUDAYA SUNDA DI 

SEKOLAH 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Adapun struktur dari penelitian yang berjudul Implementasi Program Rebo 

Nyunda dalam Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Sunda di Sekolah. 

1. BAB I PENDAHULUAN,  

menjelaskan latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi 

skripsi. 

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA,  

Bagian ini menjelaskan kajian pustaka dalam skripsi, memberikan suatu 

kajian yang jelas dan relevan terhadap permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian. 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN,  

berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian dari beberapa 

komponen. Komponen yang dimaksud adalah lokasi dan subjek penelitian, 

desain penelitian, metode penelitian, instrument penelitian, proses 

pengembangan instrument, teknik pengumpulan data dan analisis data. 

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, 

 berisikan gambaran umum lokasi penelitian deskripsi hasil penelitian, dan 

analisis pelaksanaan. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN,  

menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis 

yang ditemukan dalam penelitian. Kesimpulan merupakan hasil dari 

penelitian yang didalamnya sudah menjawab inti dari permasalahan. Saran 

adalah rekomendasi dan usulan kepada pembuat kebijakan, pengguna 

penelitian dan peneliti selanjutnya. 

 


