


ABSTRAKSI

Judul penelitian ini adalah "TEKNIK PETIKAN KACAPI GAYA SI
BUNGSU DI KAMPUNG RANCA TUNGKU DESA RANCA TUNGKU
KECAMATAN PAMEUNGPEUK BANJARAN KABUPATEN BANDUNG".
Pendiuan ini menggunakan paradigma Kualitatif dengan menggunakan metode
deskripsi.

Janaku adalah berasal dari juna dan ktu penjelasannya laki-laki dan kawih.
Kacapi Janaka adalah laki-laki yang ngawih diiringi kacapi siter. Teknik petikannya
adalah teknik nyintreuk dimainkan dua jari sekaligus dengan dua arah yang berbeda,
teknik nyaruk dengan tengkepan nya, nyawilet, priasi dengan berbagai variasi
mengimitasikan pola tepakan kendang. Bentuk pertunjukkan yang dapat dimainkan
ada empat posisi : duduk silu. dipanggul, ditangkeup, dilangkubkeun. Struktur
penyajian terdiri dari : sebrakan. ngalagu. bobodoran dengan menyampaikan pesan
moral dan gending penutup.





KATA PENGANTAR

Puji serta syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kepada Allah

Sang Khaliq Yang Maha Besar. Karena berkat dari restu dan izin-Nya lah

penyusun hingga saat ini diberikan kelancaran dan keselamatan dalam

menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan dalam menyusun skripsi ini.

Shalawat beserta salam peneliti. semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad

SAW. Dan semoga dapat sampai pada kita semua selaku umatnya yang senantiasa

menjalankan segala perintah-Nya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini tidak terlepas dari

kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan berbagai saran

dan masukannya sebagai bahan yang semoga dapat meningkatkan motivasi

peneliti dalam mengkaji penelitian lainnya.
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di Universitas Pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, dalam penyusunan skripsi

ini tentu banyak sekali yang turut membantu dan memotifasi peneliti dalam

penyusunan skripsi ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat peneliti ucapkan

terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang tidak akan peneliti

uraikan satu persatu. kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat hidayah dan ampunan-Nya

kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini



2. Ema tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang dan mendoakan

peneliti hingga dapat menyelesaikan studi dengan lancar. Aku hanya bisa

membalasnya dengan doa yang selalu ku panjatkan siang malam, demi

keridhoan-Nya agar Ema selalu di kasihi oleh-Nya, sebagaimana Ema

mengasihi ku ketika bayi. Bapak tercinta yang semoga senantiasa berada di

tempat yang terindah disisi Allah SWT.

3. Ketua Jurusan Pendidikan Sendratasik periode sekarang Ibu Putri Lilis

Dyani. M.Sn yang senantiasa memotivasi peneliti dalam penelitian ini.

Beserta Bapak Oya Yukarya, M.Sn terimakasih atas segala bantuan dan

motivasinya.

4. Ketua Jurusan Pendidikan Sendratasik periode lama Ibu Rita Milyartini,

M.Si. yang tak henti-hentinya memberikan motifasi kepada seluruh

mahasiswanya. Nuhun tugas MPM na ibu.

5. Ketua Program yang sekaligus menjabat sebagai Dosen Pembimbing I, yang

terhormat Bapak Nanang Supriatna, S.Sn. M.Pd beserta keluarga yang selalu

memberikan bantuan baik moriil maupun materiil dari awal perkuliahan

peneliti hingga penyusunan tugas akhir Skripsi yang dibimbing oleh beliau.

6. Ibu Uus Karwati. M.Sn. sebagai Dosen Pembimbing II yang selalu

memberikan pengkoreksian dan kritikan nya pada skripsi peneliti, dan

semoga segala masukan dan saran Ibu dapat menjadi pengalam dan "obat

penawar" segala permasalahan yang dihadapi oleh peneliti kelak di masa

depan. Amiin.
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7. Abah Uwam Suendi (si Bungsu) sinareng kulawargi anu dipihormat.

Hapunten tos direrepot sareng tos di damelkeun ku Epul. Hatur nuhun pisan

kana bantosannana. Mugia sagala rupi naon nu tos dipasihkeun Abah ka

Epul. singjanten elmu nu manpaat dunya akherat.

8. Kepada Bapak Ma'mur, Pak Tatang Ishak, Kang Ujun yang telah

memberikan bantuan. dari pinjaman kunci ruangan cemengan maupun

pengajuan berbagai beasiswa dan bantuan lainnya.

9. Kakak ku semua yang telah memberikan bantuan dan dorongan motifasi, A

Ujang Teh Juju nuhun motor na, Tati sareng A Ade nuhun "curhatna", lya

dan kang Ahmad nuhun Hpna, Dewi jeung AOos nuhun le'vis sareng motor

na. Teja sing pinter sakola na kudu tiasa ngaleuwihan emang sakolana,

Herri. Annisa di Tasik, Zepa, Akwat, Shofiyya, Daris, Ujun sing saroleh.

10. Kepada seluruh pengurus PCM. PCPM, NA, AISYIAH Regol dan pengurus

PAPHM Bandung yang tidak dapat peneliti tuliskan satu-persatu.

Terimakasih atas segala kasih sayang yang telah diberikan kepada peneliti

selama ini dalam berbagai hal selama beberapa tahun lalu.

11. Bapak beserta Ibu Dida di Pasirjaya IV terimakasih atas segala bantuan yang

telah diberikan kepada peneliti.

12. Teman-teman Angkatan 2002 di Jurusan Pendidikan Sendratasik.

13. Kepada Kepala Sekolah beserta staf guru di SDN Lengkong Besar 105/ 85 ,
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Barudak Al Kozan. L.S Oebroeg-Oebgroeg Manula, A Eeng, A Ceceng, A

lonton, A Iman, L.S Medley Group, Owlih, and Hikmat, Nasyd Accapella
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