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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bila kita cermati, globalisasi telah berpengaruh terhadap tiga lapis konteks

kehidupan manusia. Meminjam istilah Brofenbrenner (1989), ketiga lapisan tersebut

yakni micro system (keluarga), messo system (masyarakat di lingkungan sekitar dan

institusi sosial-budaya), dan macro system (lingkungan global). Di sini terjadi

pergulatan nilai sosial budaya dalam empat dimensi kehidupan manusia baik sebagai

individu, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan warga dunia. Keadaan demikian

terjadi di Indonesia dan banyak negara di dunia. Kita perlu merefleksi kembali apa

yang terjadi dengan bangsa Indonesia. Apakah globalisasi telah menggiring bangsa

Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik, ataukah sebaliknya?

Lombok mengutip pendapat Lickona (1992) dan Brooks & Goble (1997)

tentang gejala hancurnya suatu bangsa.

Beberapa tanda yang menunjukkan arah kehancuran suatu bangsa yaitu:
meningkatnya budaya kekerasan, ketidakjujuran yang membudaya, semakin
tingginya rasa tidak hormat kepada sesamanya, melemahnya kohesi sosial,
pengamh peer group terhadap tindakan kekerasan, meningkatnya kecurigaan dan
kebencian, penggunaan bahasa yang memburuk, penurunan etos kerja,
menurunnya rasa tanggungjawab individu dan warga negara, meningginya
perilaku merusak diri, dan semakin kaburnya pedoman moral (Lombok, 2004:2).

Apakah potret tersebut ada pada bangsa Indonesia? Kalau kita simak dengan baik

informasi yang ada di berbagai media, dan kita amati kembali kehidupan di sekitar

kita, kecenderungan seperti yang dijelaskan Lombok, Lickona, Brooks & Goble itu



memang ada. Maraknya berita tentang korupsi para pejabat negara, penegak hukum,

dan anggota DPR merupakan salah satu contoh berkembangnya budaya tidak jujur.

Budaya kekerasan memasuki lembaga pendidikan di tingkat sekolah maupun

perguruan tinggi. Lima tahun terakhir, setiap awal tahun ajaran baru selalu ada

pemberitaan jatuhnya korban jiwa dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Selain

itu unjuk rasa mahasiswa yang disertai pengrusakan sarana umum, dan tawuran antar

pelajar muncul sebagai berita yang terus-menerus mengisi ruang informasi tentang

masyarakat Indonesia. Selayaknya kita prihatin terhadap situasi seperti ini.

Fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita saat ini merupakan

dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang

amat pesat dan cepat. Mantan menteri pendidikan Indonesia Fuad Hasan (2002)

menjelaskan bahwa faktor penting yang berkontribusi terhadap bergesernya orientasi

nilai budaya adalah terjadinya kesenjangan perkembangan teknologi dan informasi

antar negara di dunia. Negara yang memiiiki teknologi maju cenderung lebih

menguasai negara yang lemah. Kondisi tersebut memungkinkan adanya heteronomi

dalam kehidupan masyarakat kita.

Heteronomi merupakan suatu kondisi dimana terdapat beberapa kemungkinan

akibat dari pertemuan antar budaya. Dalam masyarakat bisa saja terjadi pergeseran

(shift) orientasi dari nilai-nilai lama ke nilai-nilai yang baru dikenalnya, pertentangan

nilai (conflict) atau nilai lama dan nilai baru saling berbenturan (clash). Keadaan ini

bisa saja terjadi secara simultan. Indikasi terjadinya pergeseran, pertentangan atau



benturan budaya dapat teramati dalam bentuk perubahan norma, perilaku, dan gaya

hidup.

Melalui media elektronik seperti televisi, radio, maupun internet beragam

informasi yang sarat dengan nilai-nilai budaya asing diperkenalkan. Simbol-simbol

budaya asing tersebut semakin kuat berkembang dan menggeser keberadaan produk

budaya dari ragam suku bangsa di Indonesia.

Terdapat gejala pergeseran orientasi nilai, yang tampak sebagai xenocentrisme

pada masyarakat kita. Xenocentrime yakni sikap iebih menghargai budaya orang lain

dibandingkan budaya sendiri. Kita bisa cermati fenomena ini dalam beberapa

pertunjukan musik seperti Java Jazz Festival, maupun pertunjukan piano oleh David

Foster yang harga tiketnya bisa mencapai Rp. 500.000,00. Bandingkan dengan

festival gamelan internasional yang dapat dilihat secara gratis, atau paling mahal

harga tiketnya hanya Rp. 50.000,00. Kenyataannya pertunjukan seperti Java Jazz

mampu menyedot jumlah penonton sesuai target penjualan, bahkan banyak yang

kehabisan tiket pertunjukan. Sementara itu jumlah penonton festival gamelan

internasional tidak sebanyak Java Jazz Festival. Fenomena ini menandakan hegemoni

kesenian yang datang dari negara asing di Indonesia. Masyarakat Indonesia lebih

tertarik dan menghargai musik yang berakar pada tradisi budaya bangsa lain

dibandingkan musik bangsanya sendiri.

Fenomena serupa juga terjadi pada ragam seni tradisi Jawa Barat di kota

Bandung. Melihat sekelompok orang berkumpul sambil menyanyikan tembang Sunda

diiringi kecapi suling, adalah fenomena yang langka. Dua puluh tahun lalu sajian



tembang masih populer digunakan dalam upacara perkawinan. Namun sekarang

frekuensinya jauh menurun. Demikian pula dengan pengamen jalanan hampir tidak

ada lagi yang menggunakan Angklung, kecapi, atau suling Sunda untuk mengamen.

Fenomena di atas sangat mengenaskan karena berdasarkan analisis Lubis (2008)

sejarah menunjukkan bahwa salah satu kekuatan yang menjadi ciri manusia Indonesia

adalah kemampuan imajinasi dan artistiknya. Upaya mengembangkan seni budaya

bangsa melalui pendidikan akan mendorong daya kreatif bangsa dan memperkaya

budaya. Lubis mengatakan sebagai berikut.

Janganlah kita terus-menerus membelakangi sumber-sumber pengucapan
artistik manusia Indonesia dari zaman lampau itu. Dia masih mengandung
kekayaan besar sebagai sumber inspirasi dan dapat mendorong dan
mengembangkan daya imajinasi dan kreatif artistik manusia Indonesia kini.
(Lubis, 2008:73)

Pernyataan Muchtar Lubis di atas dimaksudkan untuk memberi arah bahwa

pembangunan bangsa Indonesia selayaknya didasari oleh pemahaman yang

mendalam mengenai kekayaan tradisi seni budaya Indonesia. Berdasarkan kandungan

nilai budaya tersebut maka kita dapat mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas

sesuai tuntutan situasi dan kehidupan masyarakat Indonesia kini.

Fenomena kehidupan kesenian kita saat ini bisa jadi merupakan buah dari

lemahnya keperdulian kita terhadap seni budaya bangsa sendiri. Ki Hajar Dewantara

tokoh pendidikan Indonesia telah menekankan pentingnya belajar seni bangsa sendiri

agar dapat mengenali jatidiri bangsa. la menegaskan sebagai berikut.

Jika kita mempelajari kesenian kita sendirL.kita mencari hubungan dengan
aiam yang lalu itu untuk meneruskan laku yang laras dengan kodrat kita. Jika kita



tidak berhubungan lebih dahulu dengan garis kulturil kita, boleh jadi kita lalu
hanya dapat meniru, mengkopi atau memola kultur Barat (Dewantara, 1962:329).

Apa yang dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara ternyata menjadi kenyataan.

Begitu banyak jenis kesenian yang digemari masyarakat di seluruh tanah air

sebenarnya merupakan peniruan, atau dalam istilah Dewantara memola seni dari

Barat.

Ada barang baru, barang lama dilupakan begitu kira-kira kondisi kesenian

bangsa kita. Tampaknya kesenian kita kurang menarik bagi masyarakat. Ada

kemungkinan hal ini terjadi karena upaya kita dalam membina dan mengembangkan

seni budaya bangsa belum maksimal. Kreativitas seni yang didasari budaya bangsa

sendiri masih terbatas. Informasi terkait kreasi seni berbasis kekayaan seni tradisi

suku-suku bangsa Indonesia belum didukung sepenuhnya oleh media massa

khususnya media massa elektronik. Ki Hajar Dewantara hampir setengah abad lalu

menyampaikan kritiknya sebagai berikut.

Kalau rakyat kita berwatak budak, tentulah juga keseniannya akan bersifat
kebudakan, baik dalam arti hanya bisa meniru atau terikat (beku), yakni tidak
berani mengadakan perubahan baru, karena terperintah oleh kebiasaan (adat yang
mati). Berhubung dengan keterangan tersebut, maka perlulah kita menjaga
jangan sampai rakyat kita hanya meniru saja kesenian barat, lalu kehilangan garis
hidup dan menjadi permainan dari gelombang keadaan yang berganti-ganti.
(Dewantara, 1962:327-328).

Kita perlu memikirkan dan menyikapi pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut

dalam perbuatan nyata melalui pendidikan seni. Hal ini penting dilakukan agar kita

tidak terus-menerus berada dalam situasi kebudayaan yang terombang-ambing karena

proses globalisasi.
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Proses globalisasi telah mengubah kondisi lingkungan sosial budaya, dan

mempengaruhi kehidupan anak-anak sebagai generasi penerus. Ada indikasi bahwa

anak-anak tumbuh dalam lingkungan budaya yang nyaris tercerabut dari akar

budayanya. Berbagai komponen lingkungan yang berada di sekitar anak merupakan

sumber belajar utama bagi mereka. Skyorten (2001) menjelaskan bahwa fungsi fisik,

emosional, sosial, dan intelektual anak berkembang seiring dengan pengaruh timbal

balik dari lingkungan dekatnya. Lingkungan dekat adalah lingkungan yang menjadi

bagian dalam kehidupannya setiap hari. Oleh karena itu lingkungan dekat bisa berupa

lingkungan keluarga, sekolah atau tempat bekerja dimana seseorang terlibat dalam

aktivitas kesehariannya.

Selain lingkungan dekat, secara tidak langsung perkembangan anak juga

dipengaruhi oleh lingkungan jauh. Konsepsi lingkungan jauh dijelaskan Sky0rten

(2001:24) sebagai berikut.

Lingkungan jauh - komunitas dan masyarakat umum - mencakup dinamika
komunikasi, kebiasaan dan tradisi, hukum dan berbagai peraturan serta dampak
media massa (koran, radio dan televisi).... Alam dan iklim, politik dan ekonomi
global serta kebudayaan global akan juga berpengaruh pada perkembangan total
anak

Ilustrasi berikut menggambarkan bagaimana situasi serta kondisi lingkungan

dekat, dan lingkungan jauh saling mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan

anak. Kondisi alam maupun faktor politik, dan ekonomi global yang berada pada area

lingkungan jauh akan memengaruhi kondisi lingkungan dekat. Oleh karena itu juga

berdampak pada perkembangan anak secara fisik, emosi, intelektual maupun sosial.



Diagram 1.1. Pendekatan Ekologis - Hoiistik dikutip dari Skjorten (2001:25).

Dari lingkungan terdekat pulalah anak belajar banyak hal. Merriam (1964)

dalam Campbell (1991:80) menekankan peran penting lingkungan sosial budaya

dalam kehidupan anak berikut ini.

Through the process ofenculturation, a set ofexperiences within the culture
isshared by every member.... The child's cognitive system is organized through
cultural learning - the observation and imitation of the establish society; the
maturing individual developsperspectives that reflect those ofthe culture

Kutipan ini menekankan bahwa melalui proses belajar berupa pengamatan dan

peniruan terhadap masyarakat, sistem kognitif anak dibentuk. Proses ini disebut

sebagai proses pembudayaan atau enkulturasi. Enkulturasi memungkinkan individu

mengalami proses pematangan perspektif yang merupakan cerminan budaya

masyarakat dimana individu tersebut hidup.



Penggunaan seni sebagai medium dalam pengasuhan asuh anak lazim dilakukan

oleh keluarga dalam berbagai etnis di Indonesia. Ada beragam lagu etnis yang biasa

digunakan orang-tua khususnya ibu saat menidurkan anak, bermain dengan anak,

memberi makan, atau mengajari anak mengenal alam dan lingkungannya. Pada

beberapa suku di Indonesia seperti di Bali, Jawa, Sunda, dan Sumatera, anak-anak

belajar menari untuk mengenal peran gender. Jenis tarian tersebut antara lain seperti

tari panji semirang, tari pendet, tari golek, tari gatut kaca, tari bondan, tari sekar putri,

tari serampang dua belas dan Iain-lain. Melalui tari merak, tari kijang, tari kupu-kupu,

anak-anak juga mengenal sifat binatang. Biasanya menjelang hari kemerdekaan hasil

belajar menari anak-anak dipentaskan untuk diapresiasi oleh masyarakat sekitar.

Berubahnya lingkungan budaya di sekitar anak Indonesia juga berakibat pada

pergeseran nilai budaya dalam kehidupan mereka. Anak Indonesia dulu banyak

bermain dengan teman sebaya sambil menyanyi, menari, bermain katapel, layang-

layang, gasing dan Iain-lain. Sekarang lebih banyak yang asyik sendiri bermain game

dengan komputer, play station atau handphone. Akibatnya nilai budaya lokal yang

menyertai permainan anak mulai tersisih.

Sebagai contoh adalah Permainan "ular naga". Permainan anak dari Jakarta ini,

dulu sering dimainkan oleh beberapa anak, sambil bergerak dan bernyanyi.

Sekelompok anak berbaris dan bergerak meliuk-liuk mengikuti gerakan ular, sambil

menyanyikan lagu ular naga. Syairnya adalah sebagai berikut.

Ularnaga panjangnya, bukan kepalang

Menjalar-jalar selalu kian kemari



'

Umpan yang lezat itulah yang dicari

Ini dianya yang terbelakang.

Dua orang temannya (A dan B) membuat lorong yang akan dilalui oleh ular.

Kedua belah tangan mereka berpegangan erat ke atas membentuk lorong. Anak-anak

akan bergerak melewati lorong tersebut, kemudian berputar kekiri dan ke kanan. Bila

lagu habis, maka anak yang bertugas sebagai penjaga lorong akan menurunkan

tangannya. Setelah itu anak yang ada di bawah lorong akan ditangkap. Siapa yang

tertangkap harus memilih menjadi anggota A atau B. Permainan berlanjut hingga

semua anak yang menjadi ular habis tertangkap.

Setelah terbentuk dua kelompok, masing-masing ketua kelompok akan suit.

Istilah suit bukan bahasa Indonesia yang baku. Suit yakni istilah yang digunakan

untuk "perang simbolik" dengan jari. Morris (2002) mengkategorikannya sebagai

coded gesture yakni tanda-tanda yang memiliki hubungan satu sama lain dalam suatu

sistem. "With coded gesture,... all the units interlock with one another on rigidly

formulated principles, like the letters and words in verbal language". Anak-anak

akan menggunakan ibu jari sebagai simbol binatang gajah, kelingking simbol untuk

semut, dan telunjuk simbol untuk manusia. Jari diayun kemudian simbol jari

dikeluarkan serentak. Aturan permainan yakni gajah akan menang melawan manusia,

manusia akan menang melawan semut, dan semut akan menang melawan gajah. Bila

jari yang muncul sama maka dianggap seri, atau tidak ada yang menang.

Anak yang lebih dahulu menang sebanyak tiga kali dialah yang menjadi

penyerang. Kelompoknya berhak menyerang kelompok lawan, sementara kelompok
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lawan harus berusaha menghindar. Kelompok yang menang akan berusaha untuk

merebut anggota dari kelompok lawannya. Biasanya anak-anak tertawa gembira

sambil berkejaran. Melalui kegiatan bermain "ular naga", anak berimajinasi sambil

mengenal kerjasama, empati dan sportivitas.

Sesungguhnya kegiatan bermain ini merupakan salah satu pendidikan karakter

bagi anak Indonesia. Dalam menjalani kehidupan di lingkungan budaya nusantara

yang beragam, anak Indonesia perlu mengembangkan kemampuannya untuk

memiliki empati, toleransi, dan kesediaan bekerjasama. Aktivitas bermain dapat

berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan sosial, imajinasi dan

kreativitas.

Kini terjadi perubahan dalam dunia permainan anak. Tayangan film, lagu dan

acara anak lainnya melalui radio, televisi, serta permainan video/computer game

sangat menarik perhatian anak-anak. Mereka bisa menikmati sendiri hiburan tersebut,

tanpa butuh kehadiran teman lainnya. Terjadi pergeseran nilai bahwa bermain

bersama amat berharga menjadi bermain sendiri menyenangkan, tidak ada yang

mengganggu dan asyik.

Keadaan di atas juga tidak lepas dari peran keluarga. Di kota-kota besar

banyak keluarga yang kedua orang-tuanya sibuk bekerja. Jumlah waktu dan perhatian

yang diberikan orang tua pada anak semakin terbatas, dengan demikian pola asuh

anak tidak lagi didominasi oleh orang-tua. Biasanya anak-anak yang kedua orang-

tuanya bekerja akan diasuh oleh pembantu rumah tangga, nenek atau kerabatnya.

Anak-anak diberi makan sambil menonton acara televisi, atau saat orang dewasa
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sibuk, anak-anak dibiarkan asyik bermain game. Kompleksitas nilai yang ditawarkan

oleh beragam acara di televisi maupun game memiliki potensi untuk memberikan

dampak negatif seperti kekerasan, ketidak santunan, ketidak jujuran dan Iain-lain.

Ragam fenomena yang telah dibahas ini merupakan indikasi lemahnya

ketahanan budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi proses globalisasi.

Memberdayakan peran keluarga dan masyarakat dalam mengembangkan ketahanan

budaya perlu dikembangkan. Diperlukan upaya penciptaan lingkungan budaya yang

kondusif bagi tumbuhnya generasi muda yang lebih baik.

Proses enkulturasi nilai sosial budaya yang diperoleh anak melalui lingkungan

perlu dicermati kembali, karena melalui proses ini pula sistem nilai budaya

masyarakat Indonesia, disadari atau tidak terus dibangun. Dibutuhkan peran keluarga

yang lebih besar untuk menghadapi kerasnya pergolakan nilai dalam kehidupan kita

saat ini. Sistem nilai yang berkembang di masyarakat adalah lingkungan yang

menentukan jati diri bangsa kita kinidan mendatang.

Memiliki jati diri merupakan modal utama untuk memiliki kepribadian matang

yang amat diperlukan dalam membangun dan meningkatkan kualitas hidup. Meniru

sesuatu dari luar tanpa memikirkan keselarasan dengan kepribadian diri akan

membawa manusia pada mimpi yang berpeluang besar merugikan dirinya sendiri.

Ketahanan budaya dapat dibangun dengan kokoh melalui pembangunan seni

budaya yang dilandasi oleh nilai-nilai tradisi budaya Indonesia. Nilai-nilai budaya

yang telah mentradisi dalam kehidupan masyarakat Indonesia di masa lampau dapat
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digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan kesenian Indonesia secara kreatif

sesuai tuntutan zaman.

Di tengah hiruk-pikuk pergolakan nilai budaya dalam kehidupan masyarakat

kita, ada sebuah keluarga yang berhasil mengembangkan seni sebagai kekuatan untuk

meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat sekitarnya. Udjo Ngalagena

(1929 - 2001) berhasil melibatkan keluarga dan masyarakat di sekitar rumahnya

untuk melestarikan, mengembangkan seni angklung, serta seni tradisi Sunda lainnya

selama 46 tahun.

Menurut Nunung Sobari dkk. (1995) cikal bakal Saung Angklung Udjo (SAU)

dimulai pada 1958, ketika Udjo Ngalagena bersama isterinya Uum Sumiati membuat

angklung berlaras salendro dan pelog. Usaha ini berlanjut dengan membuat calung

pada tahun 1962. Secara resmi SAU berdiri tahun 1966, dan telah memproduksi pula

angklung diatonis, calung diatonis, gambang pentatonis, gambang diatonis, dan

arumba(alunan rumpun bambu) berlaras diatonis.

SAU lahir karena kecintaan Udjo Ngalagena terhadap angklung. Musik

angklung ia mainkan di rumah, dilatihkan pada putra-putrinya, kemenakan, dan anak-

anak di lingkungan sekitar rumahnya. Anak-anak belajar angklung dan belajar pula

nilai-nilai budaya Sunda untuk diterapkan dalam perilaku keseharian. Aktivitas ini

semakin berkembang manakala pada tahun 1967 sebuah biro perjalanan wisata yakni

Nitour menawarkan kunjungan wisatawan asing ke SAU. Dari sinilah awal

perkembangan kegiatan mengasuh anak sambil bermain angklung berubah menjadi

pertunjukanseni bagi wisatawan.
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SAU semakin hari semakin berkembang. Jumlah anak yang belajar angklung

dan seni Sunda lainnya seperti pencak silat dan tari jaipongan sekitar 300 (tiga ratus)

orang. Sejumlah inovasi pertunjukan juga dikembangkan, misalnya pemadatan

pertunjukan wayang golek yang diiringi gamelan dan angklung, tari Jaipong yang

diiringi oleh angklung, dan Iain-lain.

Di SAU setiap hari selalu ada latihan seni, dan setiap hari juga ada

pertunjukan Angklung serta seni Sunda lainnya. Anak-anak dari masyarakat kurang

mampu banyak yang bisa melanjutkan sekolah dan kehidupannya, karena bergabung

dalam aktivitas seni di SAU. Ada potret keberhasilan sebuah keluarga yang mampu

meraih masyarakat sekitar untuk membangun kehidupan yang lebih baik dengan

mengembangkan seni tradisi Sunda, khususnya angklung. Ada indikasi

berkembangnya ketahanan budaya di SAU.

Hal inilah yang mendasari upaya untuk meneliti dan mengkaji transformasi

nilai budaya melalui seni untuk mengembangkan ketahanan budaya. Hasil kajian

yang diharapkan adalah model transformasi nilai budaya melalui seni untuk

mengembangkan ketahanan budaya dalam konteks pendidikan anak di keluarga dan

masyarakat.

B. RUMUSANMASALAH

Ada strategi yang memungkinkan SAU bertahan selama 46 (empat puluh enam)

tahun dan berkembang semakin pesat. Pembinaan seni di SAU dipilih sebagai kasus

untuk dijadikan fokus penelitian karena di sini terdapat gejala berkembangnya

ketahanan budaya. Proses pola asuh yang diterapkan di keluarga, dan upaya Udjo
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Ngalagena untuk melibatkan masyarakat sekitar merupakan modal saintifik dalam

ilmu pendidikan berbasis seni budaya yang belum terungkap dengan jelas.

Riset ini berupaya menghasilkan model transformasi nilai budaya melalui

pembinaan seni di SAU untuk mengembangkan ketahanan budaya. Agar dapat

menghasilkan model tersebut, diperlukan beberapa kajian seperti tampak pada bagan

berikut.

c Model transformasi Nilai Budaya melalui pembinaan seni untuk

t
4. Wujud transformasi Nilai budaya

(Perubahan kerangka herfikir, fungsi, bentuk dan struktur

3. Ketahanan budaya
| - '-r :J - .:..:fcgMCTMMWHUWM'UMIDn—T WW.MNI •!« ii «M3aSMMira*.BWHga».

Pembinaan seni

1

1. Pola asuh anak dalam

keluarga Udjo Ngalagena
---.sw--:— •

2. Pembinaan seni di SAU

:-••:• -'.-.* *'- -~'-~: .;-_- -

Diagram 1.2. Peta Kajian (Diagram dibuat oleh Milyartini 2012)

Pembinaan seni merupakan kasus yang akan diungkap untuk menghasilkan

model transformasi nilai budaya, oleh karena itu menjadi langkah awal dalam proses

penelitian. Pembinaan seni di keluarga, dan di SAU adalah wilayah kajian yang perlu

diteliti untuk mengungkap terjadinya proses transformasi nilai budaya. Pada masing-

masing wilayah kajian dianalisis kemungkinan munculnya perubahan cara pandang
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Udjo, pola pendidikan, dan nilai budaya yang dibangun. Setelah itu diamati

dampaknya terhadap ketahanan budaya. Data-data tersebut digunakan sebagai pijakan

untuk mengungkap lebih jauh wujud transformasi nilai budaya terkait perubahan

fungsi, bentuk maupun struktur. Tahap akhir yakni merumuskan model transformasi

nilai budaya sebagai tujuan utamariset ini.

Berdasarkan peta kajian tersebut, maka rumusan masalah pada riset ini adalah

"bagaimanakah model transformasi nilai budaya melalui pembinaan seni di SAU

untuk mengembangkan ketahanan budaya?". Untuk menjawab rumusan masalah

tersebut disusun sejumlah pertanyaan penelitian yang mencirikan tahapan penelitian

sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pembinaan seni melalui pola asuh anak dalam keluarga besar

almarhum Udjo Ngalagena?

2. Bagaimanakah proses pembinaan seni bagi anak-anak di saung Angklung Udjo?

3. Bagaimanakah ketahanan budaya yang tampak?

4. Bagaimanakah wujud transformasi nilai budaya di SAU?

Temuan hasil penelitian terkait wujud transformasi nilai budaya melalui seni di

SAU kemudian disarikan kembali. Melalui proses tersebut ditarik konsepsi teoretik

tentang model transformasi nilai budaya melalui seni, sebagai upaya untuk

mengembangkan ketahanan budaya.

Untuk memudahkan proses penelitian, maka berikut akan dijelaskan pengertian

beberapa istilah kunci mencakup model, transformasi, nilai budaya, pola asuh anak

dan ketahanan budaya. Pengertian model dalam penelitian ini merujuk pada
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pengertian model dalam Web Dictionary ofCybernetics and Systems oleh Heylighen

(1999) berikut ini.

Amodel is a device, scheme, or procedure typically used in systems analysis
to predict the consequences ofa course ofaction: a model usually aspires to
represent the real world...far example, a relation between some observed
phenomena

Model merupakan skema atau prosedur yang khas, digunakan dalam analisis

sistem, untuk memprediksi konsekuensi dari suatu tindakan tertentu. Suatu model

biasanya menjadi aspirasi bagi perwujudan realitas berupa hubungan antara beberapa

fenomena yang diamati. Model yang ingin dihasilkan merupakan model teoretis

mengenai transformasi nilai budaya, yang terjadi diSAU.

Berdasarkan teori transformasi oleh Mezirow (2000), Jorgensen (2003) dan

Dazko &Scheinberg (2005), diperoleh konsep bahwa transformasi adalah reformulasi

dan rekonstruksi kembali pola berpikir dalam melihat sesuatu keadaan, dan

memutuskan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya istilah

transformasi dibahas oleh Jorgensen (2003) sebagai istilah yang memiliki keragaman

makna (multifaceted) dan bersifat dialektis. Ada sembilan istilah yang dikaitkan

sebagai makna dari transformasi yakni "modification, accommodation, integration,

assimilation, inversion, synthesis, transfiguration, conversion dan renewal".

Sembilan istilah tersebut secara dialektis digunakan untuk memahami fenomena

transformasi.

Untuk memahami proses transformasi nilai budaya, sebagai nilai-nilai luhur

yang diyakini suatu masyarakat, keyakinan (belief) dan adat istiadat, maka
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transformasi bersifat metamorphic artinya berubah-ubah. Sebagai contoh, sebagian

dari nilai-nilai yang diteladani oleh para leluhur akan dilanjutkan oleh generasi

berikutnya. Perwujudan nilai tersebut bisa saja berbeda dari yang asli. Misalnya nilai

saling menghargai dan saling menghormati oleh leluhur diterapkan dalam proses

bertani, maka oleh generasi berikutnya diterapkan tidak iagi dalam konteks pertanian

melainkan dalam pekerjaaan di pabrik atau kantor (proses transfigurasi). Wujud

"kerjasama" dalam konteks perkantoran, bisa saja merupakan hasil akomodasi,

asimilasi atau modifikasi nilai yang dimiliki individu terhadap kondisi lingkungan.

It is metamorphic in the sense oftransmutation, transfiguration andrenewal
that extend beyond acommodation, assimilation, or modification to a radical
andfundamental reshaping, even rebirth ofthe socialsystem and the individual
within it. (Jorgensen, 2003:56).

Nilai budaya merupakan bagian dari wujud kebudayaan sebagai suatu sistem

gagasan. Sebagai bagian dari sistem gagasan, nilai budaya menempati posisi sebagai

konsep yang merupakan pedoman dan orientasi kepada kehidupan warga masyarakat

pemilik kebudayaan tersebut. Nilai budaya sebagai suatu konsep yang dianggap

berharga, dan penting dalam hidup suatu kelompok masyarakat, dapat digunakan

untuk mendeteksi ciri-ciri budaya suatu masyarakat.

Penelitian dimulai dengan mengkaji pola asuh anak melalui kegiatan seni,

baik dalam keluarga Udjo Ngalagena, maupun pola asuh anak dalam kegiatan seni di

SAU. Pola asuh anak yang dimaksud adalah pola interaksi antara anak dengan orang-

tua sebagai upaya pemenuhan kebutuhan fisik (makan, minum dan Iain-lain),
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psikologis (rasa aman, kasih sayang dan Iain-Iain), serta sosialisasi norma yang
berlaku di masyarakat.

Variabel penting lainnya dalam penelitian ini adalah ketahanan budaya.

Ketahanan budaya sering dikaitkan dengan fenomena globalisasi, karena terjadi
kontak antar ragam budaya yang berpeluang merugikan budaya suatu bangsa.
Konsepsi ketahanan budaya yang dimaksud adalah kemampuan untuk

mentransmisikan nilai budaya dan mengembangkan potensi budaya yang dimilliki,

sebagai modal sosiokultural dalam menghadapi ancaman global.

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini secara umum bertujuan menghasilkan formula transformasi nilai

budaya melalui seni dalam pendidikan di keluarga dan masyarakat. Wujud formula

tersebut berupa model transformasi nilai budaya melalui pembinaan seni untuk

mengembangkan ketahanan budaya. Secara lebih khusus terkait pertanyaan penelitian

yang diajukan maka tujuan penelitian mencakup empat aspek berikut.

1. Memperoleh gambaran tentang pola asuh anak melalui pembinaan seni dalam
keluarga Udjo Ngalagena.

2. Memperoleh gambaran tentang proses pembinaan seni di SAU.

3. Memperoleh gambaran tentang ketahanan budaya yang tercermin dalam
kehidupan berkesenian di SAU.

4. Memperoleh gambaran tentang wujud transformasi nilai budaya yang terjadi di
SAU.
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D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat dari Segi Teori

Berdasarkan kajian teori transformasi yang telah dikemukakan oleh Dazko &

Scheinberg (2005), Jorgensen (2003), Mezirow (2000), dan Cartwright (1999),

ditemukan bahwa wilayah kajian konsepsi transformasi mencakup organisasi dan

pendidikan serta bersifat pragmatis. Di sisi lain terdapat teori transformasi budaya

yang dikemukakan oleh Eisler (2009) dengan penekanan pada perubahan makro

terkait evolusi peradaban manusia. Teori transformasi tersebut belum menjelaskan

secara spesifik bagaimana seni dapat digunakan sebagai strategi pengembangan

ketahanan budaya.

Temuan penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan positif bagi

pengembangan teori transformasi nilai budaya melalui seni, dengan fokus pada

pengembangan ketahanan budaya. Hal spesifik lain yang dapat disumbangkan

melalui penelitian ini adalah model transformasi nilai budaya melalui seni yang

dilandasi olehpemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat Terkait Kebijakan

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu solusi dalam

mengembangkan ketahanan budaya di masyarakat Review kebijakan terkait

pengembangan ketahanan nasional dapat mempertimbangkan hasil penelitian sebagai

strategi dalam mengembangkan ketahanan nasional melalui ketahanan budaya.
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3. Manfaat terkait Pembinaan Seni

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh lembaga Pendidikan Tinggi yang

memiliki perhatian terhadap seni untuk mengembangkan riset, dan pengabdian

masyarakat terkait pemberdayaan seni untuk membangun karakter bangsa. Pola

pembinaan seni di SAU dapat dijadikan model untuk kepentingan praksis pendidikan

seni di masyarakat, yang terus disempurnakan berdasarkan karakteristik konteks

masing-masing.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Babl.PENDAHULUAN

Bagian ini mengulas alasan-alasan yang melatar-belakangi keinginan

mengkaji model transformasi nilai budaya melalui pembinaan seni untuk

mengembangkan ketahanan budaya. Dua fenomena utama yakni desonansi atau

melemahnya nilai budaya terutama nilai moral, dan xenocentrisme yakni besarnya

apresiasi masyarakat terhadap budaya bangsa lain dibandingkan budaya bangsa

sendiri diangkat sebagai isu yang mendasari alasan penelitian. Pentingnya

mengembangkan strategi untuk mengatasi fenomena tersebut diungkap berdasarkan

konsep dan teori sejumlah ahli. Dijelaskan pula alasan pemilihan pembinaan seni di

SAU sebagai fokus kajian. Selanjutnya dibahas rumusan masalah beserta pertanyaan

penelitian yang dikembangkan untuk menjawab permasalahan. Dijelaskan pula

definisi dari konsep model, transformasi, nilai budaya dan ketahanan budaya sebagai

aspek penting dalam penelitian ini. Bagian akhir menjelaskan tujuan dan manfaat

penelitian.



21

BAB II. KERANGKA TEORETIS TRANSFORMASI NILAI BUDAYA MELALUI

PEMBINAAN SENI UNTUK MENGEMBANGKAN KETAHANAN BUDAYA

Teori tentang model transformasi nilai budaya melalui seni untuk

mengembangkan ketahan budaya secara spesifik belum ditemukan peneliti. Oleh

karena itu dilakukan rekonstruksi dari teori terkait yang relevan. Ada lima sub

bahasan utama dalam bab dua ini yakni: (1) konsepsi dasar transformasi nilai budaya;

(2) transformasi nilai budaya melalui pola asuh anak; (3) seni sebagai medium

transformasi nilai budaya; (4) konsepsi dasar ketahanan budaya; dan (5) kajian peran

seni dalam mengembangkan ketahanan budaya. Hasil eksplorasi konsep dan teori

pada lima sub bahasan dirumuskan pada bagian kerangka pikir penelitian sebagai

posisi teoretis peneliti.

BAB III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif yang menggunakan studi

kasus intrinsik dengan pendekatan multidisipHner sebagai metode penelitian. Pada

bagian ini dijabarkan alasan mengapa memilih strategi dan pendekatan tersebut.

Selain itu juga dijelaskan secara umum lokasi dan subjek penelitian. Langkah-

langkah spesifik bagaimana data diperoleh, dan diolah dijelaskan dalam prosedur, dan

teknik pengumpulan data. Bagian akhir bab tiga berisi uraian bagaimana cara

menginterpretasi data hasil penelitian.



22

BAB IV. SOSOK UDJO MEMBINA SENI, MENGEMBANGKAN KETAHANAN

BUDAYA DAN MENTRANSFORMASIKAN NILAI BUDAYA

Bab empat merupakan uraian atas temuan penelitian yang dimaksudkan untuk

menjawab pertanyaan penelitian. Sistematika sajian dibagi dalam tujuh bagian.

Bagian pertama merupakan gambaran kehidupan Udjo Ngalagena sebagai pimpinan

SAU. Bagian ini disajikan sebagai landasan untuk memahami kajian terkait proses

pembinaan seni di SAU. Proses pembinaan seni dibahas dalam dua bagian yakni

Pembinaan seni dalam keluarga, dan pembinaan seni di SAU. Bagian selanjutnya

yakni bagian ke empat, membahas nilai budaya yang dikembangkan di SAU. Bagian

ke lima tentang ketahanan budaya yang muncul, sedangkan bagian ke enam

merupakan penjabaran terkait wujud transformasi nilai budaya. Bagian terakhir yakni

analisis model transformasi nilai budaya melalui seni untuk ketahanan budaya yang
terjadi di SAU.

Bab V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kesimpulan merupakan pemaknaan terhadap temuan hasil penelitian yang

telah dibahas pada bab empat. Hal-hal penting yang perlu disampaikan disertai thesis

dari penelitian disertasi ini. Setelah itu disampaikan saran yang didasari pada

kekuatan dan kelemahan hasil penelitian.
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DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi daftar pustaka rujukan yang digunakan. Pustaka rujukan terdiri

dari informasi yang diperoleh melalui buku teks, jurnal, artikel dalam seminar, hasil

penelitian terdahulu maupun artikel yang diperoleh dari internet.

LAMPIRAN

Bagian lampiran terdiri dari bagan, foto, dan tabel jadwal penelitian lapangan

yang dirujuk pada bahasan. Selain itu juga dimasukkan SK pembimbing, foto-foto

dinamika kehidupan SAU yang mencerminkan terjadinya proses transformasi nilai

budaya, dan riwayat hidup peneliti.
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