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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Lingkungan hidup berkaitan erat dengan kebudayaan yang lahir di 

dalamnya. Dengan demikian, perkembangan dan perubahan pola kehidupan yang 

terdapat pada suatu lingkungan hidup akan berdampak langsung terhadap 

keberadaan suatu kebudayaan yang sudah ada di dalamnya.  Hal ini disebabkan 

karena kebudayaan itu sendiri merupakan hasil karya cipta manusia, baik yang 

berbentuk fisik maupun metafisik, dalam rangka usaha manusia memenuhi 

kebutuhan hidupnya yang mengikat setiap anggota masyarakat tempat 

kebudayaan itu dilahirkan karena ia merupakan produk interaksi sosial yang 

terjadi di dalam masyarakat tersebut.   

Oleh karena itu, merupakan hal yang wajar bila suatu kebudayaan yang 

sudah ada pada suatu masyarakat, sebagiannya bahkan seluruhnya, berubah 

bahkan punah karena dianggap sudah tidak dibutuhkan oleh masyarakat 

penggunanya. Dengan kata lain, keberadaan suatu kebudayaan sangat tergantung 

dengan proses perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat tempat 

kebudayaan itu dilahirkan. 

Dengan demikian, faktor penyebab terjadinya perubahan suatu 

kebudayaan sama dengan faktor penyebab terjadinya perubahan sosial yaitu terdiri 

dari dua hal yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor 

perubahan kebudayaan yang datang dari dalam diri masyarakat pengguna 
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kebudayaan itu sendiri, seperti berkembangnya pola berpikir manusia dalam 

menghadapi kehidupan. Faktor eksternal adalah faktor perubahan kebudayaan 

yang datang dari luar masyarakat pengguna kebudayaan tersebut, seperti 

terjadinya akulturasi kebudayaan karena masuknya para pendatang pada suatu 

masyarakat atau akibat pengaruh kebudayaan lain yang saat ini sangat mudah 

untuk diakses oleh anggota masyarakat dengan adanya modernisasi teknologi 

komunikasi dan globalisasi. (Suntari, 2016: 23). 

Memperhatikan uraian tersebut maka, keberadaan suatu budaya asli yang 

masih bertahan hingga saat ini merupakan hal yang menarik untuk dikaji lebih 

jauh tentang bagaimana hal tersebut dapat terjadi dan faktor apa yang menunjang 

eksistensi tersebut di dukung dengan kondisi masyarakat yang berada dalam 

wilayah RW. 04 Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung telah 

mengalami perubahan status wilayah, awalnya berada di wilayah hukum 

Kabupaten Bandung kemudian berubah status menjadi berada di wilayah hukum 

Kota Bandung sejak tahun 1994. 

Keberadaan ragam budaya Sunda yang sudah ada sejak lama di wilayah 

tersebut tentu, menunjukkan kedudukan, fungsi, dan peran budaya Sunda dalam 

pergaulan lokal masyarakat di wilayah tersebut masih ada dalam jiwa para 

anggota masyarakatnya di tengah-tengah kehidupan yang multikultur dalam alam 

globalisasi ini. Kondisi ini tampak dengan usaha para pengusung ragam budaya 

Sunda tersebut untuk terus mensosialisasikannya kepada masyarakat dengan cara 

rutin melakukan pagelaran seni budaya Sunda di Kampung Cipulus Kelurahan 

Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Mereka hadir dalam bentuk komunitas 
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budaya Sunda yang beragam. Beragam kesenian yang lahir ditengah-tengah 

masyarakat memiliki beragam fungsi dan tujuan, mulai dari fungsi hiburan hingga 

ritual keagamaan. 

Salah satu kesenian Sunda yang masih eksis sampai saat ini diantaranya 

yaitu kesenian Kuda Renggong. Kuda renggong adalah suatu kesenian khas 

masyarakat Sunda (Jawa Barat) yang menampilkan 1-4 ekor kuda yang dapat 

menari mengikuti irama musik. Di atas kuda-kuda tersebut biasanya duduk 

seorang anak yang baru saja dikhitan atau seorang tokoh masyarakat. Kata 

renggong adalah metatesis dari ronggeng yang artinya gerakan tari berirama 

dengan ayunan (langkah kaki) yang diikuti oleh gerakan kepala dan leher. 

Dalam perkembangan selanjutnya, kesenian kuda renggong bukan hanya 

menyebar ke daerah-daerah lain di Kabupaten Sumedang, melainkan juga ke 

kabupaten-kabupaten lain di Jawa Barat, seperti Kabupaten Bandung dan 

Purwakarta. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, bentuk kesenian 

pun mengalami pergeseran dan konsekuensi penyesuaian zaman. Namun hal itu 

tidak bisa menjadi suatu patokan bahwa kebudayaan lama yang masih/tersisa dan 

bertahan di suatu masyarakat pada saat ini dapat dijadikan tolak ukur 

kepribadian/karakter masyarakat itu saat ini, hal ini disebabkan adanya pengaruh 

interaksi masyarakat itu dengan kebudayaan lain dari masa ke masa semakin 

terbuka dan sangat mudah. (http://pandukaniradk16..co.id/). 

Dengan demikian, keberadaan seni tradisi Sunda yang masih ada dan 

hidup dengan berbasis komunitas seni tradisi Sunda di tengah-tengah masyarakat 

Cibiru Kota Bandung, tidak serta merta dapat dijadikan sebagai tolak ukur 

http://pandukaniradk16..co.id/
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karakter masyarakatnya karena komunitas seni tradisi Sunda yang ada merupakan 

suatu upaya melestarikan seni tradisi Sunda itu sendiri. 

Komunitas atau kelompok sosial adalah gabungan individu anggota 

masyarakat yang mempunyai kesadaran diri untuk bergabung dan adanya 

persamaan kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai (Muin, 2006:90). Karena 

komunitas sosial lahir sebagai wadah bagi para individu yang bergabung dengan 

kesadaran diri untuk mengupayakan tercapainya suatu kepentingan atau tujuan 

yang sama. Komunitas sosial dapat juga dikatakan sebagai respon bagi kelompok 

masyarakat yang berusaha mempertahankan keberadaan dan jati dirinya di tengah-

tengah perubahan sosial yang sedang berlangsung dalam masyarakatnya. Dengan 

kata lain, hubungan perubahan sosial dengan kehadiran suatu komunitas sosial 

merupakan hal yang wajar karena komunitas sosial merupakan suatu respon dari 

perubahan sosial. 

Berdasarkan keterangan diatas, menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

tidak dapat dipisahkan antara antropologi yang mengkaji kebudayaan dengan 

sosiologi yang mengkaji masyarakat dan hubungan sosial yang terjadi di 

dalamnya sebagai produsen kebudayaan yang ada di tengah-tengah mereka dan 

dengan adanya suatu komunitas sebagai wadah yang tidak terpengaruh terhadap 

perubahan sosial yang terjadi semakin memperkuat bahwa komunitas kuda 

renggong yang ada di Kampung Cipulus Kelurahan Palasari sebagai salah satu 

bentuk pelestarian budaya lokal.. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai kesenian sunda dan cara 

melestarikan kesenian tersebut.  
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Adapun objek yang ingin diungkap peneliti adalah hubungan keberadaan 

komunitas budaya lokal di suatu masyarakat terhadap perubahan sosial budaya 

yang terjadi di dalamnya. Peneliti juga ingin mengetahui strategi yang diterapkan 

oleh komunitas Kuda Renggong agar kesenian tersebut tetap bertahan dan tidak 

hilang sebagai ciri khas kesenian asli sunda yang dituangkan dalam judul: 

“Strategi Komunitas Kuda Renggong Dalam Melestarikan Budaya Lokal” (Studi 

Deskriptif di Kampung Cipulus Rt 01/04 Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru 

Kota Bandung). 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diketahui masalah-

masalah yang akan menjadi perhatian utama penulis, diantaranya yaitu: 

1. Masyarakat RW 04 adalah masyarakat yang majemuk yang terdiri dari latar 

belakang budaya yang berbeda akan tetapi, ragam seni tradisional budaya 

Sunda yang  telah ada sejak lama yang hingga kini masih bertahan di wilayah 

perkotaan khususnya di wilayah Bandung Timur tepatnya di Kecamatan 

Cibiru Kota Bandung. 

2. Perubahan masyarakat yang cenderung homogen berlatar belakang Sunda 

menjadi masyarakat heterogen yang multi kultur dengan banyak para 

pendatang yang tidak berlatar belakang suku Sunda menetap bermukim 

sebagai penduduk tetap di wilayah RW. 04 Kelurahan Palasari Kecamatan 

Cibiru Kota Bandung. 
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3. Komunitas Kuda Renggong sebagai respon perubahan sosial budaya dalam 

melestarikan budaya lokal ditengah-tengah masyarakat yang saat ini sudah 

menjadi masyarakat multikultur. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalahnya dapat 

disusun sebagai berikut:  

1. Bagaimana proses terbentuknya komunitas Kuda Renggong di Kampung 

Cipulus RT 01/04 Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung? 

2. Faktor apa saja yang dapat mempertahankan dan melestarikan budaya lokal di 

tengah-tengah gesekan budaya yang kini multikultur di Kampung Cipulus RT 

01/04 Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung? 

3. Bagaimana peran pemerintah setempat dalam melakukan pembinaan 

kehidupan budaya Sunda berbasis komunitas tersebut? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dapat 

disusun sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses terbentuknya komunitas Kuda 

Renggong di Kampung Cipulus RT 01/04 Kelurahan Palasari Kecamatan 

Cibiru Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempertahankan dan 

melestarikan budaya lokal di Kampung Cipulus RT 01/04 Kelurahan Palasari 

Kecamatan Cibiru Kota Bandung. 
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3. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah setempat dalam melakukan 

pembinaan kehidupan budaya Sunda berbasis komunitas tersebut. 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Ada beberapa hal yang dipandang bermanfaat baik secara teoritis maupun 

institusional dengan melakukan penelitian ini, diantaranya yaitu: 

1. Kegunaan Teoritis (Kegunaan bagi Sosiologi) 

Dalam perkembangan ilmu sosial ataupun antropologi bahwa kebudayaan 

itu suatu masalah yang komplek, kebudayaan tidak hanya menyangkut kesenian 

tetapi seluruh aspek kehidupan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh 

Melville J. Herskovits, menyebutkan budaya yang ada ini terbentuk dari banyak 

unsur termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, bangunan 

dan karya seni dan diharapkan dapat menambah wawasan kajian ilmiah bagi 

mahasiswa, khususnya mahasiswa Sosiologi serta dapat memberikan sumbangsih 

serta kontribusi bagi ilmu sosial dan masyarakat pada umumnya. 

2. Kegunaan  Praktis 

Memberikan masukan kepada intensi-intensi terkait, khususnya 

pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan mengekplorasi berbagai bentuk 

produk kebudayaan yang ada yang pada akhirnya menjadi karakteristik 

kepribadian masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, memahami bentuk-bentuk 

kesenian yang hidup lama di masyarakat pun bisa menghasilkan suatu 

pemahaman tentang kepribadian umum masyarakat itu sendiri. 
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1.6. Kerangka Pemikiran 

Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu “syaraka” yang artinya 

ikut serta, berpartisipasi, atau “musyaraka” yang artinya saling bergaul. 

Masyarakat dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah society, yang berasal dari 

bahasa Latin yaitu socius yang artinya “kawan”. (Koentjaraningrat,1990:143).  

Peter L. Berger, seorang ahli sosiologi, mendefinisikan masyarakat sebagai 

suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya. Sementara 

Koentjaraningrat menyatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia atau 

kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat 

tertentu yang bersifat kontinu dan tidak terikat oleh suatu rasa identitas bersama 

(Anwar, 2013:173). 

Dalam suatu masyarakat tertentu, masing-masing warga masyarakatnya 

memiliki suatu kelompok-kelompok tertentu yang mereka bentuk atas dasar 

kesamaan prinsip dan pandangan. Kelompok-kelompok tersebut disebut dengan 

istilah komunitas. Komunitas biasanya berbentuk suatu kumpulan individu yang 

memiliki berbagai kesamaan berdasarkan kesukaan dan biasanya sebagai bentuk 

respon terhadap perubahan sosial yang muncul di tengah-tengah masyarakat, baik 

bagi mereka yang menerima perubahan maupun yang tidak menginginkan 

perubahan (Adimihardja, 2008:6). 

Perubahan sosial yang terjadi sebagai bentuk adapatasi terhadap 

perkembangan zaman, pola berpikir, dan peradaban manusia yang meliputi 

seluruh aspek kehidupan manusia termasuk kesenian dan keindahan (Saebani, 

2016:66). 
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Berdasarkan uraian tersebut, menunjukan bahwa perubahan sosial 

merupakan produk dari interaksi sosial yang berlangsung dalam suatu masyarakat 

yang meliputi perubahan bentuk masyarakat, pola hubungan sosial, dan 

kebudayaan yang juga merupakan produk interaksi sosial. Himes dan Moore 

menyatakan bahwa suatu perubahan sosial akan meliputi perubahan tiga dimensi 

kehidupan manusia yaitu perubahan pada dimensi struktural yang meliputi 

perubahan bentuk dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, perubahan pada 

dimensi kultural atau kebudayaang yang sudah ada pada suatu masyarakat, dan 

perubahan pada dimensi interaksional atau pola hubungan sosial antar anggota 

masyarkatnya. (Suntari, 2016:4). 

Kebudayaan merupakan hasil karya, cipta, dan rasa manusia. 

Koentjaraningrat (2009:144), mengatakan bahwa pengertian kebudayaan adalah 

keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil yang harus didapatkannya dengan 

belajar dan semua itu tersusun dalam kehidupan masyarakat. Hampir setiap 

masyarakat disetiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing. Tidak ada 

masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. Salah satu bentuk kebudayaan 

adalah seni atau kesenian. 

Kesenian lebih sering digunakan untuk mengekspresikan perasaan 

seseorang. Namun dalam perkembangannya, kesenian memiliki fungsi lain, 

misalnya sebagai mitos-mitos yang ditanamkan kepada diri para individu agar 

bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kesenian dalam hal ini bisa 

berfungsi sebagai sarana hiburan masyarakat dan bisa juga berfungsi sebagai 

ritual keagamaan. Sebagai sarana hiburan masyarakat apabila kesenian tersebut 
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digunakan tanpa unsur-unsur mistis. Sedangkan kesenian sebagai ritual 

keagamaan adalah jika kesenian tersebut dilakukan dengan memasukkan unsur-

unsur mistis didalamnya, seperti misalnya untuk upacara-upacara tertentu 

(Koentjaraningrat 2009:165). 

Gambar 1.1 
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Gambar 1.2. 

Kerangka Pemikiran 
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