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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian 

Kota Cirebon merupakan salah satu Kota yang memiliki tipologi berbeda 

dengan Kota-kota lain di Indonesia. Tipologi Kota Cirebon dapat dilihat dari letak 

geografis dan kegiatan yang dominan pada masyarakat Kota Cirebon. Secara 

geografis Kota Cirebon termasuk ke dalam dataran rendah dengan curah hujan yang 

tidak begitu tinggi, iklim yang tropis, serta memiliki lokasi yang strategis, dan 

memiliki keunggulan di bidang kelautan. Perkembangan Kota Cirebon tidak terlepas 

dari peran sejarah yang selalu berkaitan dengan kerajaan lain di pulau Jawa, terutama 

kerajaan yang ada di Jawa Barat. Karena menurut Sulendradiningrat (1985, hlm. 23-

24) ada istilah yang mengatakan bahwa “Cirebon adalah awal Pajajaran dan Cirebon 

juga adalah akhir dari Pajajaran”. Kota Cirebon terbentuk melalui sejarah yang 

panjang dan tidak terlepas dari peran sejarawan. Peran sejarawan menjadikan Kota 

Cirebon memiliki pesona budaya dan hasil laut yang melimpah. Sampai saat ini, bukti 

adanya Keraton Pakungwati atau dikenal dengan sebutan Keraton Kasepuhan 

Cirebon masih aktif dengan dipimpin oleh seorang Raja, yaitu Sultan Sepuh XIV 

Pangeran Adipati Arief Natadiningrat. Potensi dan keunggulan yang dimiliki Kota 

Cirebon, terdiri dari benda cagar budaya, situs-situs kuno sejarah dan kearifan lokal 

masyarakat yang saat ini sedang dikembangkan pada sektor industri pariwisata oleh 

pemerintahan Kota Cirebon. 

Kota Cirebon saat ini sedang dalam proses perkembangan yang mengarah pada 

kemajuan. Karena karakteristik masyarakat juga dapat memberikan pengaruh pada 

proses perkembangan Kota Cirebon. Menurut Koentjaraningrat (dalam Satria, A, 

2015, hlm. 10) menjelaskan bahwa “sistem sosial dan struktur sosial itu dapat 

dipengaruhi oleh identitas tempat, karena pada kenyataanya identitas tempat adalah 

alat pengikat yang dapat mempengarungi karakteristik masyarakat sebagai pembeda 

dari masyarakat lain”. Oleh sebab itu, sistem sosial dan struktur sosial yang  dapat 
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berpengaruh pada proses perkembangan Kota Cirebon. Menurut Suryanto B, (2013, 

hlm. 124) bahwa “potensi dan keunggulan masyarakat yang dapat berpengaruh pada 

pertumbuhan secara sosial ekonomi harus dapat dikelola dengan baik, dikembangkan, 

dan diberdayakan, supaya kondisi ekonomi masyarakat menjadi lebih baik”. Dengan 

kata lain, sebagian besar masyarakat Cirebon menggantungkan kehidupannya pada 

sektor perikanan. Selain dari sektor perikanan, yang menjadi keunggulan juga 

terdapat di sektor darat, yaitu kerajinan batik khas Kota Cirebon, makanan, kerajinan 

seni ukir dan sebagainya. Dengan demikian, sistem sosial dan struktur sosial harus 

dapat memberikan pengaruh pada potensi dan keunggulan masyarakat yang saat ini 

sedang dalam proses perkembangan. 

Berdasarkan informasi awal dengan melakukan wawancara pada salah satu abdi 

dalem Keraton menjelaskan bahwa “harapan dari Keraton dan pemerintah Kota 

Cirebon, yaitu mengembangkan potensi dan keunggulan pada sektor pariwisata cagar 

budaya, dengan tujuan agar dapat meminimalisir permasalah sosial yang terjadi pada 

masyarakat Kota Cirebon itu sendiri”. Hal itu dinilai dapat memberikan pengaruh 

terhadap pertubuhan secara sosial ekonomi pada masyarakat. Munculnya 

permasalahan sosial pada masyarakat Kota Cirebon, disebabkan dengan tidak ada 

perkembangan secara sosial ekonomi dan budaya. Oleh karena itu, dengan adanya 

pengembangan pada bidang kepariwisataan cagar budaya yang dilakukan oleh pihak 

Keraton dan pemerintah Kota Cirebon dapat memberikan pengaruh positif pada 

keunggulan lain yang dimiliki Kota Cirebon, yaitu wisata kuliner, wisata religi, 

wisata benda cagar budaya, dan sejarah. Dengan begitu, adanya pengembangan 

ekonomi melalui sektor pariwisata, maka permasalahan sosial ekonomi dapat 

diminimalisir serta terhindar dari masalah yang mengarah pada disintegrasi sosial. 

Keunggulan atau potensi yang dimiliki masyarakat pesisir tidak hanya di sektor 

perikanan saja, tetapi dari sektor sosial budaya juga dapat memberikan pengaruh pada 

pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat pesisir itu sendiri. Oleh karena itu, 

kebudayaan dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat pesisir di Kota Cirebon 

menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat lain yang ada di Indonesia atau di luar 
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Indonesia (asing). Perkembangan dan potensi yang dimiliki Kota Cirebon, 

dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat, terutama oleh masyarakat pesisir. Menurut 

Leibo Jefta (1995, hlm. 18) “masyarakat Pesisir adalah yang pusat kegiatan dari 

seluruh anggota masyarakat bersumber pada matapencaharian dan usaha-usaha di 

bidang kelautan atau perikanan”. Sejalan dengan pernyataan penelitian Copes 

Parzival (1970, hlm. 579-604), menjelaskan bahwa “para pemangku kepentingan 

tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan peran dan fungsi yang diamanahinya, 

sehingga terjadi pertentangan secara sosial ekonomi yang dapat menimbulkan 

disorganisasi dan disintegrasi pada kelompok masyarakat nelayan dan industri”. 

Disamping itu, pendapat Bambang Setyadi (2007, hlm 107) bahwa “nilai-nilai sosial 

dalam masyarakat Bali memberikan andil besar pada pertumbuhan secara sosial 

ekonomi, sehingga budaya yang telah ada sejak dulu tetap dilindungi dan 

dilestarikan”. Dengan demikian, Dalam mengimplementasikan nilai-nilai sosial 

budaya pada kelompok masyarakat, sehingga dapat memberikan pengaruh pada 

pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri, ketika pengelolaan industri pariwisata 

dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik. Selain itu, menurut Febrianti, Pastini, 

dan Tamba (2017, hlm. 7) “untuk mengembangkan potensi masyarakat dalam bidang 

pariwisata harus dilakukan secara sungguh-sungguh, agar pengembangan ekonomi 

masyarakat dapat berjalan dengan baik dan melalui sosial budaya yang dimiliki 

masyarakat itu sendiri”. Sedangkan Setyanti Widya, dan Sadono Dwi (2011, hlm. 

259-272) menjelaskan bahwa “ketika keunggulan dari pariwisata dapat dikelola 

dengan baik, maka akan berdampak pada penignkatan secara sosial ekonomi dan 

budaya”. Oleh karena itu, masyarakat dan pemangku kepentingan harus memiliki 

hubungan yang baik dalam proses perkembangan ekonomi masyarakat pesisir utara di 

Kota Cirebon. Selain dukungan dari pemerintah, masyarakat pesisir utara juga harus 

ikut berpartisipasi aktif dalam mengembangkan potensi yang ada, agar perkembangan 

ekonomi dapat mencapai taraf yang lebih baik. 

Masyarakat pesisir tidak hanya memiliki keunggulan dan potensi dari bidang 

sosial ekonomi saja, tetapi di bidang sosial budaya masyarakat pesisir memiliki 
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keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi salah satu sektor pariwisata, 

seperti “Desa wisata di daerah Kota Padang, yaitu di desa Batu Berampityang 

mengembangkan perekonomian melalu potensi pariwisata yang dimilikinya” 

(https://issuu.com/adjisetyaagung/docs/dokumen_masterplan_desa_wisata_pada). 

Salah satunya dalam aspek budaya, yaitu adanya eksistensi tradisi nadran yang 

sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat nelayan di Kelurahan 

Kesenden. Berdasarkan informasi awal bahwa tradisi nadran adalah upacara 

tradisional yang dilakukan oleh masyarakat pesisir, khususnya masyarakat nelayan. 

Tradisi nadran sebenarnya tidak hanya ada pada masyarakat pesisir Kota Cirebon 

saja, tetapi ada juga di daerah lainnya, seperti di Indramayu, pantai selatan Sukabumi, 

Bali, dan masyarakat pesisir lain yang masih melestarikan tradisi sedekah laut. 

Namun, ada perbedaan dari upacara tradisi nadran masyarakat pesisir Kota Cirebon 

dengan tradisi masyarakat pesisir lain, seperti dalam penyebutan tradisi itu sendiri, 

karena penyebutan “nadran” hanya ada di wilayah pesisir Cirebon dan Indramayu. 

Tradisi nadran yang ada pada masyarakat pesisir di Kota Cirebon memiliki sejarah 

perkembangan yang panjang. Dengan kata lain, memiliki keunikan tersendiri, yang 

membedakan dengan tradisi masyarakat pesisir lain. Selain itu, perbedaan yang 

menarik pada tradisi nadran masyarakat pesisir Kota Cirebon, yaitu dari adanya 

keterlibatan Keraton kasepuhan sebagai pemangku adat.   

Tradisi nadran bentuk rasa syukur kepada sang Khalik yang telah memberikan 

keunggulan di sektor perikanan dan kelautan. Pelaksanaan tradisi nadran 

dilaksanakan selama dua hari secara berturut-turut. Sudjana, dkk (2012) mengatakan 

bahwa proses pada tradisi nadran tersebut, memiliki beberapa tahapan, yaitu: 

Pelaksanaan nadran dilakukan dengan kurun waktu 2 hari; tahapan 
yang dilakukan dalam proses pelaksanaan tradisi nadran pada hari 

pertama adalah melarung acak kelaut, diamana proses ini dilakukan 
dengan memberikan hasil bumi kepada penguasa laut, hal ini tidak lain 
sebagai bentuk rasa syukur, bahwa masyarakat sudah diberikan rezki 

yang sangat berlimpah dan juga sudah dihindarkan dari celaka. 
Pelaksanaan di hari ke-2, masyarakat menggelar sebuah pertunjukan 

kesenian daerah. (hlm. 09) 

https://issuu.com/adjisetyaagung/docs/dokumen_masterplan_desa_wisata_pada
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Dari penjelasan pelaksanaan tradisi nadran diatas menurut Hermina (2014, hlm. 118) 

bahwa “tradisi nadran sendiri secara linguistik memiliki makna dan fungsi sosial 

budaya untuk mengatur kelompok masyarakat dalam melakukan hubungan sosial”. 

Suatu harapan dari semua individu dalam masyarakat adalah terciptanya keteraturan 

sosial. Keteraturan sosial dapat terbentuk dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas 

dari adanya peran nilai-nilai dan norma yang sudah disepakati bersama. Dengan kata 

lain, dalam tradisi nadran terkandung nilai-nilai yang baik untuk dijadikan pedoman 

dalam melakukan hubungan sosial di masyarakat. 

Masyarakat pesisir meyakini bahwa dalam proses pelaksanaan tradisi nadran 

memiliki nilai-nilai yang sangat luhur, seperti nilai sosial, nilai budaya, dan nilai 

agama. Nilai sosial yang terkandung di dalam tradisi nadran adalah gotong-royong 

dan kerjasam. Dalam tradisi masyarakat Tionghoa juga tersimpan nilai dan makna 

yang terkandung pada setiap proses ritual tradisi. Listiyani (2011) menjelaskan 

bahwa:  

Nilai dan makna sosial budaya yang masih bisa dipetik dan diteladani 
dalam ritual tersebut antara lain nilai kerjasama dan nilai kebersamaan 
serta persaudaraan yang bisa menumbuhkan serta memperkuat rasa 

solidaritas sosial masyarakat Tionghoa dan masyarakat non Tionghoa. 
(hlm. 128) 

Kebergunaan nilai sosial dalam kehidupan sosial adalah untuk mengatur tindakan 

sikap dan perilaku individu dalam bermasyarakat. Setiadi. & Kolip Usman (2011a, 

hlm. 115) menjelaskan bahwa “nilai itu adalah sebuah dasar atau patokan untuk 

manusia dalam bergaul dan berinteraksi, serta nilai itu berbudi luhur yang termuat di 

dalam nilai-nilai adalah sesuatu yang baik dan berguna bagi kehidupan masyarakat”. 

Menurut Fadly (2013, hlm. 113) bahwa dalam tradisi nadran memiliki nilai-nilai 

budaya dan nilai sosial yang dapat mendorong masyarakat dalam mencapai 

keteraturan sosial”. Maka dari itu, ketika manusia dapat mengimplementasikan dan 

mengaplikasikan nilai-nilai sosial dalam tradisi nadran terutama nilai-nilai sosial, 

maka kehidupan yang harmonis dan damai itu akan mudah direalisasikan dalam 

kehidupan masyarakat.  
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Menurut Rolita (2016, hlm. 105) bahwa “nilai gotong-royong termasuk pada 

nilai sosial yang dapat menumbuhkan solidaritas masyarakat kampung Naga”. 

Dengan demikian untuk mencapai kehidupan yang harmonis dalam kehidupan sosial, 

individu dalam masyarakat harus menjadikan nilai sosial sebagai pedoman dalam 

melakukan hubungan sosial dengan kelompok atau individu kelompok lain. Pada 

kenyataannya konflik tidak dapat dihindari di dalam kehidupan masyarakat. Akan 

tetapi konflik dapat diminimalisir dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai yang 

baik pada kehidupan masyarakat. Masyarakat melestarikan nilai-nilai yang sudah 

tertanam dalam tradisi nadran pada generasi muda, dengan tujuan untuk dapat terjaga 

serta dapat menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.  

Dewasa ini sering timbul permasalahan sosial yang mengarah pada terjadinya 

pertentangan (konflik) yang dapat menimbulkan perpecahan (disintegritas sosial) di 

dalam kehidupan masyarakat Cirebon, seperti terjadi pada tahun 1990 dimana pihak 

pemangku kebijakan, yaitu Kepolisian memberikan kebijakan mengenai pelarangan 

untuk melaksanakan kegiatan tradisi. Hal tersebut, diakibatkan karena adanya konflik 

secara terbuka yang mengarah pada konflik kekerasan dalam proses penyelenggaraan 

tradisi yang diselenggarakan oleh masyarakat Cirebon. Sejalan dengan yang 

dikatakan oleh Susan (2009, hlm. 85-86) bahwa “konflik dapat terjadi dari adanya 

sikap, perilaku, dan situasi yang ada pada kehidupan sosial”. Konflik ini dapat 

menggambarkan situasi dan kondisi  di Kota Cirebon saat ini. Konflik yang hampir 

sering terjadi pada masyarakat adalah konflik yang terbuka, yaitu konflik yang 

mengarah pada tindakan kekerasan yang dapat mengakibatkan disintegrasi di dalam 

masyarakat, sehingga dapat menimbulkan ketidakteraturan sosial pada masyarakat 

Kota Cirebon. Penyebabnya, yaitu dari kurangnya sosialisasi nilai-nilai pada 

masyarakat, khususnya pada generasi muda. Dengan demikian, self protection 

(perlindungan diri) dan self confident (percaya diri) pada individu masyarakat Kota 

Cirebon tidak tertanam dengan baik, maka adanya permasalahan sosial seperti ini 

dapat menjadikan individu dalam masyarakat memiliki kepribadian yang kurang baik 

dalam bermasyarakat dilingkungan sekitar atau dilingkungan lain.  
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Menurut seorang ahli psikologi kepribadian, yaitu Freud (dalam Hall S. Calvin 

& Lindzey, 1993, hlm. 67). mengemukakan bahwa dalam “membentuk kepribadian 

seseorang diperlukan pembentukan dari tiga sistem pokok kepribadian, yaitu id, ego, 

dan superego”. Pada tahapan sistem pokok kepribadian ini ketiganya memiliki 

keterkaitan hubungan yang memiliki pengaruh satu sama lainnya. Artinya, untuk 

membentuk kepribadian pada individu itu ada sistem yang harus diperhatikan supaya 

dalam proses regenerasi dapat diterima oleh generasi muda serta dapat 

dimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakatnya. Id adalah kepribadian yang 

ditunrunkan secara genetik dan ego kepribadian yang timbul dari kebutuhan, maka 

superego adalah pengendali dari kedua sistem pokok id dan ego. Artinya, tahapan 

pembentukan kepribadian pada superego lebih mengutamakan peran keluarga yang 

harus membentuk kepribadian individu secara optimal. Maka dari itu, peran keluarga 

dalam membentuk kepribadian harus mengacu pada nilai-nilai yang baik, supaya 

penanaman nilai-nilai sosial dapat tersampaikan dengan baik, sehingga anak memiliki 

kepribadian yang akan menjadi salah satu alat kontrol sosial di lingkungan sekitar 

atau di masyarakat lain. Dengan demikian, ketiga sistem ini memiliki keterkaitan satu 

sama lainnya yang dapat membantu dalam proses pewarisan nilai-nilai dan 

pelestarian tradisi nadran kepada generasi muda, sehingga generasi muda yang ada di 

masyarakat pesisir dapat memiliki kepribadian yang baik dalam melakukan tindakan 

sosial dan dapat menciptakan keteraturan sosial di dalam kehidupannya. 

Berdasarkan studi awal dengan melakukan observasi dan wawancara menurut 

pendapat dari beberapa masyarakat bahwa untuk membentuk solidaritas sosial dalam 

masyarakat pesisir, terutama pada masyarakat nelayan—memerlukan penanaman 

nilai-nilai sosial pada generasi muda secara implisit dan eksplisit, sehingga dapat 

menumbuhkan rasa solidaritas dalam kelompok masyarakat nelayan. Pendapat 

Featherstone (dalam Routledge .P, 2015, hlm. 392) mengenai solidaritas adalah“..has 

argued, solidarity is better understood and practised not as the “amalgamation of 

fixed interests”, but rather as “generative” and as “actively shaping political 

identities”. Artinya, ketika solidaritas sosial dapat tumbuh pada kehidupa masyarakat, 
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diperlukan pemahaman dan praktek secara langsung, supaya tidak tumbuh hanya 

pada saat ada kepentingan dalam situasi dan kondisi yang mengharuskan solidaritas 

itu tumbuh. Featherstone mengkaji solidaritas dalam ranah politik. Sejalan dengan 

yang dijelaskan oleh Kelly .B, (2016, hlm. 134-136) ia menjelaskan bahwa “Christ 

did not die only for the totality of men. For each and for all, not for group or a part”. 

Artinya bahwa solidaritas sosial tidak hanya untuk perorangan atau perkelompok. 

Melainkan, solidaritas sosial tumbuh atas dasar kesadaran kolektif dari adanya nilai-

nilai dan norma sosial pada masyarakat tersebut.  

Keberadaan Keraton-keraton yang ada di Cirebon, yaitu berperan sebagai 

pelestari kebudayaan masyarakat yang berada di wilayah Cirebon. Salah satu bukti 

pelestarian oleh Keraton, yaitu dengan menjaga artifak peninggalan zaman dulu, 

selain daripada itu Keraton juga sebagai pelestari budaya, contohnya seperti upacara 

tradisi nadran yang hingga saat ini masih dilakukan masyarakat nelayan. Oleh sebab 

itu, Pihak Keraton, pemerintahan Kota Cirebon dan Masyarakat meyakini dengan 

adanya upacara tradisi nadran di Kota Cirebon telah membantu dalam upaya 

menanamkan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Solidaritas masyarakat pesisir 

dapat terbentuk, ketika nilai-nilai sosial yang terkandung di dalam tradisi nadran 

dapat diimplementasikan, sehingga permasalahan yang mengarah pada disintegrasi 

sosial dan perpecahan dapat diminimalisir dengan adanya bentuk tindakan sosial yang 

didasari oleh nilai-nilai sosial. Sejalan dengan penjelasan dalam penelitian Lismiati 

(2015, hlm. 176) bahwa “dalam tradisi di Kampung Kuta Kota Ciamis juga terdapat 

nilai sosial dan budaya, yang diyakini oleh masyarakat, sehingga dapat menjaga dan 

melestarikan tradisi”. Maka dari itu, berdasarkan pemaparan latar belakang, peneliti 

ingin mengetahui, mengkaji, serta memahami mengenai proses pelaksanaan upacara 

tradisi nadran dan nilai-nilai sosial dalam upacara tradisi nadran yang dapat 

membentuk solidaritas masyarakat nelayan. Dengan demikian, judul penelitian ini 

adalah “Nilai-nilai Sosial Upacara Tradisi Nadran sebagai Bentuk Solidairtas 

Masyarakat Nelayan di Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota 

Cirebon”. 
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah penelitian di atas, maka penulis 

mengajukan tiga rumusan masalah pokok dalam bentuk pertanyaan, yaitu: 

1) Bagaimana pelaksanaan tradisi nadran masyarakat nelayan di Kelurahan 

Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon? 

2) Apa saja nilai-nilai sosial yang terkandung dalam tradisi nadran masyarakat 

nelayan di Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon? 

3) Bagaimana nilai sosial yang terkandung dalam tradisi nadran dapat 

membentuk solidaritas masyarakat nelayan Kelurahan Kesenden, 

Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon pada tradisi nadran? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum Penelitian 

Tujuan secara umum dalam penelitian ini adalah untuk menambah wawasan 

pengetahuan tentang nilai-nilai sosial upacara tradisi nadran sebagai bentuk 

solidaritas sosial pada masyarakat nelayan yang ada di wilayah Kota Cirebon. 

1.3.2 Tujuan Khusus Penelitian  

a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi nadran pada masyarakat 

nelayan di Kota Cirebon. 

b. Untuk menganalisis nilai-nilai sosial yang terkandung dalam tradisi nadran 

pada masyarakat nelayan.  

c. Untuk menganalisis korelasi dari fungsi nilai-nilai sosial dalam tradisi 

nadran yang dapat membentuk solidaritas masyarakat nelayan di Kota 

Cirebon. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis Penelitian 

Secara teoritis hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk menambah 

pengethauan dan wawasan tentang nilai-nilai sosial dalam tradisi nadran yang dapat 

menumbuhkan solidaritas sosial pada masyarakat pesisir di Kota Cirebon. 

 

1.4.2 Manfaat Khusus Penelitian 

a. Peneliti 

Penelitian dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang nilai-nilai 

filosofi yang terkandung dalam Tradisi nadran, khususnya, pada nilai-nilai 

sosial yang dapat menumbuhkan solidaritas sosial pada masyarakat pesisir di 

Kota Cirebon. 

b. Masyarakat Pesisir dan Luar Cirebon  

Untuk bahan referensi dan sumber informasi bagi masyarakat di luar Kota 

Cirebon yang ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang Tradisi nadran dan 

Budayawan. 

c. UPI 

Memberikan saran dan masukan untuk menambah bahan kajian dalam bidang 

pendidikan dan ilmu sosial, khususnya pendidikan sosiologi. 

1.5 Struktur Organisasi Penelitian 

Sistematika penulisan skripsi disesuaikan dengan “Peraturan Rektor Universitas 

Pendidikan Indonesia nomor 6411/UN40/HK/2016 tentang sistematika penulisan 

yang diatur dalam Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia” 

(http://repository.upi.edu/). Oleh karena itu, penulisan dan penyusunan skripsi harus 

menyesuaikan dengan sistematik penulisan skripsi yang terdiri dari lima Bab, yaitu: 

Tabel 1.1  

Struktur Organisasi Penelitian 

STRUKTUR ORGANISASI SKRIPSI 

http://repository.upi.edu/
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BAB I  
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 
1.2 Rumusan Masalah 
1.3 Tujuan  
1.4 Manfaat 
1.5 Struktur Organisasi Penulisan Skripsi 

BAB II  
KAJIAN TEORI 

2.1 Nilai Sosial 
2.2 Konsep Tradisi 
2.3 Konsep Masyarakat Nelayan 
2.4 Konsep Solidaritas 
2.5 Teori Struktural Fungsionalisme 
2.6 Penelitian Terdahulu 
2.7 Alur Pikir Penelitian  
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STRUKTUR ORGANISASI SKRIPSI 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 
3.2 Lokasi 
3.3 Instrumen Penelitian 
3.4 Informan 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
3.6 Teknik Analisis Data 
3.7 Validitas Data 
3.8 Isu Etik 

BAB IV 
TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran umum 
4.2 Kondisi Sosial Ekonomi 
4.3 Sejarah Tradisi Nadran 
4.4. Temuan Penelitian 
4.5 Pembahasan 

BAB V  
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN 

REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 
5.2 Implikasi 
5.3 Rekomendasi 

 


