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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

Setelah peneliti mendeskripsikan bab I mengenai pendahuluan, bab II 

membahas kajian teori, bab III penggunaan metode penelitian, dan bab IV 

mendeskripsikan hasil temuan serta pembahasan. Maka dari itu, kemudian peneliti 

masuk pada bab V yang mendeskripsikan kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi 

penelitian.  

5.1 Kesimpulan  

5.1.1 Kesimpulan Umum Penelitian 

Tradisi nadran masyarakat nelayan di Kota Cirebon merupakan kebiasaan 

masyarakat nelayan dalam merepresentasikan rasa syukur terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa, sehingga masyarakat nelayan masih melaksanakan dan menjaganya 

dengan melestarikan tradisi nadran pada generasi muda masyarakat nelayan 

selanjutnya, maka eksistensi tradisi nadran sampai saat ini masih dilaksanakan dan 

terjaga. Kelompok masyarakat yang terdiri dari setiap individu (manusia) tidak akan 

terlepas dari kebudayaan, begitupun dengan kelompok masyarakat nelayan 

Samadikun selatan yang sampai saat ini masih melestarikan tradisi nadran. Namun, 

konsep tradisi nadran sendiri lambat laun telah terjadi perubahan.  Fase perubahan 

terjadi ketika agama Islam berkembang di wilayah pulau Jawa dan oleh para wali 

tradisi nadran dijadikan sebagai cara untuk menyebarkan syariat Islam pada 

masyarakat nelayan di Kota Cirebon, sehingga nadran mengalami sinkrentisme, yaitu 

bentuk perpaduan antara budaya dan agama, maka saat ini masyarakat nelayan 

meyakini dan mempercayai konsep tradisi nadran yang berlandaskan syariat Islam 

yang bentuk perwujudan rasa syukur masyarakat nelayan ditujukan kepada Allah 

Subhanahu Wa ta’ala, bukan lagi terhadap penguasa laut, seperti dewa.  

Ada beberapa tahapan dalam proses pelaksanaan tradisi nadran, yaitu sebelum 

pelaksanaan akan diselenggarakan, maka masyarakat nelayan Samadikun Selatan 

melakukan kegiatan musyawarah secara internal, yang dihadiri oleh Ketua Rukun 
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Nelayan, Ketua Rw, Pak Lurah, dan masyarakat nelayan, dengan membahas 

penentuan waktu pelaksanaan tradisi nadran pada masyarakat nelayan Samadikun 

Selatan. Sebelum musyawarah internal dilakukan oleh masyarakat nelayan beserta 

pihak lainnya, maka Ketua Rukun melakukan kordinasi terlebih dahulu dengan 

sesepuh masyarakat dan Kebayan dengan membahas penentuan waktu pelaksanaan 

tradisi nadran. Karena masyarakat nelayan berkeyakinan bahwa tradisi nadran 

ditentukan dengan perhitungan kalender Jawa (aboge). Kemudian, setelah ditetapkan 

tanggal pelaksanaan nadran, masyarakat nelayan memutuskan secara musyawarah 

dengan beberapa pihak lainnya juga, selain memutuskan waktu pelaksanaan nadran, 

masyarakat juga memusyawarahkan hal-hal lain seperti penentuan ketua hajat, 

Kebayan, pendanaan, dan rencana kegiatan nadran di wilayah Samadikun Selatan. 

Namun, untuk nadran tahun ini diselenggarakan secara bersama-sama dengan 

masyarakat nelayan lain yang ada di wilayah Kota Cirebon, sehingga masyarakat 

nelayan melakukan musyawarah secara eksternal dengan pihak-pihak yang terkait. 

Setelah musyawarah eksternal dilakukan, maka pada hari Sabtu tanggal 23 – 

September – 2017, tradisi nadran akan diselenggarakan dengan dikemas ke dalam 

bentuk festival yang bertemakan Festival Pesisir Kota Cirebon. Dengan demikian, 

rangkaian acara dalam Festival Pesisir, yaitu keempat masyarakat nelayan yang 

melaksanakan nadran berkumpul di depan Balai Kota Cirebon.  

Nilai dan norma dalam kehidupan masyarakat tidak akan pernah dapat 

terpisahkan, karena secara sosiologis manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat 

hidup sendiri tanpa bantuan individu lainnya, maka untuk memenuhi kebutuhan 

hidup individu membentuk kelompok sosial yang disebut dengan masyarakat. Dalam 

kehidupan sosial terdapat sistem nilai sosial, maka untuk merealisasikan nilai sosial 

membutuhkan norma sosial yang berperan sebagai tata tertib dalam mengatur 

tindakan sosial setiap individu masyarakat, maka masyarakat nelayan menjadikan 

nilai sebagai patokan untuk norma sosial masyarakat nelayan di wilayah Samadikun 

Selatan. Nilai-nilai sosial yang terkandung dalam tradisi nadran, yaitu diantaranya; 

(a) nilai religius yang terkandung dalam tradisi nadran, yaitu wujud rasa syukur 

kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas berkah dan nikmat dari hasil tangkapan 
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melaut. (b) nilai moral yang terdiri dari gotong royong, kerjasama, dan kepedulian. 

Selanjutnya, (c) nilai estetika dan (d) nilai kebenaran. Nilai sosial dalam tradisi 

nadran diyakini masyarakat nelayan di wilayah Samadikun Selatan, karena nelayan 

yang ada di wilayah Samadikun tergolong ke dalam nelayan tradisional yang masih 

mempertahankan tradisi nadran dan kegiatan saat melaut yang diwariskan dari nenek 

moyang terdahulu mereka. Maka dari itu, sampai saat ini masyarakat nelayan di 

wilayah Samadikun Selatan masih meyakini dan mempercayai nilai-nilai sosial yang 

terkandung dalam tradisi nadran, selain diyakini oleh masyarakat nelayan, nilai sosial 

juga sudah melembaga dan mendarah daging pada setiap individu masyarakat 

nelayan di wilayah Samadikun Selatan. Dengan demikian, dari hasil analisis 

menunjukan bahwa nilai sosial dapat membentuk solidaritas masyarakat nelayan di 

wilayah Samadikun Selatan, sehingga bentuk solidaritas masyarakat nelayan secara 

teoritis tegolong ke dalam bentuk solidaritas mekanik, yang sudah sedikit mengarah 

ke dalam bentuk solidaritas organik, tetapi konsensus nilai masih dipertahankan, 

sistem pembagian kerja tidak begitu tinggi, dan masih tergolong ke dalam kategori 

masyarakat nelayan tradisional, maka solidaritas yang terbentuk masih tergolong ke 

dalam tipe solidaritas mekanik.  

5.1.2 Kesimpulan Khusus Penelitian 

5.1.2.1 Proses pelaksanaan sedekah laut atau istilah kata lain yang di kenal oleh 

masyarakat nelayan di Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota 

Cirebon, yaitu tradisi nadran. Tradisi nadran merupakan tradisi peninggalan 

dari nenek moyang masyarakat nelayan di Kota Cirebon. Ada beberapa 

tahapan dalam proses pelaksanaan tradisi nadran, yaitu adanya musyawarah 

masyarakat dengan para sesepuh masyarakat nelayan. Kemudian, 

masyarakat menentukan hari untuk menggelar pelaksanaan nadranan, dalam 

menentukan hari dan tanggal diselenggarakannya tradisi, masyarakat 

menentukan dengan melihat kalender Jawa dan kalender Islam. Setelah 

ditentukan hari dan tangga, selanjutnya masyarakat menentukan pemangku 

hajat, kebaya (orang yang membacakan doa-doa ritus), menyusun 

kepanitiaan, dan mempersiapkan peralatan ritual, seperti getek dan isinya. 
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Sebelum dimulainya pelarungan sesajian (ancak), pada malam masyarakat 

melakukan tawasulan, tahlilan, dan yasinan. Hal tersebut merupakan ritual 

dalam tradisi nadran, yang memiliki makna dan tujuan untuk mensyukuri 

nikmat dan berkah yang telah diberikan, selain itu juga, untuk menyucikan 

sesajian yang besok akan dilarungkan ke laut. Namun, untuk saat ini nadran 

dilaksanakan secara serentak dengan kelompok masyarakat nelayan lainnya, 

yang ada di Kota Cirebon. Dengan demikian, nadran di tahun ini di kemas 

ke dalam bentuk festival pesisir Kota Cirebon. Maka dari itu, masyarakat 

mengarak ancak dari balai Kota Cirebon, sampai ke wilayah masing-masing 

untuk melarungkan ancak.  

5.1.2.2 Nilai-nilai sosial dalam tradisi nadran pada masyarakat nelayan di 

Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, yaitu nilai 

religius, nilai moral, seperti gotong-royong, kerja sama, dan kepedulian, 

selain itu juga, ada nilai estetika dan nilai kebenaran. Nilai sosial dalam 

tradisi nadran tergambarkan pada kegiatan masyarakat nelayan di proses 

pelaksanaan tradisi nadran. Selain dari itu, nilai sosial sudah melembaga 

pada setiap individu masyarakat nelayan, sehingga nilai-nilai sosial 

diimplikasikan juga pada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya.  

5.1.2.3 Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini 

mendapatkan hasil temuan bahwa nilai sosial yang terkandung dalam tradisi 

nadran dapat membentuk solidaritas pada masyarakat, sehingga 

menumbuhkan kesadaran sosial, terlihat dari adanya tindakan dan perilaku 

sosial dalam kegiatan tradisi nadran maupun kegiatan kemasyarakatan 

lainnya. Selain daripada itu, terlihat dari adanya bentuk kesadaran dalam 

rendahnya spesialisasi pembagian kerja, karena masyarakat nelayan 

mengenal istilah ”guyub” (bersama-sama), sehingga pembagian kerja kurang 

begitu terlihat, sedangkan untuk konsensus nilai-nilai sosial terlihat sangat 

menentukan individu dalam bertindak dan berperilaku sosial di lingkungan 

sekitarnya. 
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Dengan demikian, kesimpulan di atas merupakan jawaban dari rumusan 

masalah penelitian, yang telah dipaparkan pada bagian bab 1 pendahuluan. 

5.2 Implikasi  

Hasil dari penelitian ini dapat diimplikasikan oleh pendidik dalam mata 

pelajaran Sosiologi dan sebagai rekomendasi untuk pemerintahan dan peneliti 

selanjutnya. Adapun rekomendasi dan implikasi penelitian ini, sebagai berikut;  

5.2.1 Implikasi Terhadap Materi Sosiologi di Sekolah Menengah Akhir 

Implikasi penelitian pada pembelajaran sosiologi, yaitu untuk memperkaya 

kajian pada materi pembelajaran sosiologi tentang nilai-nilai sosial dalam tradisi 

nadran yang dapat membentuk solidaritas sosial pada masyarakat nelayan secara 

faktual kepada peserta didik di tingkat persekolahan menengah akhir (SMA), 

sehingga siswa dapat mengkaji dan menganalisis materi tentang nilai-nilai sosial 

dalam kehidupan sosial di lingkungan masyarakat sekitar dan di lingkungan 

sekolahnya. Kajian penelitian ini dapat menjadi bentuk representasi contoh 

pembahasan pada materi nilai sosial oleh pendidik pada saat proses pembelajaran di 

kelas, seperti dalam memberikan contoh nilai-nilai sosial yang ada pada sistem sosial 

masyarakat nelayan, yaitu dalam tradisi nadran. Dalam materi nilai sosial terbagai ke 

dalam subbab, yaitu menjelaskan tentang konsep nilai sosial, ciri-ciri nilai sosial, 

macam-macam nilai sosial, dan fungsi nilai sosial pada kehidupan masyarakat. 

Dengan demikian, peserta didik di persekolahan membahas nilai-nilai sosial dengan 

contoh materi yang disampaikan secara faktual dari kehidupan sosial masyarakat 

berbeda akan menambah ilmu pengetahuan siswa tentang budaya masyarakat lain, 

sehingga siswa dapat menanamkan sikap dan perilaku yang baik dalam lingkungan di 

sekitar. Selain itu, pembelajaran materi nilai-nilai sosial secara tidak langsung akan 

menumbuhkan rasa kepedulian sosial dari peserta didik terhadap lingkungan 

sekitarnya dan di lingkungan persekolahan.  

Pembelajaran sosiologi di persekolahan tidak hanya memberikan wawasan dan 

pemahaman secara pengetahuan saja, tetapi harus memberikan pemahaman-
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pemahaman dalam aspek afektif dan psikomotorik peserta didik. Oleh sebab itu, 

pendidik harus dapat menyampaikan materi nilai sosial secara faktual dalam proses 

pembelajaran sosiologi di kelas. Selain itu juga, untuk saat ini penetapan kurikulum 

di persekolahan sudah menggunakan kurikulum 2013, yang mana harapan dan tujuan 

kurikulum tersebut mengharapkan pendidikan harus membentuk karakter pada setiap 

individu peserta didik, maka dalam kurikulum 2013 menekankan pada proses 

pembelajaran student center, yaitu peserta didik dituntut aktif dalam proses 

pembelajaran sosiologi dan dituntut juga harus memiliki sikap responsif terhadap 

fenomena sosial di sekitar. Dengan demikian, pendidik harus lebih kreatif dan 

inovatif dalam memberikan materi pembelajaran sosiologi di kelas, karena 

pembelajaran sosiologi selain untuk memahami kehidupan masyarakat, peserta didik 

juga dituntut memiliki sikap responsif terhadap fenomena sosial yang ada di sekitar. 

Selain itu juga, pembelajaran sosiologi dalam materi nilai-nilai sosial harus mengacu 

pada kompetensi dasar dan kompetensi inti dalam kurikulum pendidikan 2013, 

supaya design pembelajaran akan lebih jelas, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik.  

5.3 Rekomendasi Penelitian 

5.3.1 Rekomendasi Bagi Prodi Pendidikan Sosiologi 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menambah referensi kajian pada 

bidang keilmuan pendidikan Sosiologi berkenaan dengan materi pelajaran Sosiologi 

di persekolahan Menengah Akhir (SMA), yaitu mengenai materi nilai-nilai sosial dan 

norma sosial. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai nilai-nilai 

sosial dalam tradisi nadran sebagai bentuk solidaritas masyarakat nelayan di wilayah 

Samadikun Selatan Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Selain 

itu juga, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan informasi dan wawasan pada 

setiap mahasiswa Pendidikan Sosiologi. 

5.3.2 Rekomendasi Bagi Pemerintahan Kelurahan Kesenden dan Kota Cirebon 

Pemerintah harus lebih memperhatikan masyarakat tidak hanya dalam segi 

pertumbuhan ekonomi saja, tetapi pemerintahan Kelurahan Kesenden harus lebih 
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memperhatikan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat nelayan di wilayah 

Samadikun Selatan. Perhatian yang diharapkan masyarakat adalah adanya bentuk 

dukungan dalam pelestarian tradisi nadran, yaitu dengan ikut berperan aktif dalam 

pelestarian nilai-nilai tradisi yang terkandung dalam tradisi nadran pada masyarakat 

nelayan, khususnya generasi muda. Sementara untuk pemerintahan Kota Cirebon 

harapan dari masyarakat nelayan adalah mengharapkan peran pemerintahan Kota 

Cirebon untuk memperhatikan kebudayaan yang dimiliki masyarakat nelayan, yaitu 

tradisi nadran. Selain itu juga, masyarakat nelayan mengharapkan peran 

pemerintahan juga aktif dalam sosialisasi nilai-nilai tradisi nadran, seperti nilai 

sosial, nilai budaya, dan nilai agama.  

5.3.3 Bagi Masyarakat Nelayan dan Masyarakat Lain di Kota Cirebon 

Adanya karya tulis ini untuk memudahkan masyarakat nelayan dalam 

menambah wawasan pengetahuannya tentang tradisi nadran, selain itu juga dapat 

digunakan sebagai referensi untuk masyarakat lainnya yang ada di Kota Cirebon atau 

di luar Cirebon, sehingga peneliti mengkaji nilai-nilai sosial yang terkandung pada 

tradisi nadran sebagai bentuk solidaritas masyarakat nelayan dengan sudut pandang 

sosiologi dan pendidikan. Dengan demikian, kajian penelitian ini melihat lebih jauh 

tentang tradisi nadran di wilayah Samadikun Selatan, mungkin ada sebagian 

masyarakat nelayan atau masyarakat di kota lain yang ingin mengetahui tentang 

kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat nelayan di Kota Cirebon.  

5.3.4 Rekomendasi Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan, agar mengkaji nilai-nilai sosial tradisi 

nadran tidak hanya dari sudut pandang solidaritas masyarakat nelayan saja, tetapi 

dari sudut pandang teori lain, seperti dari sudut pandang ekonomi, pendidikan, dan 

teori-teori sosial lainnya. Selain itu juga, peneliti selanjutnya dapat melakukan 

penelitian dengan menggunakan teori Solidaritas sosial di dalam ranah pemerintahan, 

masyarakat lain, dan ranah lainnya.  

 

 


