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Abstrak 

Skripsi ini menjelaskan tentang salah satu upacara riual yang masih dilakukan oleh  

masarakat Sunda, yaitu upacara adat sedekah bumi dengan maksud untuk mengucapkan rasa 

syukur dan terima kasih kepada Allah SWT atas segala limpahan hasil bumi kepada 

masarakat Désa Cibuntu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1), asal 

muasal upacara adat sedekah bumi, (2) pelaksanaan upacara adat sedekah bumi, (3) ajén 

sosial dina upacara adat sedekah bumi, (4) larapna hasil panalungtikan pikeun bahan 

pangajaran maca artikel di SMA kelas XII. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif, dengan menggunakan teknik telaah pustaka, observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yang pertama, adanya deskripsi 

mengenai upacara adat sedekah bumi; ke-dua adanya pelaksanaan upacara adat sedekah 

bumi meliputi tiga tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, dan sesudah pelaksanaan. Ketiga 

dalam upacara adat sedekah bumi ditemukan ada 116 nilai sosial yang meliputi nilai sosial 

gotong royong ada 14, kekeluargaan ada 8, silaturahmi 13, saling menolong 7, saling 

menghargai 12, silih asah 4, silih asih 7, silih asuh 3, saling membutuhkan aya 14, silih 

mengingatkan 8, kekompakan 10, étika/sopan santun 14, dan saling menyisihkan ada 2; ke-

empat hasil dari penelitian ini bisa dijadikan bahan pembelajaran membaca artikel di SMA 

kelas XII, untuk menambah pengetahuan siswa mengenai tradisi yang terdapat di daerahnya. 

Selain itu nilai-nilai yang terkandung dalam upacara ini dapat dijadikan sebagai pedoman 

dalam kehidupan bermasyarakat.   

 

Kata Kunci: nilai sosial, upacara adat sedekah bumi, pembelajaran membaca artikel  
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Abstract 

This research describe about of ritual ceremonies has still doing by some Sundanese poeple, 

that is tradition of sedekah bumi ceremonies which aim to ask for gratitude and thanks to Gods  

for all overflow result of the erath to Cibuntu village community. This research is aim to 

describe: (1) history sedekah bumi ceremony, (2) execution of sedekah bumi ceremony, (3) 

sosial value of sedekah bumi ceremony, (4) implications of the research as learning materials 

to read articles in Senior High School grade XII. The method used in this research is 

descriptive qualitative method with literature review  technique, observation, interview, and 

documentation. Instruments used are interviews guides. The result of this research are, the 

first is the description of sedekah bumi ceremony; the second is the implementation of sedekah 

bumi ceremoy which includes the preparation, execution, and post implementation. The third 

in sedeka bumi ceremony found 116 social value that include 14 social value mutual 

cooperation, kinship, In sedekah bumi ceremony found; fifth, the result of this result of this 

research can be used as learning materials to read articles in Senior High School grade XII 

to increase their knowledge towards about culture that are in their area. In addition, the values 

that contain in this ceremony can be used as guidance in life and society.  

 

Key words: Social Value, sedekah bumi ceremony, laerning in reading articles. 
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Manusia adalah makhluk sosial, 

artinya makhluk yang selalu bergantung 

pada manusia lain dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Herimanto (2010, hlm. 

44) bahwa kodratnya manusia selamanya 

akan hidup bersama. Manusia adalah 

makhluk yang diberi akal dan pkiran. 

Dengan adanya akal dan pikiran manusia 

mampu menciptakan macam-macam 

karya sebagai hasil budaya. Ini (akal dan 

pikiran) yang menyebabkan bahwa 

manusia berbeda dengan makhluk lainnya.   

Karena manusia mempunyai 

kemampuan daya, seperti akal, rasa, dan 

pikiran, salah satu hasil kemampuan 

pikiran yang diciptakan oleh manusia 

yaitu kebudayaan.  

Kebudayaan adalah kebiasaan 

suatu masyarakat yang diwariskan secara 

turun-temurun dari generasi ke generasi. 

Menurut E.B Tylor (dalam Rachmat, 

2003, hlm. 6) menjelaskan bahwa 

kebudayaan adalah seluruh pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum 

adat, dan kebiasaan yang dimiliki dan 

diwariskan oleh manusia selaku anggota 

masyarakat tertentu. Adat istiadat salah 

satunya diwujudkan dalam bentuk upacara 

tradisional.   

Pada hakikatnya upacara adat adalah 

wujud interaksi antara manusia dan 

Tuhan, manusia dan alamnya, serta 

manusia dan pribadinya. Upacara adat 

Sunda yang biasa dilakukan oleh 

masyarakat Sunda banyak sekali jenis dan 

bentuknya, sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Hasan Mustappa dan 

Atik Soepandi dina Hufad (2005, hlm. 

130), yaitu:  

1)Selametan yang berkaitan 

dengan anak; 2) pernikahan; 

3) selametan sekitar usaha 

pertanian; 4) selametan 

sekitar rumah atau tempat 

tinggal; 5) penolak bala atau 

malapetaka; 6) selametan 

sekitar bulan dan hari-hari 

penting; 7) sekitar keinginan 

husus; 8) mencari kekayaan 

dunia; 9) (black magic)- 

santét- pélét; 10) 

perhitungan waktu (hari, 

bulan, weton); 11) kesukaan, 

kesenangan, hobi tertentu, 

dan 12) selametan sekitar 

kematian.   

Setiap daerah memiliki tradisi  

masing-masing yang membedakan jati diri 

dan suku bangsa lainnya. Sebagaimana 

yang tercantum dalam pribahasa Sunda 

ciri sabumi cara sadésa, bahwa  ciri 

khusus dalam kebudayaan dapat terlihat 

pada kehidupan yang berbeda, tetapi bisa 

saja masyarakat menganut tema budaya 

yang khusus (Koentjaraningrat, 1990, kc. 

263).  

Banyak sekali kekayaan tradisi yang 

dimiliki oleh masyarakat Sunda, salah 

satunya tradisi yang ada di Kabupaten 

Kuningan. Kuningan adalah salah satu 

daerah yang ada di Jawa barat yang 

memiliki tradisi yang masih dilakukan 

oleh masyarakat. Tradisi yang masih ada 

tersebut yaitu upacara adat sedekah bumi. 

Upacara adat sedekah bumi adalah 

salah satu upacara tradisi yang 

dilaksanakan di Desa Cibuntu yang 

sifatnya turun temurun. Menurut 

Amangkurat (wawancara tanggal 17 

Oktober 2016) kata sedekah bumi berasal 

dari kata sedekah dan bumi. Sedekah 

artinya memberi atau mengeluarkan (uang 
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atau barang dengan ikllas untuk 

kepentingan orang lain), sedangkan bumi 

artinya ciptaan Tuhan, sebagai tempat 

tinggalnya manusia selaku makhluk yang 

mengelola bumi. Jadi sedekah bumi 

adalah kegiatan upacara sebagai bentuk 

rasa syukur masyarakat kepada Tuhan-

Nya, selaku dzat yang telah menciptakan 

bumi.  

Untuk mengetahui tentang upacara 

adat sedekah bumi serta nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya, penelitian ini 

menggunakan  pendekatan nilai sosial 

Marzali (2005, hlm. 154). Menurut 

Liliweri (2014, hlm.55) nilai adalah ide-

ide mengenai apa yang dianggap benar, 

baik, dan adil. Sedangkan menurut 

Sujarwa  (2011, hlm.288), secara 

etimologi, istilah sosial berasal dari 

bahasa Latin yaitu ‘socius’ yang artinya 

pertemanan, hubungan. Kesimpulannya 

nilai sosial yaitu nilai yang dianut oleh 

suatu masyarakat sebagai petunjuk 

mengenai apa yang diaggap benar dan apa 

yang dianggap buruk, benar atau salah, 

sesuai atau tidaknya tingkah laku 

seseorang dalam kehidupannya dan dapat 

diterima dengan lapang oleh 

masyarakatnya. Hal ini hampir sesuai 

dengan pendapat Setiadi dan Kolip (2011, 

hlm. 6) yang menjelaskan bahwa nilai 

sosial adalah suatu hal yang dianggap 

baik, sesuai, dan layak yang 

keberadaannya dicita-citakan dan 

diinginkan oleh semua orang, sampai 

manusia sebagai makhluk sosial bisa dapat 

mempunyai hubungan dengan manusia 

lainnya.  

Untuk memperkenalkan kembali 

tradisi upacara adat sedekah bumi agar 

tidak punah, salah satunya yaitu melalui 

pendidikan. Pendidikan mempunyai 

fungsi yang sangat penting untuk 

mewariskan nilai-nilai budaya yang dari 

satu generasi ke generasi selanjutnya.  Hal 

ini sesuai dengan pendapat Kosasih (1989, 

hlm. 1) yang menyebutkan bahwa 

pendidikan itu khususnya pengajaran 

budaya, merupakan usaha sadar untuk 

mencapai tujuan pada pemusatan perubahan 

tingkah laku siswa.          Dalam proses 

pembelajaran, peran guru dan siswa 

sangat penting. Guru sebagai subjek 

dalam proses pembelajaran mempunyai 

peran dan fungsi untuk menarik minat 

siswa agar mempunyai rasa bangga, 

menjaga, dan melestarikan kebudayaan. 

Tujuannya tentu agar siswa mempunyai 

sikap yang positif. Selain itu, tujuan 

pembelajaran dapat tercapai jika guru 

terampil dalam memilih bahan ajar, 

terampil dalam milih dan menganalisis 

buku sumber yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, serat dapat menentukan 

tingkat kemampuan siswa sesuai dengan 

waktu yang disediakan. 

Setelah mengamati penelitian-

penelitian yang dilaksanakan di 

Departemen Pendidikan Bahasa Daerah, 

terdapat persamaan dalam bentuk tradisi 

yang ditelitinya, tetapi objek yang diteliti 

dalam penelitian ini berbeda. Oleh karena 

itu, penelitian yang berjudul “Ajén Sosial 

dina Upacara Adat Sedekah Bumi di Désa 

Cibuntu Kecamatan Pasawahan 

Kabupatén Kuningan pikeun Bahan 

Pangajaran Maca Artikel Budaya di 

SMA” perlu dilaksanakan agar upacara 

adat sedekah bumi bisa dikenal dan dijaga 

oleh masyarakat terutama para pemuda 

selaku generasi yang menjadi penentu 

hidup matinya tradisi. Salah satu cara 

untuk memperkenalkan upacara adat 

sedekah bumi yaitu dengan cara 

pendidikan formal di sekolah. Selain dari 

menyampaikan informasi, penelitian ini 

diharapkan bisa menjadi pangdeudeul 

untuk pengetahuan siswa, agar siswa 

mengetahui dan mengenal terhadap 
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upacara adat sedekah bumi, serta nilai-

nilai yang terkandung di dalamnya.  

 

 

 

 

METODE 

Metode penelitian adalah cara 

ilmiah untuk mendapatkan data yang 

mempunyai tujuan dan manfaat tertentu 

(Sugiyono, 2011, hlm. 3). Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif, artinya data hasil 

penelitian dianalisis sampai mendapatkan 

kesimpulan. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  

Penelitian kualitatif biasanya 

disebut juga penelitian naturalistik, karena 

penelitiannya berpusat pada keadaan yang 

sifatnya alamiah (natural setting). Hal ini 

selaras dengan pendapat Sugiyono (2011, 

hlm. 8-9) yang menyebutkan bahwa 

metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berdasar pada falsafah 

postpostivisme, digunakan untuk meneliti 

suatu kondisi alamiah, dimana peneliti 

menjadi kunci dari instrumen 

penelitiannya, teknik mengumpulkan data 

dilakukan secara triangulasi (gabungan),  

analisis data mempunyai sifat induktif/ 

kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih cenderung pada makna dari pada 

generelisasi.  

Desain penelitian yang dirancang 

dalam penelitian ini secara umum yaitu: 

persiapan, pelaksanaan, pengumpulan 

data, analisis data, dan menyusun laporan 

dari hasil penelitian. Pada penelitian ini, 

instrumen yang digunakan yaitu telaah 

pustaka, observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah, (1) 

data dari sesepuh, (2) data dari pihak desa, 

untuk mendapatkan data mengenai 

gambaran umum/ profil tempat yang 

dijadikan lokasi penelitian, (3) data dari 

pihak pemerintahan Kabupatén Kuningan 

yaitu DISPARBUD Kab. Kuningan, (4) 

dan data dari beberapa masyarakat di Désa 

Cibuntu yang mengetahui terhadap 

upacara adat sedekah bumi. 

Data-data yang dikumpulkan oleh 

beberapa tekhnik di atas, selanjutnya 

diolah dan dianalisis. Analisis data yaitu 

usaha memaparkan data jadi beberapa 

bagian, sampai pada susunan bentuk yang 

sudah dijelaskan dapat terlihat jelas dan 

dapat dimengerti (Satori jeung Komariah, 

2010, hlm.97). Adapun hasil data pada 

penelitian ini adalah: sejarah, 

pelaksanaan, nilai sosial dalam upacara 

adat seekah bumi, serta mengaitkan 

dengan pembelajaran yang ada di Sekolah.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN   

Sedekah bumi untuk masyarakat 

Désa Cibuntu tentu kegiatan yang sudah 

tidak aneh, karena masyarakatnya sudah 

rutin melaksanakan kegiatan ini pada 

setiap tahunnya. Sedekah bumi sudah ada 

sejak zaman dahulu, (kurang lebih dari 

tahun 1940-an), tetapi karena pada saat itu 

berada pd zaman penjajahan, upacara ini 

tidak pernah dilaksanakan lagi. Hilang dan 

tidak dilaksanakan oleh masyarakat Désa 

Cibuntu. Pada tahun 2012, tokoh 

msyarakat Désa Cibuntu yang diketuain 

oleh Ki Amangkurat, mempunyai ide 

untuk melaksanakan kembali upacara adat 

sedekah bumi. Pertama kali 

berlangsungnya kegiatan ini pada tahun 

2012 berbarengan dengan launching désa 

wisata. 

Menurut Amangkurat (wawancara 

tanggal 17 Oktober 2016) kata sedekah 

bumi berasal dari kata sedekah dan bumi. 
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Sedekah artinya memberi atau 

mengeluarkan (uang atau barang dengan 

ikllas untuk kepentingan orang lain), 

sedangkan bumi artinya ciptaan Tuhan, 

sebagai tempat tinggalnya manusia selaku 

makhluk yang mengelola bumi. Jadi 

sedekah bumi adalah kegiatan upacara 

sebagai bentuk rasa syukur masyarakat 

kepada Tuhan-Nya, selaku dzat yang telah 

menciptakan bumi.    

Setiap upacara memiliki tujuan 

yang ingin dicapai, baik itu dalam tradisi 

yang berupa kesenian ataupun tradisi yang 

diungkapkan dalam sebuah upacara, 

termasuk dalam upacara adat sedekah 

bumi. Upacara ini dilaksanakan pada saat 

akan memulai musim bertanam, agar 

diberikan kelancaran dan hasil yang 

memuaskan (berlimpah). 

Selain mempunyai tujuan tertentu, 

suatu tradisi juga mempunyai fungsi yang 

tidak akan bisa dipisahkan dari tradisi itu 

sendiri. Rostiati, dkk. (dalam Nugraha, 

2011, hlm. 26) menyebutkan bahwa 

upacara adat mempunyai tiga fungsi, yaitu 

fungsi spiritual, fungsi sosial, dan fungsi 

untuk perkembangan pariwisata.  

Menurut Amangkurat 

(wawancara, 17 Oktober 2016), upacara 

adat sedekah bumi memiliki fungsi 

sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah 

swt. Selain dari itu, upacara ini sebagai 

media untuk meminta pertolongan agar 

Désa Cibuntu selamanya  diberikan 

kesuburan tanah, air, agar panen yang 

akan datang akan mendapatkan hasil yang 

lebih melimpah.  

Berdasarkan pada hasil 

wawancara di atas, upacara adat sedekah 

bumi memiliki tujuan seperti di bawah ini.  

1) Sarana untuk melaksanakan 

pemujaan kepada Tuhan yang telh 

menciptakan bumi alm beserta isinya.  

2) Untuk mencurahkan rasa syukur 

karena telah diberikan kenikmatan 

oleh Tuhan, baik nikmat kecil atau 

nikmat besar. Utamanya dari 

kenikmatan segala hasil bumi.  

3) Untuk melestarikan budaya dari para 

leluhur. 

4) Untuk mempererat tali silaturahmi 

antar warga Désa Cibuntu.  

5) Menumbuhkan ikon budaya sebagai 

jati diri msarakat Désa Cibuntu.  

6) Menumbuhkan rasa semangat dan 

menumbuhkan jiwa gotong royong 

masarakat Désa Cibuntu.  

Pelaksanaan Upacara Adat Sedekah 

Bumi  

Secara umum, upacara adat 

sedekah bumi dibagi menjadi tiga tahap, 

yaitu: pelaksanaan sebelum upacara, 

pelaksanaan berlangsungnya upacara, dan 

pelaksanaan setelah upacara.  

Berdasarkan hasil observasi 

tanggal 14 Oktober 2016 yang dilakukan 

pada saat sebelum melaksanakan upacara 

adat sedekah bumi yaitu: 1) Ngariksa 

Désa Miresik Nagri, artinya gotong 

royong untuk menciptakan lingkungan 

bersih dan sehat, agar para tamu yang 

datang merasa betah tumaninah; 2) 

membersihkan mata air, agar air atau 

tempat keluarnya mata air tidak kotor, jika 

mata air sudah bersih, airnya akan 

dimasukan ke dalam kendi yang nantinya 

air tersebut akan disiramkan pada bibit 

padi; 3) ziarah, kegiatan ini tujuannya 

untuk tanda penghormatan kepada leluhur 

dengan cara mendo’akan almarhum/ 

almarhumah agar mendapat kenikmatan di 

alam yang abadi; dan 4) pawai obor yaitu 

kegiatan keliling desa yang dilaksanakan 

pada malam hari sebelum esoknya 

pelaksanaan upacara adat sedekah bumi, 

yang dilaksanakan oleh seluruh 

masyarakat tujuannya untuk meramaikan 

atau menyambut upacara adat sedekah 

bumi.  

Pada saat persiapan, seluruh 

masyarakat menyiapkan bahan-bahan 
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yang akan digunakan dalam upacara adat 

sedekah bumi, ditemukan adanya 

peralatan dan makanan yang disiapkan 

dalam upacara yaitu: kereta kencana, 

umbul-umbul, téténong, katung, takir, 

boboko, kendi, air, obor, waditra, paré 

geugeusan, kambing, tumpeng, bakakak, 

dan buah-buahan.  

Pelaksanaan upacara adat sedekah 

bumi dilaksanakan mulai pukul 08.00, 

seluruh masyarakat berkumpul di depan 

Balai Désa dan melaksanakan helaran 

terlebih dahulu sampai lapangan 

Sidarangdan. Setelah sampai di lapangan 

tempat upacara adat dilaksanakan, 

masyarakat diatur untuk memasuki 

lapangan dengan urutan setiap RT. Saat 

masyarakat sudah duduk rapih, acara 

diawali dengan sambutan dari ketua 

panitia, dilanjutkan dengan sambutan dari 

wakil aparat désa, kemudian sambutan 

dari Bupati Kuningan sebagai perwakilan 

dari pemerintahan. Setelah sambutan, 

rangkaian dalam upacara adat sedekah 

bumi yaitu menyiramkan air pada bibit 

padi, air yang diambil dari sumber air 

disiramkan pada bibit padi oleh Bupati 

Kuningan, dengan harapan panen yang 

akan datang semoga mendatangkan hasil 

yang lebih melimpah.  

Setelah menyiramkan air pada 

bibit padi, dilanjutkan pada kegiatan 

memotong tumpeng yang dilaksanakan 

oleh wakil dari Tri Sakti, yang disajikan 

pada piring selanjutnya diberikan kepada 

wakil dari desa Cibuntu. Setelah seluruh 

rangkaian acara dilaksanakan, lalu 

diakhiri dengan mkan bersama seluruh 

masyarakat.  

Setelah pelaksanaan upacara atau 

kegiatan inti selesai dilaksanakan, 

masyarakat mengadakan acara hiburan 

yang dilaksanakan di lapangan 

sidarangdan. Acara hiburan dilaksanakan 

pada malam hari. Pada acara hiburan, ada 

beberapa pertunjukan kesenian Sunda 

yang ditampilkan, seperti angklung, 

rampak sekar, rampak tari, dll. Acara 

hiburan ini pun merupakan mengakhiri 

atau menutup acara sedekah bumi.  

Dari pelaksanaan upacara adat 

sedekah bumi, penelitian dilanjutkan pada 

analisis nilai sosial. Menurut Marzali 

(2005, hlm. 154) bahwa ajén kultural 

dasar masyarakat Indonesia yaitu gotong 

royong. Sedangkan nilai sosial lain yang 

ada di masyarakat seperti kekeluargaan, 

saling menolong, merupakan konsep yang 

erat kaitannya dengan gotong royong. 

Selain itu, nilai yang ada di masyarakat 

adalah silaturahmi, saling menghargai, 

silih asah, silih asih, silih asuh, saling 

membutuhkan, kekompakan, étika/ sopan 

santun, saling mengingatkan, dan saling 

memberi.  

Nilai sosial yang ditemukan dalam 

upacara adat sedekah bumi yaitu ada 116 

nilai sosial, yang terdiri dari nilai sosial 

gotong royong ada 14, kekeluargaan ada 

8, silaturahmi 13, saling menolong 7, 

saling menghargai 12, silih asah 4, silih 

asih 7, silih asuh 3, saling membutuhkkan 

ada 14, saling mengingatkan 8, 

kekompakan 10, étika/sopan santun 14, 

dan saling memberi ada 2.  

Nilai sosial di atas diterapkan pada 

kegiatan atau rangkaian pada upacara adat 

sedekah bumi, seperti Ajén sosial di luhur 

dilarapkeun kana paripolah atawa 

runtuyan dina upacara adat sedekah bumi, 

saperti  ngariksa désa miresik nagri, 

membersihkan mata air, ziarah, ngadu’a, 

menyiapkan alat dan bahan, pawai obor, 

helaran, menyiramkan air pada bibit padi, 

memotong tumpeng, makan bersama dan 

hiburan. Adapun secara rincinya, seperti 

di bawah ini. 

Pertama, nilai sosial gotong 

royong. Gotong royong merupakan sifat 

sosial manusia dalam kehidupan sehari-

hari. Manusia tidak bisa hidup sendiri, hal 

ini terdapat pada saat memulai persiapan, 

pelaksanaan upacara, sampai setelah 
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upacara. Nilai sosial gotong royong pada 

upacara adat sedekah bumi ada 14, dari 

jumlah keseluruhan adalah 116. Jika 

dipersenkan menjadi 12%. Nilai gotong 

royong merupakan nilai yang sangat 

tinggi, karena nilai gotong royong 

merupakan nilai yang sangat dibutuhkan 

dalam kehidupan bermasyarakat.  

 

Kedua, nilai sosial kekeluargaan. 

Keluarga adalah organisasi sosial terkecil 

dan paling pertama. Nilai sosial 

kekeluargaan adalah hubungan yang 

diciptakan oleh antar manusia dalam 

kehidupannya yang menimbulkan rasa 

saling menyayangi. Berdasarkan hasil 

penelitian, nilai kekeluargaan jumlahnya 

ada 8 dari keseluruhan 116, jika 

dipersenkan menjadi 6,8%. Ini termasuk 

baik, karena terdapat lebih dari 

setengahnya  jumlah keseluruhan. 

Ketiga, nilai sosial silaturahmi. 

Silaturahmi memiliki sifat sunnah, dan 

kegiatan ini sangat dianjurkan oleh 

Rasulluloh. Dengan adanya kegiatan 

sedekah bumi, silaturahmi dapat lebih 

mudah. Silaturahmi pun terlihat dari 

mulai persiapan sampai berlangsung dan 

setelah upacara sedekah bumi, ketika 

bersalaman satu dengan yang lain, saling 

mencurahkan rindu, ngobrol dll. Dari 

silaturahmi secara tidak langsung 

masyarakat bisa memenuhi 

kebutuhannya. Berdasarkan pada hasil 

penelitian, nilai silaturahmi terdapat 13 

dari nilai keseluruhan 116, jika 

dipersenkan jadi 11,2%. Baik sekali, 

karena pada setiap kegiatan terdapat nilai 

silaturahmi.  

Keempat, nilai sosial saling 

menolong. Saling tolong menolong tentu 

ada dalam kehidupan bermasyarakat. 

Sebab manusia selaku makhluk sosial 

tidak bisa hidup sendiri, pasti 

membutuhkan oranglain untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk 

menumbuhkan masyarakat yang 

harmonis, bisa ditunjukkan ketika ada 

anggota masyarakat yang sedang 

kesusahan, anggota masyarakat lainnya 

akan membantu. Nilai saling menolong 

pada upacara adat sedekah bumi ada 7 

dari jumlah keseluruhan 116, jika 

dipersenkan menjadi 6%. Ini merupakan 

jumlah nilai yang baik, karena jika 

memperhatikan kedidupan di kampung, 

solidaritasnya sangat tinggi.  Sesama 

manusia selalu memberikan pertolongan 

bila ada yang membutuhkan.  

Kelima, nilai sosial saling 

menghargai. Dalam kehidupan sehari-

hari tentu harus bisa saling menghargai 

satu dengan yang lainnya. Sikap 

menghargai orang lain merupakan nilai 

yang tidak ternilai harganya, jika 

seseorangan bisa menghargai oranglain, 

tentunya oranglain pun akan timbal balik 

menghargai. Oleh karena itu, baik sesama 

manusia atau pun alam yang ada di 

sekitarnya tentu harus bisa saling 

menghargai. Nilai sosial saling 

menghargai yang terdapat dalam upacara 

adat sedekah bumi ada 12 dari jumlah 

keseluruhan ada 116, jika dipersenkan 

yaitu 10,3%. Nilai sosial saling 

menghargai termasuk sangat baik, sesuai 

dengan kehidupan di masyarakat yang 

harus saling menghargai.  

Keenam, nilai sosial silih asah 

silih asih silih asuh merupakan istilah 

yang sudah tidak aneh di masyarakat 

Sunda, karena istilah ini sudah menjadi 

simbol dalam kehidupan masyarakat 

Sunda. Nilai silih asah artinya saling 

memberi ilmu pengetahuan, silih asih 

artinya saling menyayangi, dan silih asuh 

artinya saling menjaga/ mengasuh. 

Berdasarkan hasil penelitian, nilai silih 

asah dalam upacara adat sedekah bumi 

ada 4dari jumlah keseluruhan 116, jika 

dipersenkan menjadi 3,4%. Nilai ini 

termasuk cukup, karena masih terdapat 

nilai silih asah pada kegiatan upacara. 
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Sedangkan nilai sosial silih asih dalam 

upacara adat sedekah bumi ada 7 dari 

seluruhnya 116, jika dipersenkan menjadi 

6%. Ini termasuk baik, karena bisa 

mencapai setengahnya dari jumlah yang 

ada. Serta nilai sosial silih asuh ada 3 dari 

jumlah seluruhnya ada 116, jika 

dipersenkan jadi 2,5 %. Ini termasuk 

cukup, karena nilai silih asuh hanya 

terdapat dalam kegiatn-kegiatan tertentu.  

Ketujuh, nilai sosial saling 

membutuhkan. Manusia merupakan 

makhluk sosial yang membutuhkan hal 

lain untuk memenuhi kebutuhannya. 

Sesama manusia tentu saling 

membutuhkan, baik sesama manusia atau 

dengan unsur lain yaitu alam seperti tanah, 

air, api, dan angin sebagai makhluk yang 

hidup berbarengan. Kegiatan yang 

menggambarkan saling membutuhkan ada 

14 dari seluruhnya ada 116, jika 

dipersenkan menjadi 12%. Nilai saling 

membutuhkan tergolong sangat tinggi, 

karena saling membutuhkan merupakan 

hal yang lumrah di masyarakat, sebab 

manusia makhluk yang tidak bisa hidup 

sendiri, selamanya akan membutuhka  

manusia lainnya.  

Kedelapan, nilai sosial saling 

mengingatkan. Selaku umat Islam, sudah 

seharusnya saling mengingatkan dalam 

kebaikan. Dalam kehidupan 

bermasyarakat, manusia harus bisa 

memilah-milah mana yang baik dan mana 

yang kurang baik. Berdasarkan pada hasil 

penelitian, nilai saling mengingatkan 

jumlahnya ada 8 dari seluruhnya 116, jika 

dipersenkan jadi 6,8%. Ini merupakan 

jumlah nilai yang sangat baik, sebab 

melebihi setengahnya dari jumlah 

persentasi yang paling tinggi.  

Kesembilan, nilai sosial 

kekompakan. Agar kegiatan upacara 

berlangsung dengn lancar dan sukses, 

dalam mengadakan suatu kegiatan 

tentunya membutuhkan kekompakan dari 

setiap orang yang ikut terlibat dalam 

kegiatan ini. Ada 10 nilai sosial 

kekompakan, dari jumlah seluruhnya 116, 

jika dipersenkan jadi 8,6%. Hal ini 

tergolong sangat baik, sesuai dengan 

kehidupan di masyarakat bahwasannya 

harus kompak.  

Kesepuluh, nilai sosial 

etika/sopan santun. Étika/ sopan santun 

merupakan sikap yang seharusnya 

dimiliki oleh semua orang. Hususnya di 

Désa Cibuntu masih menganut 

etika/sopan santun orang Sunda yang 

hadé tata hadé basa, terlihat dari sikap 

masyarakat yang ramah ketika 

menghadapi tmu/ seseorang yang tidk 

dikenal sekalipun. Terdapat 14 nilai 

etika/sopan santun dari jumlah 

seluruhnya 116, jika dipersenkan menjadi 

12%. Jelas tergolong nilai yang tinggi, 

karena dalam setiap kegiatan pasti 

terdapat nilai eika/ sopan santun yang 

harus dipatuhi. 

Terakhir, nilai sosial dalam 

kehidupan masyarakat sesama manusia 

harus bisa saling memberi, artinya ketika 

mendapatkan rezeki harus terasa oleh 

bersama, jika satu mencicipi maka yang 

lain pun harus merasakan. Kegiatan yang 

menggambarkan saling memberi ada 2 

dari seluruhnya ada 116, jika dipersenkan 

menjadi 1,7%. Nilai saling memberi 

merupakan nilai terkecil di antara yang 

lainnya, karena nilai saling memberi 

hanya ada dalam kegiatan-kegiatan 

tertentu saja.  

 

Bahan ajar maca artikel dina upacara 

adat sedekah bumi  

Tim pengembang MKDP 

Kurikulum dan Pembelajaran (2015, hlm. 

152) menjelaskan bahwa bahan atau 

materi pembelajaran merupakan “isi” dari 

kurikulum, yaitu bidang studi yang 

dilengkapi dengan topik/sub topik serta 

perinciannya. Selain itu, kalau 
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digolongkan berdasarkan teori taksonomi 

Bloom, dkk. Bahan pembelajaran meliputi 

aspek kogintif (pengetahuan), afektif 

(sikap/nilai), dan psikomotor 

(keterampilan)/ sedangkan Haerudin dan 

Kardana (2013, hlm. 77) menyebutkan 

bahwa bahan ajar merupakan salah satu 

komponen yang bisa mendukung 

tercapainya tujuan pembelajaran. 

Cara memilih bahan ajar sangatlah 

diperluka, sebab pembelajaran tidak bisa 

dilaksanakan dengan baik apabila semua 

bahan yang diajarkan tidak ada 

batasannya. Nasution (dalam Haerudin 

dan Kardana, 2013, hlm. 77) menjelaskan 

bahwa bahan ajar harus dipilih 

berdasarkan lima hal, yaitu (1) tujuan yang 

ingin dicapai, (2) dianggap memiliki nilai 

untuk kehidupan manusia, (3) dianggap 

memiliki nilai sebagai warisan dari 

generasi sebelumnya, (4) ada gunanya 

untuk menguasai suatu keilmuan, dan (5) 

sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. 

Berdasarkan kriteria bahan ajar di 

atas, hasil dari penelitian ini, yang dibuat 

kedalam bentuk arrtikel sesuai dan bisa 

dijadikan alternatif bahan ajar membaca 

artikel di SMA kelas XII. Hal ini 

dikarenakan hasil penelitian sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai, dianggap 

memiliki nilai-nilai untuk kehidupan 

manusia, memiliki nilai-nilai sebagai 

warisan dari generasi sebelumnya, ada 

manfaat untuk menguasai suatu bidang 

keilmuan, dan sesuai dengan kebutuhan 

dan minat siswa. 

KACINDEKAN 

Penelitian ini mempunyai tujuan 

untuk menganalisisn dan mendeskripsikn 

objek yang dikaji oleh peneliti, 

selanjutnya dihubungkan dengn bahan 

pembelajaran di sekolah. Objék pada 

penelitian ini adalah upacara adat sedekah 

bumi, dengan menggunakan pendekatan 

nilai sosial serta hasilnya dijadikan salah 

satu alternatif unuk bhn pembelajaran 

membaca artikel di SMA kelas XII.  

Berdasarkan pada hasil penelitian, 

upacara adat sedekah bumi merupakan 

kegiatan yang sudah biasa dilaksanakan 

oleh masyarakat Désa Cibuntu Kacamatan 

Pasawahan Kabupatén Kuningan ketika 

akan mengadakan musim bertanam. 

Pelaksanaan upacara adat sedekah bumi 

dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu: 

pelaksanaan sebelum upacara, 

pelaksanaan berlangsungnya upacara, dan 

pelaksanaan setelah upacara.  

Dalam upacara adat sedekah bumi 

terdapat kegiatan yang memilki nilai 

sosial. Nilai sosial yang terdapat dalam 

upacara adat sedekah bumi ada 116 nilai 

sosial, yang terdiri dari nilai sosial gotong 

royong ada 14, kekeluargaan ada 8, 

silaturahmi 13, saling menolong 7, saling 

menghargai ada 12, silih asah 4, silih asih 

7, silih asuh 3, saling membutuhkan ada 

14, saling mengingatkan 8, kekompakan 

10, étika/sopan santun 14, dan saling 

memberi ada 2. 

Berkaitan dengan bahan 

pembelajaran, hasil dari penelitian 

mengenai upacara adat sedekah bumi 

dapat memenuhi pada kriteria dalam 

memilih dan menyusun bahan 

pembelajaran. Nilai sosial yang terdapat 

dalam upacara adat sedekah bumi 

memiliki nilai-nilai yang baik untuk 

membangun karakter dan kepribadian 

siswa di sekolah dengan cara pemahaman 

terhadap suatu tradisi. 

DAPTAR PUSTAKA 

Haerudin, Dingding & Kardana, Kosim 

(2013). Panganteur Talaah Buku 

Ajar. JPBD FPBS UPI. 

Herimanto & Winarno. (2010). Ilmu 

Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta: 

PT. Bumi Aksara 

Hufad, A. (2005). Budaya dan Penelitian 

Orang Sunda. Bandung: Gunung 

Djati Press. 



11 | D A N G I A N G  S U N D A  V o l .  5  N o  2 ,  A g u s t u s  2 0 1 7  

Dwika Zella Ocktaviani, 2017 
STRUKTURALISME JEUNG AJÉN SOSIAL DINA UPACARA ADAT SEDEKAH BUMI DI DÉSA CIBUNTU KACAMATAN 

PASAWAHAN KABUPATÉN KUNINGAN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL DI SMA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Koentjaraningrat. (1990). Pengantar Ilmu 

Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.   

Kosasih, Dede (1989). Karakteristik 

Tokoh Utama dina Novel Karya 

Ahmad Bakri pikeun Bahan 

Aparesiasi di SPG (Skripsi). JPBD, 

FPBS, IKIP Bandung.  

Liliweri, Alo. (2014). Pengantar Studi 

Kebudayaan. Bandung: Nusamedia.  

Marzali, Amri. (2005). Antropologi dan 

Pembangunan Indonesia. Jakarta: 

PT. Rineka Cipta. 

Nugraha, I. (2011) Ajén Sosiologi dina 

Tradisi Upacara adat Ngalaksa di 

Désa Rancakalong Kacamatan 

Rancakalong Kabupatén Sumedang 

pikeun Bahan Pangajaran Maca di 

SMA Kelas XII. (Skripsi). JPBD 

FPBS, UPI Bandung.  

Rachmat. (2003). Materi Dasar ilmu 

Budaya Sunda. Bandung: UNPAS. 

Satori & Komariah. (2010). Metodologi 

Penelitian Kualitatif. Bandung: 

Alfabeta. 

Setiadi & Kolip. (2011). Pengantar 

Sosiologi. Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group. 

Sugiyono. (2011). Metode penelitian 

kuantitatif kualitatif dan R & D. 

Bandung: Alfabeta. 

Sujarwa. (2011). Ilmu Sosial dan Budaya 

Dasar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


