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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Jawa Barat adalah provinsi yang ada di Indonesia dengan lebih dari 

satu kampung adat dengan aneka adat istiadat, kebudayaan, dan nilai-

nilai kearifan lokal yang berbeda-beda dengan memiliki keragaman 

budaya yang syarat akan nilai dan gagasan dalam masyarakat 

pendukungnya. Itu semua pada hakekatnya adalah hasil cipta karya dan 

karsa manusia sunda yang secara umum dapat kita temukan dalam 

perilaku tradisional yang bersifat tabu, hal ini erat kaitannya dengan adat 

istiadat masyarakat pendukungnya. Namun sayangnya seiring dengan 

berjalannya waktu, beberapa dari kampung adat tersebut telah 

mengalami perubahan, baik itu adat istiadat, kebudayaan, bahkan nilai-

nilai kepercayaan yang sebelumnya mereka anut. Perubahan yang terjadi 

di kampung adat sesuai dengan kebutuhan serta adat kebiasaan 

masyarakat penghuninya. Nurwiharjo (2014, hlm.2) menyatakan bahwa 

“kearifan lokal pada suatu masyarakat dapat dipahami sebagai nilai yang 

dianggap baik dan benar serta berlangsung secara turun-temurun dan 

dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan sebagai akibat dari 

adanya interaksi antara manusia dengan lingkungannya”.  

Kearifan lokal adalah salah satu bentuk budaya yang terus 

diwariskan yang ada di Indonesia. Dibentuknya kearifan lokal 

didasarkan adanya saling interaksi sesama manusia dengan 

lingkungannya untuk menjalani segala kebutuhan hidupnya. Kearifan 

lokal dibentuk dari potensi sumber daya alam dengan lingkungan karena 

pengaruh dari pandangan, sikap, serta perilaku individu dalam 

lingkungannya. Nilai dan norma selalu saja ada dalam setiap kearifan 

lokal yang ada pada suatu daerah karena kearifan lokal selalu selaras 

dengan lingkungannya. Sejalan dengan pemaparan Wijarnako (2013, 

hlm.62) menyatakan  bahwa “sesungguhnya kearifan lokal memiliki 

nilai-nilai universal yang tercermin dalam kepribadian dan kemampuan 

berfikir global (think globally), bertindak lokal (act locally), dan 

memiliki komitmen nasional (commit nasionally), sehingga membentuk 

identitas budaya”. Implementasi kearifan lokal berupa aturan-aturan adat 

yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkembang di masyarakat. 

Termasuk diantaranya adalah dipengaruhi oleh adanya peran masyarakat 

dalam menjaga, melestarikan, dan mengawasi pelaksanaan kearifan 
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lokal tersebut. Agar aturan tersebut tetap ditaati, diperlukan peran tokoh 

adat yang berwibawa dan dihormati oleh seluruh warga masyarakat. 

Di Jawa barat masih banyak kita temukan kampung-kampung adat 

yang masih dilestarikan oleh masyarakat pendukungnya sehingga makna 

dan keharmonisan masih terasa di dalamnya. Kampung-kampung adat 

tersebut masih menyisakan rumah-rumah tradisional walaupun dalam 

beberapa aspek bentuk arsitektural dan struktural, rumah adat tersebut 

telah mengalami perubahan akibat pengaruh modernisasi. Walaupun 

demikian, makna rumah adat menjadi salah satu aspek tradisi yang 

masih diperhatikan masyarakat pendukungnya. Deny (2007, hlm.10) 

mengatakan bahwa:  

Beberapa rumah adat tradisional Sunda di Jawa Barat pada 

umumnya dibangun sesuai dengan ciri-ciri khusus identitas 

daerah dan adat istiadatnya masing-masing. Hal ini 

membuktikan bahwa eksistensi tradisi Sunda di setiap kampung 

pun dapat diintepretasikan secara beragam, khususnya dapat 

dilihat dari adanya perbedaan bentuk rumah adat Sunda. 

Bagaimanapun juga adat istiadat Sunda yang telah mengakar 

dalam kehidupan masyarakat Sunda tidak begitu saja mudah 

lekang oleh zaman.  

 

Perbedaan Kampung Mahmud dengan kampung yang lain adalah 

dari cara  melaksanakan berbagai amalan dan dari segi pendirian rumah 

yang masih menggunakan kayu-kayu dan tidak memakai kaca seperti 

zaman sekarang ini, itu dikarenakan masyarakat Kampung Mahmud 

masih memegang teguh adat istiadat yang berlaku di Kampungnya. Di 

Kampung Mahmud terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang berasal dari 

karuhunnya. Mereka sangat percaya terhadap nilai-nilai yang diberikan 

oleh karuhunnya pada masa lalu. Mereka percaya bahwa mereka adalah 

keturunan dari Eyang Dalam Abdul Manaf yang mereka sebut sebagai 

karuhun. Karsa (2014, hlm.5) mengatakan bahwa “Kampung Mahmud 

didirikan sebagai tempat persembunyian. Hal ini membentuk pola 

kampung terpusat dengan Mesjid sebagai titik pusatnya. Selain itu lokasi 

kawasan pun di kelilingi oleh aliran air Sungai Citarum yang merupakan 

pagar pertahanan alami yang melindungi kawasan dari serangan 

penjajah”.  

Kampung Mahmud merupakan salah satu kampung adat yang ada 

di Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung 

Selatan Provinsi Jawa Barat. Kampung ini dibangun oleh Eyang Abdul 
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Manaf pada abad ke 15 Masehi yang merupakan keturunan dari wali 

Cirebon, Syarif Hidayatullah. Sepulangnya Eyang Abdul Manaf dari 

Mekkah, Beliau menyebarkan ajaran agama Islam di kampungnya dan 

meletakkan segenggam tanah di wilayah rawa yang angker di pinggir 

Sungai Citarum. Setelah itu Beliau dibantu santrinya mendirikan rumah 

di Kampung Mahmud. Kemudian di Kampung Mahmud mulai masuk 

pendatang dengan tujuan membangun rumah pula di sana. Dikarenakan 

kampung itu berasal dari Sungai, menjadikan tanahnya pun labil, 

sehingga Eyang Abdul Manaf melarang penduduknya membuat sumur, 

membangun rumah mewah yang terbuat dari batu bata (gedong), 

bangunan memakai kaca, menggunakan genting barong, juga tidak 

memperbolehkan masyarakatnya memelihara binatang seperti angsa dan 

kambing, atau memiliki bedug serta goong untuk menghindarkan 

masyarakat dari ancaman penjajah. Konon katanya pada zaman dulu 

kampung ini tidak pernah didatangi oleh pihak penjajah. 

Saat ini Kampung Mahmud telah mengalami perubahan dalam 

pembangunan rumah yang menjadi tempat tinggal masyarakat disana. 

Pola kehidupan sosial budaya masyarakat adat Kampung Mahmud 

berasal dari nilai budaya, religi dan adat-istiadat disana yang kemudian 

membentuk nilai-nilai kearifan lokal. Kearifan lokal yang ada adalah 

kearifan lokal dalam pembangunan rumah dan ini diaplikasikan 

masyarakat sebagai bentuk pelestarian budaya.  

Salah satu kearifan lokal yang masih dipertahankan oleh 

masyarakat asli Kampung Mahmud adalah pembangunan rumah Sunda 

yang masih sederhana atau tradisional. Menurut Laksmitasari (2016, 

hlm.32) menyatakan bahwa: 

Rumah yang dihuni oleh penduduk asli di sana berupa rumah 

panggung dengan bentuk rumah yang sudah teruji ramah 

terhadap lingkungan. Hampir sebagian besar rumah penduduk 

asli disana berbentuk rumah panggung dan dapat dikatakan 

sebagai bentuk asli rumah Indonesia. Ketinggian rumah 

panggung Indonesia sangat beragam, mulai dari ketinggian 50 

sentimeter sampai 2 meter. Rumah panggung di Indonesia 

memiliki berbagai manfaat baik bagi lingkungan maupun bagi 

penghuni rumah panggung tersebut. Baik dari segi kenyamanan 

fisik, psikis, keselamatan, keamanan, dan keterlindungan.  

 

Dengan banyaknya masyarakat pendatang yang tinggal menetap di 

sana, mempengaruhi masyarakat asli dalam hal pembangunan rumah. 
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Para pendatang yang menetap di sana membangun rumah dari permanen 

secara berlebihan, dapat dilihat dengan mulai berdirinya satu persatu 

bangunan yang bersifat semi permanen yang didirikan oleh masyarakat 

pendatang yang menetap di Kampung Mahmud. Ini terjadi dikarenakan 

pengaruh berkembangnya zaman dan bukti mulai bergesernya nilai-nilai 

peninggalan Eyang Abdul Manaf. Seiring dengan berjalannya waktu, 

ada kemungkinan masyarakat asli di sana membangun rumah tidak lagi 

berbentuk panggung karena kuatnya pengaruh dari masyarakat 

pendatang yang tinggal di sana. Namun sampai dengan sekarang masih 

ada sebagian masyarakat yang tetap ingin mempertahankan rumah 

berbentuk panggung sebagai salah satu nilai kearifan lokal di Kampung 

Mahmud.  

Saat ini kehidupan masyarakat Mahmud cukup terbuka dengan 

keadaan di luar tempat mereka tinggal, karena banyaknya penduduk luar 

yang masuk ke Kampung Mahmud untuk berziarah ke maqam Mahmud. 

Namun hal tersebut tidak melupakan bagaimana cara hidup yang sesuai 

dengan yang diajarkan oleh para leluhur mereka. Masyarakat adat 

Kampung Mahmud masih banyak menyimpan unsur, pola dan sistem 

masyarakat serta kebudayaan Sunda. Tata cara hidup mereka memiliki 

prinsip kesederhanaan, ini terbukti dengan pembangunan rumah yang 

ditempati mereka masih berbentuk rumah panggung. Serta keterbukaan 

masyarakat Kampung Mahmud terhadap dunia luar dan perkembangan 

zaman yang semakin pesat disertai kemajuan teknologi membawa 

perubahan yang besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi 

masyarakat Mahmud.  

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang dilakukan oleh 

peneliti ada karya ilmiah berbentuk tesis yang peneliti temukan, yaitu 

penelitian Adi Mohammad Farabi (2016) yang berjudul “Komunikasi 

Budaya Masyarakat Kampung Mahmud (Studi Kasus Tentang 

Pewarisan Nilai Budaya dari Tokoh Adat ke Generasi Muda di 

Kampung Mahmud Kabupaten Bandung) dengan hasil penelitian 

menunjukan pewarisan tradisi nilai-nilai budaya dilakukan dengan 

diturunkannya oleh tokoh adat kepada generasi muda dengan di 

dalamnya nilai budaya atas dasar keyakinan kepada agama Islam yang 

menjadi landasan berkembangnya budaya yang terdapat dalam 

kehidupan masyarakat seteempat. Kepercayaan mereka terhadap 

keberadaan nenek moyang yang dinamakan karuhun, masih ada sampai 

dengan sekarang. Masyarakat Kampung Mahmud pada sekarang 

menjalani kehidupan dengan saling berhubungan antar sesama 
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masyarakat. Pola komunikasi tokoh adat dengan generasi muda 

dilakukan dengan cara komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. 

Interpretasi tokoh adat dan generasi muda dalam memaknai 

perkembangan zaman terhadap nilai-nilai budaya adanya perubahan 

karena situasional. Perkembangan teknologi dan perubahan kondisi 

geografis menjadikan menginterpretasikan lagi sesuatu yang tabu dan 

tidak. Secara fisik kehidupan sosial masyarakat sudah berubah 

disebabkan adanya pengaruh budaya luar, tetapi secara substansi nilai-

nilai budaya masih bertahan walaupun zaman terus berkembang. 

Berdasarkan uraian-uraian masalah yang peneliti paparkan di atas, 

mengenai peran masyarakat dalam melestarikan nilai kearifan lokal itu 

sangat penting karena Kampung Mahmud adalah sebuah kampung adat 

yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang berbeda dengan kampung 

adat yang lain di Indonesia khususnya Jawa Barat. Di Kampung 

Mahmud adanya nilai kearifan lokal yang berasal dari karuhunnya yang 

mereka percayai, salah satunya adalah dalam pembangunan rumah yang 

masih tradisional dan memiliki beberapa pantrangan yang dilarang oleh 

Eyang Abdul Manaf serta masih dilestarikan dan terjaga. Lokasi 

Kampung Mahmud pun berada di pinggir Sungai Citarum yang 

menyebabkan tanahnya labil ini menjadi suatu keharusan seluruh 

masyarakatnya dapat menjaga lingkungan dengan tidak merusaknya 

yaitu dengan cara membangun rumah panggung karena apabila seluruh 

masyarakat disana sudah tidak membangun rumah panggung lagi, ini 

akan mengakibatkan tanahnya hancur. Dengan banyaknya pendatang 

yang menetap disana diperlukan pemahaman nilai-nilai yang terkandung 

dalam pembangunan rumah agar mereka turut andil dalam melestarikan 

sehingga tidak bergesernya nilai-nilai kearifan lokal yang disebabkan 

oleh adanya para pendatang.  Agar tidak hilangnya nilai-nilai kearifan 

lokal dalam pembangunan rumah di Kampung Mahmud, maka 

diperlukan peranan masyarakat Kampung Mahmud untuk 

melestarikannya. Karena apabila seseorang tinggal di satu daerah maka 

seseorang itu mempunyai peran di daerah tersebut salah satunya 

berperan dalam melestarikan kearifan lokal yang ada. Sebelum orang 

luar mengetahui lebih dalam mengenai kearifan lokal suatu daerah, 

orang pribumi yang menetap di daerah itu harus lebih mengetahui dan 

lebih berperan dalam melestarikan kearifan lokalnya agar tetap terjaga.  

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang sudah dipaparkan, 

maka penelitian ini berfokus pada “PERANAN MASYARAKAT 

DALAM MELESTARIKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL 
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PEMBANGUNAN RUMAH DI KAMPUNG MAHMUD” (Studi 

Deskriptif pada Masyarakat Kampung Mahmud Desa Mekar Rahayu 

Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Selatan). 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Masalah pokok dalam penelitian yaitu “bagaimana peranan 

masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai kearifan lokal pembangunan 

rumah di Kampung Mahmud?”. Agar penelitian ini terarah dan terfokus, 

maka dibuat pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : 

1. Nilai-nilai kearifan lokal apa saja yang masih dilestarikan dan 

dipertahankan oleh masyarakat Kampung Mahmud? 

2. Bagaimana peranan masyarakat dalam memberikan 

pemahaman nilai-nilai kearifan lokal pembangunan rumah 

kepada masyarakat pendatang? 

3. Bagaimana upaya dalam melestarikan nilai-nilai kearifan 

lokal pembangunan rumah yang ada di Kampung Mahmud? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, 

maka penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui 

peranan masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai kearifan 

lokal pembangunan rumah di Kampung Mahmud. 

2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a) Mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal apa saja yang 

masih dilestarikan dan dipertahankan oleh masyarakat 

Kampung Mahmud. 

b) Mendeskripsikan peranan masyarakat dalam 

memberikan pemahaman nilai-nilai kearifan lokal dalam 

pembangunan rumah kepada masyarakat pendatang. 

c) Mengidentifikasi upaya dalam melestarikan nilai-nilai 

kearifan lokal dalam pembangunan rumah yang ada di 

Kampung Mahmud. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis 

sebagai berikut: 

a) Dapat menambah pengetahuan, pengalaman, wawasan 

serta pengembangan ilmu pengetahuan sosial khususnya 

mengenai peranan masyarakat dalam melestarikan nilai-

nilai kearifan lokal dalam pembangunan rumah serta 

dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian 

selanjutnya. 

b) Dapat memberikan kontribusi pengetahuan terkait nilai-

nilai kearifan lokal sebagai bagian dari teori dalam 

sosiologi dan penerapannya. 

2. Manfaat Praktis 

 Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat 

bagi berbagai pihak yang berhubungan, seperti: 

a) Bagi Penulis; penelitian tentang peranan masyarakat 

dalam melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dalam 

pembangunan rumah di kampung Mahmud dapat 

memperkaya wawasan peneliti mengenai nilai-nilai 

kearifan lokal dalam pembangunan rumah yang ada di 

kampung Mahmud dan upaya masyarakat dalam 

melestarikannya. 

b) Bagi Masyarakat; penelitian ini memberikan 

pengetahuan baru bagi masyarakat akan pentingnya 

pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan 

rumah. 

c) Bagi Tokoh Adat; penelitian ini akan memberikan 

penegasan bahwa peranan masyarakat penting dalam 

melestarikan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga 

masyarakat dapat mengetahui, dan tokoh adat dapat 

mempertegas pentingnya menjaga budaya dengan 

pengaplikasiannya dalam kegiatan-kegiatan dan 

pemeliharaan adat, serta mampu mengambil tindakan 

tegas sebagai upaya melestarikan nilai-nilai kearifan 

lokal, sehingga masyarakat Kampung Mahmud tetap 

berkembang baik tanpa menggeser nilai-nilai adat yang 

selama ini dijaga. 
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d) Bagi Pemerintah; penelitian ini memberikan sumbangsih 

pemikiran tentang pentingnya peranan masyarakat guna 

membuat kebijakan yang tepat untuk menangani 

masalah sosial-budaya khususnya berhubungan dengan 

pelestarian nilai-nilai kearifan lokal, serta pemerintah 

dapat membuat kebijakan mengenai larangan mencemari 

lingkungan khususnya Sungai Ciratum agar tetap 

terjaga. 

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Gambaran mengenai keseluruhan isi skripsi dan pembahasannya 

dapat dijelaskan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :  

BAB I Dalam bab 1 yaitu pendahuluan dengan sub bab sebagai 

berikut: (1) latar belakang, yaitu dikemukakan lebih rinci 

mengapa peneliti melakukan penelitian tersebut; (2) 

Rumusan masalah penelitian, yaitu gambaran masalah 

yang akan diteliti; (3) Tujuan penelitian, yaitu apa saja 

tujuan yang akan dicapai peneliti; (4) Manfaat penelitian, 

yaitu bagaimana manfaat yang akan didapat bila 

dilaksanakan penelitian; (5) struktur organisasi skripsi, 

yaitu sistematika yang ada dalam skripsi. 

BAB II  Tinjauan pustaka, disini akan dipaparkan data yang 

digunakan peneliti sebagai teori yang berkaitan dengan 

penelitian. Nantinya teori tersebut akan digunakan sebagai 

analisis di bab IV.  

BAB III  Metode penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan 

desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, 

pengumpulan data penelitian, teknik pengumpulan data, 

uji keabsahan data dan analisis data penelitian, serta isu 

etik yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV  Pada bab ini terdapat temuan hasil penelitian dan 

pembahasan hasil penelitian. Peneliti mendeskripsikan 

data yang didapat di lapangan yang selanjutnya dianalisis 

dengan cara yang dipaparkan di bab III.  

BAB V  Simpulan, implikasi dan rekomendasi. Dalam bab ini 

penulis berusaha memberikan simpulan sebagai penutup 

dari hasil penelitian dan masalah yang sudah diidentifikasi 

dan dikaji dalam skripsi serta peneliti memberikan 
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rekomendasi untuk berbagai pihak yang dianggap 

memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti. 

 


