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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indramayu merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa 

Barat. Kabupaten ini berlokasikan berbatasan dengan kabupaten Cirebon di 

Sebelah Tenggara, kemudian berbatasan dengan kabupaten Majalengka, 

Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Subang di sebelah barat. Indramayu sendiri 

merupakan salah satu kabupaten yang kaya akan sumber daya alam dan 

manusianya, disamping itu juga Indramayu memiliki banyak ragam kebudayaan 

dan adat istiadat, salah satunya yaitu „Ngarot‟.  

Berkenan dengan kebudayaan, Koenjoroningrat (2005: 72) 

mengemukakan bahwa “Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, 

tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat 

yang dijadikan miliknya dengan belajar”. Begitu juga dengan kebudayaan adat 

„Ngarot‟, kebudayaan adat ini tidak serta merta timbul tumbuh dan berkembang 

dengan sendirinya, melainkan melalui proses penciptaan masyarakat di 

lingkungan tersebut, yang di sebabkan oleh proses belajar yang di ikuti dengan 

tindakan serta karya yang di hasilkan manusia dalam kehidupan masyarakat.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kebudayaan merupakan 

sesuatu hal yang berharga yang tercipta dari suatu sistem nilai-nilai luhur yang 

berkembang di masyarakat. Nilai-nilai luhur inilah yang dijadikan bahan untuk 

menciptakan kebudayaan melalui suatu proses belajar. Disamping itu masyarakat 

Indramayu  juga memiliki nilai kebudayaan yang kuat. Hal ini dapat terlihat 

dengan masih dipertahankannya adat-adat dan kegiatan lain yang dipengaruhi oleh 

unsur budaya. Hal ini merupakan prinsip sebagai warganegara yang baik, sesuai 

dengan apa yang dikemukakan Gultom (Iswandi, 2004:28) sebagai berikut: 

Salah satu sosok sebagai warga negara yang baik adalah menjadi insan 

budaya, yakni bahwa warga negara harus mampu membuktikan dirinya 

sebagai mahluk yang memiliki peradaban yang tinggi, begitu pula seorang 

warga negara harus ikut bagian dalam melestarikan kebudayaan yang telah 

ada sebagai hasil dari cipta, karsa dan karya manusia. 
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Masyarakat dan kebudayaan yang ada di Indramayu memiliki keunikan 

tersendiri dibandingkan dengan daerah lain, dimana nilai-nilai budaya 

kewarganegaraan (civic culture) ada dalam kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan 

oleh masyarakat Indramayu seperti gotong royong, kerja sama dan pemecahan 

masalah. Hal ini bisa dilihat dalam pelaksanaan tradisi yang leluhur wariskan 

kepada generasi berikutnya yang masih dilaksanakan oleh masyarakat dalam 

upaya menjaga kebudayaan serta nilai-nilai yang ada di masyarakat. Gotong 

royong dan kerja sama bisa dilihat ketika masyarakat ada kegiatan misalnya kerja 

bakti, masyarakat langsung ikut mengerjakan bersama-sama hingga terselesaikan 

dengan baik. Sedangkan dalam pemecahan masalah terlihat ketika dalam 

masyarakat terdapat permasalahan maka diselesaikan secara musyawarah untuk 

mencapai kata mufakat. 

Budaya kewarganegaraan (civic culture) wajib dipelihara oleh setiap 

masyarakat. Hal ini dikarenakan supaya nilai-nilai luhur ini terus ada dan 

dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga identitas warga negera bisa 

tetap terlihat. Selaras dengan yang diungkapkan Winataputra dan Budimansyah 

(2012: 233) tentang budaya kewarganegaraan (civic culture) sebagai berikut: 

   Budaya kewarganegaraan (civic culture) merupakan budaya yang 

menopang kewarganegaraan yang berisiskan seperangkat ide-ide yang dapat 

diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan 

pembentukan identitas warganegara. 

 

 Dalam menerapkan nilai-nilai luhur yang ada dalam kebudayaan 

Indramayu, masyarakat menyalurkannya dalam bentuk kegiatan yaitu upacara 

adat. Upacara adat tersebut merupakan bentuk kegiatan manusia dalam hidup 

bermasyarakat yang didasari atas ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Salah satunya yaitu melalui upacara adat atau adat yang dilakukan oleh 

masyarakat sebagai bentuk atau wujud rasa syukur masyarakat terhadap karunia 

atau nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa.  

Adat „Ngarot‟ ini merupakan salah satu adat yang masih dilesatrikan 

sampai saat ini di kabupaten Indramayu, khususnya yaitu di desa Lelea kecamatan 
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Lelea kabupaten Indramayu. Adat „Ngarot‟ juga merupakan salah satu adat yang 

hanya di miliki oleh Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu. „Ngarot‟ sendiri 

merupakan salah satu adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat Lelea secara 

turun-temurun hingga sekarang denga tidak terputus-putus. Berkenaan dengan hal 

tersebut, Samian (2003: 54) mengemukakan bahawa:  

   „Ngarot‟ berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti Ngawurat yang 

artinya membersihkan diri dari segala dosa akibat kesalahan tingkah laku 

seserang atau sekelompok orang pada masala lalu. Sedangkan menurut 

bahasa Sunda Kuno „Ngarot‟ mempunyai arti minum, yang dilakukan oleh 

kasinoman (anak muda).  

 

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa „Ngarot‟ bertujuan untuk 

mengumpulkan para pemuda-pemudi yang akan diserahi tugas pekerjaan program 

pembangunan di bidang peratanian sambil menikamati hiburan kesenian dibalai 

desa. Acara pertemuan tersebut penuh keakraban dan saling bermaafan apabila 

ada kesalahan diantara mereka. Selain itu „Ngarot‟ juga bertujuan memberikan 

peringatan kepada para pemuda-pemudi bahwa tidak lama lagi mereka akan turun 

ke sawah, bekerja dan mengolah sawah bersama-sama, gotong royong saling bahu 

membahu secara sukarela, dan acara peringatan tersebut dinamakan durugan. Di 

samping itu juga „Ngarot‟ bertujuan untuk membina pergaulan yang sehat, agar 

para pemuda-pemudi saling mengenal, saling menyesuaikan sikap, kehendak dan 

tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai budaya.  

Berkenaan dengan nilai Kupperman dalam Mulyana (2001: 9) nilai adalah  

patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di 

antara cara-cara tindakan alternatif. Berdasarkan uraian tersebut adat „Ngarot‟ 

merupakan suatu metode atau cara untuk menggalang dan menumpuk rasa 

persatuan dan kesatuan dikalangan para pemuda-pemudi khususnya dan 

masyarakat pada umumnya. Upacara adat „Ngarot‟ juga merupakan suatu upaya 

untuk mengembangkan dan melestarikan budaya Indonesia. Oleh karena itu 

upacara adat „Ngarot‟ tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.  

Disamping itu juga adat „Ngarot‟ mempunyai manfaat di bidang budaya 

kesenian tradisional karena  pelaksanaan „Ngarot‟ pada dasarnya suatu hiburan, 
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pesta kesenian untuk pemuda-pemudi yang dimeriahkan oleh berbagai tontonan 

kesenian tradisional seperti topeng, ronggeng ketuk, dan tanjidor. Selain di bidang 

budaya kesenian „Ngarot‟ mempunyai manfaat di bidang sosial karena pada 

perayaan puncak adat „Ngarot‟ merupakan suatu proses sosialisasi antara generasi 

tua yang diwakili oleh kuwu atau kepala desa dan para pemuda yang diwakili oleh 

kasinoman (remaja putra dan remaja putri peserta „Ngarot‟). Kemudian „Ngarot‟ 

juga mempunyai manfaat sebagai upaya generasi muda mempertebal ketaqwaan 

kepada Tuhan yang Maha Esa, mempertinggi budi pekerti, berkarya, 

berpartisipasi kepada pembangunan, kerjasama, gotong royong, menghargai orang 

lain, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan sesama warga. 

Peserta adat „Ngarot‟ terdiri dari semua remaja putra dan remaja putri yang 

belum menikah atau masih perjaka dan gadis. Pakain remaja putra dan remaja 

putri ditetapkan corak dan warnanya lewat suatu musyawarah. Peserta jejaka 

mengenakan pakaian komboran hitan dan celana pangsit dan peserta gadis 

memakai  kebaya, kain batik, selendang juwana dan perhiasan emas, kemudian 

sebagai tutup kepala dihiasai berbagai jenis bunga-bungaan seperti kenanga, 

melati, cempaka, karniyem pudak dan kembang kertas buatan sendiri. Sedangkan 

ibu kuwu atau isteri kepala desa berpakaian baju kebaya (bordil atau songket), 

kain batik trusmi, selendang, topi buatan majalaya (tutup kepala) dan perhiasan 

emas, dan para pamong desa berpakaina seragam batik, juga isteri pamong desa 

menggunakan pakaian seragam kebaya, kain batik dan selendang. 

Waktu pelaksanaan adat „Ngarot‟ secara turun temurun dan jatuh pada hari 

rabu wekasan yaitu antara bulan oktober dan November, dilaksanakan satu kali 

pada setiap tahunnya selama sehari semalam penuh. Keunikan yang ada dalam 

upacara Pesta „Ngarot‟ ini yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat 

permasalahan guna dijadikan sebuah penelitian tentang nilai budaya dalam 

kaitanya dengan civic culture sebagai wujud pelestarian kebudayaan Indonesia. 

Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji nilai-nilai budaya yang 

terdapat dalam upacara adat „Ngarot‟ yang masih dilakukan masyarakat Lelea. 

Sebab melihat kondisi masyarakat Indonesia pada sekarang yang sedang menuju 

ke arah modernisasi di segala bidang, ternyata masih ada yang tersisa upacara-
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upacara seperti pesta adat „Ngarot‟ yang dianggap oleh sebagian orang sudah 

kuno. Disamping ingin mengakji nilai-nilai budaya yang terdapat dalam adat ini, 

penulis juga ingin meneliti adat „Ngarot‟ ini kaitannya dengan civic culture atau 

budaya kewarganegaan sebagai wujud pelestarian kebudayaan indonesia. Oleh 

karena itu berdasarkan latar belakang diatas, penulis menjadikannya sebuah 

masalah yang berjudul “NILAI BUDAYA ADAT  NGAROT  KAITANNYA 

DENGAN CIVIC CULTURE SEBAGAI WUJUD PELESTARIAN 

KEBUDAYAAN INDONESIA (Studi Kasus Masyarakat Lelea Kabupaten 

Indramayu)”. 

 

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah  

Agar penelitian ini mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan, 

maka penulis merasa perlu untuk merumuskan apa yang menjadi fokus 

permasalahan secara umum. Masalah yang menjadi inti pembahasan dalam 

penelitian ini adalah “mengetahui nilai-nilai budaya apa saja yang terkandung 

dalam budaya adat Ngarot kaitannya dengan civic culture sebagai wujud 

pelestarian kebudayaan oleh masayarakat desa Lelea”. 

Untuk lebih memudahkan pembahasan hasil penelitian, maka masalah 

pokok tersebut penulis jabarkan dalam bentuk sub-sub masalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan adat Ngarot? 

2. Nilai-nilai budaya apa saja yang terkandung dalam adat Ngarot dalam 

kaitanya dengan civic culture? 

3. Upaya apa saja yang dilakukan dalam melestarikan nilai-ni;ai budaya 

adat Ngarot? 

4. Kendala apa saja yang ditemui dalam proses pelestarian nilai-nilai 

budaya adat Ngarot? 

5. Solusi apa saja yang diharapkan untuk mengatasi kendala-kendala dalam 

pelestarian budaya adat „Ngarot‟? 

 

C. Tujuan Penelitian  
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Secara umum tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengapa Adat 

„Ngarot‟ ini masih di pertahankan oleh Masyarakat Lelea. Sedangkan secara 

khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Bagaimana proses pelaksanaan adat Ngarot. 

2. Nilai-nilai budaya apa saja yang terkandung dalam adat Ngarot dalam 

kaitanya dengan civic culture. 

3. Upaya apa saja yang dilakukan dalam melestarikan nilai-ni;ai budaya adat 

Ngarot. 

4. Kendala apa saja yang ditemui dalam proses pelestarian nilai-nilai budaya 

adat Ngarot. 

5. Solusi apa saja yang diharapkan untuk mengatasi kendala-kendala dalam 

pelestarian budaya adat „Ngarot‟. 

 

D. Manfaat Penelitian  

 Suatu penelitian akan lebih bermakna bila bermanfaat baik bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, maupun bagi kehidupan masyarakat. Maka dari 

itu, penelitian ini mempunyai manfaat secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

keilmuan bagi penulis baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan 

sumbangan konsep-konsep baru, yang diharapkan akan menunjang terhadap 

pengembangan keilmuan dalam bidang pendidikan kewarganegaraan, yang 

kaitannya  dalam mempertahankan nilai-nilai budaya dan budaya 

kewarganegaraan (civic culture).  

2. Manfaat Praktis 

 Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

a. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini mampu memberikan gambaran 

tentang budaya „Ngarot‟, dan kaitannya dalam mempertahankan nilai-nilai 

budaya dan budaya kewarganegaraan (civic culture) sebagai wujud 

pelestarian kebudayaan Indonesia. 
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b. Bagi masyarakat, untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan budaya 

daerah yang benar-benar memberikan arah yang positif terhadap 

pembangunan sikap dan mental manusia agar berfikir rasional serta dapat 

melihat manfaat dari kegiatan upacara adat tersebut yang tidak berlawanan 

dengan kaidah dan hukum yang berlaku. 

c. Bagi pemerintah daerah, untuk dijadikan bahan referensi tentang adat 

daerah, khususnya di daerah Indramayu. Hal ini dilakukan supaya 

pemerintah lebih memperhatikan dan mempertahankan tentang kekayaan 

budaya yang di miliki masyarakatnya, serta mengingatkan pemerintah 

daerah dalam membukukan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan 

budaya daerah.   

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Dalam BAB I Skripsi ini berisi uraian tentang Pendahuluan yang 

berisikan: 

a. Latar belakang penelitian : latar belakang ini dimaksudkan untuk 

menjelaskan alas an mengapa masalah tersebut di teliti, dan 

pendekatan untuk mengatasi masalah tersebut, baik dari segi teoritis 

maupun praktis. 

b. Identifikasi dan perumusan masalah : bagian ini rumusan dan analisis 

masalah sekaligus identifikasi variabel-variabel penelitian beserta 

definisi operasionalnya. Rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat Tanya setelah di dahului uraian tentang masalah penelitian, 

variable-variabel yang di teliti, dan kaitan antara satu variable dengan 

variable lainnya.  

c. Tujuan penelitian : tujuan penelitian menyajikan hasil yang ingin 

dicapai setelah penelitian selesai dilakukan. Oleh sebab itu, rumusan 

tujuan harus konsisten dengan rumusan masalah dan mencerminkan 

proses penelitiannya. 
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d. Metode penelitian : mengenai metode apa yang akan di gunakan dalam 

meneliti penelitian yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan metode penelitian kualitatif. 

e. Manfaat / Signifikansi Penelitian : mengenai manfaat apa saja yang di 

peroleh peneliti maupun pihak yang di teliti dengan adanya penelitian 

yang akan dilakukan dilapangan. 

f. Stuktur Organisasi Skripsi : mengenai urutan penulisan dari setiap bab 

dalam skripsi. 

2. BAB II  Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis. 

Kajian pustaka berisikan tentang: 

a. Konsep-konsep/teori-teori/dalil-dalil/hukum-hukum/model-

model/rumus/rumus utama dan turunannya dalam bidang yang dikaji. 

b. Penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti, 

termasuk prosedur, subjek, dan temuannya. 

3. BAB III Metode Penelitian 

Berisikan tentang penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian yang 

akan digunakan dalam penelitian. 

4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. 

Bab ini terdiri dari dua hal utama, yaitu : 

a. Pengolahan atau analisis data untuk menghasilkan temuan berkaitan 

dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis, dan tujuan 

penelitian. 

b. Pembahasan atau analisis temuan. 

5. BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab kesimpulan dan saran menyajikan penafsiran dan peaknaan peneliti 

terhadap hasil analisis temuan penelitian. 


