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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil temuan di lapangan yang telah dianalisis oleh peneliti 

dan dikaji dengan berbagai pendapat para ahli yang relevan, dapat ditarik 

kesimpulan yaitu: 

1. Pelaksanaan adat Ngarot jatuh pada hari rabu wekasan yaitu antara bulan 

oktober dan November, dilaksanakan satu kali pada setiap tahunnya selama 

sehari semalam penuh. Upacara adat Ngarot pada intinya merupakan pesta 

atau upacara penanda bahwa musim menanam padi sudah dimulai. Tahapan 

proses pelasanaan adat Ngarot yaitu: a). dilakukan rapat sebanyak dua kali, 

yang intinya penetapan waktu dan kepanitiaan dilaksanakannya Ngarot.  

b).pada saat pelaksanaan adat Ngarot yang pertama dilakukan adalah pawai 

atau arak-arakan yang dimulai dari rumah kepala desa, keliling desa melalu 

tanah sawah adat Ki Buyut Kapol kemudian terakhir singgah di balai Desa. 

c).acara inti yaitu penyerahan seperangkat alat pertanian secara simbolis oleh 

aparat desa kepada perwakilan remaja putra dan putri Ngarot. d). upacara adat 

Ngarot seleai pada malam hari sekitar jam Sembilan sampai sepuluh malam 

setelah upacara penutupan. Kemudian Upacara adat Ngarot dilakukan oleh 

seluruh masyarakat desa Lelea. Yaitu mulai dari remaja sebagai peserta 

Ngarot, pamong desa beserta karang taruna sebagai panitia adat Ngarot dan 

selurh masyarakat Lelea sebagai pengikut upacara adat Ngarot. 

2. Dalam tradisi adat Ngarot terdapat nilai budaya  yang berkaitan dengan  

budaya kewarganegaraan (civic culture) yaitu nilai kebersamaan, nilai 

kekeluargaan dan nilai gotong royong yang tercermin dalam kegiatan 

durugan, pembuatan tenda dan rajeg (pagea), dan dalam kegiatan pembuatan 

materi arak-arakan. Proses pelestarian nilai budaya pada adat Ngarot dari 



93 
 

Siti Fatimah, 2013 
Nilai Budaya Adat Ngarot Kaitannya Dengan “Civic Culture” Sebagai Wujud Pelestarian 
Kebudayaan Indonesia (Studi kasus masyarakat lelea Desa Lelea Kecamatan Lelea Kabupaten 
Indramayu) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

generasi ke generasi berikutnya dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah 

dan masyarakat Lelea. 

3. Upaya yang dilakukan untuk melestarikan nilai budaya adat Ngarot dilakukan 

oleh orang tua di keluarga, masyarakat, dan lembaga pemerintah Desa Lelea 

serta pemerintah daerah Indramayu. Upaya yang dilakukan orang tua yaitu 

dengan memberikan pengetahuan kepada anak tentang perjuangan tokoh-

tokoh yang telah berjasa dan nilai-nilai luhur yang dimiliki tokoh tersebut. 

Upaya yang dilakukan masyarakat yaitu dengan berpartisipasi setiap individu 

terhadap pelaksanaan adat Ngarot, baik partisipasi materil maupun moril dan 

upaya yang dilakukan lembaga pemerintah desa dan pemerintah daerah yaitu 

dengan mengupayakan pelaksanaan adat Ngarot ini ada setiap tahun, dengan 

cara memberikan dana serta ijin melaksanakan adat Ngarot. 

4. Kendala-kendala yang di peroleh dalam pelestarian nilai-nilai budaya adat 

Ngarot ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu 

kurang pahamnya generasi penerus terhadap makna  yang sesungguhnya dari 

adat Ngarot itu sendiri dan kurangnya kesadaran orang tua untuk 

menanamkan nilai-nilai budaya adat Ngarot kepada anaknya. Sedangkan 

faktor eksternal yaitu adanya pengaruh budaya luar, dalam bentuk tayangan-

tayangan di televisi, pergaulan hidup sehari-hari dan akses internet yang 

mudah dan bebas. 

5. Solusi dalam mengatasi kendala pelestarian nilai budaya adat Ngarot sebgai 

wujud pelestarian kebudayaan Indonesia, yaitu dengan menyatukan kembali 

perayaan adat Ngarot di desa Lelea sebelum adanya Pengembangan desa. 

Dan pemerintah Lelea maupun pemerintah kabupaten Indramayu lebih 

mengenalkan lagi budaya adat Ngarot ke seluruh Nusantara supaya seluruh 

Nusantara Mengetahui jika budaya adat Ngarot merupakan salah saru budaya 

Indonesia yang perlu dilestarikan. Selain itu juga pemerintah pusat dan desa 

bekerjasama membangun sebuah kampung adat agar setiap kegiatan adat di 

desa Lelea ini bisa lebih terorganisir dengan baik.kemudian untuk lembaga 

pendidikan hendaknya menjadikan budaya adat Ngarot ini menjadi salah satu 

teori atau materi dalam pembelajaran baik itu dalam pelajaran seni dan 
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budya, maupun muatan lokal. Karena pengenalan budaya adat Ngarot melalui 

sekolah sangat bagus, karena sekolah merupakan sarana yang bagus untuk 

mengetahui dan mengenalkan nilai budaya adat Ngarot ke generasi muda 

(siswa). 

 

B. Saran 

 Dari hasil penelitian ini, sebagai bahan rekomendasi dengan 

mempertimbangkan hasil penelitian baik dilapangan maupun secara teoritis, maka 

beberapa hal yang dapat menjadi bahan rekomendasi atau saran adalah sebagai 

berikut 

1. Kepada pemerintah desa Lelea, yaitu: 

a. Agar lebih meningkatkan daya tarik terhadap pelaksanaan upacara adat 

Ngarot dalam rangka meningkatkan kepariwisataan sehingga adat Ngarot 

ini bisa diketahui oleh seluruh Nusantara, jika di Indonesia terdaat 

budaya yang patut dilestarikan yaitu budaya adat Ngarot. Salah satunya 

dengan mempromosikan budaya adat Ngarot ini baik melalui media 

masa, media eltronik, maupun pameran-pameran budaya. 

b. Aparat desa juga harus lebih meningkatkan ketertiban pada saat 

berlangsungnya upacara adat Ngarot sehingga tidak menimbulkan 

keributan demi kenyamanan masyarakat, dengan melibatkan komponen 

keamanan yang ada seperti kepolisian, TNI, dan aparat keamanan Desa. 

2. Kepada tokoh masyarakat, yaitu: 

a. Hendaknya dapat memberikan bimbingan bagi masyarakat dalam 

melaksanakan tradisi adat Ngarot yang sesuai dengan nilai-nilai budaya 

daerah. 

b. Khusus kepada tokoh agama, hendaknya dapat memberikan pemahaman 

kepada masyarakat agar dalam melaksanakan budaya adat Ngarot dapat 

meminimalisir terjadinya cara-cara kemusyrikan. 
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3. Kepada masyarakat Lelea, yaitu: 

a. Dengan dilaksanakannya budaya adat Ngarot, hendaknya dapat lebih 

meningkatkan rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan, dan rasa gotong 

royong sehingga dapat lebih mempererat tali silaturahmi. 

b. Dengan dilaksanakannya budaya adat Ngarot, hendaknya masyarakat 

mengamalkan nilai-nilai budaya adat Ngarot dalam kehidupan sehari-hari 

misalnya kerja bakti secara gotong royong. 

4. Kepada orang tua, yaitu 

a. Memberikan pengarahan dan pemahan mengenai budaya adat Ngarot ini 

bukan hanya mengenai tuah yang akan di terima terhadap anak-anaknya 

saja, yaitu mengenai “bunga yang dikenakan di kepala si gadis akan layu 

jika sudah tidak perawan lagi”, melainkan nilai-nilai yang terkandung di 

dalam budaya adat Ngarot itu sendiri. 

b. Orang tua memberikan ijin dan membujuk anak-anaknya supaya 

mengikuti upacara adat Ngarot ini, supaya budaya adat Ngarot ini tetap 

dilestarikan dan akan tetap ada. 

5. Kepada generasi muda, yaitu: 

a. Hendaknya dapat menyaring pengaruh budaya luar yang merugikan yang 

masuk dalam pergaulan hidup sehari-hari. 

b. Dengan dilaksanakannya budaya adat Ngarot, hendaknya generasi muda 

lebih memahami nilai-nilai budaya adat Ngarot dan mengamalkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

6. Kepada Sekolah (Lembaga pendidikan). 

Hendaknya menjadikan nilai budaya adat Ngarot ini menjadi salah satu 

materi dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, seperti dalam pembelajaran 

seni dan budaya atau muatan lokal. Karena sekolah merupakan sarana yang 

bagus untuk mengenalkan dan melestarikan nilai budaya adat Ngarot 

kegenerasi muda (siswa), khususnya di kabupaten Indramayu. 

7. Peneliti Selanjutnya. 

Untuk penelitian selanjutnya dalam meneliti adat Ngarot, hendaknya 

menggunakan metode penelitian kuantitatif, hal ini digunakan supaya dalam 
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penelitian selanjutnya itu diketahui berapa banyak responden yang 

menginginkan budaya ini tetap ada dan berapa banyak yang sudah tidak 

perduli dalam melestarikan budaya adat Ngarot tersebut. Kemudian berapa 

banyak masyarakat yang mengetahui nilai budaya yang terkandung 

didalamnya, dan berapa banyak yang hanya ikut berpartisipasi meramaikan 

saja. 


