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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Kebudayaan 

a. Pengertian Kebudayaan 

Kebudayaan bersifat dinamis dan berubah-ubah sesuai dengan 

kondisi dan keadaan kehidupan sosial masyarakat. Mengenai kebudayaan 

yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide 

atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam 

kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat luas. Perwujudan 

kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai 

makhluk yang berbudaya, berupa perilaku misalnya pola-pola perilaku, 

bahasa, organisasi sosial, religi, sedangkan benda-benda yang bersifat 

nyata misalnya peralatan hidup, seni, dan lain-lain, yang semuanya 

ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan 

masyarakat. Berikut adalah definisi mengenai Mulyana dalam Warsito 

(2015:49).  

budaya adalah sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, 

kepercayaan, nilai sikap, makna, hierarkhi, waktu, peranan, 

hubungan ruang konsep alam semesta, objek-objek materi dan 

milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi 

melalui usaha individu dan kelompok. 

 

Menurut RUU Republik Indonesia Pasal 1 tentang kebudayaan 

No 1, kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya 

manusia dan kelompok manusia yang dikembangkan melalui proses 
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belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai 

pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Dari berbagai pendapat ahli di atas Penulis menyimpulkan 

bahwa segala sesuatu hasil budaya yang dimiliki manusia, melalui proses 

sosialisasi, setelah itu diwariskan oleh generasi ke generasi untuk dijaga 

serta dilestarikan, masyarakat dan kebudayaan merupakan satu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan, tidak dapat hidup secara individu atau 

sendiri-sendiri, tetapi satu sama lain saling ketergantungan dan saling 

membutuhkan, kebudayaan dikembangkan dan bisa berubah karena 

manusia, sehingga bersifat dinamis mengalami perubahan perkembangan 

serta tidak ada kebudayaan yang bersifat statis. 

b. Tiga Wujud Kebudayaan 

Koentjaraningrat dalam Warsito (2015:53), mengungkapkan 

bahwa. 

Pernyataan ini dari ide-ide dan gagasan manusia,  banyak yang 

hidup bersama dalam suatu masyarakat, aktivitas-aktivitas 

manusia yang berinteraksi, berhubungan serta bergaul satu 

dengan yang lain, dalam kehidupan masyarakat kebudayaan ideal 

dan adat istiadat mengatur dan memberi arah kepada tindakan dan 

karya manusia. 

 

dibagi menjadi 3 yaitu: 

1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai-

nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. 

2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan 

berpola dari manusia dalam masyarakat. 

3) Wujud kebudayaan berupa benda-benda hasil karya manusia. 
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Wujud pertama adalah wujud ideal kebudayaan dan bersifat 

abstrak, yang artinya tidak nampak perwujudannya tetapi hanya ada 

dalam pikiran sebagian besar masyarakat atau ada dalam tulisan peneliti. 

Gagasan, nilai-nilai, dan norma yang membentuk satu kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk 

satu sistem nilai budaya atau dikenal sebagai adat istiadat. 

Wujud kedua dari kebudayaan yang disebut sistem sosial yaitu 

serangkaian pola aktivitas masyarakat dalam aktivitas cara bergaul dan 

berinteraksi dengan yang lainnya yang dipengaruhi oleh aturan, norma, 

yang berlaku. 

Wujud ketiga dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik. Wujud 

ini dapat berupa hasil cipta rasa dan karsa manusia yang dapat berwujud 

kesenian, lukisan, benda-benda peninggalan seperti candi, kerajinan dan 

lainnya. Maka wujud kebudayaan ini bersifat konkrit dan mudah diamati 

dan didokumentasi.  

Penulis menyimpulkan bahwa dalam wujud kebudayaan 

terdapat 3 wujud diantaranya wujud yang berupa ide gagasan manusia, 

aktivitas manusia, dan hasil karya manusia yang berupa wujud fisik. 

c. Unsur-Unsur Kebudayaan 

Kluckhohn dalam Koentjaraningrat (2010:80-81) 

mengungkapkan unsur kebudayaan berarti bagian suatu kebudayaan yang 

dapat digunakan sebagai satuan analisis tertentu. Oleh karena itu, dikenal 
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adaya unsur-unsur yang universal yang melahirkan kebudayaan, Ada 

tujuh unsur dalam kebudayaan universal yaitu:  

1) Bahasa. 

2) Sistem pengetahuan. 

3) Organisasi sosial. 

4) Sistem peralatan hidup dan teknologi. 

5) Sistem mata pencaharian hidup. 

6) Sistem religi. 

7) Kesenian. 

Berdasarkan pendapat di atas. Penulis menyimpulkan bahwa 

dari semua unsur-unsur kebudayaan terdapat tindakan-tindakan dan 

interaksi berpola antara kebijakan, rencana, adat istiadat, religi dan mata 

pencaharian ada hubungannya. Dapat memunculkan berbagai gagasan, 

ciptaan, kesenian, yang menghasilkan budaya. 

d. Sifat Hakikat Kebudayaan 

Supartono (2009:37-38) menyatakan sifat hakikat kebudayaan 

adalah ciri setiap kebudayaan, tetapi bila seorang hendak memahami sifat 

hakikatnya, terlebih dahulu harus memecahkan pertentangan-

pertentangan yang ada di dalamnya, sebagai berikut:  

1) Kebudayaan bersifat beraneka ragam. 

2) Kebudayaan dapat diteruskan secara sosial dengan pelajaran. 

3) Kebudayaan dijabarkan  dalam komponen-komponen biologi, 

psikologi dan sosiologi. 
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4) Kebudayaan mempunyai struktur. 

5) Kebudayaan mempunyai nilai. 

6) Kebudayaan mempunyai sifat statis dan dinamis. 

7) Kebudayaan dapat dibagi dalam bermacam-macam bidang atau aspek. 

Pendapat ahli di atas Penulis menyimpulkan bahwa hakikat 

kebudayaan terdapat 7 sifat yaitu memiliki nilai, sifat statis dan dinamis, 

struktur, dan keanekaragaman. 

e. Peristiwa-Peristiwa Perubahan Kebudayaan 

Soelaeman (1990:31-32) mengungkapkan dalam masyarakat 

maju. 

Perubahan kebudayaan biasanya terjadi melalui penemuan 

(discovery) dalam bentuk ciptaan baru (inovation) dan melalui proses 

difusi. Discovery merupakan jenis penemuan baru yang mengubah 

persepsi mengenai hakikat suatu gejala mengenai hubungan dua gejala 

atau lebih. Invention adalah suatu penciptaan bentuk baru yang berupa 

benda (pengetahuan) yang dilakukan melalui penciptaan dan didasarkan 

atas pengkombinasian pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada 

mengenai benda dan gejala yang dimaksud.  

 

Ada empat bentuk peristiwa perubahan kebudayaan yaitu :  

1) Cultural lag, yaitu perbedaan antara taraf kemajuan berbagai bagian 

dalam kebudayaan suatu masyarakat. Dengan kata lain, cultural lag 

dapat diartikan sebagai bentuk ketinggalan kebudayaan, yaitu selang 

waktu antara saat benda itu diperkenalkan pertama kali dan saat benda 

itu diterima secara umum sampai masyarakat menyesuaikan diri 

terhadap benda tersebut. 

2) Cultural survival, yaitu suatu konsep untuk menggambarkan suatu 

praktik yang telah kehilangan fungsi pentingnya seratus persen, yang 
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tetap hidup, dan berlaku semata-mata hanya di atas landasan adat-

istiadat semata-mata. Jadi, cultural survival adalah pengertian adanya 

suatu cara tradisional yang tak mengalami perubahan sejak dahulu 

hingga sekarang. 

3) Pertentangan kebudayaan (cultural conflict), yaitu proses pertentangan 

antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Konflik budaya 

terjadi akibat terjadinya perbedaan kepercayaan atau keyakinan antara 

anggota kebudayaan yang satu dengan yang lainnya. 

4) Guncangan kebudayaan (cultural shock), yaitu proses guncangan 

kebudayaan sebagai akibat terjadinya perpindahan secara tiba-tiba dari 

satu kebudayaan ke kebudayaan lainnya. Ada empat tahap yang 

membentuk siklus cultural shock, yaitu: tahap inkubasi, yaitu tahap 

pengenalan terhadap budaya baru, tahap kritis, ditandai dengan suatu 

perasaan dendam pada saat ini terjadi korban cultural shock, tahap 

kesembuhan, yaitu proses melampaui tahap kedua, hidup dengan 

damai dan tahap penyesuaian diri pada saat ini orang sudah 

membanggakan sesuatu yang dilihat dan dirasakan dalam kondisi 

yang baru itu sementara itu rasa cemas dalam dirinya sudah berlalu. 

Pendapat ahli di atas Penulis menyimpulkan bahwa perubahan 

kebudayaan terdapat 4 peristiwa yaitu adanya cultural lag, cultural 

survival, cultural shock, cultural conflict. Dalam budaya Ngarot ini 

termasuk pada peristiwa cultural survival dimana budaya tak mengalami 

perubahan sejak dahulu hingga sekarang. 
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f. Proses Belajar Kebudayaan Secara Sendiri 

Warsito (2015:141-143) mengungkapkan lingkungan tempat 

manusia hidup dan tinggal didalamnya senantiasa mempengaruhi seorang 

individu atau masyarakat. Budaya yang dimiliki suatu masyarakat tidak 

serta merta ada tanpa adanya usaha manusia mempelajari dan 

memahaminya. Maka proses belajar kebudayaan secara sendiri akan 

menghasilkan beragam budaya yang ada, proses belajar kebudayaan 

secara sendiri dapat tercipta melalui beberapa tahapan diantaranya:  

1) Proses Internalisasi  

Proses panjang sejak seorang individu dilahirkan sampai meningggal, 

dimana ia belajar menanamkan dalam kepribadiannya segala perasaan, 

hasrat, nafsu, serta emosi yang diperlukan sepanjang hidup. Manusia 

mempunyai bakat yang telah terkandung dalam gen-nya untuk 

mengembangkan berbagai macam perasaan dari berbagai macam isi 

kepribadiannya sangat dipengaruhi oleh berbagai macam stimuli yang 

berada disekitarnya. 

2) Proses Sosialisasi  

Proses ini seorang individu dari masa kanak-kanak hingga tua belajar 

pola-pola tindakan dalam interaksi dengan segala macam individu 

sekelilingnya yang menduduki beraneka macam peranan sosial yang 

ada dalam kehidupan sehari-harinya. 
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3) Proses Inkulturasi 

Proses ini seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam 

pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma dan 

peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. 

Penulis menyimpulkan bahwa belajar budaya terdapat 3 proses 

dimulai dari proses internalisasi, sosialisasi, dan inkulturasi. 

g. Kebudayaan dan Masyarakat 

Kebudayaan dan masyarakat merupakan suatu hal yang sangat 

berkaitan, karena masyarakat yang merupakan suatu kesatuan manusia 

dengan kondisi lingkunganya akan saling keterkaitannya dan sebagai 

upaya memahami lingkungannya akan menghasilkan suatu budaya. 

Koentjaraningrat (2005:122) mengungkapkan masyarakat adalah 

kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat-

istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terikat oleh suatu 

rasa identitas bersama. 

Dari pendapat ahli antropologi koentjaraningrat dapat kita 

singgung mengenai suatu kesatuan hidup manusia yang tentunya antara 

satu dengan yang lainnya saling berhubungan atau adanya suatu interaksi 

yang kuat. Ikatan yang menyebabkan suatu masyarakat adalah pola 

tingkah laku yang menyangkut semua aspek kehidupan dalam batas 

kesatuan tersebut, yang sifatnya khas, mantap dan berkesinambungan 

sehingga menjadi adat-istiadat.  
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Selain ikatan adat istiadat khas yang meliputi sektor kehidupan 

serta kontinuitas waktu, warga suatu masyarakat juga harus memiliki 

suatu ciri lain, yaitu rasa identitas bahwa mereka merupakan suatu 

kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan manusia lainnya. 

Maka kaitan antara kebudayaan dan masyarakat memiliki 

keterkaitan yang kuat dan saling mendukung. Artinya suatu budaya akan 

tetap ada jika masyarakatnya masih menerima, mendukung bahkan 

melestarikan budaya masyarakatnya.  

2. Nilai Budaya 

a. Konsep nilai 

Menilai berarti memberi pertimbangan untuk menentukan 

apakah sesuatu itu bermanfaat/ berguna atau tidak, baik atau buruk, benar 

atau salah, hasil penilaian disebut nilai (value). Manusia selalu lebih 

menghendaki nilai kemanfaatan atau kegunaan daripada kerugian, nilai 

kebaikan daripada keburukan, dan nilai kebenaran daripada kesalahan. 

Alasannya adalah kerugian, keburukan dan kesalahan itu nol atau 

kosong, tidak berarti apa-apa, bahkan dapat menjadi sumber kehancuran, 

kemiskinan dan kebodohan dalam masyarakat apabila ada manusia yang 

memilih nilai kerugian dianggap telah melakukan kesalahan karena salah 

arah jalan. 

Menurut Bertrand dalam Muhammad (2008:81-82) 

mengungkapkan bahwa nilai adalah perasaan tentang apa yang 

diinginkan ataupun yang tidak diinginkan atau tentang apa yang 

boleh atau tidak boleh. Konsepsi-konsepsi tentang nilai yang 

hidup dalam pikiran sebagian besar masyarakat membentuk 

sistem nilai budaya  yang berfungsi sebagai pedoman tertinggi 
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bagi kelakuan masyarakat, dalam tingkatan yang paling abstrak. 

Sistem tata kelakuan lain yang tingkatannya lebih konkret, seperti 

peraturan, hukum dan norma-norma semuanya yang berpedoman 

pada sistem nilai budaya. 

 

b. Prinsip-Prinsip Unsur Nilai 

Soelaeman (1990:23-24) mengungkapkan terdapat dua nilai 

yaitu: 

1) Nilai intrinsik harus mendapat prioritas utama dari ekstrinsik karena 

baik dari dalamnya dirinya sendiri, apabila dinilai untuk dirinya 

sendiri, dan bukan karena menghasilkan sesuatu yang lain. Sesuatu 

berharga secara ekstrinsik yaitu baik karena sesuatu dari luar, jika 

sesuatu itu merupakan sarana untuk mendapat sesuatu yang lain. 

Semua benda yang dipakai untuk aktifitas mempunyai nilai ekstrinsik, 

keduanya tidak bisa dipisahkan. 

2) Nilai-nilai yang produktif dan secara relatif bersifat permanen 

didahulukan daripada nilai yang kurang produktif dan kurang 

permanen. Beberapa nilai seperti ekonomi, akan habis dalam aktifitas 

kehidupan, sedangkan nilai seperti persahabatan akan bertambah jika 

dipergunakan untuk membagi nilai akal dan jiwa bersama orang lain 

tidak mengurangi nilai-nilai tersebut bagi kita. 

c. Sistem Nilai Budaya  

Soelaeman (1990:26-27) mengungkapkan sistem nilai budaya 

dalam masyarakat dimanapun di dunia, secara universal menyangkut 

terdapat 5 masalah pokok kehidupan manusia yang dialami pada 

lingkungannya yaitu: 
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1) Hakikat Hidup Manusia (MH) 

` Hakikat hidup untuk setiap kebudayaan berbeda-beda secara ekstern; 

ada yang berusaha untuk memadamkan hidup (nirvana = meniup 

habis), adapula yang dengan pola-pola kelakuan tertentu menganggap 

hidup sebagai suatu hal yang baik, “mengisi hidup”. 

2) Hakikat Karya Manusia (MK) 

Setiap budaya hakikatnya berbeda-beda, diantaranya ada yang 

beranggapan bahwa karya bertujuan untuk hidup, karya memberikan 

kedudukan atau kehormatan, karya merupakan gerak hidup untuk 

menambah karya lagi. 

3) Hakikat Waktu Manusia (MW) 

Hakikat waktu untuk setiap kebudayaan berbeda; ada yang 

berpandangan mementingkan orientasi masa lampau, ada pula yang 

berpandang untuk masa kini atau masa yang akan datang. 

4) Hakikat Alam Manusia (MA) 

Ada kebudayaan yang menganggap manusia harus mengeksploitasi 

alam atau memanfaatkan alam semaksimal mungkin, ada pula 

kebudayaan yang beranggapan bahwa: manusia harus harmonis 

dengan alam dan manusia harus menyerah kepada alam. 

5) Hakikat Hubungan Manusia (MM) 

Dalam hal ini ada yang mementingkan hubungan manusia dengan 

manusia, baik secara sesamanya maupun secara orientasi kepada 

tokoh-tokoh. Berpandangan menilai tinggi kekuatan sendiri. 
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Pendapat ahli di atas penulis menyimpulkan bahwa sistem nilai 

budaya terdapat 5 yaitu hakikat hidup manusia, hakikat karya manusia, 

hakikat waktu manusia, hakikat alam manusia dan hakikat hubungan 

manusia. 

d. Watak Nilai 

Memahami nilai akan lebih jelas apabila dilanjutkan dengan 

mempelajari tentang watak nilai. Termasuk mencerminkan karakteristik 

dari nilai serta ruang lingkup yang terkandung dalam suatu nilai sehingga 

dapat diketahui nilai yang merupakan sesuatu hal yang bermakna bagi 

manusia. Berikut adalah definisi mengenai watak nilai, Harold dan dkk 

dalam Soelaeman (1990:21) mengungkapkan. 

 Watak nilai atau etos nilai diharapkan seseorang akan 

mengetahui sesuatu yang berharga dalam kehiduapn ini, dan 

mengetahui apa yang harus diperbuatnya untuk menjadi manusia 

dalam arti sepenuhnya. Hal ini ialah bahwa niai itu sendiri 

mempunyai dasar pembenaran atau sumber pandangan dari 

berbagai hal seperti metafisika, teologi, etika, estetika dan 

logika. Atas dasar ini perlu dipelajari watak nilai filosofis. 

Pembicaraan mengenai watak nilai ini mencakup pertimbangan-

pertimbangan nilai, pembenaran nilai, pilihan nilai dan konflik 

nilai. 

 

Pertimbangan nilai dalam prakteknya mungkin bersifat subjektif 

dan objektif. Pertimbangan nilai yang bersifat subjek dianggap sebagai 

ekspresi perasaan atau keinginan seseorang, sebagai contoh suatu nilai 

subjektif pernah dinamakan emosi atau rasa cocok atau tidak cocok, 

kepuasan hajat atau keinginan manusia. 

Nilai subjektif terdapat dalam alam yang ada didalam, alam 

akalnya dan bergantung pada hubungan antara seorang penganut dengan 
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hal yang dinilainya. Sedangkan pertimbangan nilai yang bersifat objektif 

beranggapan bahwa nilai-nilai itu terdapat didunia kita ini dan harus kita 

gali. Dikatakan objektif sebab pada nilai itu terdapat hierarki nilai sampai 

nilai yang baik atau tertinggi yang menentukan penataan dunia. Nilai 

objektif adalah nilai-nilai fundamental yang mencerminkan universalitas 

kondisi fisik, psikologi sosial dan keperluan manusia dimana saja. Pilihan 

nilai adalah mutlak perlu, sebab terdapat kelompok-kelompok nilai 

tertentu seperti agama, moral, estetika, intelek dan ilmu ekonomi. 

Sementara tidak ada kesepakatan mengenai jumlah nilai tersebut, 

wataknya, hubungannya antara yang satu dengan lainnya, derajat masing-

masing dan prinsip yang harus kita pakai untuk mengadakan pilihan. 

Keputusan untuk memilih nilai ini dipengaruhi oleh bermacam-macam 

warisan tradisional yang diwariskan oleh para pendahulu mereka. 

Konflik nilai yang dirasakan dewasa ini berkaitan dengan 

berkaitan ilmu yang telah dicapai. Kenikmatan hidup yang diperoleh 

melalui kemajuan teknologi menyertai lemahnya jiwa atau rusaknya jiwa 

manusia. Apabila pekembangan teknologi tidak disertai kesiapan mental, 

maka teknologi tersebut dapat merupakan permasalahan bagi manusia itu 

sendiri.  

3. Makna Kearifan Lokal 

a. Pengertian Makna dan Kearifan Lokal 

Blumer dalam Djaswadi (2013:3) mengungkapkan bahwa 

penelitian ini menggunakan menggunakan teori yang menjelaskan bahwa 
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makna dan sesuatu berasal dari cara-cara orang lain bertindak terhadap 

suatu individu dalam kaitannya dengan sesuatu tertentu. Dalam konteks 

ini mengidentifikasikan tiga landasan berpikir dari teori ini, yaitu:  

1) Manusia melakukan berbagai hal atas dasar makna yang diberikan 

oleh berbagai hal itu kepada mereka.  

2) Makna berbagai hal itu berasal dari, atau muncul dari interaksi sosial 

dengan seseorang dengan orang lain. Kebudayaan yang dimiliki 

bersama, dipelajari, diperbaiki, dipertahankan, dan didefinisikan 

dalam konteks orang yang berinteraksi.  

3) Makna ditangani atau dimodifikasi melalui suatu proses penafsiran 

yang digunakan oleh orang dalam kaitannya dengan berbagai hal yang 

dia hadapi.  

Dalam menjelaskan suatu pemaknaan menyatakan bahwa suatu 

situasi hanya dapat mempunyai makna lewat pandangan orang terhadap 

situasi tertentu, dan tindakan orang tersebut berasal dari pemaknaan yang 

Ia lakukan.  

Kleden dalam Djaswadi (2013:4) mengungkapkan dalam 

perspektif yang lain, bahwa makna yang diberikan oleh suatu masyarakat 

dapat mengalami perubahan seiring dengan peristiwa-peristiwa yang 

terjadi dalam masyarakat. Jika dalam suatu masyarakat terdapat sistem 

budaya yang tidak cukup kuat untuk menjadi landasan bagi sistem 

sosialnya, maka yang terjadi adalah dua kemungkinan, yaitu:  
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1) Akan muncul semacam entropy kebudayaan dimana sistem nilai 

budaya yang bersangkutan tidak mati, tetapi kehilangan dayanya 

untuk memotivasi dan mengontrol sistem sosial yang ada. 

2) Bisa terjadi kekuatan kebudayaan sebagai sistem kognitif dan sistem 

normatif telah berakhir, dan hanya tinggal peranannya saja sebagai 

embel-embel yang berfungsi, hanya sebagai hiasan lahiriah 

(Paraphenalia) yang tidak fungsional terhadap cara pikir dan cara 

tingkah laku, tetapi masih menentukan bagaimana seseorang atau 

kelompok memperlihatkan diri.  

Makna adalah hubungan antara kata dan benda yang bersifat 

terkandung didalamnya (instrinsik), berada dalam suatu sistem dan 

diproyeksikan dalam bentuk lambang, hubungan dengan benda-benda 

lain yang unik dan sukar dianalisis. 

Ahimsa Putra dalam KEMENDIKBUD (2013:10) 

mengungkapkan bahwa kearifan lokal seperangkat pengetahuan yang 

dimiliki oleh suatu komunitas yang diperoleh dari generasi ke generasi 

maupun dari pengalamannya berhubungan dengan lingkunga 

masyarakatnya untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. 

Wales dalam Rosidi (2011:30) mengungkapkan kearifan lokal 

adalah kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh 

kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan. 

b. Fungsi Kearifan Lokal 

Aulia dan Dharmawan dalam Maridi (2015:22) mengungkapkan. 
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Fungsi kearifan lokal tersebut antara lain untuk: (1) konservasi 

dan pelestarian sumber daya alam; (2) mengembangkan 

sumberdaya manusia; (3) pengembangan kebudayaan dan ilmu 

pengetahuan; serta (4) petunjuk tentang petuah, kepercayaan, 

sastra, dan pantangan.  

 

Sartini dalam Maridi (2015:22) mengungkapkan. 

Fungsi dan makna kearifan lokal diantaranya:(1) berfungsi 

untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam; (2) 

berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia misalnya 

berkaitan dengan upacara daur hidup, konsep kanda pat rate; (3) 

berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu 

pengetahuan, misalnya pada upacara Saraswati, kepercayaan dan 

pemujaan pada pura Panji; (4) berfungsi sebagai petuah, 

kepercayaan, sastra, dan pantangan; (5) bermakna sosial, 

misalnya upacara integrasi komunal/kerabat; (6) bermakna etika 

dan moral, yang terwujud dalam upacara Ngaben dan penyucian 

roh leluhur; serta (7) bermakna politik, misalnya upacara 

ngangkuk merana dan kekuasaan patron client. 

 

c. Ciri-Ciri Kearifan Lokal  

Menurut Rohaedi dalam Widyanti (2015:161) terdapat beberapa 

ciri-ciri yaitu: 

1) Mampu bertahan terhadap budaya luar. 

2) Memiliki kemampuan (mengakomodasi) memenuhi  unsur-unsur 

budaya luar. 

3) Mempunyai kemampuan (mengintegrasikan) menyatukan unsur 

budaya luar ke dalam budaya asli. 

4) Mempunyai kemampuan mengendalikan. 

5) Mampu memberi arah pada perkembangan budaya. 

d. Tantangan-Tantangan Terhadap Kearifan Lokal 

Menurut Suhartini (2009:214) mengungkapkan terdapat 

beberapa tantangan terhadap kearifan lokal yaitu: 
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1) Jumlah Penduduk. 

2) Teknologi modern dan budaya. 

3) Modal besar. 

4) Kemiskinan dan Kesenjangan. 

e. Wujud Kearifan Lokal 

 

Menurut Maryani dan Yani (2016:116) mengungkapkan. 

Wujud dari kearifan lokal dapat berbentuk sistem pengetahuan, 

sistem sosial, dan sistem budaya, tercermin dari pengelolaan 

lingkungan, adat istiadat yang mengatur hubungan sosial, dan 

hasil kebudayaan artefak seperti tata guna lahan, bahan dan 

arsitektur rumah tinggal, gaya dan corak pakaian, perabotan, dan 

upacara-upacara mengantar siklus kehidupan. 

 
Masyarakat adat sebagai pendukung warisan budaya terutama 

generasi tua memang masih mempunyai keinginan atau kecenderungan 

untuk mempertahankan kebudayaan dimasa lampau sedangkan sebagian 

besar generasi muda cenderung untuk lebih terbuka dan siap mengadakan 

pembaharuan kebudayaan, dengan harapan dapat membentuk pencapaian 

tujuan hidup mereka. Pada perkembangan selanjutnya, generasi muda 

cenderung berkesempatan untuk menentang semua hal yang telah berlaku 

dalam budaya masyarakat adat, meskipun sebenarnya tidak semua nilai-nilai 

dalam masyarakat adat bersifat tertutup dan tidak sesuai dengan 

perkembangan zaman. Nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan 

masyarakat adat juga terkadang universal dan dapat diberlakukan di zaman 

yang terus berkembang atau dengan kata lain, bahwa sebagian dari nilai-

nilai kehidupan masyarakat adat tersebut dapat terus hidup dalam era 

globalisasi ini. 
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Berdasarkan pendapat ahli di atas penulis menyimpulkan bahwa 

kearifan lokal merupakan budaya yang dimiliki oleh masyarakat tertentu 

dan di tempat-tempat tertentu yang dianggap mampu bertahan dalam 

menghadapi arus globalisasi, karena kearifan lokal tersebut mengandung 

nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai sarana pembangunan karakter 

bangsa.  

4. Budaya Ngarot 

Terkait dengan upacara pertanian yang berlangsung di Indramayu, 

terdapat di antaranya ada upacara sedekah bumi, mapag tamba, mapag sri, 

dan ngarot. Upacara pertanian seperti sedekah bumi, mapag tamba, dan 

mapag sri, banyak pula terdapat di sebagian wilayah di Jawa Barat dengan 

istilah yang sama atau berbeda. 

Adapun upacara Ngarot, berbeda dibandingkan dengan upacara 

tradisional pertanian pada umumnya. Perbedaan yang sangat mencolok 

adalah pada peserta upacaranya yang tidak lain adalah generasi muda. Dari 

mulai anak-anak hingga remaja. Padahal pada upacara pertanian lainnya, 

umumnya diikuti oleh orang tua-tua. Adanya kejadian yang tidak umum 

pada peserta/pelaku upacara itu, memunculkan beberapa pertanyaan. Apa 

sesungguhnya tujuan dari penyelenggaraan upacara ngarot, seperti apa 

bentuk upacaranya, dan apa fungsinya bagi generasi muda khususnya dan 

masyarakat Lelea pada umumnya. 

Budaya Ngarot telah berlangsung sejak abad ke-16. Sebutan ngarot 

diucapkan oleh masyarakat Lelea maupun luar Lelea. Sedangkan istilah 
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kasinoman, hanya merupakan istilah intern atau dengan kata lain hanya 

digunakan oleh masyarakat Lelea. Kasinoman berasal dari kata enom (orang 

muda) atau sinom (daun asam yg muda). Daun asam yang muda terlihat 

bercahaya dan indah, sehingga banyak disukai orang. Demikian halnya 

harapan dari para peserta upacara. 

Budaya Ngarot adalah suatu budaya yang khas yang ada di Desa 

Lelea Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, berdasarkan dari bahasa Sunda 

lelea Ngarot memiliki arti minum atau ngaleuet dan memberikan kabar tidak 

lama lagi mereka harus turun ke sawah, bekerja dan mengolah sawah bersama – 

sama, gotong – royong saling bahu membahu secara sukarela. 

Bapak Raidi Kuwu lelea megatakan bahwa “Ngarot merupakan salah 

satu upacara adat yang terdapat di Desa Lelea Kecamatan Lelea Kabupaten 

Indramayu diselenggarakan pada saat menyongsong datangnya musim hujan, 

bersamaan dengan tibanya musim tanam padi, Upacara adat ini biasanya 

diadakan pada bulan Desember minggu ke tiga, dan selalu dilaksanakan pada 

hari Rabu, yaitu salah satu hari yang dianggap baik dan dipercayai oleh 

masyarakat Lelea sebagai hari yang mempunyai sifat bumi yang cocok untuk 

mengawali musim tanam”. 

Tresnasih dan Lasmiyati (2016:45) sebagaimana yang disampaikan 

oleh Kuwu Desa Lelea, dan Kuwu-kuwu penerusnya, upacara Ngarot 

diselenggarakan untuk beberapa tujuan:  

a. Sebagai wadah untuk mempersatukan pemuda Desa Lelea. 

b. Untuk melekatkan rasa gotong-royong antar pemuda di Desa Lelea. 

c. Menjaga pergaulan antar lawan jenis untuk menjaga martabat. 
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d. Mendewasakan pemuda dengan dituntut kemandiriannya. 

Tujuan dari semua upacara Ngarot tersebut sesuai dengan pituah 

kokolot Lelea (amanat sesepuh Lelea) yang disampaikan dalam bahasa 

Sunda Lelea sebagai berikut: 

“mikirun budak engkena kuma’a, senajan boga arta kudu tetep usa’a. 

Kur ngora ula poya – paya, kamberan kolota ula sengsara. Jlema laki 

kerja, ewena usa’a. Neangan pekaya rukun runtut, aturan agama kudu 

diturut slamet dunya akherat”. 

Pada intinya petuah tersebut mengandung nasihat yang ditujukan 

untuk anak-anak muda di Desa Lelea, agar mereka mengisi masa mudanya 

dengan bekerja keras, serta selalu berpedoman pada ajaran agama agar 

kehidupan mereka selamat dunia dan akhirat.  

Tresnasih dan Lasmiyati (2016:45) tujuan-tujuan tersebut di atas 

dijabarkan lebih jauh dengan menanamkan rasa cinta bertani kepada 

generasi muda yang ada di Desa Lelea. Tujuan ini memiliki benang merah 

dengan potensi Desa Lelea sebagai daerah pesawahan. Dengan adanya rasa 

cinta untuk menekuni bidang pertanian, diharapkan mampu mencegah anak-

anak muda Desa Lelea untuk merantau, sehingga anak-anak muda mampu 

mengelola daerahnya sendiri. 

Selain tujuan-tujuan di atas, tujuan diselenggarakannya upacara 

juga untuk menyeragamkan dimulainya musim tanam, sekaligus memberi 

komando bahwa tanam padi sudah dapat dimulai dan menjaga pergaulan 
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antar lawan jenis untuk menjaga martabat jadi anak-anak remaja mampu 

menjaga kesuciannya baik untuk laki-laki maupun perempuan. 

5. Geografi Budaya 

Banowati dan Sriyanto (2013:1) mengungkapkan geografi 

merupakan studi yang mempelajari fenomena alam dan manusia, serta 

keterkaitan hubungan keduanya yang menghasilkan variasi keruangan khas 

dipermukaan bumi.  

Dewantara Hadjar dalam Warsito (2015:50) mengungkapkan 

kebudayaan buah budi manusia yang merupakan hasil perjuangan manusia 

terhadap dua pengaruh yang kuat yaitu alam dan zaman (kodrat dan 

manusia). 

Penulis menyimpulkan bahwa geografi budaya adalah suatu ilmu 

yang mengkaji keterkaitan antara lingkungan fisik dengan manusia serta 

menelaah perbedaaan persebaran dan kekhasan suatu budaya. Geografi 

budaya merupakan salah satu bagian dari ilmu geografi yang inti kajiannya 

menelaah mengenai budaya, area budaya, bentang budaya, sejarah budaya, 

dan ekologi budaya. 

Kajian geografi budaya mengkaji upaya manusia dalam menjaga 

lingkungan atau kenampakan geografis, produk budaya yang dihasilkan 

manusia hasil olah pikir dalam memahami alam lingkungannya, serta 

mempelajari nilai sejarah suatu wilayah kaitannya dengan pengaruh sejarah 

wilayah tersebut dengan hasil budaya manusia baik yang berwujud atau 

yang tidak berwujud (abstrak). 
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B. Penelitian yang Relevan 

Tabel 2.1 

Perbandingan Penelitian yang Terdahulu 

dengan Penelitian yang Akan Dilakukan 

Sumber : Data Hasil Studi Pustaka 2017 

Aspek Elsa Nur Apriani 

 (2016) 

Rina Nurhayati 

(2017) 

Nafiatul Hikmah 

(2018) 

Judul Tradisi Upacara Adat 
Ngabungbang di Desa 
Batulawang Kecamatan 
Pataruman Kota Banjar 

Nilai-Nilai Kearifan Lokal 
Pada Tradisi Merlawuh di 
Desa Kertabumi Kecamatan 
Cijeungjing Kabupaten 
Ciamis 

Makna Kearifan Lokal Pada 
Budaya Ngarot di Desa 
Lelea Kecamatan Lelea 
Kabupaten Indramayu 
 

Rumusan 
Masalah 

1. Bagaimanakah proses 
berlangsungnya Tradisi 
Upacara Adat 

Ngabungbang di Desa 
Batulawang Kecamatan 
Pataruman Kota 
Banjar? 

2. Bagaimanakah makna 
Tradisi Upacara Adat 
Ngabungbang di Desa 
Batulawang Kecamatan 

Pataruman Kota 
Banjar? 

 

1. Bagaimanakah 
keberadaan Tradisi 
Merlawuh di Desa 

Kertabumi Kecamatan 
Cijeungjing Kabupaten 
Ciamis? 

2. Bagaimanakah nilai-nilai 
dan makna kearifan lokal 
pada Tradisi Merlawuh di 
Desa Kertabumi 
Kecamatan Cijeungjing 

Kabupaten Ciamis? 
3. Bagaimana makna secara 

umum tradisi Merlawuh 
di Desa Kertabumi 
Kecamatan Cijeungjing 
Kabupaten Ciamis? 

1. Ritual apa saja yang 
dilakukan dalam Budaya 
Ngarot di Desa Lelea 

Kecamatan Lelea 
Kabupaten Indramayu? 

2. Bagaimanakah Makna 
Budaya Ngarot di Desa 
Lelea Kecamatan Lelea 
Kabupaten Indramayu? 

 

Fokus 
Penelitian 

1. Proses berlangsungnya 
Tradisi Upacara Adat 
Ngabungbang di Desa 
Batulawang Kecamatan 
Pataruman Kota Banjar. 

2. Makna Tradisi Upacara 

Adat Ngabungbang di 
Desa Batulawang 
Kecamatan Pataruman 
Kota Banjar. 

1. Sejarah keberadaan 
Tradisi Merlawuh di 
Desa Kertabumi 

2.  Perkembangan Tradisi 
Merlawuh di Desa 
Kertabumi 

3. Tata cara Tradisi 
Merlawuh di Desa 
Kertabumi 

4.  Nilai dan makna yang 
terkandung pada nama 
Tradisi Merlawuh 

5. Nilai dan makna yang 
terkandung pada 

penentuan waktu Tradisi 
Merlawuh 

6. Nilai dan makna yang 
terkandung pada setiap 
tata cara Tradisi 
Merlawuh 

7. Makna secara umum 
tradisi Merlawuh 

 

1 Proses Pelaksanaan 
Budaya Ngarot di Desa 
Lelea 

2 Persiapan Budaya 
Ngarot di Desa Lelea 

3 Yang boleh mengikuti 

prosesi budaya ngarot 
4 Syarat-syarat untuk 

memenuhi proses budaya 
ngarot 

5 Hukuman jika melanggar 
dari syarat-syarat budaya 
ngarot 

6 Makna dari prosesi 

budaya ngarot 
7 Makna dari kostum dan 

aksesoris 
8 Makna dari mahkota 

bunga ngarot 
9 Manfaat budaya ngarot 

bagi masyarakat dan 
ketua adat 

10 Pesan moral dalam 
budaya ngarot 
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C. KERANGKA PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

Latar Belakang Masalah: Budaya Ngarot merupakan budaya yang khas 

dilakukan masyarakat Desa Lelea, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu 

diselenggarakan pada saat menyongsong datangnya musim hujan, bersamaan 

dengan tibanya musim tanam padi, Upacara adat ini biasanya diadakan pada 

bulan Desember minggu ke tiga, dan selalu dilaksanakan pada hari Rabu. 

Budaya ini memiliki makna kearifan lokal menjadi pedoman masyarakat dalam 

kehidupannya. Pengetahuan makna-makna kearifan lokal ini sangat bermakna 

bagi masyarakat modern khususnya dalam memahami cara menjaga 

keselarasannya antara sesama manusia leluhur dan antara makhluk dengan 

penciptanya. 

Rumusan  Masalah 
1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Budaya Ngarot di Desa Lelea Kecamatan Lelea 

Kabupaten Indramayu? 

2. Bagaimanakah Makna Budaya Ngarot di Desa Lelea Kecamatan Lelea Kabupaten 

Indramayu? 

 

1  

 

A. Apa makna yang terkandung dalam prosesi adat ngarot? 

B.  

C. Apa makna yang terkandung dalam prosesi adat ngarot? 

D. Apa makna yang terkandung dalam prosesi adat ngarot? 

 

TUJUAN PENELITIAN 
1 Untuk mengetahui Proses Pelaksanaan Budaya Ngarot di Desa Lelea Kecamatan 

Lelea Kabupaten Indramayu. 

2 Untuk mengetahui makna budaya Ngarot di Desa Lelea Kecamatan Lelea 

Kabupaten Indramayu. 

 

Metode Penelitian 

Penulis menggunakan metode penelitian 

Deskriptif Kualitatif 

 

Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi literatur 

b. Observasi  

c. Wawancara 
d. Studi Dokumentasi 

 

 

Pembahasan Hasil Penelitian  

Proses Pelaksanaan dimulai dari berkumpul di 

depan rumah Bapak Kepala Desa, arak-arakan 

bujang-cuwene, berkumpul di Aula Balai Desa, 

upacara pembukaan, sambutan-sambutan, 

penyerahan 5 panca usaha tani, penabuhan gong 

dan hiburan, setelah itu mulai proses tanam padi 

sampai panen. 

 

Kajian Teoretis 
1. Geografi Budaya 

2. Wujud-Wujud 

Kebudayaan 

3. Unsur-Unsur 

Kebudayaan 

4. Sifat Hakikat 

Kebudayaan 

5. Makna  

6. Kearifan Lokal 

Pertanyaan Penelitian 

1. Proses Pelaksanaan Budaya Ngarot di 

Desa Lelea Kecamatan Lelea Kabupaten 

Indramayu 

2. Makna Budaya Ngarot di Desa Lelea 
Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu 
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D. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Budaya Ngarot di Desa Lelea Kecamatan 

Lelea Kabupaten Indramayu? 

a. Bagaimana proses sebelum dan sesudah pelaksanaan Ngarot di Desa 

Lelea? 

b. Bagaimana cara melestarikan agar budaya Ngarot di Desa Lelea tetap 

terjaga dan terlaksanakan dari dulu sampai sekarang ? 

c. Bagaimana sejarah budaya Ngarot di Desa Lelea? 

d. Apa syarat-syarat dalam proses budaya ngarot Ngarot di Desa Lelea? 

e. Bagaimana tata cara proses pelaksanaan budaya Ngarot di Desa Lelea? 

f. Bagaimana perkembangan budaya Ngarot di Desa Lelea? 

g. Bagaiamana saran perkembangan budaya Ngarot di Desa Lelea untuk 

kedepannya? 

h. Apa manfaat dari adanya budaya Ngarot di Desa Lelea dari segi 

ekonomi, sosial, agama dan budaya? 

2. Bagaimanakah Makna Budaya Ngarot di Desa Lelea Kecamatan Lelea 

Kabupaten Indramayu? 

a. Apa makna yang terkandung pada budaya Ngarot di Desa Lelea? 

b. Apa makna yang terkandung pada nama budaya Ngarot di Desa Lelea? 

c. Apa makna yang terkandung pada penentuan waktu budaya Ngarot di 

Desa Lelea? 

d. Apa makna yang terkandung dari proses pelaksanaan budaya Ngarot di 

Desa Lelea? 



32 

 

e. Apa Makna dari pakaian dan aksesoris peserta Ngarot di Desa Lelea? 

f. Apa makna budaya Ngarot di Desa Lelea Kecamatan Lelea Kabupaten 

Indramayu menurut Kepala Desa selaku Kuncen Adat? 

g. Apa makna budaya Ngarot di Desa Lelea Kecamatan Lelea Kabupaten 

Indramayu menurut Masyarakat? 

h. Apa makna budaya Ngarot di Desa Lelea Kecamatan Lelea Kabupaten 

Indramayu menurut Pihak kecamatan? 

i. Apa makna budaya Ngarot di Desa Lelea Kecamatan Lelea Kabupaten 

Indramayu menurut Kepala Seksi Dinas Budaya Pariwisata? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


