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  BAB II  

LANDASAN TEORITIS 

A. Kajian Teoritis 

Suatu teori sangat di perlukan dalam membahas suatu topik penelitian 

untuk dapat memecahkan suatu masalah yang diteliti, begitu pula dalam 

penelitian, dalam penelitian penulis menggunakan teori-teori yang dapat 

dijadikan acuan atau landasan dalam membahas permasalahan yang ada. 

Teori yang penulis gunakan adalah teori-teori dari beberapa ahli atau tokoh - 

tokoh yang ternama. Adapun teori yang digunakan adalah sebagai berikut; 

1. Nilai 

Nilai adalah sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan 

dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. 

Karena itu sesuatu dikatakan memiliki nilai apabila berguna dan berharga ( 

nilai kebenaran), indah (nilai estetika), baik (nilai moral atau etis), religius 

(nilai agama) (Setiadi et al, 2007:31). Nilai dalam pandangan Umum 

mempunyai kaitan erat hubungannya dengan manusia, baik didalam 

kehidupan bermasyarakat maupun bernegara, ketika manusia melakukan 

kegiatan sosial maupun memiliki sikap baik dan buruk maka hasilnya 

adalah nilai yang didapatkan. Nilai memiliki arti luas secara objektif 

berharga bagi kehidupan manusia  kebenaran yang didapatkan oleh setiap 

individu menentukan paradigma baru, sudut pandang kebaruan memiliki 

arti nilai kebenaran yang harus didapatkan oleh setiap individu. Ketika 

manusia menganggap nilai adalah suatu keharusan yang harus didapatkan, 
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dengan nilai manusia akan mendapatkan hubungan yang baik antar 

individu, antar golongan, dan bahkan akan mendapatkan suatu 

penghormatan yang baik dari seluruh masyarakat, keharmonisan nilai 

merupakan wujud dari pengakuan. 

Menurut Cheng (Lasyo, 1999:1) Nilai merupakan sesuatu yang 

potensial, dalam arti terdapatnya hubungan yang harmonis dan kreatif, 

sehingga berfungsi untuk menyempurnakan manusia, sedangkan kualitas 

merupakan atribut atau sifat yang seharusnya dimiliki (Setiadi et al, 

2007:120 ). 

Berdasarkan kajian, manusia memandang nilai adalah bentuk motivasi 

yang diberikan jika manusia melakukan kebaikan, dalam arti telah 

melaksanakan tugas dengan baik yang dipandang fositif oleh semua orang, 

karena nilai sebagai bentuk penghargaan tertinggi yang diberikan. Jika 

manusia melakukan hubungan harmonis terhadap sesama individu baik 

dipandang dalam segi kreatifitas yang dimunculkan ke publik dan 

hubungan interaktif dengan golongan masyarakat, maka masyarakat pun 

akan menilai baik positif maupun negatif. Senada dengan hal tersebut 

Lasyo (1999,hlm.9) Mengungkapkan Nilai bagi manusia merupakan 

landasan atau motivasi dalam segala tingkah laku atau perbuatannya 

(Setiadi et al, 2007:121 ). 

Pendapat tersebut manusia dapat berubah-ubah tergantung nilai yang 

didapatkan nya. Manusia akan merasakan kesenangan dan dorongan besar 

apabila mendapatkan Nilai baik yang diberikan masyarakat sebagai bentuk 
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apresiasi penghargaan, pengakuan  tertinggi, dan dukungan. Yang 

menjadikan landasan tempat manusia berpijak untuk melakukan kehidupan 

yang baik, sebaliknya ketika manusia diberikan nilai negatif tatanan 

kehidupan masyarakat akan berubah, biasanya cenderung memisahkan diri 

dari keramaian masyarakat sebab merasakan nilai yang tidak berguna bagi 

individu. Maka dari hal tersebut penerimaan nilai bersipat baik dan 

buruknya sebab Nilai menjadi landasan dan motivasi manusia dia berpijak. 

Menurut Arthur W.Comb (Kama A. Hakam, 2000:45) : Nilai adalah 

kepercayaan-kepercayaan yang digeneralisir yang berfungsi sebagai garis 

pembimbing untuk menyeleksi tujuan serta perilaku yang akan dipilih 

untuk dicapai (Setiadi et al, 2007:121). Nilai erat kaitannya dengan 

manusia, baik dalam bidang etika maupun estetika, karena Nilai dipandang 

sebagai pokok kehidupan masyarakat  yang dikaitkan dengan fungsi 

kepercayaan-kepercayaan  masyarakat, ketika manusia memberikan 

kepercayaan terhadap suatu persoalan individu manusia yang bertujuan 

untuk melihat dan memilih maka  muncul Nilai  dasar, sebab  pada umum 

nya manusia  sudah menganggap Nilai sesuatu yang  berharga bahkan nilai 

adalah pedoman tertinggi. Bukan dilihat dari bentuk fisik tetapi dilihat dari 

pemaknaan dari setiap Individu atau golongan. Sebagaimana Fraenkel 

(1977:10) mengungkapkan: Nilai (value) merupakan wujud dari aspek 

afektif (affective domain) serta berada dalam diri seseorang, dan secara 

utuh dan bulat merupakan suatu sistem, dimana bermacam nilai ( nilai 

keagamaan, sosial budaya, ekonomi, hukum, estetis, etik, dan lain-lain) 
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berpadu jalin menjalin serta saling meradiasi (mempengaruhi secara kuat) 

sebagai suatu kesatuan yang utuh. Sistem nilai ini sangat dominan 

menentukan perilaku dan kepribadian seseorang (Setiadi et al, 2007:17). 

Nilai sangat berpengaruh sebagai pegangan emosional manusia, karena 

pada hakikatnya Nilai menjadi suatu keyakinan dasar yang ada dalam diri 

setiap manusia, Kemampuan nilai dasar manusia menganggap bahwa 

pantas dan tidaknya suatu Nilai diambil dari sudut pandang yang objektif. 

Kita memandang Nilai sebagai transformasi atau perubahan bentuk wujud 

benda maupun simbol yang diuraikan menjadi makna dan nilai. Nilai erat 

hubungannya dengan manusia baik dalam bidang etika yang mengatur 

kehidupan sehari-hari dan bidang estetika yang berhubungan dengan 

persoalan keindahan, nilai masuk ketika manusia memahami agama dan 

keyakinan beragama. Jadi nilai berhubungan dengan sikap manusia 

sebagai masyarakat, bangsa yang memeluk suatu agama. Maka manusia 

dikategorikan sebagai makhluk yang bernilai. 

Menurut Hakam (dalam Yunus, 2014:18) Mengemukakan bahwa 

Manusia sebagai mahkluk yang bernilai memiliki dua konteks, pertama 

akan memandang nilai sebagai suatu yang objektif, apabila dia 

memandang nilai itu ada meskipun tanpa ada yang menilainya, bahkan 

memandang nilai telah ada sebelum adanya manusia sebagai penilai. 

Pandangan kedua memandang nilai itu subjektif, artinya nilai sangat 

tergantung pada subjek penilainya. Jadi nilai memang tidak akan ada dan 

tidak akan hadir tanpa hadirnya penilai. Oleh karena itu, nilai melekat 
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dengan subjek penilai. Nilai dalam pengertian ini bukan diluar sipenilai 

tetapi inheren dengan subjek yang menilai. Nilai dalam objek bukan 

penting atau tidak penting pada objek sejatinya, melainkan tergantung 

sipenilai memberikan persepsi terhadap objek tersebut. 

Nilai merupakan sesuatu yang telah ada dan dapat memberikan 

pengaruh positif terhadap diri individu, masyarakat,bahkan bangsa dan 

Negara maka diperlukan pengembangan nilai melalui kebiasaan-kebiasaan 

positif yang berlaku di masyarakat. Kebiasaan yang ada dan dilaksanakan 

masyarakat merupakan bukti dalam kehidupan masyarakat terdapat budaya 

yang mengikat yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan bersama, 

karena dalam budaya terdapat nilai-nilai yang menunjang tercapainya 

kebutuhan dan kepentingan masyarakat.  

2. Kearifan Lokal 

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian kearifan 

lokal terdiri dari dua suku kata yaitu kearifan (wisdom) dan lokal (local) 

lokal berarti setempat dan wisdom sama dengan kebijaksanaan. Dengan 

kata lain maka local wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, 

nilai-nilai, pandangan, pandangan setempat yang bersifat kebijaksanaan, 

penuh dengan kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh 

anggota masyarakat. 

Kearifan lokal dalam pandangan umum adalah bagian dari budaya 

yang tidak dipisahkan dari bahasa masyarakat yang diturunkan secara 

turun temurun, karena kerifan lokal harus dilestarikan dan dikembangkan 
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sebagai warisan budaya masyarakat Indonesia yang multicultural, atau 

masyarakat yang memilik kebudayaan yang tinggi. Dalam konteks arif 

menjelaskan bahwa kebijaksanaan terdapat dalam lingkungan masyarakat 

budaya, karena segenap pemikiran manusia dipindahkan kedalam sikap 

kehidupan sehari-hari. Jadi kearifan lokal kebijaksanaan suatu daerah 

setempat yang mempertahankan nilai pendirian sebagai manusia lokal 

tidak terbawa arus perkembangan zaman hidup lebih mementingkan 

mempertahankan tradisi. 

Menurut Wibowo Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian 

budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu 

menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa 

lain menjadi watak dan kemampuan sendiri (Wibowo, 2005:201). 

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa identitas adalah ciri suatu 

bangsa yang besar yang memiliki tingkat peradaban hidup yang tinggi. 

Jadi bangsa yang tinggi dan maju serta memiliki budi pekerti luhur. 

Sebenarnya bangsa Indonesia adalah bangsa dengan peradaban yang luhur 

sebab identitas bangsa dapat terlihat dari budayanya yang tinggi seperti 

halnya bangsa ini yang terkenal sebagai masyarakat multicultural beragam 

kebudayaan. Kepribadian bangsa terbentuk melalui budaya karena dalam 

kebudayaan masyarakat diajarkan mengenai kehidupan dan dapat 

memfilter kebudayaan luar menjadi budaya sendiri. 

Kearifan lokal atau “local genius” merupakan istilah yang 

diperkenalkan oleh Wales yaitu „the sum of the cultural characteristics 
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wich the vast majority of a people have in common as a result of their 

experiences in early life‟. 

“Jumlah karakteristik budaya yang sama-sama dimiliki oleh sebagian 

besar orang sebagai hasil dari pengalaman mereka diawal kehidupan” 

Senada dengan hal tersebut Wales mengemukakan bahwa local genius 

yaitu kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh 

kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan (Yunus, 

2014:37). Kearifan lokal  merupakan budaya yang dimiliki oleh 

masyarakat tertentu yang dianggap mampu bertahan dalam menghadapi 

arus globalisasi, karena kearifan lokal mengandung nilai yang dapat 

dijadikan sebagai alternative membentuk karakter bangsa. Hal tersebut 

penting karena nilai kearifan lokal harus di informasikan dan dipahami 

oleh generasi bangsa sebagai identitas dan jati diri bangsa. 

3. Kebudayaan 

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansakerta buddhayah, 

yaitu bentuk jama dari “budi” atau “akal”. Kebudayaan diartikan sebagai 

hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Secara umum 

kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, sosial, 

hukum adat, dan kebiasaan. 

Banyak definisi para ahli tentang budaya, diantaranya adalah sebagai 

berikut: 
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1. E.B. Tylor, budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang 

meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, 

hukum, adat istiadat dan kemampuan yang lain serta kebiasaan 

yang didapat oleh manusiasebagai anggota masyarakat. 

2. R.Linton dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang 

dipelajari dan hasil tingkah laku yang dipelajari, dimana unsur 

pembentuknya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat 

lainnya. 

3. Koentjaraningrat, mengartikan bahwa kebudayaan aalah 

keseluruhan system gagasan, milik dari manusia dengan belajar. 

4. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, mengatakan bahwa 

keudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta mayarakat. 

5. Herkovits, kebudayaan adaah bagian dari ligkunga hidup yang 

diciptkan oleh manusia. 

Budaya tidak terlepas dari kehidupan manusia, karena budaya hasil 

dari pemikiran manusia, budaya yang sekarang kita unggulkan tak lepas 

dari peranan manusia yang berakal sehat yang mampu menciptakan 

pemikiran yang baik. Pemikiran yang mampu menyatukan semua unsur 

masyarakat atau bangsa Indonesia. Secara umum perwujudan budaya yang 

menyatukan bangsa dengan multikultral  nya tidak hanya manusia yang 

berperan karena manusia menempati Alam. Oleh alam budaya secara 

alami dapat terbentuk dengan di kembangkan oleh manusia seperti 
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sekarang ini. Budaya yang terbentuk dari Hasil pemikiran manusia dengan 

Alam secara alami.  

Menurut Koentjaraningrat kebudayaan dapat digolongkan atas tiga 

wujud yaitu ; 1) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, 

gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya, 

selanjutnya disebut system budaya, 2) wujud kebudayaan sebagai suatu 

kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia  dan masyarakat 

atau disebut system sosial, 3) wujud kebudayaan sebagai benda-benda dari 

hasil karya atau disebut kebudayaan fisik ( Yunus,2014:20). 

Budaya terbentuk dalam alam pikiran manusia, ide-ide yang dihasikan 

oleh akal dan pikiran manusia yang secara mendalam menghasilkan suatu 

budaya, karena pada hakikatnya budaya adalah hasil cipta, rasa dan karsa 

manusia. Yang nanti nya di transformasikan dalam bentuk nilai budaya, 

karena nilai tersebut menjadi perubahan dalam bentuk tindakan perilaku 

manusia sebagai fungsi dari nilai budaya.  Nilai budaya memiliki nilai 

kerja sama atau gotong royong yang dibentuk melalui karakteristik 

masyarakat yang menerima perubahan dan sesuai dengan keadaan 

geografis, karena setiap daerah lebih cenderung memiliki karakter dan  

kebudayaan yang berbeda. Namun secara umum pengertian Budaya sama 

tetapi dalam pelaksanaan berbeda. Sebagaimana Niode mengemukakan 

pada dasarnya nilai-nilai budaya terdiri dari; nilai yang menentukan 

identitas sesuatu, nilai ekonomi yang berupa utilitas atau kegunaan, nilai 

agama yang berbentuk kedudukan, nilai seni yang menjelaskan 
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keekspresian, nilai kuasa atau politik, nilai solidaritas yang menjelma 

dalam cinta, persahabatan gotong royong dan lain lain (Yunus, 2014:21). 

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa budaya secara alami memiliki 

nilai-nilai yang membentuk suatu karakter bangsa dan penguat jati diri 

bangsa, karena warisan Nilai budaya diturunkan secara turun temurun dari 

setiap generasi baru dan diantara nilai budaya tersebut adalah nilai 

solidaritas yang termanifestasikan dalam cinta, persahabatan dan gotong 

royong. Hal ini menjadi kekayaan bangsa Indonesia dengan unsur budaya 

yang tinggi dan multicultural. Membentuk suatu perbedaan namun tetap 

sama dalam kebersamaan, mencerminkan sikap saling toleransi.  

Perkembangan budaya harus mendapat perhatian dari seluruh 

masyarakat dan pemerintah, karena jika tidak keberadaan budaya akan 

mengalami ketertinggalan dan mengarah pada hilangnya nilai budaya. 

Sekaitannya dengan hal tersebut beberapa teori mengenai budaya yaitu: 

a. Teori orientasi nilai budaya 

b. Teori budaya fungsional  

c. Teori sinkronisasi budaya  

 Teori tersebut menjelaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam 

budaya sangatlah penting dan beragam, dan dalam nilai-nilai budaya 

tersebut ada nilai-nilai kebaikan yang perlu diikuti oleh bangsa inodensia 

serta dapat dijadikan sebagai control, dan pedoman hidup masyarakat. Jika 

nilai budaya yang baik diorientasikan pada nilai budaya di Indonesia yang 

dalam kenyataanya berorientasi pada nilai pancasila karena sebagai nilai-

nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia. 
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4. Teori Semiotika Charles Sanders Pierce 

Semiotik adalah suatu ilmu atau metode analisis yang mengkaji tanda. 

Semiotik atau dalam sejarah linguistik dikenal pula semiologi, sememik, 

dan semik digunakan sebagai istilah untuk merujuk pada bidang studi yang 

mempelajari makna atau arti dari suatu tanda atau lambang (Sobur, 2016: 

11). 

Secara etimologis kata semiotik berasal dari dari bahasa Yunani yaitu 

simeon yang berarti “tanda”. Secara terminologis, semiotik dapat 

didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, 

peristiwa-peristiwa seluruh kebudayaan sebagai tanda. Menurut Van Zoest 

bahwa semiotik diartikan sebagai ilmu tentang tanda (sign) dan segala 

yang berhubungan dengannya: cara berfungsinya, hubungannya dengan 

kata lain, pengirimannya, dan penerimaannya oleh mereka yang 

mempergunakannya (Sobur, 2001: 96). 

Barthes dan Kurniawan (2014, dalam Sobur, 2016: 15) mengemukakan 

bahwa semiotika atau semiologi pada dasarnya mempelajari bagaimana 

kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal (things). Memaknai (to signify) 

dalam hal ini tidak dapat dicampuradukkan dengan mengomunikasikan (to 

communicate). Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya 

membawa informasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari 

tanda. Tanda adalah sesuatu yang besifat fisik, dapat diterima oleh indra 

kita, mengacu pada sesuatu di luar dirinya, dan bergantung pada 

pengenalan dari para pengguna mengenai tanda. Hubungan erat antara 
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simbol dan sesuatu yang disimbolkan memuat makna yang dituju di 

dalamnya. Mengingat makna suatu simbol berkaitan dengan berbagai 

faktor, terutama faktor-faktor lainya yang menjadi elemen dalam 

masyarakat. Berupa sesuatu yang dianggap baik, menyenangkan, atau 

mulia dalam masyarakat. 

Semiotika dan semiologi adalah studi tentang hubungan antara tanda 

atau sesuatu yang berupa simbol atau lambang dengan apa yang 

dilambangkan. Keduanya memiliki hubungan antara simbol dengan dan 

apa yang disimbolkan. Artinya, kita dapat menjadikan apa saja sebagai 

simbol, sejauh itu dapat diraba dan dilihat. Hanya saja, tidak ada hubungan 

alamiah atau pasti antara simbol dengan apa yang disimbolkan. 

Semiotika sebagai suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji 

tanda. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah semiotika yang 

digunakan oleh Charles Sanders Pierce. Charles Sanders Pierce lahir pada 

tahun 1839 dan meninggal pada tahun 1914. Riwayat pendidikannya 

tercata di Harvard University pada tahun 1859. Karier intelektualnya 

dilakoni sebagai ahli matematika dan fisikiawan ketika bergabung dengan 

Coast Survey pada tahun 1891. Charles juga pernah menjadi dosen di 

Universitas John Hopkins antara tahun 1879-1884 (Rusmana, 2014: 106). 

Charles Sanders Pierce menulis tentang berbagai masalah yang satu 

sama lain tidak berkaitan, tentunya karena bidang yang diminatinya sangat 

luas, Charles mempelajari dan menekuni ilmu pasti dan alam seperti 

kimia, astronomi, linguistik, dan agama. Selain menjadi seorang pendiri 
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pragmatism. Charles memberikan sumbangan yang penting pada logika 

filsafat dan matematika, khususnya semiotika. Karya Charles Sanders 

Pierce dalam teori semiotikanya,  yang memuat konsep tentang tanda 

sebagai yang tidak terpisahkan dari logika jarang disebut. 

Bagi Pierce, prinsip mendasar sifat tanda adalah sifat representatif dan 

sifat interpretative. Sifat representative tanda berarti tanda merupakan 

sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain (something that represent 

something else), sedangkan sifat interpretative artinya tanda tersebut 

memberikan peluang bagi interpretasi bergantung pada pemakai dan 

penerimanya (Rusmana, 2014: 106).  

Pateda dalam Alex Sobur (2016: 41-42) menyebutkan bahwa tanda 

adalah sesuatu yang digunakan agar tanda bisa berfungsi, yang kemudian 

Peirce menyebutknya ground. Akibatnya, tanda (sign atau representamen) 

selalu terdapat dalam hubungan triadik yaitu ground, object dan 

interpretnt. 

Menurut Pierce, sebuah analisis tentang esensi tanda mengarah pada 

pembuktian bahwa setiap tanda ditentukan oleh objeknya. Pertama, 

dengan mengikuti sifat objeknya, ketika menyebut tanda sebuah ikon. 

Kedua, menjadi kenyataan dan keberadaannya berkaitan dengan objek 

individual, ketika kita menyebut tanda sebuah indeks. Ketiga, perkiraan 

yang pasti bahwa hal itu diinterprestasikan sebagai objek denotatif sebagai 

akibat dari kebiasaan ketika kita menyebut tanda sebagai simbol (Sobur, 

2016: 35). 
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Penerapan teori semiotika menurut Charles Sanders Pierce disesuaikan 

dengan pemahaman kepada peneliti kembali. Dalam penelitian ini untuk 

mengetahui dan menganalisis makna yang dimaksud dalam pemaknaan 

Nilai Kearifan Lokal Dalam Tradisi Misalin Dilembur Salawe Desa 

Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis.  

 

B. Hasil Penelitian yang Relavan 

Penelitian yang serupa pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan 

sumber sumber sekunder, antara lain sumber dalam buku, artikel, jurnal, 

skripsi, tesis atau desertasi yang isinya mencerminkan ada hubungan terkait 

dengan masalah yang sedang diteliti. diantaranya yang berjudul: 

1. Edi Hidayat, yang berjudul “Perkembangan Tradisi Misalin di Cimaragas 

Kabupaten Ciamis: Sebuah Kajian Historis Tahun 1991-2016” (Skripsi) 

UPI. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana eksistensi tradisi 

misalin di tengah cepatnya arus globalisasi. Tradisi misalin sarat akan 

kearifan lokal sehingga masyarakat Cimaragas tetap melaksanakannya 

secara turun-temurun dan Realitas sosial masyarakat Cimaragas 

melaksanakan tradisi misalin bermula dari kebiasaan nyekar Sanghyang 

Cipta Permana ke patilasan ayahnya di Bagolo yang terdapat dalam cerita 

rakyat Sanghyang Cipta Permana Prabu Digaluh Salawe. Dalam cerita itu 

turut pula diceritakan akan prosesi masuknya islam ke wilayah Galuh 

Gara Tengah. Tradisi misalin menjadi suatu acara yang kental akan unsur 

agama dan kepercayaan. Tradisi misalin yang awalnya tertutup, pada 
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kurun  waktu tahun 1991 sampai sekarang menjadi terbuka untuk umum,  

hal itu tidak bisa dilepaskan dari perubahan sosial yang terjadi di dalam 

masyarakat Cimaragas. Bagaimana perubahan organisasi sosial, 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas masyarakat, 

menjadi daya dorong terjadinya perkembangan di dalam tradisi misalin. 

Meskipun terjadi perubahan sosial di dalam masyarakat, tidak terlalu 

berdampak pada rangkaian prosesi inti tradisi misalin yang meliputi acara 

kuramasan, pembacaan rajah dan pasaduan sejarah singkat raja-raja 

Galuh, tawasul, musofahah adalah rangkaian yang rutin ada di dalam 

acara dari waktu kewaktu. Peran pelaku, pemerintah dan masyarakat 

sangat membantu dalam eksisternsi tradisi misalin dalam kurun waktu 

1991-2016. Langkah nyata yang di ambil pelaku dalam melestarikan 

tradisi misalin diantaranya mendidirkan wadah untuk pelestarian budaya, 

mengikut sertakan berbagai tingkatan umur, golongan di dalam acara dan 

kepanitiaan, menjalin komunikasi dengan berbagai intansi dan 

perorangan. Peran pemerintah sangat terlihat di dalam melegalkan 

kegiatan yang bersifat administrativ, melakukan pembinaan yang 

berhubungan dengan kebijakan negara dan pendanaan. Sedangkan peran 

masyarakat terlihat dalam urusan membantu materi dan pelaksanaan 

kegiatan. 

2. Dewi Ratih, yang berjudul “Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Tradisi 

Misalin Di Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis” (Skripsi) Unigal. 

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan dan nilai-nilai 
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kearifan lokal Tradisi Misalin di Desa Cimaragas. Menjelang bulan suci 

Ramadhan banyak tradisi-tradisi adat yang dilakukan oleh masyarakat 

yang dapat kita jumpai di wilayah Kabupaten Ciamis. Tradisi-tradisi 

tersebut dilaksanakan di situs-situs bersejarah yang memiliki nilai 

historis yang tinggi Misalin secara harfiah berarti melakukan pergantian 

menuju kesejahteraan hidup lahir dan batin. Misalin terdiri dari dua kata 

yaitu mi dan salin. Mi berarti suatu kegiatan yang ada perubahan 

sedangkan salin berarti ganti. Misalin berarti suatu kegiatan berganti dari 

yang buruk ke arah yang baik. Kegiatan Misalin  ini juga merupakan 

kegiatan membersihkan lingkungan, juga sebagai pembersihan diri untuk 

menyambut bulan Ramadhan. Kegiatan ini juga sebagai ajang silaturahmi 

dan saling memaafkan antar manusia dengan manusia sebelum 

menginjak bulan Ramadhan. Pada tradisi ini, masyarakat bergotong 

royong membersihkan makam leluhur, sekaligus berdoa di tempat 

tersebut, untuk menyucikan diri. Segala hal dipersiapkan sebelum acara 

misalin bahkan pada malam hari diadakan kegiatan ngadamar dan pada 

hari puncak misalin adalah tawasul yang diawali dengan acara 

kuramasan, dilanjutkan dengan tawasul dan pergelaran seni kedaerahan. 

dalam Tradisi Misalin memiliki nilai-nilai kearifan lokal, di antaranya 

nilai religius, gotong royong, seni, sejarah, dan ekonomi. 

Penelitian tersebut untuk menghindari kesamaan atau duplikasi 

penulisan, maka penelitian tersebut dijadikan pertimbangan  dan acuan 

oleh penulis. Dari hal tersebut penulis mengambil Rumusan Masalah Nilai 
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Kearifan Lokal dalam Tradisi Misalin Dilembur Salawe Dususn Tunggal 

Rahayu Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis Tahun 

1991-2018. Penelitian penulis lebih kepada Nilai kerifan Lokal nya dari 

Proses pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan, Lebih terperinci karena 

setiap unsur pelaksanaan memilik Nilai kearifan lokal. 

 

 

C. Anggapan Dasar 

Anggapan dasar merupakan suatu yang diyakini kebenarannya oleh 

peneliti, yang akan berfungsi sebagai hal-hal yang dipakai untuk tempat 

berpijak bagi peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

(Arikunto,1998:9). Penulis merumuskan penelitian Sebagai objek yang dikaji 

sesuai dengan maksud dari penelitian. Secara umum bahwa Nilai Kearifan 

Lokal dalam Tradisi Misalin harus dikaji dan dikembangkan pendeskripsian 

guna informasi publik. Berdasarkan anggapan dasar dari penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

Nilai kearifan Lokal  dalam tradisi  Misalin adalah penguat integritas 

masyarakat dan penguat jati diri bangsa, masyarakat menjaga dan 

melestarikan tradisi yang secara turun temurun dari karuhun (leluhur) dalam 

pelaksanaanya. Dalam nilai kearifan lokal masyarakat mengamalkan dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebab dalam tradisi misalin 

masyarakat harus berganti kepada yang lebih baik, jika selama kurun waktu 

setelah pelaksanaan misalin tidak menunjukan perilaku yang baik, maka 
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misalin itu gagal dan sebaliknya jika perilaku baik dari sebelumnya maka 

misalin di anggap berhasil. Dalam kajian nilai semua Unsur pelaksanaan 

memiliki nilai lokal yang tinggi dan menjadi nilai budaya yang harus semua 

elemen jaga, baik dari masyarakat, pegiat dan pemerintahan sebagai warisan 

budaya Galuh. 


