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Rumusan Masalah penelitian ini yaitu Bagaimana Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan 

Lokal Melalui Upacara Adat Seren Taun Di Kelurahan Cigugur Kabupaten 

Kuningan Pada Tahun 1982-2014. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk 

mengetahui Bagaimana Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal Melalui Upacara 

Adat Seren Taun Di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan Pada Tahun 1982-

2014. 

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah adalah metode 

penelitian etnografi. Metode penelitian etnografi adalah Strategi penelitian 

kualitatif yang melibatkan kombinasi lapangan dan observasi yang berusaha untuk 

memahami fenomena budaya yang mencerminkan pengetahuan dan system 

makna membimbing kehidupan kelompok budaya. Tahap-tahap metode penelitian 

ini meliputi, pra-lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data. Teknik pengumpulan 

data dalam   penelitian ini berupa observasi, wawancara dan studi pustaka, yaitu 

dengan mengumpulkan data dan fakta yang bersumber dari berbagai narasumber 

yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sinestesa, menyusun kedalam pola, memilih yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain. 

Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal melalui upacara adat seren taun di Kelurahan 

Cigugur Kabupaten Kuningan, Kegiatan upacara adat seren taun sendiri selain 

memberikan sesembahan dan rasa syukur atas hasil panen yang berlimpah dan 

memohon karunia serta perlindungan Tuhan dimusim tanam mendatang. Upacara 

adat seren taun yang diadakan di Cigugur diadakan selama seminggu yang 

puncaknya adalah tanggal 22 Rayagung. Upacara adat seren taun terdiri dari 

upacara dan tradisi klasik namun penuh dengan makna dan pesan simbolik yang 

dapat kembali menyelaraskan hubungan manusia dengan alam. Dalam 

pelaksanaan upacara adat seren taun masyarakat memiliki fleksibitas.  
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