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ABSTRAK 

Perkembangan zaman memberikan pengaruh terhadap masyarakat salah 

satunya adalah budaya, hal ini terjadi pada tradisi Ngarot yang terletak di desa 

Lelea Kecamatan Lelea Indramayu. Ngarot merupakan upacara yang memiliki 

ketertarikan dengan masalah pertanian. Tradisi merupakan gambaran sikap dan 

perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilaksanakan 

secara turun temurun dari nenek moyang. Penelitian ini mengambil bagaimana 

masyarakat desa Lelea mempertahankan Ngarot, hal ini dikarenakan Ngarot 

mengalami penurunan dalam mempertahankan Ngarot, pada zaman sekarang 

Ngarot mengalami perkembangan dalam mempertahankan tradisi. Adapun 

yang ingin dikaji dalam skripsi ini, untuk mengetahui tradisi Ngarot serta 

konstruksi sosial masyarakat petani. Bagaimana konstruksi sosial dalam tradisi 

Ngarot ritual menyambut musim tanam padi. Budaya Ngarot merupakan 

budaya diwariskan oleh leluhurnya dengan tujuan agar tetap melestarikan 

budaya yang sudah dilakukan secara turun-temurun dimana pelaksanaanya 

mempengaruhi masyarakat sekitar.  

Untuk mengetahui bagaimana konstruksi tradisi Ngarot, maka penelitian ini 

menggunakan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis penelitian 

ini adalah penelitian lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan sosiologi. Sedangkan teori yang dipakai  tentang 

konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas 

Luckmann. Deskripsinya membahas bagaimana pelaksanaan tradisi Ngarot di 

desa Lelea, sejarah, dan konstruksi ngarot. Sedangkan analisisnya bagaimana 

sebuah teori Petter L. Berger dan Luckmann dapat diterapkan dalam tradisi 

ngarot, Bahwa dalam tradisi terdapat konstruksi sosial yang membentuk 

masyarakat.  

Hasil dari skripsi ini akan menunjukkan bahwa: 1). Tradisi Ngarot tidak 

mengalami perubahan dari segi ritual, namun dalam hal perayaan tradisi 

Ngarot mengalami perubahan serta penambahan. 2). Dalam proses 

pembentukan konstruksi sosial meliputi: pertama, tahap eksternalisasi, yakni 

penyesuaian diri masyarakat Desa Lelea. kedua, objektivasi, hasil fisik atau 

mental dari eksternalisasi masyarakat Desa Lelea. ketiga, internalisasi, 

merupakan penyerapan dari semua kegiatan dan dapat menjalankan 

aktivitasnya. Dan masyarakat desa Lelea Mampu Mempertahankan Ngarot 

sebagai tradisi turun-temurun.  

Kata Kunci : Tradisi Ngarot,  Konstruksi Sosial, Mempertahankan  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya 

terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral hukum, adat istiadat, 

dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota 

masyarakat.
2
  Koenjaraningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai 

keseluruhan manusia dari perilaku yang tersusun dalam kehidupan 

masyarakat.
3
 Di dalam budaya terdapat adat istiadat yang menjadi pola 

hubungan individu dengan masyarakat ia tinggal. Adat istiadat mengatur 

bagaimana masyarakat dapat melakukan ritual ataupun acara sesuai dengan 

peninggalan nenek moyangnya, adat istiadat ada yang sudah ditinggalkan tetapi 

ada yang masih dipertahankan. Seperti tradisi Ngarot ritual menyambut musim 

tanam padi yang ada di Desa Lelea Kecamatan Lelea Indramayu.  

Upacara tradisional yang ada di desa Lelea Kecamatan Lelea 

Kabupaten Indramayu, adalah tradisi Ngarot. Tradisi Ngarot merupakan wujud 

dari perilaku masyarakat, atas rasa syukur setelah panen. Tradisi Ngarot yang 

dilakukan oleh mereka berhubungan dengan leluhur mereka yaitu Ki Buyut 

Kapol, seorang tokoh yang sangat disegani oleh masyarakat Lelea. Ki Kapol 

                                                           
2
Daniel L. Pals, Seven Theories of Religion,  (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012)  

3
Koentjaraningrat, Kebudayaan dan Masyarakat di Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 

2004).  
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adalah pemersatu kaula muda dan tua, serta sangat peduli kepada kaula muda 

sehingga memberikan lahan sawahnya untuk belajar bercocok tanam.  

Tradisi Ngarot jika didefinisikan secara sederhana merupakan acara 

silaturahmi dan gotong royong dengan turun kesawah yang dilakukan 

masyarakat Lelea ketika pesta Ngarot. Kegiatan ini dilaksanakan ketika musim 

panen tiba pada sekitar bulan november dan desember. Dalam prosesnya tradisi 

Ngarot diiringi dengan kesenian tradisional seperti ronggeng ketuk, tari 

topeng, reog dan juga tanjidor. Para pemuda dan pemudi peserta Ngarot akan 

diserahkan tugas dibidang pertanian. Mereka melakukan secara bersamaan 

saling bahu-membahu. 

Masyarakat desa Lelea mampu mempertahan tradisi ini sebagai warisan 

budaya  yang dipegang teguh oleh masyarakat. tradisi ini tidak hanya 

dipertahankan tapi semakin berkembang, dimana dalam tradisi ngarot tidak 

hanya dilaksanakan di desa Lelea saja tetapi kegiatan ini dilakukan dalam 

ruang lingkup yang lebih besar. Perkembangan tradisi Ngarot yang awalnya 

hanya dalam ruang lingkup kecil desa sekarang berkembang menjadi lebih 

luas, ditempat lain tradisi ini sudah mulai ditinggalkan, disini penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian pada tradisi Ngarot. Pada penulisan ini, penulis 

ingin mengangkat suatu tradisi yaitu “Tradisi Ngarot” yang terdapat di Desa 

Lelea Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, tradisi ini dimaknai oleh 

masyarakat setempat sebagai tradisi turun temurun dan masih dipertahankan 

oleh masyarakat Lelea. Di kecamatan Lelea tradisi ini masih dipertahankan, 

mereka menggunakan tradisi Ngarot karena rasa bermasyarakat dan jiwa 
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gotong royong, mengajari anak muda bertani serta agar tidak menghilangkan 

budaya sebagai orang Lelea.  

Merujuk pada fenomena di atas, bahwa tradisi Ngarot tidak dianggap 

sebagai tradisi yang biasa oleh masyarakat Lelea. skripsi ini akan membahas 

makna lebih mendalam tentang tradisi Ngarot di kecamatan Lelea Kabupaten 

Indramayu. Dalam tradisi Ngarot terlihat erat interaksi dan kesadaran individu-

individu dalam memaknai tradisi Ngarot. Penelitian deskriptif kualitatif dengan 

menggunakan metode pendekatan sosiologi, menggunakan perspektif 

konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Petter L. Berger dan Thomas 

Luckmann 

Dengan hal ini, penulis berusaha mengkaji realitas sosial bagaimana 

makna mendalam terhadap tradisi ini dengan judul “Konstruksi Sosial 

Masyarakat Petani Dalam Tradisi Ngarot: Ritual Menyambut Musim Tanam 

Padi Di Desa Lelea Kecamatan Lelea Indramayu”. Penelitian ini menetapkan 

fokus pada bagaimana konstruksi sosial tradisi ngarot ritual menyambut musim 

tanam padi di desa Lelea kecamatan Lelea Indramayu. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan  tradisi Ngarot desa Lelea kecamatan Lelea 

Indramayu? 

2. Bagaimana konstruksi sosial masyarakat petani dalam tradisi Ngarot di desa 

Lelea kecamatan Lelea Indramayu? 
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C. Tujuan dan kegunaan 

Berdasarkan uraian diatas skripsi ini ditulis dengan menerapkan teori 

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann tentang konstruksi sosial masyarakat 

untuk menganalisis terkait bagaimana pelaksanaan tradisi Ngarot di desa Lelea 

kecamatan Lelea Indramayu.  

Kegunaan   

Setelah skripsi ini selesai diharapkan dapat menambahkan wawasan 

keilmuan serta kajian studi agama agama mengenai bagaimana konstruksi 

sosial masyarakat desa Lelea. Skripsi ini diharapkan mampu menjadi salah satu 

bacaan yang dapat dikembangkan bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Dan 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan terkait 

dengan kebudayaan yang ada di Indramayu.  

D. Tinjauan Pustaka 

Guna memudahkan penulis dalam membatasi masalah penelitian dan 

mempermudah penulis dalam mengkaji penelitian yang sudah diteliti oleh 

peneliti lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini dengan begitu penulis 

melakukan tinjauan pustaka, di antaranya sebagai berikut: 

Pertama, Skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 

Tradisi Lokal (Studi Tentang Tradisi Ngarot di Desa Lelea Indramayu Jawa 

Barat)” ditulis oleh Fadli Romadhoni Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran 

Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam konsep ini membahas terkait 
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pemberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat untuk 

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan.
4
 

Kedua, Skripsi yang berjudul “Makna Simbol Tradisi Ngarot Ritual 

Menyambut Musim Tanam Padi di Desa Lelea Kecamatan Lelea Kabupaten 

Indramayu ditulis oleh Wasim Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membahas terkait simbol-simbol yang ada 

pada tradisi Ngarot dalam ritual penyambutan musim tanam padi.
5
 

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Konstruksi Sosial Pemuda Terhadap 

Pekerjaan Bidang Pertanian Di Desa Sitemu Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang” ditulis oleh Fifi Fatmalasari Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Politik 

dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang yang membahas tentang 

kesadaran para pemuda dalam memahami pekerjaan di bidang pertanian, 

sehingga para pemuda mampu bertindak dan mengambil keputusan yang tepat 

dalam memilih pekerjaan serta menyadari akan pentingnya pekerjaan dibidang 

pertanian. Dalam judul skripsi ini menggunakan teori Peter L. Berger dan 

Luckman yaitu teori konstruksi sosial.
6
 

Keempat, Konstruksi Sosial Budaya dan Makna Air Suci Sendang 

Mbeji Padukuhan Parangrejo Girijati Purwosari Gunung Kidul Yogyakarta 

Bagi Para Penziarahnya. Skripsi yang ditulis oleh Hendra Lesmana Fakultas 

                                                           
4
Fadli Romadhani, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Tradisi Lokal: Studi 

Tentang Tradisi Ngarot di Desa Lelea Indramayu Jawa Barat”, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas 

Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Uin Sunan Kalijaga, 2012).  
5
Wasim, “Makna Simbol Tradisi Ngarot Ritual Menyambut Musim Tanam Padi di 

Desa Lelea Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu”, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas 

Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Uin Sunan Kalijaga, 2018). 
6
Fifi Fatmala Sari, “Konstruksi Sosial Pemuda Terhadap Pekerjaan Bidang Pertanian 

Di Desa Sitemu Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang”, (Semarang: Skripsi Fakultas Ilmu 

Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2017). 
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Ushuluddin dan Pemikiran Islam Jurusan Studi Agama-agama UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta yang membahas tentang ritual serta simbol yang 

digunakan oleh masyarakat beragama. Penelitian ini lebih fokus kepada 

konstruksi sosial budaya terhadap eksistensi Sendang Mbeji, serta mitos-mitos 

dan simbol yang ada didalamnya.
7
 

Letak perbedaan pada penelitian yang sudah disebutkan diatas lebih 

berfokus untuk melihat ritual pada tradisi Ngarot serta menggali bagaimana 

masyarakat (petani) dapat mempertahankan kepercayaannya terhadap tradisi 

Ngarot, sehingga dapat diketahui pondasi dasar kepercayaan petani.  

E. Kerangka Teori  

Teori konstruksi sosial berasal dari Filsafat Konstruktivisme.
8
 Menurut 

Peter L. Berger teori konstruksi sosial adalah teori sosiologi kontemporer yang 

berpijak pada sosiologi pengetahuan. Dalam teori ini terkandung pengetahuan 

bahwa kenyataan dibangun secara sosial, serta kenyataan dan pengetahuan 

merupakan dua istilah kunci untuk memahami. Kenyataan adalah suatu kualitas 

yang terdapat pada fenomena-fenomena yang diakui memiliki keberadaannya 

sendiri sehingga tidak bergantung kepada kehendak manusia. Sedangkan 

pengetahuan adalah kepastian bahwa fenomena itu nyata (real) dan memiliki 

karakteristik yang spesifik.
9
 

                                                           
7
Hendra Lesmana, “Konstruksi Sosial Budaya dan Makna Air Suci Sendang Mbeji 

Padukuhan Parangrejo Girijati Purwosari Gunung Kidul Yogyakarta Bagi Para 

Penziaranya’’, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan 

Kalijaga, 2013).  
8
Suparno, Filsafat Konstruktifisme dalam pendidikan, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 

hlm.  24.  
9
Peter L. Berger & Thomas Lukman, Tafsir Sosial atas Kenyataan, “terj” Hasan 

Basari, (Jakarta: LP3ES, 1190) hlm, 4. 
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Terdapat dialektik antara individu membentuk masyarakat dan 

masyarakat membentuk individu. Proses dialektik ini melalui Eksternalisasi, 

Objektivasi dan Internalisasi.
10

 Dalam skema tiga dialektik antara manusia dan 

masyarakat. Pertama Eksternalisasi, yaitu penyesuaian diri dengan dunia sosial 

produk manusia. Sebagai makhluk sosial manusia harus beraktivitas dan 

mengekspresikan diri. Melalui eksternasi ini masyarakat merupakan produk 

manusia. 

Kedua, Objektivasi yaitu interaksi sosial dalam dunia intersubjektif 

yang dilembagakan atau mengalami proses intualisasi. Dengan kata lain produk 

dari aktivitas yang membentuk suatu fakta yang bersifat eksternal. 

Eksistensinya berada diluar diri manusia (subjektivitas). Melalui objektivitas 

masyarakat menjadi realitas sui generis. Ketiga, Internalisasi yaitu individu 

mengidentifikasi diri di tengah-tengah lembaga sosial, dimana individu 

menjadi anggotanya. Dengan internalisasi maka manusia merupakan produk 

masyarakat.
11

  

Masyarakat dalam pandangan Peter L. Berger adalah akumulasi 

pengalaman individu. Akumulasi pengalaman ini bukan penjumlahan individu, 

tetapi keseluruhan yang utuh dari pengalaman individu yang utuh (individu 

stock of knowledge). Kekhasan pengalaman individu adalah pembentukan 

pengalaman bersama tidak melibatkan semua pengalaman individu, tapi 

sebagian pengalaman individu yang diendap dalam ingatan: pengalaman 

                                                           
10

Peter L. Berger & Thomas Luckman, Tafsir Sosial Atas Kenyataan, “terj” Hasan 

Basari, (Jakarta: LP3ES, 1190) hlm, 27. 
11

Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Tafsir Sosial Atas Kenyataan, hlm, 28. 
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bersama berpotensi menjadi objektif, akumulasi pengalaman (shared stock of 

knowledge)
12

 

Masyarakat tercipta karena adanya individu yang melakukan 

pengungkapan eksternalisasi diri atau melakukan pengungkapan subjektivitas 

lewat serangkaian aktivitasnya secara terus menerus. Rangkaian proses 

menurut berger disebut habitualisasi.
13

 Dimana tindakan yang diulang-ulang 

dan terlihat pola-polanya terus diproduksi sebagai tindakan yang difahami. Jika 

habitualisasi ini telah berlangsung maka terjadilah pengendapan dan tradisi. 

Dan melalui proses pentradisian, jadilah pengalaman yang ditularkan kepada 

generasi berikutnya.
14

 

Masyarakat sebagai kenyataan subjektif atau realitas internal diperlukan 

suatu sosialisasi, baik yang primer atau sekunder yang berfungsi untuk 

memelihara dan mentransformasikan kenyataan subjektif. Dengan demikian 

hubungan antara individu dengan institusinya adalah sebuah dialektika yang 

ekspresikan dengan tiga moment yaitu: “Society is human product. Society is 

an objective reality. Man is a social product”. Dialektik ini dimediasikan oleh 

pengetahuan yang disandarkan atas memori pengalaman dan peranan-peranan 

yang mempresentasikan individu dalam tatanan institusional.
15

 

                                                           
12

Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer, “terj” Yasogama, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2007),  hlm, 89.  
13

Karman, Konstruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran, (Jakarta: Badan 

Litbang SDM Kemkominfo, 2015). 
14

Sudikin Basrowi, Metodologi Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro, (Surabaya: 

Insan Cendekia Surabaya, 2002).  
15

Ani Yuningsih, Implementasi Teori Konstruksi Sosial dalam Penelitian Public 

Relation. 2005.  
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F. Fokus Penelitian. 

Penelitian ini berfokus pada masyarakat desa Lelea terkait tentang 

tradisi Ngarot yang yang dilakukan setiap tahun ketika menjelang musim 

tanam padi.  

G. Metodologi Penelitian  

Metodologi penelitian merupakan suatu penyelidikan yang hati-hati dan 

kritis dalam mencari fakta dan untuk menemukan sesuatu. Penelitian meliputi 

pemberian definisi redefinisi terhadap masalah. Memformulasikan hipotesis 

atau jawaban sementara. Membuat kesimpulan dan mengadakan pengujian.
16

 

Jenis penelitian yang dilakukan pada skripsi ini adalah lapangan yang termasuk 

pada penelitian kualitatif. 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. 

Yakni penelitian yang menghasilkan data berupa tulisan atau ucapan dan 

perilaku yang dapat diamati dari orang-orang itu sendiri. Sebagai upaya untuk 

mengungkapkan atau memahami sesuatu dibalik fenomena yang baru diketahui 

maupun belum diketahui.
17

 Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

deskriptif analisis, yakni mampu memberikan gambaran dan pemahaman 

secara sistematis mengenai bagaimana konstruksi sosial tradisi Ngarot di desa 

Lelea bisa terbentuk.  

 

                                                           
16

Sandu Siyoto, dkk, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing, 2015) 
17

Arif Fuchan, Pengantar Metode Kualitatif,  (Surabaya: Usaha nasional, 1992), hlm, 

22.  
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2. Sumber data  

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek 

dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua 

sumber data dari masyarakat desa Lelea yang pernah mengikuti tradisi Ngarot 

ataupun para sesepuh yang mengadakan tradisi Ngarot. Data sekunder adalah 

data yang digunakan untuk melengkapi penelitian yang tersusun dalam bentuk 

dokumen. Bahan-bahan yang diharapkan dapat melengkapi dan memperjelas 

data-data primer. Data-data tersebut bersumber dari dokumen, dokumen yang 

berkaitan dengan tradisi Ngarot, seperti arsip kegiatan, serta sumber lain yang 

berhubungan dengan tema yang akan dibahas sebagai pelengkap.  

3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini terdapat beberapa metode 

atau cara yang dapat digunakan yaitu:  

a. Observasi  

Observasi berarti pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala yang diteliti.
18

 Dalam hal ini penulis mengamati tradisi Ngarot 

untuk mendapatkan data-data tentang bagaimana proses konstruksi 

sosial untuk dianalisis. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dan informan dengan menggunakan alat yang dinamakan 

                                                           
18

Husaini Usman, dkk,  Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)  
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pedoman wawancara.
19

 Metode ini untuk meneliti bagaimana tradisi 

Ngarot dipertahankan, lalu bagaimana konstruksi sosial dalam tradisi 

Ngarot dapat terbangun. Wawancara ini ditunjukkan kepada 5 pemuda 

dan 5 pemudi yang mengikuti acara Ngarot. Selain itu penelitian akan 

melakukan wawancara kepada kepala desa Lelea, Lebe, dan masyarakat 

petani di desa Lelea kecamatan Lelea Indramayu. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen.
20

 Teknik dokumentasi ini mengumpulkan data 

rekaman, foto yang diperlukan dan juga dokumen tertulis lainnya 

seperti arsip-arsip atau data tentang tradisi Ngarot. Teknik dokumentasi 

ini akan peneliti dapatkan dari masyarakat desa Lelea yang pernah ikut 

dalam tradisi Ngarot dan mempunyai bukti terkait Ngarot.  

d. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini mengambil pendekatan sosiologi  yang akan menjelaskan 

tentang gejala-gejala sosial, perilaku sosial, interaksi sosial dan 

pengaruhnya terhadap masyarakat.  

 

 

 

 

                                                           
19

Dadang Kahmad, Metodologi Penelitian Agama; perspektif Ilmu Perbandingan 

Agama, (Bandung: Pustaka, 2000) 
20

Husaini Usman, dkk, Metodologi Penelitian Sosial. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) 



12 
 

 
 

4. Teknik Analisis Data  

Setelah data tersusun secara sistematis selanjutnya data dianalisis sesuai 

dengan variabel dari responden, data tersebut dianalisis dengan teknik 

deskriptif, metode yang digunakan terhadap suatu benda sesuai dengan 

penelitianya.
21

 Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap diantaranya: 

a) Menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber. 

b) Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan abstraksi, yaitu 

usaha membantu rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan 

yang perlu. 

c) Menyusun data dalam satuan-satuan atau mengorganisasikan pokok 

pikiran dengan fokus penelitian dan mengunakannya secara deskriptif.  

d) Mengadakan pemeriksaan keabsahan data dan memberi hasil penelitian 

dengan cara menghubungan teori. 

e) Mengambil kesimpulan  

5. Validitasi Data 

Pengecekan keabsahan data sangat diperlukan agar data yang dihasilkan 

dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengecekan 

keabsahan data merupakan untuk mengurangi kesalahan dalam proses 

perolehan data penelitian. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat 

dipertanggungjawabkan, maka dari itu dalam pengecekan keabsahan data harus 

                                                           
21

 Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik, 

(Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139. 
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melalui beberapa teknik pengujian. Adapun teknik yang digunakan dalam 

pemeriksaan keabsahan data.
22

 

1. Triangulasi 

Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data untuk 

pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data. Triangulasi yang 

digunakan peneliti ada 2, yaitu: 

a). Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Hal ini dapat dicapai 

dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

Triangulasi sumber yang dipakai yaitu, peserta ngarot dan kepala desa Lelea.  

b). Triangulasi metode  

Triangulasi metode atau tehnik untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik 

yang berbeda. Yaitu tekhnik observasi, wawancara dan dokumen. 

H. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian pembahasan yang 

termuat dan tercakup dalam isi skripsi, dimana antara yang satu dan yang lain 

saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang utuh. Agar penulisan dapat 

dilakukan secara runtut dan terarah maka akan dibuat menjadi lima bab yang 

disusun berdasarkan sistematika berikut:  

                                                           
22

 Lexy J. Moleng, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, hlm 175 
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Bab pertama adalah pendahuluan penelitian yang terdiri atas: Latar 

Belakang penelitian, Rumusan Masalah penelitian, Tujuan dan Kegunaan 

penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Pendekatan dan Metodologi 

penelitian serta struktur Sistematika Pembahasan skripsi. 

Bab kedua akan memaparkan tentang gambaran umum Letak Geografi 

Desa Lelea yang menggambarkan tentang objek penelitian serta data 

demokratik untuk mengetahui sistem sosial masyarakat, keagamaan dan 

keyakinan masyarakat Lelea. 

Bab ketiga, membahas mengenai informasi atau latar belakang tradisi 

Ngarot seperti sejarah ngarot atau terjadinya ritual pada tradisi Ngarot serta 

konstruksi Sosial. Dalam hal ini penting disampaikan karena dapat 

memberikan informasi dalam melanjutkan bab selanjutnya.  

Bab keempat, pembahasan tentang konstruksi Sosial masyarakat petani 

dalam tradisi Ngarot ritual menyambut musim tanam padi serta memaparkan  

teori Peter L. Berger dan Thomas Luckmann tentang konstruksi sosial. 

Bab kelima, merupakan penutup. Pada bab ini penulis memberikan 

kesimpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian dan permasalahan 

yang telah dikaji dalam skripsi ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan   

Berdasarkan uraian dan hasil analisis penulis tentang 

Konstruksi Sosial Tradisi Ngarot dalam Menyambut Musim Tanam 

Padi Di Desa Lelea Kecamatan Lelea Indramayu, maka dapat 

diambil kesimpulanya sebagai berikut: 

1. Perkembangan tradisi Ngarot tidak mengalami perubahan dalam 

segi ritual, akan tetapi dalam perayaan ngarot ini mengalami 

perubahan, seperti mahkota bunga diganti menjadi buang kertas. 

Pada zaman dahulu pelaksanaan tradisi ngarot dilaksanakan 

dengan sederhana, namun seiring berjalanya waktu tradisi ini 

mengalami penambahan seperti dalam pelaksanaan ngarot 

diiringi dengan tari topeng dan reog atau kesenian tradisional. 

Dan pada puncak malam harinya tradisi ngarot di tutup dengan 

hiburan berupa tarling atau sandiwara.  

2. Kemudian konstruksi sosial pada tradisi ngarot meliputi: 

a) Eksternalisasi tradisi ngarot dalam pelaksanaan ngarot tidak 

lagi menggunakan bunga asli, tetapi menggunakan bunga 

palsu, serta tradisi ngarot adalah aset bagi desa Lelea maka 

mempertahankanya adalah sesuatu yang jangan ditinggalkan.  
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b) Obyektivasi dalam  pelaksanaan tradisi ngarot mengalami 

perubahan dalam pelaksanaan tradisi ngarot. Sedangkan ritual 

Ngarot tidak mengalami perubahan. 

c) Dari hasil internalisasi masyarakat desa Lelea tradisi ngarot 

dapat ditarik kesimpulanya bahwa makna dari tradisi ngarot 

adalah gotong royong dan memberikan pembelajaran kepada 

pemuda-pemudi desa Lelea. 

B. Saran-saran 

Skripsi ini jauh dari kata sempurna namun penulis ingin 

menyarankan kepada penulis yang ingin meneliti tentang Tradisi 

Ngarot, selanjutnya bisa mengangkat tentang Gender dalam tradisi 

Ngarot.  

Penulis juga menyarankan untuk meneliti tentang budaya 

Indramayu terkait seni-seni tradisional atau kebudayaan-kebudayaan 

yang ada di Indramayu.  
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