
 

 

ABSTRAK 

Ade Heri Qusyaeri: PERILAKU MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN TRADISI 

NGAROT ( Studi Penelitian di Desa Lelea, Kecamatan Lelea, Kabupaten Lelea ) 

Upacara tradisional yang ada di daerah Desa Lelea Kecamatan Indramayu Kabupaten 

Indramayu Provinsi Jawa Barat, adalah tradisi Ngarot. Tradisi Ngarot merupakan wujud dari 

perilaku masyarakat, atas rasa syukur seluruh masyarakat Desa Lelea setelah panen, Para 

pemuda pemudi peserta Ngarot akan diserahi tugas pekerjaan dalam pembangunan di bidang 

pertanian, dalam bentuk turun ke sawah, bekerja dan mengolah sawah bersama-sama, bergotong-

royong, saling bahu membahu secara sukarela. 

Berdasarkan fenomena diatas, maka pertanyaan penelitiannya sebagai berikut: 

Bagaimana proses dan pelaksanaan upacara Ngarot Desa Lelea Kecamatan Lelea Kabupaten 

Indramayu, Apa saja manfaat dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi Ngarot bagi 

masyarakat Desa Lelea Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, Upaya apa saja untuk 

melestarikan nilai-nilai budaya dan mempertahankan tradisi Ngarot di Desa Lelea Kecamatan 

Lelea Kabupaten Indramayu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab masalah yang telah 

dirumuskan diatas. 

Untuk mengulas kajian ilmiah ini, penulis memggunakan teori tindakan social Max 

Weber. Menurut Weber tindakan sosial sebagai seorang individu yang dapat mempengaruhi 

individu-individu lainnya dalam masyarakat dalam bertindak ataupun berprilaku. Seorang 

individu hendaknya memperhitungkan keberadaan individu lainnya dalam masyarakat hal ini 

perlu di perhatikan mengingat tindakan sosial menjadi perwujudan dari hubungan atau perilaku 

sosial. Dalam hal ini bagaimana perilaku masyarakat Desa Lelea dalam upaya mempertahankan 

tradisi Ngarot. 

Dalam pembahasan ini, metode penelitian yang digunakan untuk menganalisa, 

mengerjakan, atau mengatasi masalah yang dihadapi dalam penelitian adalah dengan melakukan 

penelitian jenis kualitatif dengan metode deskriptif  kualitatif untuk mendeskripsikan, 

menganalisa, dan mengungkapkan peristiwa yang terjadi di lapangan. Data ini dihasilkan 

berdasarkan pengumpulan data-data primer dengan cara observasi, waawancara, dan 

dokumentasi. Selain itu juga dilengkapi dengan data-data sekunder berupa buku-buku, penelitian 

terdahulu dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. 

Dari hasil penelitian dapat diperoleh simpulan bahwa proses dan pelaksanaaan upacara 

Ngarot di laksanakan pada minggu ke tiga di bulan Desember pada tiap tahunnya. Sebelum 

menetukan hari pelaksanaan tradisi Ngarot, setidaknya sebanyak dua kali Kepala Desa 

mengadakan musyawarah sebagai persiapan melaksanaan upacara tradisi Ngarot. Manfaat dan 

nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi Ngarot bagi masyarakat Desa Lelea Kecamatan 

Lelea Kabupaten Indramayu adalah suatu metode atau cara untuk menggalang dan memupuk 

rasa persatuan dan kesatuan dikalangan para pemuda dan pemudi sebelum mengolah dan 

menanam padi di mulai, selain itu menambah rasa syukur atas keberkahan pada lahan 

persawahan yang akan dikerjakan. Upaya untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan 

mempertahankan tradisi Ngarot di Desa Lelea Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu yaitu 

dengan cara meningkatkan partisipasi pemuda dan pemudi desa lelea dalam pelaksanaan tradisi 

Ngarot, adanya reward pada pesta tradisi Ngarot, dan adanya pasar malam dua minggu 

menjelang tradisi Ngarot di mulai untuk meramaikan acara tradisi Ngarot tersebut.  

 

 

 



 

 

 


