
 

 

ABSTRAK 

Angga Saputera: SOLIDARITAS SOSIAL MASYARAKAT BERBASIS KEARIFAN 

LOKAL (Studi Kasus Upacara Seren Taun di Kampung Cisitu Desa Situmulya Kecamatan 

Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten). 

Penelitian ini berangkat dari Solidaritas Sosial Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal di 

Kasepuhan Adat Cisitu yang termasuk ke dalam lingkungan Adat Banten Selatan yang masih 

mempertahankan tradisi Upacara Seren Taun atau pesta panen sebagai wujud rasa syukur dari 
masyarakat kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat panen tahun ini yang melimpah, 

dimana masyarakat yang ada dilingkungan Kasepuhan Adat Cisitu masih percaya terhadap 

mitos-mitos yang dianggap sebagai warisan nenek moyang terdahulu atau para Karuhun 

terdahulu yang mewariskannya ke generasi sekarang. 

 Tujuan pokok penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya 

solidaritas sosial masyarakat dalam upacara seren taun di Kampung Cisitu. Untuk mengetahui 

bentuk-bentuk kearifan lokal dalam upacara seren taun di kampung Cisitu. Untuk mengetahui 

peran tokoh adat di kampung Cisitu dalam menanamkan nilai-nilai kearifan lokal lokal 

budaya adat seren taun. 

Dalam penelitian tentang Solidaritas Sosial Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal di 

Kampung Cisitu Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Banten ini, penulis mengacu pada 

teori solidaritas sosial Emile Durkheim. Solidaritas sosial mekanis cendrung terjadi pada 

masyarakat Desa, sedangkan solidaritas sosial organis cendrung terjadi pada masyarakat kota. 

Dalam penelitian ini menggunakan solidaritas sosial mekanis. Solidaritas mekanis adalah 

solidaritas yang didasarkan atas kepercayaan dan kesetiakawanan serta diikat oleh 

Conscience Collective (hati nurani kolektif) yaitu suatu sistem kepercayaan dan perasaan 

yang menyebar merata pada semua anggota masyarakat. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan jenis 

data kualitatif, metode ini digunakan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan 

mengungkapkan peristiwa yang terjadi di lapangan. Data ini dihasilkan dari pengumpulan 

data primer dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu, dilengkapi data 

sekunder berupa referensi dalam bentuk buku-buku yang relefan dengan tema penelitian 

untuk mendukung data-data dilapangan. 

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Solidaritas Sosial Masyarakat di Kampung 

Cisitu tercermin dalam kegiatan Ritual Upacara Seren Taun yang mencangkup kedalam 

kumpulan Adat Banten Selatan yang melibatkan banyak warga yang ikut berpartisipasi dalam 

rangkaian upacara tersebut yang dilaksanakan selama tujuh hari tujuh malam dan didalam 

upacara ini butuh kerja sama antar satu dengan yang lainnya agar setiap rangkaian 

kegiatannya berjalan dengan lancar. Adapun Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam tradisi 

upacara seren taun dapat berupa: kegiatan arak-arakan (pria memakai baju pangsi hitam dan 

iket kepala, wanita memakai baju kebaya), kesenian Debus, kesenian Angklung Buhun, 

kesenian Rengkong Padi, kesenian Pencak Silat, kesenian Gamelan, Kesenian Ngarempug 

Nutu dan lain sebagainya. Berdasarkan adat istiadatnya upacara seren taun ini sudah 
dilakukan secara turun temurun dari generasi generasi. Masyarakat kasepuhan adat Cisitu 

mempercayai bahwa dengan dilaksanakannya upacara seren taun ini, harapan dari masyarakat 

agar panen tahun depan lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Nilai yang didapatkan dalam 

upacara seren tahun ini akan menumbuhkan rasa solidaritas antar masyarakat di Kasepuhan 

Cisitu. Adapun peran ketua adat Ketua dan Sesepuh lainnya selalu memerintahkan, 

mendorong, mengingatkan supaya masyarakat ikut andil dan berpartisipasi dalam kegiatan 

Upacara Seren Taun. 

 



 

 

MOTTO 

 

I will be the best and I will be Success 

“Bekerja keras gapai impianmu sebelum orang lain bekerja keras 

mempekerjakanmu”. 

 

 

 

 

 

 

 

“JANGAN PERNAH TAKUT UNTUK MEMULAI DAN JANGAN 

PERNAH TAKUT UNTUK GAGAL, BERHASIL ITU BIASA TAPI 

YANG LEBIH LUAR BIASA ITU KETIKA BANGKIT DARI 

KEGAGALAN TERSEBUT” 

 

 



 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan karunia-Nya atas segala kemudahan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga 

selesai dengan waktu yang diharapkan. Kupersembahkan Skripsi ini sebagai tanda bukti kerja 

keras demi membanggakan dua sosok Malaikat yang sangat berarti dalam hidupku yaitu 

Bapak Mulyadi dan Mamah tercinta Ibu Nining, terima kasih atas doa, kasih sayang, cinta, 

suport dan motivasi yang berlipat ganda yang telah kalian berikan dan juga terima kasih 

banyak kepada Adiku tercinta Egha Kirana Putri yang selalu menjadi penyemangat dalam 

hidupku dan tak lupa juga kepada orang-orang yang selalu mendukung dan mendoakanku. 

Hanya dalam kertas ini aku bisa ungkapkan betapa bahagianya, betapa sayangnya, betapa 

cintanya dan betapa bangganya aku mempunyai kedua orang tua dan adik seperti mamah, apa 

dan egha yang hampir setiap hari telpon nanyain kabar aku. Aku berjanji apapun yang terjadi 

halangan dan rintangan apapun yang akan menghadang aku akan membahagiakan Mamah, 

Apa dan adiku tercinta Egha Kirana Puteri dengan caraku, (I Love You My Family). 
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