
 

 

ABSTRAK 

Juwita Meirani. Penguatan Solidaritas Sosial Diantara Masyarakat Melalui 

Upacara Tradisi Ngaruat Jagat di Situraja Kabupaten Sumedang. 

Solidaritas sosial di masyarakat merupakan cara untuk mempersatukan masyarakat 

serta membangun solidaritas sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya agar 

tercipta toleransi masyarakat dan saling tolong menolong. Solidaritas sosial di 

masyarakat melalui tradisi sangat penting, karena dapat memperkuat dan mempererat 

kesatuan, tradisi juga membantu agar bisa melestarikan budaya lokal dan 

mengenalkan budaya yang harus dipertahankan masyarakat. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penguatan solidaritas sosial 

diantara masyarakat melalui upacara tradisi Ngaruat Jagat di Situraja kabupaten 

Sumedang. 

Penelitian ini bertitik tolak dari adanya kewajiban bagi setiap individu 

masyarakat untuk selalu memperkuat dan mempererat kesatuan antara masyarakat 

melalui solidaritas sosial sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang bersifat ke-

Islaman. Dengan demikian, sebagai masyarakat Situraja terus melakukan adaptasi 

terhadap budaya sesuai ajaran Islam. Tentu saja proses adaptasi ini berpijak pada 

potensi sosial mereka. Pada tingkat tertentu, proses ini memperlihatkan penguatan 

solidaritas sosial sebagai hasil dari budaya dan sosial yang mempunyai ikatan erat. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode desktiftif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Karena tujuan pokok dari penelitian ini adalah 

menggambarkan atau memberikan penjelasan tentang penguatan solidaritas sosial 

diantara masyarakat yang paling aktual. Penelitian ini dilakukan dengan menempuh 

langkah-langkah menentukan lokasi penelitian, menentukan metode peneletian, 

menentukan populasi dan sampel, menentukan jenis dan sumber data, menentukan 

jenis dan hasil data, dan akhirnya mengolah dan menganalisis hasil data.  

Hasil penelitian membuktikan bahwa tradisi Ngaruat Jagat merupakan tradisi 

turun temurun dari nenek moyang suku Sunda yang didalamnya terdapat pepatah atau 

nasihat bagi umat manusia. Adapun tradisi Ngaruat Jagat yang dilakukan sebagai 

media untuk mempererat solidaritas sosial merupakan modifikasi tradisi Ngaruat 

Jagat dengan nilai-nilai sosial di masyarakat. Tradisi Ngaruat Jagat mengemban misi 

penguatan solidaritas sosial, juga meningkatkan dan menguatkan rasa solidaritas 

masyarakat, sehingga masyarakat bisa bersatu tanpa adanya perbedaan, melestarikan 

budaya Sunda yang sudah mulai musnah, sehingga media Ngaruat Jagat diharapkan 

dapat dipertahankan oleh generasi muda.  

Berdasarkan temuan disimpulkan bahwa tradisi Ngaruat Jagat dapat 

menguatkan solidaritas sosial diantara masyarakat. 


