
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Insan sosial yang membutuhkan orang lain agar bisa memenuhi kebutuhan 

dalam kesehariannya merupakan sifat manusia pada sejatinya, meskipun manusia 

dapat juga dikatakan sebagai insan individu. Pada hakikatnya manusia itu tidak 

akan bisa hidup sendiri. Aristoteles mengatakan bahwa manusia merupakan insan 

yang selalu bermasyarakat atau “zoon politicon”. Keadaan ini membuktikan bahwa 

manusia yang satu tidak bisa lepas dengan manusia yang lain. Hal tersebut 

membuktikan bahwa individu yang satu dengan individu yang lain memiliki rasa 

saling ketergantungan. 

Antar individu yang memiliki keserupaan paham membuat mereka 

membangun kerjasama yang berkelanjutan dalam masyarakat. Dengan adanya 

kesalingtergantungan dapat menciptakan rupa kerjasama tertentu yang meiliki sifat 

ajeg antara individu satu dengan individu yang lainnya maupun kelompok dan 

menciptakan bentuk masyarakat tertentu adalah sebuah keniscayaan (Supardan, 

2011, hlm. 136).  

Aktivitas manusia sebagai seorang individu dengan individu lain akan 

mendorong untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan bermasyrakat. 

Cara ini lama-kelamaan akan menciptakan kelompok dalam membentuk satuan 

masyarakat. Masyarakat merupakan kalangan kecil atau besar yang dengan 

sendirinya berkaitan secara golongan, serta merupakan bentuk sosial yang 

mempengaruhi satu sama lain (Supardan, 2011 hlm.136). “Kebudayaan Indonesia 

adalah puncak budaya dari tiap-tiap suku bangsa” Ki Hajar Dewantara (dalam 

Tilaar, 2011: hlm, 33). Adapun dapat dikatakan bahwa di Indonesia kebudayaan 

adalah keseluruhan yang mendiami wilayah tertentu dari setiap suku bangsa. Dalam 

kehidupan masyarakat kebudayaan adalah salah satu identitas diri. Mirisnya, 

masyarakat Indonesia mulai memasuki era globalisasi mengkerdilkan budaya yang 

ada semenjak nenek moyang sejak memasuki era globalisasi. Masyarakat 

beranganggapan bahwa budaya bangsa adalah suatu yang kuno dan kerap 

mengikuti perkembangan budaya asing. 



Globalisasi meletakkan masyarakat Indonesia di bidang kebudayaan 

sebagai pihak penerima bukan pemberi (Brata, 2007: hlm. 33). Kemudian 

Budimansyah dalam Jurnal Penelitian Pendidikan (2010: hlm. 11) mengatakan 

“globalisasi itu sangat berpengaruh dalam penerapan unsur jati diri bangsa 

Indonesia melalui budaya luar terutama melalui media masa.” Berdasarkan 

penejelasan tersebut, dari adanya perubahan tingkah laku dan gaya hidup pada 

masyarakat sekarang dampaknya lebih mengutamakan kebudayaan asing daripada 

kebudayaan sendiri yaitu budaya Indonesia. 

Masyarakat modern dari dampak globalisasi yang menciptakan budaya 

baru cenderung melahirkan budaya yang bersumber dari teknologi. Hal tersebut 

akan berpengaruh terhadap terancamnya kebudyaan yang bersunber dari nilai-nilai 

luhur masyarakat oleh arus globalisasi yang bersumber pada teknologi. 

Kebudayaan yang bersumber pada teknologi dapat menyebabkan pendangkalan 

budaya dan kehilangan identitas (Tilaar, 2011: hlm. 190). 

Dampak globalisasi pada tatanan masyarakat akan mendorong perubahan 

masyarakat tradisional ke arah masyarakat modern. Didalam melangsungkan 

kehidupan, masyarakat tardisional berdasarkan pada kebiasaannya masih 

melestarikan kebiasaan lama yang diwarisi oleh nenek moyangnya. Kehidupan 

masyarakat tradisional tidak mudah dipengaruhi oleh perubahan yang berasal dari 

luar lingkungan sosialnya. Hasil adaptasi terhadap lingkungan alam dan sosial 

sekitarnya tanpa menerima pengaruh dari luar adalah ciri kebudayaan masyarakat 

tradisional. Sedangkan, lebih bersifat terbuka terhadap berbagai pengaruh yang 

dating dari luar merupakan ciri masyarakat modern. Hal tersebut menjadi suatu hal 

yang positif, karena pada kehidupan masyarakat modern sudah mengikuti 

perkembangan jaman. Adapun hal yang ditakutkan adalah terjadinya dehumanisasi 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

Pada dasarnya sesuatu hal yang wajar terjadi apabila terdapat perbedaan 

tingkat solidaritas antara warga desa dengan warga kota. 

 “Jika ditelaah secara mendalam antara daerah pedesaan dengan perkotaan 

terdapat perbedaan solidaritas sosial. Hal ini karena masyarakat kedua 

wilayah tersebut mempunyai batas-batas fisik maupun sosial yang 

berbeda. Di kedua komunitas itu terbentuk suatu hubungan sosial yang 

menentukan intensitas hubungan warga satu dengan warga lainnya atau 

disebut dengan ketetanggaan” (Salamun dkk, 2002: hlm, 52). 



 

Penjelasan di atas menggarisbawahi bahwa manakala kualitas dan 

intensitas pertemuan antar warga berjalan dengan baik maka tingkat solidaritas 

antar warga akan terjalin dengan erat. Jika dilihat dari faktor pekerjaan, warga desa 

akan memiliki peluang yang lebih besar karena pekerjaan orang desa tidak akan 

jauh dari rumah. Sedangkan dengan jauhnya antara jarak rumah dan tempat kerja 

menjadi salah satu faktor penghambat pertemuan dengan warga sekitar bagi orang 

kota. Meluasnya globalisasi sangat terasa mulai dari masyarakat perkotaan sampai 

ke masyarakat pedesaan, sebagai salah satu dampaknya adalah sudah jarang 

terlihatnya perwujudan dari nilai-nilai solidaritas, dan gotong royong dalam 

kehidupan sehari-hari. Sementara itu pada kenyataannya gotong royong merupakan 

moralitas atau konsesus umum sebagai ciri khas dan sebagai perwujudan nilai 

solidaritas yang tinggi dari masyarakat pedesaan (Salamun, 2002: hlm. 45). 

Meluasnya dampak globalisasi yang menyebabkan masyarakat cenderung 

menjadi individualis, maka salah satu solusinya adalah dengan adanya Upacara 

Mamayu. Bagi warga didalam Upacara Mamayu memberikan ruang untuk saling 

berinteraksi dan bersosialisasi dalam balutan kekeluargaan secara harmonis. 

Upacara Mamayu adalah salah satu pelaksanaan tardisi religi dengan didasari oleh 

rasa syukur atas nikmat Allah SWT. Koentjaraningrat dalam Supardan (2011: hlm. 

229) mengungkapkan bahwa “upacara religi atau upacara tradisional memiliki 

fungsi sosial untuk mengintensifkan solidaritas masyarakat dan bisanya upacara 

tradisional dilaksanakan oleh banyak warga masyarakat.” 

Tujuan dilaksanakannya Upacara Mamayu adalah untuk menyatukan 

masyarakat, karena umat Islah terlalu sulit untuk bersatu. Menjunjung tinggi 

hubungan sosial antar masyarakat adalah kegiatan Upacara Mamayu. Adapun 

filosofi dari beberapa atap bangunan menggunakan welit yang ada di Keramat 

Buyut Trusmi adalah manusia tidak boleh dikubur apabila masih hidup. Maksud 

dari penjelasan tersebut adalah atap tidak diperkenankan menggunakan benda mati 

karena dipercaya bahwa apabila menggunakan benda mati akan menghilangkan 

kreativitasnya atau terbatas daya geraknya. Benda mati itu misalnya genteng, 

genteng terbuat dari tanah liat, karena beratapkan tanah artinya orang yang hidup 

itu seakan-akan dikubur. Agar kreativitas dan pemikirannya terus berkembang 



maka dianjurkan untuk menggunakan atap dari benda hidup seperti misalnya welit 

atau yang terbuat dari alang-alang. 

Salah satu sarana untuk membangun solidaritas dan kerukunan antar warga 

sehingga dapat terciptanya suatu tatanan masyarakat yang rukun, damai dan tentram 

adalah Upacara Mamayu. Hal tersebut menjadi bukti ketika masyarakat sudah 

melaksanakan Upacara Mamayu, hal yang dirasakan oleh warga adalah lebih kokoh 

dalam bercocok tanam, semakin eratnya rasa kebersamaan, kerukunan, 

kekeluargaan dan semangat gotong dalam kehidupan bermasyarakat. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis terdorong untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul skripsi yaitu “Analisis Nilai-nilai 

Solidaritas Warga Negara Melalui Pelaksanaan Upacara Mamayu” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menemukan identifikasi 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Memudarnya tradisi yang berasal dari warisan budaya nenek moyang akibat 

perkembangan globalisasi. 

2. Terancamnya nilai-nilai kebudayaan masyarakat akibat meningkatnya arus 

globalisasi. 

3. Mendorong transisi masyarakat tradisional menuju masyarakat modern akibat 

dampak globalisasi. 

4. Terhambatnya proses interaksi sosial dan sosialisasi warga negara akibat dari 

sikap individualis. 

5. Rendahnya rasa solidaritas dan kebersamaan masyarakat akibat berkembangnya 

sikap individual 

 

 

 

 

 



C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tahapan pelaksanaan upacara memayu warga Desa Trusmi Wetan 

dalam mewujudkan nilai-nilai solidaritas warga negara? 

2. Bagaimana mewujudkan nilai-nilai solidaritas warga negara melalui upacara 

mamayu pada warga Desa Trusmi Wetan? 

3. Bagaimana kaitan antara nilai-nilai solidaritas warga negara dengan pelaksanaan 

upacara mamayu pada warga Desa Trumi Wetan? 

4. Kendala seperti apakah yang dihadapi oleh warga Desa Trusmi Wetan dalam 

mewujudkan nilai-nilai solidaritas warga negara melalui upacara mamayu? 

5. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh warga Desa Trusmi Wetan dalam 

menyelesaikan kendala perwujudan nilai-nilai solidaritas warga negara melalui 

upacara mamayu? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis buat 

di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis nilai-nilai 

solidaritas antar warga memalui pelaksanaan upacara memayu. Adapun beberapa 

tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui: 

1. Tahapan pelaksanaan upacara memayu warga Desa Trusmi Wetan dalam 

mewujudkan nilai-nilai solidaritas warga negara 

2. Cara mewujudkan nilai-nilai solidaritas antar warga melalui upacara memayu 

pada warga Desa Trusmi Wetan. 

3. Kaitan antara nilai-nilai solidaritas warga negara dengan pelakanaan upacara 

memayu pada warga Desa Trusmi Wetan. 

4. Kendala yang dihadapi oleh warga Desa Trusmi Wetan dalam mewujudkan 

nilai-nilai solidaritas warga negara melalui upacara mamayu. 

5. Upaya yang dilakukan warga Desa Trusmi Wetan dalam menyelesaikan kendala 

perwujudan nilai-nilai solidaritas antar warga melalui upacara memayu. 

 



E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa membagikan khazanah ilmu 

pengetahuan sosial, spesialnya mengenai upaya mewujudkan nilai-nilai 

solidaritas antar masyarakat lewat Upacara Mamayu dan bisa dijadikan acuan 

dalam penelitian yang sejenis berikutnya 

2. Secara Praktis 

Tidak hanya membagikan arti secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan 

membagikan arti secara praktis. Ada pula manfaat yang diharapkan penulis 

sebagai berikut: 

a. Untuk warga Desa Trusmi, memperoleh uraian serta pengetahuan mengenai 

berartinya melindungi serta turut melestarikan budaya upacara memayu yang 

mempunyai nilai-nilai luhur bagaikan bagian dari gaya hidup bermasyarakat 

dan buat terus menghadirkan upacara memayu kepada generasi-generasi 

selanjutnya supaya tidak terpengaruhi oleh perubahan jaman. 

b. Untuk tokoh masyarakat Desa Trusmi, sanggup tingkatkan penafsiran serta 

arti kepada masyarakat akan tingginya nilai-nilai solidaritas masyarakat serta 

sosial budaya lainnya, paling utama mengenai kebudayaan yang terdapat di 

Indonesia. Bersumber pada perihal tersebut, sehingga masyarakat bisa 

melaksanakan kehidupan sosio-kultural bisa terjalin dengan harmonis, rukun 

serta asri. 

c. Untuk peneliti selanjutnya, bisa membagikan sumbangsih pemikiran, ide 

serta bahan kajian dalam dunia penbelajaran yang berhubungan dengan 

peningkatan kebudayaan kewarganegaraan pada warga. 

d. Untuk Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, diharapkan hasil 

penelitian ini bisa memberikan pengaruh positif dalam peningkatan 

kebudayaan yang terletak di wilayah sekitar, dengan mengawalinya dari 

perihal yang terkecil. 

 

 



F. Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini, istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian ini bisa 

didefinisikan: 

1. Kebudayaan  

Kata kebudayaan bersumber dari kata budh dalam bahasa Sansekerta yang 

berarti gagasan, setelah itu jadi kata budhi (satu) dan budhaya (beragam), 

sehingga kebudayaan dimaksud bagaikan ide atau hasil hasil pemikiran manusia. 

Terdapat buah pemikiran yang berkata kalau kebudayaan berasal dari kata budi 

serta upaya. Budi adalah pikiran yang merupakan aspek rohani dalam 

kebudayaan, sebaliknya upaya berarti perbuatan ataupun ikhtiar sebagai aspek 

jasmani sehingga kebudayaan dimaksud bagaikan hasil dari pikiran serta ikhtiar 

manusia (Soekanto, 1982: hal 150). 

 

2. Upacara Adat Tradisional 

Secara etimologi, upacara adat dibagi jadi dua kata ialah upacara dan adat. 

Upacara merupakan serangkaian aktivitas yang dilaksanakan sekawanan orang 

yang mempunyai ketentuan tertentu sesuai dengan tujuan. Sedangkan yang 

diartikan adat merupakan bentuk idiil dari kebudayaan yang berperan bagaikan 

pengaturan tingkah laku. 

Upacara adat kuat hubungannya dengan ritual-ritual keagamaan. Ritual 

keagamaan yang dilaksanakan oleh warga bersumber pada keyakinan yang 

dianut oleh masyarakatnya, keyakinan semacam inilah yang mendesak manusia 

buat melaksanakan bermacam perbuatan atau aksi yang bertujuan mencari ikatan 

bersama dunia gaib penguasa alam lewat ritual-ritual, baik ritual keagamaan, 

ataupun ritual yang lain. 

 

3. Warga Negara  

Warga Negara yaitu seseorang yang secara resmi merupakan anggota dari 

suatu negara, seseorang dengan keanggotaan tersebut disebut warga negara. Dan 

seorang warga negara mempunyai hak memiliki paspor dari negara yang 

dianggotainya. Sementara itu Koerniatmanto mendefinisikan warga negara 

dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara 



mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai 

hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbale-balik terhadap negaranya. 

Dapat disimpulkan warga negara adalah sebagai sebuah komunitas yang 

membentuk negara bedasarkan perundangan-perundangan atau 

perjanjianperjanjian dan mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal 

balik terhadap negaranya. 

Seseorang warga negara indonesia (WNI) adalah warga negara Republik 

Indonesia yang diakui oleh UU, dan orang yang diakui oleh UU sebagai warga 

negara republik indonesia akan diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sesuai 

dengan kabupaten atau provinsi tempat ia tinggal. 

 

4. Solidaritas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menafsirkan kata solidaritas 

ialah, watak (perasaan) setia kawan, watak satu rasa (senasib), perasaan solider 

yang ada pada satu kelompok anggota patut memilikinya (Depdiknas, 2007: hlm, 

1082). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi kata sosial yait 

berkenaan dengan warga, membutuhkan suatu komunikasi dalam usaha 

mendukung pembangunan, suka mencermati kepentingan universal (Depdiknas, 

2007: hlm, 1085). 

Sebutan kata solidaritas kian kuat manakala sebagai gabungan yang 

menjadi landasan kelompok dalam masyarakat. Adapun beberapa hal atau unsur 

yang melatarbelakangi adanya bentuk Solidaritas, yaitu; 

a. persamaan agama, 

b. persamaan bahasa, 

c. adanya taraf perekonomian yang sama, 

d. saling memiliki bantuan serta kerjasama, 

e. memiliki asal sejarah atau pengetahuan yang sama, 

f. serta memiliki tidakan atau pilihan kehidupan yang sama pula. 

 

5. Upacara Mamayu 

Sebutan memayu berasal dari kata hayu yang berarti menawan, indah. 

Menemukan awalan “ma” jadi mamayu yang berarti memperindah, membuat 



cantik. Serta sebab kerap diucapkan kata mamayu jadi memayu. Memayu ialah 

sebutan bahasa Kawi yang berarti membetulkan, ataupun membetulkan dengan 

yang lama dengan yang baru. Memayu merupakan kependekan dari memayu 

hayuning salira yang artina membetulkan diri sendiri. 

Dari penjelasan memayu, adalah memperindah, memperbaiki, 

merapihkan, mengenai ini serupa dengan perbaikan ka'bah. Adapun ka'bah yang 

suci dan kiblat bagi umat Islam itu menalami pembaharuan sehingga berdirilah 

bangunan seperti saat ini. Bangunan yang dibentuk oleh nabi Ibrahim a. s adalah 

ka'bah. serta nabi Ismail a.s. dalam catatan sejarah, ka’bah hadapi empat kali 

penyempurnaan. Penyempurnaan ka‟bah ialah pada era Nabi Ibrahim, 

penyempurnaan oleh orang- orang Quraisy saat sebelum Islam, pada masa Ibnu 

Zubair yang pada dikala itu terjalin pengepungan serta menyebabkan sebagian 

bagian ka’bah sirna hangus terbakar, serta terakhir yakni kala era Malik bin 

Marwan. Maksudnya, bangunan yang disakralkan semacam halnya ka‟bah 

hadapi perbaikan- perbaikan guna melindungi kesakralan bangunan tersebut. 

Sama halnya dengan bangunan atap Buyut Trusmi yang masing- masing 

tahunnya hadapi revisi. Tidak hanya bagaikan ajang silaturahmi antar 

masyarakat, bagaikan pengingat kalau buat membetulkan diri, juga buat 

melindungi kesakralan bangunan tersebut. 

Pada mulanya, tujuan utama dari memayu ialah bagaikan penyebaran 

agama Islam. Memayu dijadikan fasilitas sedekah bumi untuk warga sewilayah 

III ialah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan buat mengawali masa 

tanam, dengan harapan hasil panen nantinya hendak melimpah. Upacara inipun 

ialah bentuk pemahaman warga mensyukuri nikmat yang Allah bagikan. Ada 

pula tujuan lain dari tradisi memayu yakni buat melekatkan jiwa warga Trusmi 

hendak berartinya peranan Ki Buyut Trusmi pada era dulu. 

 

 

 

 



G. Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi penelitian kualitatif terdiri dari tiga bagian, yaitu 

bagian awal, inti dan bagian akhir. 

1. Bagian awal tediri atas: 

a. Halaman Sampul 

b. Halaman Judul 

c. Halaman Persetujuan 

d. Pernyataan Keaslian Tulisan 

e. Abstrak 

f. Kata Pengantar 

g. Daftar Isi 

h. Daftar Tabel/Bagan/Gambar 

2. Bagian inti terdiri atas: 

BAB I PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang Masalah 

b. Identitas Masalah 

c. Rumusan Masalah 

d. Tujuan Penelitian 

e. Manfaat Penelitian 

f. Definisi Operasional 

g. Sistematika Skripsi 

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

BAB III METODA PENELITIAN 

a. Metode Penelitian 

b. Desain Penelitian 

c. Subjek dan Objek Penelitian 

d. Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

e. Teknik Analisis Data 

f. Prosedur Penelitian 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

 



3. Bagian akhir terdiri atas: 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 


