
8 
 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR  

DAN PARADIGMA 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Konsep Kebudayaan 

Menurut E.B Taylor dalam Soerjono Soekanto Kebudayaan adalah kompleks 

yang mencakup kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain 

kebiasaan serta kemampuan-kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai 

anggota masyarakat (Soerjono Soekanto, 2007:150). 

 

Selo Soemarjan dan Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil rasa 

dan cipta masyarakat (Soerjono Soekanto, 2007:151), Sedangkan menurut Ilmu 

Antropologi, “Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan 

hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik 

diri manusia dengan belajar” (Koentjaraningrat, 2009:144). 

 

Jadi yang dimaksud dengan kebudayaan adalah hasil dari pemikiran manusia 

yang bisa berbentuk abstrak maupun konkrit yang merupakan kreatifitas manusia 

sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan yang dibahas disini adalah kebudayaan 

Semende di dalam masyarakat Dusun Pamasalak Kecamatan Sukoharjo 

Kabupaten Pringsewu yang masih dijalankan oleh masyarakat Semende yaitu 

bemeraje anak belai. Bemeraje anak belai ini merupakan lembaga adat dalam 

masyarakat semende, disini yang akan dibahas mengenai bergesernya peran dari 
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seorang Meraje, karena adanya kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan peran 

dari seorang Meraje ini mengalami pergeseran. 

 

2. Konsep Faktor Pergeseran Peranan  

Menurut Poerwadarminto, faktor adalah suatu hal (keadaan, peristiwa, dan 

sebagainya) yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. 

(W.J.S Poerdarminto 1991:279). Sedangkan menurut Suwarno, faktor merupakan 

sesuatu yang bisa menyebabkan atau berubahnya nilai tradisi dan budaya 

tradisional masyarakat (Suwarno, 201:211). 

 

Arti dari Pergeseran sendiri adalah suatu keadaan dalam masyarakat yang terjadi 

karena ketidak sesuaian diantara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda 

sehingga tercapai keadaan yang tidak serasi fungsinya bagi kehidupan. 

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia modern dijelaskan pergeseran berasal 

dari kata geser yang berarti : 

a. Bergeser, beringsut,beralih tempat 

b. Pergantian , pindah tempat 

Beberapa pengertian pergeseran yang lain dalam kamus besar bahasa Indonesia 

yaitu : 

a. Bergesekan 

b. Peralihan, perpindahan, pergantian  

Ditinjau dari kata, pergeseran mengandung pengertian perubahan posisi.  

 

Sedangkan pengertian Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan 

(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya 
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tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang 

mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan 

hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang 

diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan karena adalah 

karena ia mengatur perilaku mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan 

seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang 

lain.  

 

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan 

antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu 

sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.  

 

Koentjraningrat memberi arti peranan merupakan suatu peranan khas yang 

dipentaskan atau ditindakkan dalam kedudukan dimana ia berhadapan dengan 

individu-individu dalam kedudukan lain. (Koentjraningrat, 1986:169) 

 

Pengertian Peranan menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi (suatu 

pengantar) mengemukakan definisi peranan sebagai berikut: 

“Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan 

sebagai suatu proses.  Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam 

masyarakat serta menjalankan suatu peranan.” (Soerjono Soekanto, 2007: 

213)  

 

Kutipan dalam buku yang sama, lebih lanjut Soerjono Soekanto mengemukakan 

aspek-aspek peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut: 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan. 

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi 
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3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat (Soerjono Soekanto, 2007 : 213). 

 

 

Pendapat lain dikemukakan oleh WJS Poerwadarminto dalam kamus umum 

bahasa Indonesia mengartikan peranan adalah “sesuatu yang menjadikan bagian 

atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya suatu hal atau 

peristiwa)”. (Poerwadarminto, 1997:735) 

 

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu 

dalam masyarakat penting bagi hal-hal yaitu : 

1. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur 

masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya 

2. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang 

oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih 

dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya 

3. Dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tak 

mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh 

masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan 

arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak 

4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, 

belum tentu masyarakat akan memberiikan peluang-peluang yang 

seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi 

peluang-peluang tersebut. (Soerjono Soekanto, 2007:216). 
 

 
Peran di sini adalah sesuatu yang memainkan role, tugas dan kewajiban. Peran 

merupakan sesuatu yang diharapkan lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang yang karena kedudukannya akan dapat memberi pengaruh pada 

lingkungan tersebut. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor merupakan sesuatu yang 

menyebabkan atau mempengaruhi suatu keadaan atau peristiwa. Sedangkan 

Pergeseran adalah menunjukan salah satu bentuk perubahan yang bersifat 

tendensius atau (masih bersinggungan dengan keadaan semula), pergeseran 

budaya adalah suatu keadaan dalam masyarkat yang terjadi karena ketidak 
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sesuaian dengan nilai-nilai kebudayaan yang ada, diantara unsur-unsur 

kebudayaan yang saling berbeda sehingga tercapai keadaan yang tidak serasi 

fungsinya bagi kehidupan. Dan yang dimaksud dengan Peranan adalah adalah 

suatu pola tindakan yang di lakukan oleh orang yang memiliki kedudukan baik 

secara individual maupun bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.   

 

Berdasarkan kesimpulan diatas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah faktor 

penyebab pergeseran peranan Meraje dalam masyarakat Semende di Dusun 

Pamasalak Desa Sinarbaru Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. 

 

3. Konsep Masyarakat Semende 

Menurut Soerjono Soekanto masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama 

dan menghasilkan kebudayaan (Soerjono Soekanto, 1990:164). 

Menurut Selo Soemarjan mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang 

yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan (Esti Ismawati, 2012:49). 

Sedangkan menurut Abdul Syani masyarakat berasal dari kata musyarak (arab), 

yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya 

berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling 

mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat 

(Indonesia) (Abdul Syani, 2007:30). 

 

Jadi masyarakat adalah sekumpulan individu (manusia) yang terikat oleh 

pemikiran, perasaan dan sistem (aturan) yang sama. Disamping adanya 

sekumpulan individu didalamnya juga terdapat interaksi antar mereka. Jadi 

bukan sekedar sekumpulan individu. Sekelompok individu hanya akan 

menghasilkan jamaah (sekumpulan) saja, bukan masyarakat. Lagi pula yang 
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membentuk masyarakat adalah interaksi antar anggota masyarakat yang ada di 

dalamnya. 

 

Masyarakat yang akan diteliti disini adalah masyarakat Semende di Dusun 

Pamasalak Pekon Sinarbaru, menurut Koentjraningrat bahwa lahirnya 

masyarakat diawali dengan hubungan tiap-tiap individu yang hanya mencakup 

kaum keluarga, kerabat dan tetangga dekat saja yang menjadi satu kesatuan. 

Masyarakat di Dusun Pamasalak tentunya masyarakat yang memiliki hukum adat 

yang hidup dalam masyarakat yang erat hubungannya dengan perilaku budaya 

dan keagamaan masyarakat. 

 

Kata Semende berasal dari kata Se dan Ende, kata Se mengandung arti satu. 

Makna kata Se menurut bahasa suku Semende adalah semua daerah yang berada 

di wilayah Semende merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu 

dengan lainnya. Kata Ende mengandung arti kepunyaan. Makna Ende menurut 

bahasa semende adalah adat masyarakat semende harus mempunyai rasa 

memiliki, rasa mencintai dan menjaga keutuhan dan adat istiadat semende 

(Aliana, Arifin, Zainal, dkk, 1985:98). 

Berdasarkan uraian diatas kata semende mengandung arti satu kesatuan yang 

terhimpun dalam suatu wilayah bernam suku semende yang masing-masing 

masyarakatnya merupakan satu kesatuan adat yang harus mempunyai rasa 

memiliki, mencintai dan menjaga keutuhan adat istiadat semende. 

 

Dari penjelasan diatas dapat diambil intisari bahwa masyarakat Semende adalah 

sekumpulan manusia yang saling berinteraksi menurut sistem adat atau 

kebudayaan Semende yang mempunyai rasa memiliki, mencintai dan menjaga 
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keutuhan adat istiadat Semende. Masyarakat Semende disini yaitu masyarakat 

Semende di Dusun Pamasalak Pekon Sinarbaru Kecamatan Sukoharjo Kabupaten 

Pringsewu. 

 

4. Konsep Meraje 

Masyarakat Pekon yang mempunya kultur yang masih kental dengan adat tidak 

terlepas dari sosok pemimpin kepala adat. Setiap suku memiliki lembaga adat 

masing-masing begitu juga dengan masyarakat Semende. Masyarakat Semende 

memiliki lembaga adat yaitu adat Bemeraje Anak Belai. Dzulfikriddin 

mengemukakan Lembaga adat dalam masyarakat semende terdiri dari : 

1. Payung jurai atau payung meraje. Yang menjadi payung jurai dalam 

jurai Semende ialah turunan anak laki-laki tertua dalam jurai (keluarga) 

itu.  

2. Jenang jurai atau Jenang meraje, ialah keturunan bawah payung jurai 

3. Meraje, yaitu kakak atau adik laki-laki dari ibu.  

4. Anak belai, adalah semua keturunan dari kakak atau adik perempuan ibu.  

5. Apit jurai, adalah keluarga atau famili dari sebelah ibu dan sebelah ayah. 

(Dzulfikriddin, 2001:25-26) 

 

Dalam adat bemeraje anak belai ini ada dua hal yang sangat berkaitan antara satu 

dengan yang lain dan tidak dpat dipisahkan yaitu antara tunggu tubang dengan 

meraje. 

  

Meraje berasal dari kata raje atau raja yang bertugas sebagai pemimpin. Meraje 

yaitu kakak atau adik laki-laki dari ibu, yang bertugas sebagai seseorang yang 

membimbing dan mengasuh seluruh anak belai, serta membimbing dan 

mengasuh tunggu tubang (Dzulfikriddin, 2001:26). 

 

Meraje dalam sebuah keluarga di masyarakat Semende, seperti yang dikatakan 

Arwin Rio Saputra dalam penelitiannya yang berjudul persepektif masyarakat 
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terhadap tradisi Tunggu Tubang mengatakan Meraje sangat dipentingkan sekali 

keberadaannya, karena meraje adalah sebagai pengontrol dan penyeimbang 

dalam keluarga (Arwin Rio Saputra, 2013:61) . 

 

Syarat-syarat menjadi seorang Meraje seperti yang dikemukakan oleh Bapak 

Sabirin bahwa syarat menjadi seorang Meraje adalah Anak Laki-laki dalam 

keluarga yang memiliki sifat Adil dan tidak berat sebelah, bijaksana dalam 

mengambil keputusan. Upacara pengangkatan Meraje melalui Upacara Mbaji, 

Upacara mbajii itu biasanya dilaksanakan setelah selesai masa panen padi dan 

kopi dengan mengadakan sembelihan hewan kurban berupa seekor kerbau atau 

sapi ataupun kambing, Dilaksanakannya upacara mbajii ini setelah panen padi 

dan kopi dengan maksud agar ada persediaan pangan dan dana yang cukup 

karena pada  saat itu semua keluarga sedang bergembira karena mempunyai hasil 

panen padi yang berlimpah. Pada upacara itu, tugas wakil dari meraje 

menyampaikan pengarahan tentang adat Semende, sejarah Semende, dan petuah-

petuah penting bagi kehidupan para anak belai. Pada akhirnya dilakukan serah 

terima jabatan meraje dari meraje kepada calon meraje. (Wawancara Bapak 

Sabirin, 20 September 2015) 

 

Peran dari seorang Meraje adalah memimpin musyawarah, menetapkan tunggu 

tubang, menjadi juru bicara (besuare), membimbing dan mengawasi para anak 

belai, memberikan hukuman atau sanksi, mengawasi harta pusaka, mencarikan 

jodoh (Dzulfikriddin, 2001:29-35) 

 

Dengan adanya Meraje tersebut diharapkan dapat memimpin anggota keluarga 

yang lain agar berjalan sesuai dengan ketentuan adat Semende yang berlaku. 
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Meraje dijadikan sebagai tumpuan keluarga besar atas segala sesuatu yang terjadi 

baik hal buruk atau pun yang sebaliknya. Karena itu, peran kedudukan Meraje 

sangat penting dalam masyarakat Semende.  

 

Tetapi dewasa ini seiring dengan adanya suatu perubahan-perubahan baik sosial, 

ekonomi, politik, maupun teknologi dan informasi saat ini sangatlah membuka 

peluang untuk mendistegrasikan berbagai bentuk budaya-budaya daerah yang 

dinilai tidak mampu memperlihatkan eksistensinya dan mulai di anggap sebagai 

sesuatu yang sifatnya primitifistis. Pengaruh seperti demikian di atas bukan hal 

yang tidak mungkin terjadi ini di buktikan dengan mulai bergesernya  peran 

pemimpin adat dalam masyarakat terkhususnya peran dari seorang Meraje dalam 

masyarakat Semende di Dusun pamasalak. 

 

Pada mulanya masyarakat Dusun Pamasalak menjadikan lembaga adat bemeraje 

anak belai sebagai lembaga adat tertinggi, namun saat ini kepemimpinan adat di 

masyarakat adat semende di Dusun pamasalak dilihat dari  perannya tidak seperti 

dulu lagi. Seperti yang dikatakan salah satu Meraje yang ada di Dusun pamasalak 

bahwa meraje masih ada namun pengaruhnya bagi masyarakat sudah tidak 

seperti dulu lagi, meraje tetap berfungsi sebagai orang yang dituakan dalam 

keluarga besar, tapi fungsi ini lebih sebagai fungsi yang pasif. Hal tersebut dalam 

kehidupan bermasyarakat kini telah mengalami pergeseran nilai-nilai sebagai 

akibat adanya sifat berfikir rasional,praktis dan modis serta modernis dari 

masyarakat.  
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B. Kerangka Pikir 

Masyarakat adat yang mempunya kultur yang masih kental dengan adat tidak 

terlepas dari sosok pemimpin kepala adat. Kepala adat dalam hal ini dituntut 

dapat melaksanakan semua urusan yang berada di wilayah adat, dimana kepala 

adat adalah pemimpin masyarakat adat yang terhimpun dalam organisasi adat 

yang kita kenal dengan lembaga adat. Masyarakat Semende memiliki Lembaga 

adat yang sampai saat ini masih ada dalam masyarakat Semende adalah Lembaga 

Adat Bemeraje Anak Belai yang terdiri dari Payung jurai atau Payung meraje, 

Jenang jurai atau Jenang meraje, Meraje, Anak belai, Apit jurai. 

 

Bemeraje Anak Belai merupakan lembaga tertinggi dalam sistem kelembagaan di 

masyarakat Semende. Dalam adat Bemeraje Anak Belai ini ada dua hal yang 

sangat berkaitan dan berhubungan erat serta tidak dapat dipisahkan antara yang 

satu dengan lainnya, yaitu tunggu tubang dan meraje.  

 

Meraje didalam masyarakat semende dijadikan sebagai tumpuan keluarga besar 

atas segala sesuatu yang terjadi baik hal buruk atau pun yang sebaliknya. Peran 

meraje di dalam sebuah keluarga di masyarakat Semende memiliki peranan 

penting di dalam keluarga maupun dalam keluarga besar.  

Seiring berkembangnya Ekonomi, Sosial, budaya, teknologi dan globalisasi yang 

semakin canggih di masa sekarang hal tersebut mendorong pola fikir masyarakat 

di Dusun Pamasalak dalam memandang peran dari seorang pemimpin adat, 

masyarakat Dusun pamasalak yang dahulu melaksanakan dan menjunjung tinggi 

peran dari seorang meraje dalam segala hal pada saat ini sudah mulai mengalami 

perubahan, hal tersebut karena sudah terjadinya pergeseran  peranan dari Meraje 
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dalam masyarakat adat semende di Dusun Pamasalak, Baik karena faktor intern 

maupun faktor ekstern. 

C. Paradigma  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

    : Garis Pengaruh 

    : Garis Akibat 

  

       Pergeseran Meraje 

       Menyebabkan bergesernya 

Peranan Meraje  

a. Faktor Intern : 

1. Faktor bertambah dan 

berkurangnya penduduk 

2. Faktor pendidikan 

3. Faktor Perkembangan 

Jaman yang modern 

4. Faktor Keluarga 

 

b. Faktor Ekstern: 

1. Faktor Lingkungan 

Tempat tinggal 

2. Faktor Pembauran Antar 

Suku 
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