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 V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang faktor-faktor menurunnya 

pelaksanaan Begawi Cakak Pepadun pada Upacara perkawinan  dalam Masyarakat 

Adat Suku Lampung Abung Pepadun di Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan 

Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dapat disimpulkan bahwa: 

1. Mahalnya biaya pelaksanaan upacara Begawi Cakak Pepadun menjadi faktor 

penyebab menurunnya pelaksanaan Begawi Cakak Pepadun dalam upacara 

perkawinan masyarakat suku Lampung di Kelurahan Kotabumi Ilir. Mayoritas 

responden (94%) menyatakan bahwa mahalnya biaya Begawi menjadi penyebab 

mereka tidak melaksanakan Begawi     

2. Lamanya pelaksanaan upacara Begawi Cakak Pepadun menjadi faktor penyebab 

menurunnya pelaksanaan Begawi Cakak Pepadun dalam upacara perkawinan 

masyarakat suku Lampung di Kelurahan Kotabumi Ilir. Sebagian besar  

responden (75%) menyatakan bahwa lamanya waktu pelakasanaan Begawi 

menjadi penyebab mereka tidak melaksanakan Begawi. 

3. Intensnya interaksi sosial antara suku Lampung dengan suku luar Lampung 

(pendatang) ternyata tidak menjadi faktor penyebab menurunnya pelaksanaan   
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Begawi Cakak Pepadun dalam upacara perkawinan masyarakat suku Lampung di 

Kelurahan Kotabumi Ilir. Sebagian besar responden (77%) menyatakan bahwa 

interaksi sosial tidak menjadi penyebab mereka tidak melaksanakan upacara 

Begawi Cakak Pepadun.  

4. Pergeseran nilai budaya turut serta menjadi faktor penyebab menurunnya 

pelaksanaan Begawi Cakak Pepadun. Sebagian besar responden (68%) 

menyatakan bahwa pergeseran tata nilai budaya menjadi penyebab mereka tidak 

melaksanakan Begawi. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, diberikan saran sebagai berikut: 

1. Perkawinan dengan cara Begawi Cakak Pepadun merupakan salah satu dari 

keberanekaragaman kebudayaan yang ada di Indonesia yang perlu dipertahankan 

oleh pewaris kebudayaan tersebut yaitu masyarakat adat Lampung pepadun guna 

menunjang kekayaan kebudayaan nasional. 

2. Masyarakat adat Lampung Pepadun khususnya generasi muda di Kelurahan 

Kotabumi Ilir  Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara hendaknya 

dapat mempertahankan kelestarian Upacara Begawi Cakak Pepadun, karena 

melalui Upacara Begawi Cakak Pepadun masyarakat Lampung dapat 

melestarikan banyak kebudayaan  khas Lampung diantaranya  Bahasa Lampung, 

tari-tarian Lampung, pakaian adat Lampung dan nilai-nilai positif yang 

terkandung dalam Upacara Begawi Cakak Pepadun. 
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3. Upacara Begawi Cakak Pepadun yang memakan biaya dan waktu yang tidak 

sedikit sebaiknya lebih disederhanakan dalam pelaksanaannya, karena 

sesungguhnya banyak masyarakat suku Lampung yang ingin tetap melaksanakan 

Begawi Cakak Pepadun tetapi terkendala karena faktor biaya dan waktu. Jika  

Begawi Cakak Pepadun dilakukan secara lebih sederhana dapat memungkin 

masyarakat Lampung untuk tetap melaksanakannya. 

 

 


