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 II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR  

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

 

1. Pendekatan Geografi  

 

Geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang keadaan bumi secara fisik 

serta pengaruh keadaan bumi dan lingkungannya terhadap aktifitas sosial manusia 

maupun sebaliknya. Daldjoeni (1992:63) menyatakan bahwa: 

Geografi merupakan wujud ilmu jembatan antar ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu 

sosial. Geografi bertugas menjelaskan bagaimana lingkungan alam berpengaruh 

atas lingkungan manusia termasuk ilmu-ilmu sosial, bahwa pengetahuan lain 

seperti sejarah, ekonomi, sosiologi dan antropologi juga memperhatikan dan 

memperhitungkan lingkungan alam.  

 

Dalam ilmu geografi juga dikenal konsep-konsep geografi. Sumadi (2003:42) 

menyatakan bahwa ada sepuluh konsep dasar geografi yaitu: 

Konsep dasar dalam geografi ada 10 yaitu konsep lokasi, jarak, keterjangkauan, 

pola/agihan, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi/interdepedensi, 

diferensiasi areal. Konsep dasar geografi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah konsep interaksi/interpedensi. Interaksi merupakan peristiwa saling 

mempengaruhi daya-daya objek atau tempat satu dengan yang lain. Interaksi 

keruangan bahkan juga terjadi antara unsur atau fenomena setempat baik antara 

fenomena alam dan kehidupan interaksi juga terjadi antara wilayah yang satu 

dengan yang lain baik dalam pertukaran barang dan jasa ataupun perpindahan 

penduduk. 

 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu konsep dasar geografi 

yaitu konsep interaksi/interpedensi digunakan dalam penelitian ini, interaksi antar 
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wilayah menimbulkan adanya suatu perpindahan penduduk. Perpindahan 

penduduk memungkinkan terjadinya suatu pembauran antara penduduk asli dan 

penduduk pendatang kemudian timbulah interaksi sosial sebagai wujud proses 

perhubungan dan saling mempengaruhi yang terjadi antara manusia baik secara 

individu atau kelompok atau antar individu dengan kelompok. Kemudian lambat 

laun interaksi ini menimbulkan difusi dan akulturasi budaya yang kemudian 

menghasilkan perkembangan dan perubahan dalam kebudayaan masyarakat 

setempat. 

 

Menurut Hagget (1983) ada tiga  pendekatan geografi yaitu pendekatan spasial 

(keruangan), pendekatan  ekologi (lingkungan) dan pendekatan pendekatan 

regional (kompleks wilayah).  

 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan keruangan. Kemudian Yorsi Nuzulia 

(2012) menyatakan bahwa: 

 

Pendekatan spasial (keruangan) adalah analisis keruangan merupakan pendekatan 

yang khas dalam geografi karena merupakan studi tentang keragaman ruang muka 

bumi dengan menelaah masing-masing aspek-aspek keruangannya. Aspek-aspek 

ruang muka bumi meliputi faktor lokasi, kondisi alam, dan kondisi sosial budaya 

masyarakatnya. Dalam mengkaji aspek-aspek tersebut, seorang ahli geografi 

sangat memperhatikan faktor letak, distribusi (persebaran), interelasi serta 

interaksinya  

 

 

2. Geografi Budaya 

 

Geografi budaya menelaah aneka bentuk karya manusia di permukaan bumi 

sebagai hasil perilakunya (cipta, rasa, karsa) atas dasar kemampuan mengadaptasi 

lingkungan alam, manusia dan sosial disekitarnya (kewilayahan). Brian 

http://learnsgeography.forumotion.net/u1


17 
 

berpendapat bahwa perbedaan antar wilayah yang satu dengan yang lainnya itu 

berupa perbedaan cultural landscapenya yaitu bentang budayanya.  

 

Geografi budaya juga mengkaji tentang berbagai faktor geografis yang ikut 

menentukan terbentuknya kebudayaan di suatu daerah dan keanekaragaman 

kebudayaan disuatu daerah (Hadi Landak, 2012).  

 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Geografi Budaya adalah cabang 

ilmu Geografi yang objek kajiannya keruangan manusia yang mempelajari studi 

tentang budaya, norma-norma dan aspek-aspek yang dikaji adalah kependudukan, 

aktivitas atau perilaku manusia yang meliputi aktivitas sosial dan aktivitas 

budayanya. 

 

3. Kebudayaan dan Modernisasi 

Setiap manusia di muka bumi ini memiliki kebudayaan yang memiliki ciri khas 

dan keunikan tersendiri. Kebudayaan tersebut ada yang dipertahankan oleh 

manusia tetapi ada pula yang terpengaruh oleh proses modernisasi yang terjadi 

saat ini.  

 

Koentjaraningrat (1988:1) menyatakan bahwa budaya adalah total pikiran, karya 

dan hasil karya manusia yang tidak berakar pada nalurinya dan karena itu hanya 

bisa dicetuskan oleh manusia melalui proses belajar. Sedangkan menurut Soejono 

Soekanto  dalam Supartono Widyosiswoyo (1989:101)  modernisasi adalah suatu 

bentuk dari perubahan sosial yang biasanya merupakan perubahan sosial yang 

terarah yang didasarkan pada suatu perencanaan. 
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Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya adalah hasil pikiran, 

kepercayaan dan karya manusia baik berupa benda ataupun tak benda yang 

diperoleh melalui proses belajar dan diwariskan dari generasi ke generasi, 

sedangkan modernisasi merujuk pada sebuah bentuk transformasi dari keadaan 

yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan 

harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan 

makmur. Kemudian kebudayaan yang telah lama dianut oleh suatu masyarakat 

dapat berubah dan berkembang dengan adanya pengaruh modernisasi.  

 

Masyarakat modern merupakan hasil korelasi antara tingginya nilai peradaban 

manusia sebagai anggota masyarakat dengan majunya tingkat rasionalitas dalam 

mengkaji hasil kebudayaan, oleh karena itu pada zaman modern seperti sekarang 

ini hal-hal yang dianggap kurang praktis, efektif dan efisien mulai ditinggalkan 

oleh masyarakat modern. Salah contoh hal tersebut adalah kurangnya minat 

masyarakat Lampung saat ini untuk melaksanakan Begawi Cakak Pepadun. 

 

Budaya nilai orang Lampung pada masa sekarang tentunya sudah banyak 

mengalami perubahan dengan menyesuaikan diri menurut keadaan zaman, 

walaupun di sana sini masih ada yang mempertahankan sifat-sifat tradisionalnya 

(Hilman Hadikusuma, 1989:103). 

 

4. Masyarakat Lampung Abung Pepadun 

 

Masyarakat Lampung Abung Pepadun memegang filsafat hidup Piil Pesenggiri 

yang mengharuskan masyarakat Lampung untuk memiliki kedudukan dan gelar 

yang tinggi dalam adat dan lingkungan masyarakat Lampung. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Transformasi&action=edit&redlink=1
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Pepadun berasal dari kata pepadu-an atau pertemuan yang dimaksud adalah 

pertemuan pejabat tinggi kerajaan atau permusyawaratan dalam melaksanakan 

peradilan adat yang dihadiri oleh para pemuka adat setempat, sedangkan pepadun  

adalah bangku tahta kepunyimbangan adat terbuat dari kayu berkaki empat dan 

berukir-ukir. Kata-kata Lampung Pepadun dalam teritorial adalah suatu  bagian 

dari wilayah Lampung (Depdikbud, 1999: 27) 

 

 

Masyarakat Lampung yang mendiami daerah Lampung Utara merupakan 

masyarakat Lampung yang menganut budaya Lampung Pepadun yaitu masyarakat 

Lampung Abung Siwo Mego. Secara kekerabatan masyarakat Lampung Abung 

terdiri dari masing-masing kelompok kerabat yang disebut buay, seperti yang 

diungkapkan oleh Sitorus (1996:18) berikut: 

1. Buay Nunyai, lokasinya di daerah Kotabumi 

2. Buay Unyi, lokasinya di daerah Gunung sugih 

3. Buay Nuban, lokasinya di daerah Sukadana 

4. Buay Subing, lokasinya di daerah Terbanggi besar 

5. Buay Kunang, lokasinya di daerah Abung Barat 

6. Buay Selagai, lokasinya di daerah Terbanggi besar 

7. Buay Selaga, lokasinya di daerah Abung Barat 

8. Buay Tuha, lokasinya di daerah Padang Ratu 

9. Buay Nyerupa, lokasinya di daerah Gunung Sugih 

 
 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis difokuskan kepada masyarakat adat 

Lampung Abung pepadun Buay Nunyai yang berada di Kelurahan Kotabumi Ilir 

Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Masyarakat Lampung Abung 

Pepadun ini menganut adat Pepadun dan falsafah Piil Pesenggiri.  

 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Lampung Abung 

Pepadun mengunakan falsafah Piil Pesenggiri dan menggunakan adat Pepadun. 

Adat Pepadun sendiri merupakan suatu sumber peraturan tata tertib dalam 

kehidupan masyarakat adat  Lampung Pepadun yang mengatur beberapa hal 

kehidupan kemasyarakatan warga adat Lampung Pepadun. Nilai-nilai adat budaya 
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Lampung Pepadun dapat dilihat dari adat ketatanegaraan, kekerabatan dan 

perkawinan, musyawarah dan mufakat serta peradilan adatnya. Semua itu 

tentunya didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai adat tersebut 

memiliki segi positif dan negatifnya. 

 

5. Begawi Cakak Pepadun pada Upacara Perkawinan Masyarakat Lampung 

Abung Pepadun 

 

Pernikahan merupakan penyatuan dua anak manusia dalam suatu ikatan yang syah 

dan resmi dimata hukum agama dan negara. Selain itu suatu pernikahan juga 

merupakan penyatuan dua keluarga, terlebih lagi bagi masyarakat Lampung. 

Seperti yang dinyatakan oleh Hilman Hadikusuma (1989:142) sebagai berikut: 

 

Perkawinan bagi orang Lampung bukan semata-mata urusan pribadi, melainkan 

juga urusan keluarga, kerabat dan masyarakat adat. Perkawinan menentukan status 

keluarga, terlebih lagi bagi keluarga anak tertua laki-laki, dimana keluarga rumah 

tangganya akan menjadi pusat pemerintahan kerabat bersangkutan, sehingga 

perkawinannya harus dilaksanakan dengan upacara adat besar dan dilanjutkan 

dengan upacara adat Begawi Cakak Pepadun. 

 

 

Dalam pesta perkawinan bagi masyarakat lampung yang mampu secara materi 

dan masih memegang adat istiadat biasanya dilakukan dengan upacara adat 

Begawi Cakak Pepadun. Dalam Upacara ini biasanya berlangsung cukup meriah 

dan akan menghabiskan dan yang besar. Seperti yang dinyatakan oleh Hilman 

Hadikusuma (1989:163) sebagai berikut: 

 

Dalam kegiatan perkawinan ini akan dapat kita ketahui acara dan upacara-upacara 

adat, mulai dari yang sederhana sampai ke upacara adat besar (Begawi Balak). 

Upacara adat itu harus memenuhi berbagai syarat dan berbagai tata tertib adat 

dengan menyembelih kerbau, baik di tempat mempelai wanita maupun di tempat 

mempelai pria, membayar biaya adat dalam bentuk biaya persidangan perwatin 

adat dan lain-lain. 
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Masyarakat Lampung Pepadun memiliki rasa dan kebanggaan sendiri untuk 

melaksanakan upacara Begawi Cakak Pepadun pada upacara perkawinan mereka, 

bagi mereka gelar dan kehormatan dalam adat sangat penting untuk itu mereka 

melaksanakan upacara Begawi Cakak Pepadun.  

 

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Begawi Cakak Pepadun pada 

upacara perkawinan  adalah pesta pernikahan masyarakat Lampung Abung yang 

dirangkaikan dengan upacara pemberian gelar bagi mempelai pria dan wanita 

dengan naik tahta kepunyimbangan untuk memperoleh gelar dan kedudukan yang 

tinggi dalam adat. 

 

6. Faktor-faktor Penyebab Menurunnya Intensitas Pelaksanaan Begawi 

Cakak Pepadun 

 

a. Faktor Biaya 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:186) biaya adalah uang yang 

dikeluarkan untuk mengadakan, mendirikan, melakukan sesuatu. Biaya yang 

dimaksud disini adalah uang yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Begawi Cakak 

Pepadun.  Pelaksanaan upacara Begawi Cakak Pepadun melibatkan banyak pihak 

dan undangan oleh karena itu biaya yang dikeluarkan menjadi tidak sedikit. Biaya 

ini sudah dihitung biaya total mulai dari awal pelaksanaan upacara Begawi Cakak 

Pepadun hingga akhir pelakasanaan pelaksanaan upacara Begawi Cakak Pepadun  

yaitu upacara pemberian gelar.  

 

Biaya yang dikeluarkan ini antara lain untuk penyembelihan hewan kerbau, biaya 

adat, biaya pembangunan pepadun, penakai, jepano dan masih banyak lagi biaya 
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yang harus dikeluarkan oleh tuan rumah dalam pelaksanaan upacara Begawi 

Cakak Pepadun tersebut.   

 

Salah satu contoh pasal dalam Kitab Kuntara Raja Niti tentang biaya Begawi 

Cakak Pepadun. Jika akan membuat Pepadun marga, harus menyembelih 30 ekor 

kerbau, jika akan membuat Pepadun tiyuh, harus menyembelih 14 ekor kerbau, 

jika akan membuat Pepadun suku, harus menyembelih 12 ekor kerbau. Kemudian 

membayar sejumlah uang adat yang harganya kembali kepada kepala adat dan 

penyimbang adatnya (Julia Maria, 1993:20). 

 

 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa untuk melaksanakan Begawi Cakak 

Pepadun diperlukan biaya yang besar dan harus menyembelih jewan kerbau. Hal 

ini sejalan dengan pernyataan Depdiknas Provinsi Lampung, (2001:32) bahwa:  

upacara pemberian gelar dalam perkawinan tersebut disebut dengan Begawi 

Cakak Pepadun, syarat yang harus dilakukan adalah membayar sejumlah uang 

yang biasa disebut dau dan menyembelih sejumlah kerbau. 

 

Bagi masyarakat Lampung yang ingin melaksanakan Upacara Begawi Cakak 

Pepadun harus mengeluarkan biaya adat yang cukup tinggi. Faktor biaya ini relatif 

cukup besar jika harus dikeluarkan dalam keadaan ekonomi yang sulit saat ini, 

tetapi hal ini tidak menjadi kendala bagi mereka yag memiliki biaya dan masih 

memegang teguh adat istiadat kebudayaan Lampung. Namun demikian sebagian 

besar masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Lampung kini berada dalam 

keadaan ekonomi yang cukup sulit, sehingga mereka tentunya dituntut untuk 

menggunakan uang untuk hal yang lebih produktif. 
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b. Faktor Waktu 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1554) waktu adalah seluruh 

rangkaian proses, perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Waktu yang 

dimaksud di sini adalah lamanya pelaksanaan upacara Begawi Cakak Pepadun 

mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap akhir pelaksanaan upacara Begawi 

Cakak Pepadun. Pelaksanaan upacara Begawi Cakak Pepadun menghabiskan 

waktu yang relatif lama yaitu sekitar 7 hari. 

 

Berikut tahapan-tahapan upacara Begawi Cakak Pepadun dalam upacara 

perkawinan dalam masyarakat Lampung Pepadun menurut Depdikbud (2008:14) 

yang memakan waktu cukup lama mulai dari tahap persiapan hingga tahap 

pelaksanaan. 

1. Persiapan, yang terdiri dari: 

a. Pemandai yaitu mengundang para penyimbang/para perwatin adat untuk 

mengadakan pertemuan dan musyawarah untuk membahas pelaksanaan 

upacara adat begawi. 

b. Mepasah yaitu para penyimbang  kedua belah mengadakan pertemuan 

atau musyawarah untuk mengatur persiapan-persiapan selanjutnya. 

 

2. Peghadu dau yaitu pihak mempelai pria adalah menyiapkan semua 

perlengkapan adat dan upacara yang akan diserahkan kepada mempelai 

wanita. 

 

3. Netar Dau  yaitu secara resmi para penyimbang dari pihak mempelai pria 

menyerahkan seluruh barang-barang bawaan kepada para penyimbang 

mempelai wanita. Tahap ini terdiri dari: 

a. Acara Ngakuk Manjaw (Hibal Serbo/Bumbang Aji), yaitu rombongan  

para penyimbang menuju ke tempat mempelai wanita. 

b. Pengaturan dan pemberangkatan arak-arakan dengan ditandai tembakan 

dan iringan dengan tabuh-tabuhan serta pencak silat 

c. Acara tanya jawab, yaitu masing-masing juru bicara penyimbang 

berdialog yang dibatasi oleh Appeng (rintangan atau tali pengikat 

sanggar). 

d. Upacara Merwatin (musyawarah adat) yaitu menyerahkan seserahan 

disertai dengan Peserahan Sigeh (tempat sirih). 
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4. Ngebekas yaitu orang tua atau ketua perwatin adat dari pihak mempelai wanita 

menyerahkan mempelai wanita kepada ketua perwatin adat pihak mempelai 

pria. 

 

5. Ngekuruk yaitu acara simbolis masuknya seseorang untuk menjadi warga adat 

dengan syarat memotong kerbau dan biaya adat. 

 

6. Upacara Turun Mandi di Patcah Aji/penakai yaitu acara puncak dari pesta adat 

perkawinan dan sekaligus pemberian gelar kedua mempelai di sebuah 

panggung kehormatan di patcah aji/penakai, yang terdiri dari: 

 

a. Kedua mempelai diiringi Tumalaw Anaw (orang tua mempelai), Lebaw 

Kelamo (paman mempelai), Benulung (kakak mempelai) dan penyimbang 

menuju tempat upacara 

b. Acara Musek kedua mempelai disuapi panganan oleh Batang Pangkal, 

lebaw, Kelamo, Benulung, dan Tumalaw Anaw. 

c. Penyampaian pepatur atau nasehat. 

 

7. Mepadun yaitu acara simbolis untuk membentuk kerjaan/kekuasaannya dalam 

rumah tangganya sendiri. 

a. Acara cangget yaitu tari adat cangget mepadun pada malam hari. 

b. Upacara cakak Pepadun didahului dengan iringan calon penyimbang 

menuju sesat dengan mengendarai Jepano 

c. Acara Tari Igel/Ngigel Mepadun  

d. Calon penyimbang didudukkan di atas Pepadun dan diumumkan bagi kedua 

penngantin serta kedudukannya dalam adat. 

 

 

Seluruh rangkaian upacara adat Begawi Cakak Pepadun ini cukup panjang dan 

memakan waktu yang cukup lama yaitu memakan waktu paling lama 7 hari. 

Faktor waktu ini cukup  memberatkan bagi masyarakat Lampung untuk 

melaksanakan Upacara Begawi Cakak Pepadun. Seperti yang dinyatakan oleh 

Julia Maria (1993:22) sebagai berikut: 

 

Gawei adat pada saat ini dirasakan sangat menyulitkan warga atau kerabat mereka 

karena untuk mengadakan pesta adat besar diperlukan tenaga, biaya, dan waktu 

yang sangat besar. Oleh karena itu, orang Lampung menyelesaikan masalah ini 

dengan menyerahkan sejumlah uang pengganti kegiatan pesta adat (dirabung 

dengan uang) sesuai dengan mufakat kepala adat.  
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Dari  uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya Upacara 

Begawi Cakak Pepadun dapat memakan waktu yang cukup lama dengan 

rangkaian tata tertib yang cukup panjang dan lama ini akan menghabiskan waktu 

lebih dari sepekan untuk pelaksanaan upacara Begawi Cakak Pepadun tersebut. 

 

c. Faktor Interaksi Sosial 

 

   

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang 

lain. Oleh sebab itu sudah menjadi kodrat manusia untuk saling berhubungan satu 

sama lain. Dalam hubungan ini tentunya terjadi suatu interaksi sosial. 

 

Interaksi adalah kontak atau hubungan antara dua wilayah atau lebih dan dari hasil 

kontak itu dapat timbul sesuatu kenyataan yang baru dalam wujud tertentu 

(Bintarto, 1989:61). Sedangkan interaksi sosial adalah proses perhubungan dan 

saling mempengaruhi yang terjadi antara manusia baik secara individu atau 

kelompok atau antarindividu dengan kelompok (Subandiroso, 1988:45). 

 

 

Interaksi sosial ini kemudian menimbulkan dampak terjadi suatu proses sosial, 

difusi dan akulturasi budaya. Phil Astrid S.Susanto (1988:12) menyatakan bahwa 

proses sosial merupakan suatu proses yang berarti bahwa ia merupakan suatu 

gejala perubahan, gejala penyesuaian diri, gejala pembentukan, semua gejala ini 

disebabkan karena individu dan kelompok menyesuaikan diri dengan keadaan. 

 

Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu kepada 

individu yang lain atau dari sutu kelompok masyarakat kepada kelompok 

masyarakat lainnya. Proses difusi ini menyangkut proses penyebaran unsur-unsur 

kebudayaan dari suatu tempat ke tempat lain. Proses ini erat kaitannya dengan 

perpindahan penduduk atau migrasi (Anung, 1991:82). Integrasi dalam 

kebudayaan adalah proses penyesuaian antara unsur kebudayaan yang saling 

berbeda, sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat 

(Depdikbud:1999).  
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Akulturasi atau cultural contact berarti kebudayaan tertentu dihadapkan dengan 

unsur-unsur suatu kebudayaan asing, sedemikian rupa hingga lambat laun unsur-

unsur kebudayaan asing  tersebut diterima atau diolah kedalam kebudayaan 

sendiri dengan tidak menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri 

(Yudhianta, 1988:13).   

 

 

Provinsi Lampung yang merupakan daerah tujuan transmigrasi juga tentunya 

berdampak pada terjadinya pembaruan dan akulturasi budaya. Masyarakat 

Lampung juga banyak yang berpindah ke daerah Jawa untuk merubah nasib 

sehingga proses pembauran budaya dan interaksi sosial yang berdampak pada 

perubahan pola pikir dan kebudyaan masyarakat Lampung. 

 

Sejak tahun 1950 terjadi pertukaran perpindahan masyarakat, dimana para 

pemuda Lampung pindah ke Jawa terutama Jakarta, untuk menambah 

pengetahuan, pengalaman dan melanjutkan pendidikan, sebaliknya para pemuda 

dari jawa pindah ke Lampung untuk mendapatkan lahan tanah pertanian dengan 

membuka hutan di sana sini. Perpindahan masyarakat ini berakibat merosotnya 

nilai kedudukan adat (Hilman Hadikusuma, 1989:104). 

 

Sejarah daerah Lampung sebagai daerrah transmigrasi juga menyebabkan 

masyarakat Lampung menjadi begitu beragam dengan berbagai latarbelakang 

suku, kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda. dalam segala perbedaan ini 

masyarakat asli dan pendatang berhubungan baik dalam segala sendi kehidupan 

mereka.  M.Sitorus (1996:26) menyatakan bahwa: 

Dalam perkembangan selanjutnya masyarakat asli yaitu penduduk Lampung 

dengan penduduk pendatang telah berhubungan dalam segala bidang kehidupan 

baik dalam social, ekonomi, politik dan sebagainya. Dalam bidang ekonomi, cirri 

khas mata pencaharian yang berbeda kini saling memepengaruhi, begitu juga 

dengan masyarakatnya yang berinteraksi dalam bidang ekonomi tersebut. 

 

Dari uraian di atas, faktor interaksi sosial yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah keadaan masyarakat yang melakukan interaksi sosial kemudian timbulah  

integrasi, difusi dan akulturasi kebudayaan yang kemudian menimbulkan 
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perkembangan dan perubahan pola pikir dan kebudayaan masyarakat, selain itu 

modernisasi pada masa kini juga turut mempengaruhi perkembangan dan 

perubahan kebudayaan masyarakat di suatu tempat. 

 

d. Pergeseran Tata Nilai Budaya 

 

Pada zaman modern seperti sekarang ini, masyarakat Indonesia telah banyak 

mengalami banyak pergeseran nilai. Ada banyak hal yang menyebabkan sistem 

pergeseran nilai ini bergeser salah satunya adalah dampak dari teknologi modern. 

Seperti pernyataan menurut Moempoeni Martojo dalam Nurdin HK (1989:14) 

berikut ini:  

 

Teknologi modern yang telah masuk ke Indonesia dan menjadi kenyataan sosial. 

Dengan adanya penemuan baru, berubah pula pendapat dan penilaian orang 

terhadap segala sesuatunya. Kemudian terjadi kemungkinan bahwa nilai 

kehidupan yang dulu dianggap sebagai nilai yang memang mutlak harus ada kini 

meluntur atau dianggap sebagai nilai yang sudah sepatutnya dihilangkan.  

Penemuan teknik yang baru akan selalu membawa perubahan pada pola-pola 

hidup kemasyarakatan di samping merubah pula mental manusia. 

 

 

Sebagai contoh di sini dapat kita ambil adalah kebudayaan yang selama ini dianut 

oleh masyarakat. Seperti budaya Lampung Begawi Cakak Pepadun yang dahulu 

mengandung nilai yang tinggi bagi masyarakat Lampung. Melalui Begawi Cakak 

Pepadun masyarakat dapat memiliki gelar adat yang tinggi yang tentunya akan 

dihormati dan disegani oleh masyarakat Lampung lain. Namun kini masyarakat 

sudah tidak menggagap bahwa Begawi Cakak Pepadun tidak memiliki “prestise” 

yang cukup tinggi bagi masyarakat. Saat ini memiliki kekayaan dengan segala 

peralatan modernnya lebih dihormati dan lebih bernilai, misalnya seseorang saat 

ini lebih memilih membeli mobil mewah atau rumah besar dibanding harus 
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menghabiskan uang yang dimilikinya untuk melaksanakan Begawi Cakak 

Pepadun yang “hanya mendapatkan gelar adat dengan daerah kekuasaan yang 

fiktif belaka”.  

 

Proses pelaksanaan Begawi Cakak Pepadun memakan waktu yang cukup lama 

dan terasa sangat menyita waktu. Masyarakat saat ini berpendirian lebih baik 

mencari uang sebanyak mungkin dan memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang 

lebih bermanfaat dari pada untuk melaksanakan Begawi Cakak Pepadun yang 

akan menyita waktu dan dana yang besar. Pikiran manusia sekarang sudah mulai 

berubah dalam penghargaan dalam hal tersebut.  

 

Pandangan orang terhadap waktu sudah agak berbeda. Waktu yang dihabiskan 

untuk melaksanakan upacara Begawi Cakak Pepadun selama 7 hari 7 malam, 

dapat dimanfaatkan untuk kesibukan/kerja lain yang lebih mendesak dan penting. 

Sebab manusia sekarang mulai banyak dilimpahi pekerjaan-pekerjaan yang dulu 

tidak harus dihadapi. Oleh sebab itu masyarakat saat ini sudah mulai berpikir 

“praktis” untuk sekedar mendapat penghormatan dan penghargaan dari 

masyarakat luas mereka dapat memperolehnya dengan jalan memiliki harta 

kekayaan tanpa gelar adat semata yang didapat dari upacara Begawi Cakak 

Pepadun yang menghabiskan dana besar dan waktu mereka yang penting. 

 

Banyak sebab yang dapat kita jadikan latar belakang perubahan nilai, diantaranya 

yang nampak begitu drastis merubah nilai piil pesenggiri berkaitan dengan 

kebangsawanan adat, adalah dikarenakan kehidupan ekonomi yang sulit (Hilman 

Hadikusuma, 1989:103). 
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Keadaan ekonomi yang serba sulit saat ini tentunya mempengaruhi segala sendi 

kehidupan manusia termasuk diantaranya kebudayaan yang selama ini mereka 

anut. Dahulu orang menganggap bahwa upacara Begawi Cakak Pepadun yang 

diadakan secara besar-besaran memiliki rasa kebanggaan tertentu yang umumnya 

orang menyebutnya sebagai “prestise”. Kini sudah banyak orang yang 

menganggap bahwa berbuat seperti itu sama saja dengan pemborosan. Sebab 

biaya yang harus dikeluarkan terlalu banyak disamping banyak pula tenaga yang 

harus dikerahkan. Oleh sebab itu tidaklah heran kalau sekarang banyak orang 

tidak melaksanakan upacara Begawi Cakak Pepadun lagi. Orang sudah mulai 

berpikir secara ekonomis, tidak hanya sekedar mengejar “prestise”. 

 

Penilaian orang terhadap upah dan kerjapun sudah agak berubah. Dahulu, 

siapapun mengakui bahawa sangat mudah untuk mengerahkan orang-orang diajak 

bekerja tanpa upah. Orang menganggap hidup kemasyarakatan adalah hidup 

sebagai anggota kelompoknya dengan didasari perasaan saling terkait dan saling 

memiliki.  

 

Nilai tingkah lakupun merupakan nilai yang dikembangkan bersama selama 

bertahun-tahun hidup dalam kebersamaan dan wajib dijunjung tinggi. Sehingga 

kalau diminta untuk bekerjasama tanpa upah, kerja bakti ataupun gotong royong 

itu merasa wajib untuk diikuti. Bekerja tanpa upah dianggap mencerminkan nilai 

kerukunan yang berharga. Oleh karena itu, siapapun orangnya yang menjadi 

anggota kelompok dinilai wajib untuk bergotong royong dan rela memberikan 

bantuan kerja demi memperoleh hubungan kemasyarakatan dengan orang lain.  
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Dengan perkataan lain nilai-nilai kehidupan telah berkembang disebabkan karena 

masyarakat sendiri telah mulai berkembang. Dalam hal ini sangat dirasakan 

adanya peranan teknologi tinggi yang kini telah masuk dan menjadi kenyataan 

sosial di  masyarakat Indonesia termasuk di dalamnya masyarakat Lampung. 

 

B. Kerangka Pikir 

 

 

Kebudayaan dapat mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat.  

Konsep kebudayaan daerah menunjukkan identitas suatu kebudayaan yang lahir, 

berkembang dan mapan di suatu wilayah yang jelas batas-batasnya dalam konteks 

geografi dan didukung oleh suatu komunitas tertentu. Masyarakat adat suku 

Lampung Pepadun di Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten 

Lampung Utara merupakan orang-orang yang masih menjunjung tinggi adat 

istiadat atau kebiasaan yang turun-temurun.  

 

Saat ini masyarakat di Kelurahan Kotabumi Ilir pada umumnya telah mengenyam 

pendidikan yang cukup layak hal ini dapat dilihat dari semakin tingginya minat 

masyarakat setempat dalam menempuh pendidikan. Kemudian dalam hal 

pergaulan masyarakat setempat juga terbuka untuk menerima masyarakat dari luar 

daerah baik masyarakat dengan suku yang sama ataupun dengan suku yang 

berbeda.  

Selain itu juga banyak warga Kelurahan Kotabumi Ilir yang pergi bekerja dan 

bersekolah ke luar daerah dan bergaul dengan berbagai jenis masyarakat yang 

membawa kebudayaannya masing-masing. Kemudian ditambah lagi dengan 

pergeseran nilai yang selama ini mereka anut, masyarakat di zaman modern 
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seperti sekarang sudah lebih berpikir praktis dan ekonomis tidak lagi hanya 

sekedar mengejar “prestise”. belaka apalagi upacara Begawi Cakak Pepadun 

menghabiskan dana yang besar dan waktu yang lama dan hanya akan 

mendapatkan gelar adat dan daerah kekuasaan yang fiktif belaka. 

Hal-hal di atas dapat menimbulkan kemungkinan untuk berkembangnya pola pikir 

masyarakat Kelurahan Kotabumi Ilir dalam berbagai hal, termasuk di dalamnya 

tentang kebudayaan. Dengan semakin tingginya pendidikan dan semakin 

berkembangnya pergaulan masyarakat setempat, maka lambat laun pola pikir 

masyarakat mulai berkembang dan berubah termasuk persepsi mereka mengenai 

kebudayaan yang selama ini mereka anut.  

 

Salah satu kebudayaan yang kini mulai berubah pada masyarakat Lampung di 

Kelurahan Kotabumi Ilir ini adalah pelaksanaan Begawi Cakak Pepadun. 

pelaksanaan Begawi Cakak Pepadun adalah suatu bentuk pelestarian adat budaya 

Lampung oleh Masyarakat suku Lampung asli. Namun kini pelaksanaan Begawi 

Cakak Pepadun tersebut sudah jarang kita saksikan, terlebih lagi di daerah 

perkotaan. Hal ini terlihat dengan menurunnya intensitas pelaksanaan Begawi 

Cakak Pepadun di Kelurahan Kotabumi Ilir yang dari tahun ke tahun terus 

mengalami penurunan. Pelaksanaan Begawi Cakak Pepadun yang memerlukan 

biaya yang sangat besar dan waktu yang relatif lama. 

 

Kondisi ini dapat menyebabkan masyarakat di Kelurahan Kotabumi Ilir ini 

berpikir ulang untuk melaksanakan upacara Begawi Cakak Pepadun Ditambah 

lagi dengan keadaan ekonomi masyarakat Indonesia yang terbilang sulit. Selain 

itu faktor interaksi sosial masyarakat di Kelurahan Kotabumi Ilir dan kondisi 
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masyarakatnya yang majemuk yang menimbulkan adanya suatu difusi dan 

akulturasi budaya sehingga lambat laun mengubah pola pikir masayarakat 

Lampung di Kelurahan Kotabumi Ilir mengenai pelaksanaan Begawi Cakak 

Pepadun.  

 

Pergeseran nilai yang mulai terjadi di masyarakat Lampung juga dapat 

mempengaruhi pola pikir masyarakat Lampung yang selama ini mereka anut, 

masyarakat di zaman modern seperti sekarang sudah lebih berpikir praktis dan 

ekonomis tidak lagi hanya sekedar mengejar “prestise” belaka apalagi upacara 

Begawi Cakak Pepadun menghabiskan dana yang besar dan waktu yang lama dan 

hanya kan mendapatkan gelar adat dan daerah kekuasaan yang fiktif belaka. Hal-

hal ini dapat menjadi faktor dari menurunnya intensitas pelaksanaan upacara 

Begawi Cakak Pepadun. 

Untuk lebih jelasnya kerangka pikir dan penelitian ini dapat dilihat dalam 

paradigma di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Hipotesis  

upacara Begawi Cakak Pepadun: 

1. Faktor biaya yaitu 

mahalnya biaya dalam 

pelaksanaan upacara 

Begawi CakakPepadun 

2. Faktor waktu yaitu 

lamanya waktu 

pelaksanaan upacara 

Begawi Cakak Pepadun  

3. Faktor interaksi sosial 

masyarakat  di Kelurahan 

Kotabumi Ilir  

4. Pergeseran tata nilai 

budaya yang terjadi pada 

masyarakat suku Lanpung   

 

Menurunnya intensitas 

pelaksanaan upacara 

Begawi Cakak Pepadun 
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C. Hipotesis 

 

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian sampai terbukti kebenarannya melalui data yang terkumpul (Suharsimi 

Arikunto, 2010:67). 

Hipotesis dari peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa mahalnya biaya yang dihabiskan dalam pelaksanaan upacara Begawi 

Cakak Pepadun menjadi penyebab menurunnya pelasanaan upacara Begawi 

Cakak Pepadun di Kelurahan Kotabumi Ilir. 

2. Bahwa lamanya waktu pelaksanaan adat dalam pelaksanaan upacara Begawi 

Cakak Pepadun menjadi penyebab menurunnya pelaksanaan upacara Begawi 

Cakak Pepadun di Kelurahan Kotabumi Ilir. 

3. Bahwa terjadinya interaksi sosial masyarakat Lampung dengan masyarakat 

pendatang yang berlainan suku menjadi penyebab menurunnya pelaksanaan 

upacara Begawi Cakak Pepadun di Kelurahan Kotabumi Ilir. 

4. Bahwa terjadinya pergeseran tata nilai budaya pada masyarakat suku 

Lampung di Kelurahan Kotabumi Ilir menjadi penyebab menurunnya 

pelaksanaan upacara Begawi Cakak Pepadun di Kelurahan Kotabumi Ilir. 

 


