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TAHUN 2010 

 

A. Pengantar 

Angket ini bertujuan sebagai alat pengumpulan data penelitian. Diharapkan 

saudara mengisi dan menjawab pertanyaan ini dengan jujur dan sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. Kesediaan saudara dalam mengisi daftar pertanyaan 

ini merupakan jasa yang sangat berharga bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan. Atas ketersediannya kami ucapkan terima kasih. 

 

B. Identitas Responden 

Nama/ Adek : 

Alamat  : 

Jenis Kelamin : 

Umur  : 

Pendidikan : 

Status  : 

Pekerjaan  :  

 

C. Petunjuk Pengisian 

1. Tulislah identitas saudara pada tempat yang telah disediakan. 

2. Berilah tanda silang (X) pada huruf a,b,atau c sesuai dengan jawaban yang 

dianggap tepat. 

3. Sebelum diserahkan periksalah kembali jawaban saudara apakah 

pertanyaan tersebut telah di isi dengan benar dan dijawab seluruhnya. 

4. Atas bantuan saudara saya ucapkan terima kasih. 



I. Pandangan Hidup Pi’il Pesenggiri 

 

A. Khopkhama Delom Bekekhja (panggilan / juluk dalam adat) dalam 

Kehidupan Kekerabatan 

 

1. Pada masyarakat suku Lampung ada nama panggilan atau yang disebut Juluk 

dan Adek, apakah setiap masyarakat lampung mempunyai juluk atau adek? 

a. Punya 

b. Kadanh-kadang 

c. Tidak punya 

 

2. Apakah saudara mempunyai Juluk atau Adek lebih dari satu? 

a. Ya 

b. Tidak 

c. Kadang-kadang 

 

3. Dalam pemberian Juluk atau Adek tersebut apakah melalui upacara adat? 

a.  Ya  

b. kadang-kadang   

c. Tidak 

 

4. Dalam pemberian Juluk atau Adek, apakah ada syarat-syarat tertentu (baik 

syarat adat maupun syarat materi) yang harus dipenuhi? 

a. Ada  

b. Kadang-kadang  

c. Tidak ada 

 

5. Juluk dan Adek yang ada pada saudara apakah digunakan dan dipakai dalam 

kehidupan kekerabatan? 

a. Ya  

b. kadang-kadang   

c. Tidak 

 

 

 



6. Apakah Juluk dan Adek tersebut digunakan juga pada saat upacara adat? 

a. Ya  

b. kadang-kadang   

c. Tidak 

 

7. Bagaimana jika Juluk dan Adek tersebut diganti dengan istilah lain? 

a.  Setuju 

b. Tidak setuju  

c. Boleh-boleh saja 

 

8. Apakah juluk dan adek yang sudah di pandang oleh masing-masing 

mempunyai fungsi kedudukan dalam khopkhama delom bekekhja? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak  

 

B. Bupudak Waya (ramah tamah) dalam Kehidupan Kekerabatan  

 

9. Dalam menerima tamu, dimana tamu tersebut adalah kerabat anda, manakah 

yang lebih dihormati? 

a. Yang lebih tua 

b. Yang lebih muda 

c. Sama saja 

 

10. Apakah anda  sudah  mendapat tuntunannga dari orang tua bahwa anda harus 

bermuka manis selalu menerima tamu? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak 

 

11.  Sudah lazim bagi orang Lampung, baik sebelum menikah maupun setelah 

berumah tangga suka beri-memberi, baik berupa barang atau lainnya, apakah 

saudara masih melakukan hal seperti itu terhadap kerabat anda? 

 



a. Sering 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

 

12. Bila hal diatas sudah dilakukan lagi bagaimana sikap anda dan keluarga 

a. Tidak senang 

b. Biasa saja 

c. Senang 

 

C. Tengah Tetanggah (berinteraksi) dalam Kehidupan Kekerabatan 

(berintraksi) 

 

13. Apakah saudara dan kerabat anda masih saling berhubungan, dalam arti saling 

mengunjungi, saling memperhatikan dan saling mengenal? 

a. Sering 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

 

14. Apakah dalam keluarga anda masih mempunyai sikap selalu terbuka untuk 

menerima tamu? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak  

 

15. Untuk memecahkan dan memutuskan suatu masalah dalam kehidupan kerabat 

anda, apakah masih digunakan cara musyawarah? 

a. Sering 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

 

16. Apakah keluarga anda, jika melihat suatu keramaian di suatu tempat di 

kampung anda walaupun tidak di undang  keluarga anda akan datang  untuk 

memberikan saran dan pendapat? 

 



a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak 

 

D. Khepot Delom Mufakat atau Sakai Sembayan (tolong menolong) 

 

17. Jika salah seorang kerabat saudara akan melangsungkan upacara adat, apakah 

semua kerbat akan membantu? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak  

 

18. Jika salah seorang kerabat saudara mengalami musibah, meninggal dunia, 

apakah semua kerabat akan membantu almarhum/ah dan keluarga yang 

ditinggalkan? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak 

 

19. Saat mengerjakan suatu acara, apakah anda melibatkan kerabat yang lain? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak 

 

20. Apakah anda pada suatu acara adat keluarga anda akan membantu baik moril 

atau materil? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak 

 

21. Jika saudara melibatkan kerabat dalam mengerjakan suatu acara tersebut, 

apakah mereka mendapat imbalan? 

 

 



a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak 

 

22. Bila anda tidak mendapat imbalan pada saat itu apakah akan anda peroleh saat 

anda akan melakukan upacara adat? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak 

 

23. Apakah anda dalam kehidupan sehari-hari selalu di tuntut untuk berprilaku 

bupi’il bupesenggiri?  

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak 

 

E. Bupi’il Bupesenggiri (harga diri) dalam Kehidupan Kekerabatan  

 

24. Jika salah seorang kerabat saudara ada yang diganggu kehormatannya atau 

dihina di depan umum, apakah saudara membela kerabat anda? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak 

 

25. Apabila seseorang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakatnya, 

apakah orang tersebut mempunyai kedudukan yang tinggi pula dalam 

kehidupan sehari-harinya? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak 

 

II. Sikap Masyarakat Pada Kekerabatan Lampung Saibatin 

 

26. Apakah saudara setuju dengan pandangan khopkhama delom bekekhja dalam 

kehidupan kekerabatan? 



a. Setuju 

b. Kurang setuju 

c. Tidak setuju 

 

27. Apakah saudara setuju dengan pandangan bupudak waya dalam kehidupan 

kekerabatan? 

a. Setuju 

b. Kurang setuju 

c. Tidak setuju 

 

28. Apakah saudara setuju dengan pandangan tengah tetanggah dalam kehidupan 

kekerabatan? 

a. Setuju 

b. Kurang setuju 

c. Tidak setuju 

 

29. Apakah saudara setuju dengan pandangan khepot delom mufakat atau sakai 

sembayan dalam kehidupan kekrabatan? 

a. Setuju 

b. Kurang setuju 

c. Tidak setuju 

 

30. Apakah saudara setuju dengan pandangan bupi’il bupesenggiri dalam 

kehidupan kekerabatan? 

a. Setuju 

b. Kurang setuju 

c. Tidak setuju 

 

 


