
 

 

 

IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil 

a. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah Kecamatan Kedondong 

Kecamatan Kedondong terbentuk pada tahun 1975 yang merupakan salah 

satu kecamatan di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung 

Selatan, namun pada tahun 2008 terdapat pemekaran wilayah dan 

kemudian menjadi Kabupaten Pesawaran terdiri dari 20 desa dengan 

camatnya sekarang adalah Drs. Fathurrozi. 

Asal-usul penduduk Kecamatan Kedondong serta sejarah berdirinya 

kampung-kampung di wilayah Kecamatan Kedondong adalah diawali oleh 

menyebarnya para bangsawan dari reruntuhan Kerajaan Besar 

“Skalabkhak” yang terletak di sekitar Liwa  Kabupaten Lampung Barat, 

terkenal dengan sebutan “Tanoh unggak”. Kerajaan Skalaberak yang besar 

di Lampung di samping Kerajaan Tulang Bawang itu belum didapat data 

yang pasti kan dan bagaimana lenyapnya. Diperkirakan adalah akibat 

perluasan Kerajaan Sriwijaya yang berkedudukan di Palembang. 

Bekas-bekas dan pengaruh kerajaan ini masih sangat berkesan di kalangan 

penduduk suku Lampung, karena kerajaan ini tidak lenyap begitu saja, 
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melainkan berganti menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang berbentuk 

keratuan (kedatuan) sebagai sumber adat yang masih berlaku sampai 

sekarang di daerah Lampung. 

Keratuan-keratuan yang terkenal antara lain: 

1. Keratuan Puncak, ibukotanya sekitar Sangukpacak di lingkungan 

ibukota Skalaberak. 

2. Keratuan Pugung, ibukotanya Pugung Mengandung Sukadana, 

Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan sampai daerah-daerah sekitar 

Tanjung Tua. 

3. Keratuan Balau, ibokotanya terletak di Gunung Jualang di daerah Timur 

Kota Tanjungkarang.  

4. Keratuan Pemanggilan Keratuan ini ibukotanya di sekitar hilir kota 

Martapura (sekarang termasuk daerah/wilayah Propinsi Sumatera 

Selatan). Keturunannya tersebar di sekitar Sungai Komering (Sumatera 

Selatan), Krue, Liwa, dan sekitarnya (Lampung Barat), Teluk 

Semangka (Tanggamus), Telukbetung, Kalianda (Lampung Selatan). 

Meskipun keturunannya tersebar dan terpencar-pencar namun 

mempunyai satu rumpun bahasa yaitu bahasa Lampung Pesisir. sebab 

itu, ada persamaan antara bahasa Komering dan bahasa Lampung 

Pesisir utara di Krue dan sekitarnya serta Lampung Pesisir selatan di 

wilayah Lampung Selatan dan sekitarnya. 
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Dilihat dari sejarahnya Kecamatan Kedondong termasuk Keratuan 

Pemanggilan karena terletak di daerah Teluk Semangka, begitu juga 

bahasanya memakai bahasa Lampung Pesisir (Lampung Pesesekh). 

2. Letak dan Keadaan Geografis  

Luas Kecamatan Kedondong adalah 21.222,9 Ha yang terdiri dari tanah 

sawah 5.479 Ha, tanah kering 11.205 Ha, tanah basah 33,9 Ha, tanah hutan 

242 Ha, tanah perkebunan 4.247 Ha, dan tanah untuk keperluan fasilitas 

umum seluas 16 Ha. Bentuk wilayah kecamatan Kedondong adalah 80% 

datar sampai berombak, 15% berombak sampai berbukit, dan berbukit 

sampai bergunung adalah 15% dengan batas-batas sebagai berikut: 

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Way Lima 

b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pardasuka 

c) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gadingrejo 

d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin 

 

Jarak yang dapat ditempuh dari pusat pemerintahan Kabupaten Pesawaran 

kurang lebih 42 Km, sedangkan jarak dari ibu kota Provinsi Lampung 

adalah 100 Km. 

 

3. Data Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Umur 

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Kedondong tahun 

2008/2009 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1 Data Penduduk Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran  

 Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2008/2009 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 

2 

Laki-laki 

Perempuan 

28.191 

27.253 

Total 55.444 

      Sumber: Monografi Kecamatan Kedondong Tahun 2008/2009  

 

4. Data Keadaan Penduduk Menurut Umur 

Distribusi data menurut usia penduduk Kecamatan Kedondong Kabupaten 

Pesawaran tahun 2009 : 

Tabel 2 Data Penduduk Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran  

 Berdasarkan Umur Tahun 2008/2009 

 

No Penduduk Menurut Usia Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

0 – 5 tahun 

6 – 16 tahun 

17 – 25 tahun 

26 – 55 tahun 

56 tahun ke atas 

19.150 

10.919 

11.783 

9.386 

4.206 

Total 55.444 

  Sumber: Monografi Kecamatan Kedondong Tahun 2008/2009 

 

 

5. Data Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan menurut umur menunjukkan bahwa penduduk di 

Kecamatan Kedondong sebagian besar adalah golongan usia muda yang 

sedang dalam proses pendidikan, dalam perkembangan dewasa ini bahwa 

kesadaran penduduk untuk mengenyam pendidikan sudah cukup tinggi 

terbukti dari tahun ketahun angka untuk penduduk yang buta huruf semakin 

berkurang bahkan sekarang hilang sama sekali. Untuk lebih jelas mengenai 

keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 
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Tabel 3 Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan  

 Kedondong Kabupaten Pesawaran Tahun 2008/2009 

 

No Pendidikan Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Belum sekolah 

Tidak tamat SD 

SD 

SLTP 

SLTA 

Akademi 

Sarjana 

16.934 

5.180 

17.197 

9.845 

5.386 

533 

369 

Total 55.444 

      Sumber: Monografi Kecamatan Kedondong Tahun 2008/2009 

 

6. Data Keadaan Penduduk Menurut Agama 

Agama yang dianut oleh Masyarakat Kecamatan Kedondong sebagai beriku 

Tabel 4 Data Penduduk Kecamatan Kedondong Berdasarkan Agama  

 Tahun 2008/2009 

No Penduduk Menurut Agama Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

Islam 

Kristen 

Katolik 

Budha 

Hindu 

55.143 

39 

99 

31 

32 

Total 55.444 

     Sumber: Monografi Kecamatan Kedondong Tahun 2008/2009  

 

7. Data Keadaan Penduduk Menurut Pekerjaan 

Pekerjaan Agama yang dianut oleh Masyarakat Kecamatan Kedondong 

dijelaskan pada Tabel 5. 

Tabel 5  Data Penduduk Kecamatan Kedondong Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

PNS 

TNI/ POLRI 

Wiraswasta 

Tani 

Buruh 

1.946 

528 

14.075 

22.735 

15.160 

Total 55.444 

  Sumber: Monografi Kecamatan Kedondong Tahun 2008/2009 
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b. Mata Pencaharian 

Ditinjau dari aspek ekologi, Kecamatan Kedondong cukup potensial 

dikembangkan sebagai daerah pertanian dengan dibangunnya irigasi untuk 

mengaliri sawah-sawah penduduk, selain itu curah hujan yang umumnya terjadi 

pada bulan November-Mei lebih memungkinkan masyarakat untuk 

mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan. 

 

Tanah pesawahan di Kecamatan Kedondong termasuk tanah yang subur, 

sepanjang tahun tanah-tanah tersebut ditanami dua kali dalam setahun. Selain 

sebagai penghasil padi, saat musim kemarau petani mengusahakan tanaman 

palawija antara lain singkong, jagung, kacang-kacangan, dan umbi-

umbian serta jenis tanaman lainya seperti kelapa, mangga, rambutan, 

pisang, pepaya, dan durian juga merupakan tanaman yang cukup banyak 

terdapat di Kecamatan Kedondong. 

 

 

Disamping pertanian dan perkebunan, sektor perternakan merupakan usaha 

sampingan yang cukup berkembang, adapun jenis jenis ternak yang banyak 

dipehhara penduduk adalah sapi, itik, ayam, kambing, kerbau, ternak sapi dan 

kerbau pemeliharaannya dengan dibuatkan kandang yang terbuat dari kayu atau 

bambu dan makanannya berupa rumput yang diambil dari kebun atau sawah. 

Sapi selain bennanfaat untuk menambah pendapatan keluarga juga digunakan 

untuk membajak sawah, sedangkan kotorannya digunakan sebagai pupuk 

kandang, meskipun keadaan ekologis telah mendukung dan diversifikasi 

tanaman yang telah dilakukan penduduk namun kebutuhan ekonomi rnasyarakat 
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belum terpenuhi oleh sektor pertanian, kecilnya peranan sektor pertanian ini 

dilatar belakangi oleh sempitnya pemilikan lahan tanah, dengan terbatasnya 

lahan ini banyak warga rnasyarakat mencari alternatif pekerjaan disektor non 

pertanian seperti sebagai pedagang, bengkel, buruh bangunan dan lain 

sebagainya. 

 

c. Proses Pemilihan Jodoh dengan Cara Tidak dijodohkan atau Mencari 

Sendiri pada Orang Lampung Saibatin di Kecamatan Kedondong 

Proses menuju perkawinan diawali dengan mencari dan mengenal calon 

pasangan atau mencari jodoh melalaui tradisi dalam masyarakat, seperti cara 

berkenalan dan berkunjung. Contohnya, jika seorang bujang akan bertemu 

atau berkunjung (manjau) kepada seorang gadis maka harus meminta izin 

kepada kepala bujang dan diketahui oleh keluarga gadis tersebut.  

 

Ada dua cara berkunjung ke rumah gadis yang sudah dikenal dalam rangka 

menjalin hubungan untuk berumah tangga yaitu manjau di atas dan kedua 

manjau di bah yang umumnya dilakukan pada malam hari mulai pukul 

20.00-23.00 WIB atau tergantung kesepakatan antara bujang gadis. Manjau 

di atas merupakan kunjungan bujang kepada gadis yang telah dikenalnya dan 

diterima oleh gadis di ruang tamu bagian atas rumah yang bertujuan agar 

semua sanak saudara gadis tersebut mengenal bujang tersebut. Sedangkan 

Manjau di bah merupakan pertemuan bujang-gadis di ruang dapur rumah 

untuk saling berjanji, menyamakan visi dan misi diantara keduanya dalam 

membangun rumah tangga kelak. Manjau di bah terikat dengan beberapa 

norma (setekutan atau sesiahan) antara yaitu (1) pada waktu berjalan menuju 

ke dapur yang ada gadisnya, bujang ini harus tidak diketahui oleh nakbai Mulei 
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atau kerabat gadis, (2) jika pada waktu bujang itu berjalan bertemu dengan 

orang lain, maka ia harus menutup kepalanya dengan sarung agar mukanya 

tidak kelihatan dan dikenal, (3) harus menjaga ketenangan agar orang yang 

sedang tidur tidak terganggu. 

 

Komunikasi bujang-gadis pada saat manjau adalah dengan cara berbisik-

bisik dengan gadis berada di dalam dapur yang remang-remang sedangkan 

bujang berada di luar. Keduanya memakai sarung yang ditutupkan di kepala 

dan hanya mata yang terlihat dengan tujuan agar tidak terlihat dan diketahui oleh 

bujang yang lain dengan tujuan yang sama. Uniknya dalam setekutan, bujang 

lain mempunyai hak untuk menyapa sang gadis setelah mendapat izin dari 

bujang yang telah berjanji terlebih dahulu selama tiga sampai lima menit saja.  

Setekutan dapat terjadi pada dua hari menjelang acara pesta adat 

perkawinan dilaksanakan, biasanya terdapat acara menggiling bumbu masak 

yang dimanfaatkan oleh bujang-gadis untuk saling berkomunikasi dan lebih 

saling mengenal. Acara setekutan massal seperti ini diketahui dan dikontrol 

oleh kepala bujang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 

 

Berdasarkan tradisi tersebut, kesempatan bujang-gadis untuk berkenalan 

biasanya terjadi pada saat musim tanam atau panen tiba dan terbatas saat 

keramaian pesta perkawinan, misalnya di waktu acara nyambai, berjanji, 

bediker, dan hari lebaran. Umumnya bujang-gadis menggunakan bahasa 

isyarat dalam berkomunikasi dengan tujuan tidak diketahui orang lain, 

seperti mengedipkan mata atau mengirimkan surat sebagai tanda bahwa ia 

ingin berkenalan.  
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Perkembangan zaman mempengaruhi pergaulan bujang-gadis dalam memilih 

jodoh baik cara, waktu, atau tempat untuk sekedar berkenalan di mana 

anak dibebaskan memilih pasangan hidupnya masing-masing dengan satu 

syarat yaitu seagama atau seiman. Tempat pertemuan bujang-gadis pun dapat 

dilakukan di sekolah, kampus, tempat bekerja, pusat perbelanjaan, maupun di 

tempat-tempat keramaian yang lain dengan perkenalan tanpa perantara yang 

dilanjutkan dengan komunikasi melalui elektronik seperti telephone, hand 

phone, internet, atau media komunikasi lainnya. 

Menurut hasil wawancara dengan Temenggung Agus Hasan, diketahui bahwa 

pemilihan jodoh mulai bergeser pada pilihan anak dan orang tua hanya 

memberi persetujuan dan restu, terjadinya pergeseran ini akibat adanya 

modernisasi, kontak dengan budaya luar, pengaruh pendidikan, dan sosial 

ekonomi. Adapun perubahan yang terjadi umumnya melalui dimensi kulturar 

dan struktur, sistem nilai, norma, dalam kesadaran dan tindakan-tindakan 

warga masyarakat untuk berinteraksi, dari kesadaran struktur ini diperoleh 

setiap anggota masyarakat melalui internalisasi dalam pengalaman hidupnya. 

Pendorong perubahan pada adat Saibatin karena adanya konteks sosial yang 

berbeda yang kemudian mengalami variasi dalam berbagai persamaan dan 

perbedaan. Pendorong perubahan dapat dibedakan antara faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor luar adalah faktor lingkungan dimana tata cara yang 

sudah menjadi mode digunakan oleh masyarakat sekelilingnya. Selain itu 

adanya faktor modernisasi mampu menyumbangkan kepribadian modern 

seperti sikap rasional dan menghargai waktu, sehingga akibat yang tak 
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 terhindarkan adalah perubahan segala sesuatu yang tradisional dan 

penghargaan tinggi terhadap waktu dan uang yang menyebabkan terjadinya 

perubahan pola pemilihan jodoh. 

 

Proses mencari jodoh, tidak bisa dilakukan dengan acak atau asal pilih, juga 

tidak bisa semata-mata karena pertimbangan pribadi namun harus dilakukan 

menurut aturan-aturan berdasar pertimbangan yang mendalam. Pola pikir 

bahwa cinta itu buta sama sekali tidak bersifat universal, malahan cenderung 

mengarah pada pandangan yang keliru karena keyakinan bahwa cinta dan 

perkawinan itu berjalan seiring, jadi jelas perkawinan merupakan sesuatu yang 

sakral suci dalam kehidupan manusia. Pemilihan jodoh menurut agama harus 

melewati suatu aturan dan berbagai pertimbangan, pertimbangan cinta 

bukanlah sesuatu yang harus diprioritaskan. Kriteria pemilihan jodoh dewasa 

ini berdasarkan kesederajatan sosial, kesederajatan agama, kesederajatan 

ekonomi, kesederajatan profesi, kesederajatan pendidikan, dan lain-lainya.  

Tiap masyarakat mempunyai gambaran dalam pikirannya, bentuk ideal calon 

jodohnya. Mungkin juga lingkup kelayakan masing-masing personal dalam 

masyarakat itu berbeda  Misalnya calon istri ideal masyarakat Lampung; 

yaitu; derajat (tidak harus kaya), baik budi, muda dan perawan, subur (tidak 

mandul), cantik, sopan, pintar dan penuh kasih sayang, jujur dan cakap, 

enerjik dan produktif, lemah lembut dan periang. Seorang gadis yang 

mendekati standar seperti itu, bagi seorang laki-laki berada pada derajat sosial 

tertinggi untuk dipilih menjadi calon istri. 
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Sedangkan bagi bujang, calon jodoh ideal adalah gadis dan berasal dari 

keturunan luhur Lampung, bagi seorang gadis suami yang ideal adalah yang 

selalu bersikap manis, lemah lembut dan bisa bergaul, murah hati dan berhati 

mulia tapi setia, mereka itulah yang memiliki derajat dan status kemuliaan dan 

ketenaran. Pada tataran selanjutnya nilai kesederajatan sosial itu berubah 

bentuknya dengan konsep baru yang didasarkan pada kesederajatan dalam 

agama. Prinsip kesederajatan agama itu tampaknya begitu bisa di terima oleh 

masyarakat merupakan kombinasi konsep dari berbagai nilai atau faktor 

lainnya. Munculnya masyarakat religius menjadikan sebab konsepsi 

kesederajatan dalam agama sebagai falsafah hidup mereka. Dalam norma 

masyarakat umumnya setiap lelaki bebas, berhak dan dibenarkan menurut 

hukum menikahi wanita (dengan status apapun) selama tidak merusak 

keutuhan sukunya.  

 

Perkembangan zaman dengan berbagai faktor yang mempengaruhi telah 

mengubah kehidupan adat pada masyarakat di lokasi penelitian khususnya 

mengenai pemilihan jodoh. Kedudukan status sosial sebagai punyimbang tidak 

lagi menjadi pilihan utama dalam memilih jodoh, hal tersebut disebabkan 

karena faktor-faktor pendidikan, budaya, ekonomi, mempengaruhi kehidupan 

bujang gadis. Hasil wawancara dan kondisi di kecamatan Kedondong 

khususnya, faktor dominan bujang gadis dalam memilih jodoh dari pengaruh 

arus globalisasi dan modernisasi adalah sosial ekonomi dan pendidikan. 

 

Hasil wawancara dengan Temenggung Agus Hasan, diketahui bahwa 

umumnya bujang gadis Saibatin mengetahui pergaulan dalam pemilihan jodoh 
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dengan cara dijodohkan (ngratu atau kawin batin) dan tidak dijodohkan. 

Bujang gadis Saibatin mengenal ngratu atau kawin batin umumnya dari proses 

pergaulan melalui lingkungan tempat tinggalnya, baik dari obrolan dengan 

teman-temannya atau hasil dari mengikuti acara adat desa. Pengaruh 

medernisasi merubah pola pikir bujang gadis untuk mau dijodohkan karena 

dari pergaulan mereka menemukan sendiri calon jodoh yang sesuai pilihan 

dan kriterianya masing-masing. Pemikiran bahwa status sosial tidak menjadi 

pilihan utama dalam memilih jodoh merubah bujang gadis untuk menentukan 

pasangan hidup sesuai pilihannya. 

 

Saat ini, bujang gadis Saibatin dalam mencari jodoh tidak hanya melalui acara 

adat seperti berzanzi, bediker, pesta, canggel cakak, dan acara adat lainnya 

yang dijelaskan dari keterangan Temenggung Agus Hasan, diketahui bahwa 

acara-acara  tersebut kadang-kadang masih menjadi media untuk mencari 

jodoh atau sekedar bertemu karena hanya diadakan beberapa kali dalam 

setahun. Interaksi dengan lingkungan aktivitas sehari-hari cenderung 

menentukan bujang gadis memperoleh pasangan hidupnya, seperti profesi dan 

pendidikan. Memasuki kuliah, pergaulan baru di kampus sangat beperan 

dalam mengubah pola pikir bujang gadis dalam menentukan orang yang akan 

menjadi pasangan hidupnya kelak, dan saat mereka bekerja biasanya 

mendorong bujang gadis Saibatin bersosialisasi dengan banyak orang karena 

tuntutan pekerjaan, dampaknya mereka akan leluasa memilih dan menemukan 

jodoh sesuai dengan pilihannnya. Latar belakang pendidikan dan sosial 

ekonomi tersebut tidak hanya berpengaruh kepada bujang gadis dengan 

pendidikan di perguruan tinggi atau bekerja di institusi pemerintah. Era 
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informasi menyebabkan cepatnya sosialisasi budaya dari luar diterima oleh 

masyarakat, belum lagi pengaruh karena bujang gadis merantau dengan tujuan 

kota-kota industri seperti di pulau jawa dan mereka memperoleh jodoh saat di 

perantaun tersebut. 

    

d. Deskripsi Data 

 

Adaptasi kebudayaan dalam masyarakat Lampung merupakan suatu perubahan 

dalam unsur-unsur kebudayaan yang telah ada yang menyebabkan unsur-unsur itu 

dapat berfungsi lebih baik bagi masyarakat Lampung yang mendukungnya seperti  

pemilihan jodoh, cara berkenalan, tempat berpacaran, penyampaian pesan atau 

hasrat untuk menikah, melamar, upacara perkawinan, penentuan mas kawin, dan 

adat menetap setelah menikah. 

 

Masyarakat Lampung dalam bentuknya yang asli memiliki struktur hukum adat 

tersendiri. Bentuk masyarakat hukum adat tersebut berbeda antara kelompok 

masyarakat yang satu dengan yang lainnya, kelompok-kelompok tersebut 

menyebar di berbagai tempat di daerah lain di Lampung. 

 

1. Proses Perkenalan dan Tempat Bertemu 

Sebelum ke jenjang perkawinan, maka sepasang anak manusia terlebih dulu 

harus melewati fase pemilihan jodoh. Pergaulan bujang gadis untuk saling 

mengenal sebelum terimbas oleh arus informasi globaliasi dalam menjalin 

hubungan sebelum berumah tangga, seperti pertemuan bujang dan gadis yang 

bukan kerabatnya merupakan sesuatu yang melanggar norma. Jadi pergaulan 

bujang-gadis masih sangat tertutup bukan seperti sekarang, sehingga di setiap 
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kampung mempunyai Kepala Bujang (Ketua bujang-gadis) yang berfungsi 

mengatur perkenalan dan pertemuan bujang-gadis kampung tersebut. Pada 

saat ini kita melihat sebagian besar pasangan yang sudah berumah tangga 

maupun yang akan berumah tangga mencari sendiri pasangan hidupnya, tanpa 

ada perjodohan atau pemaksaan. Acara-acara yang dimanfaatkan bujang 

gadis dalam memilih jodoh sebagai berikut: 

 

1. Acara Tanam dan Panen (Ngumbai) 

Kesempatan bujang-gadis untuk saling berkenalan dan menjalin janji dapat 

dilakukan pada acara Ngumbai, yaitu acara selamatan yang dilakukan oleh 

petani pada waktu tanam padi atau panen yang biasanya dimulai pukul 

07.00. Pertemuan bujang gadis tersebut dilakukan pada saat istirahat 

sholat zhuhur dan makan siang karena makan siang yang dikonsumsi 

diantar oleh para gadis. 

 

2. Acara Nyambai 

Nyambai adalah salah satu acara pesta perkawinan yang dilaksanakan  

pada malam hari di ruang terbuka, acara ini dikhususkan bagi bujang-gadis 

untuk menunjukkan kemahirannya dalam menari tari nyambai dan dibingi. 

Pesta adat ini dimulai dari pukul 20.00 WIB sampai larut malam yang 

dipimpin oleh jenang. 

 

Tarian nyambai ditarikan oleh para gadis atau Mulei dengan mengenakan 

pakaian kebaya dan diiringi oleh tabuhan kulintang, rebana dan nyanyian 

atau ngadido. Sedang tari dibingi ditarikan oleh bujang, yang 
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mengenakan peci bercelana panjang, dan bersarung gantung. Pada saat 

pesta ini, bujang-gadis menggunakan kesempatan untuk saling berkenalan 

dan berkirim surat. 

3)   Acara Berzanji dan Bediker 

Berzanji adalah suatu acara membaca surat berzanji dengan lagu yang 

merdu. Lagu berzanji dilantunkan oleh tiga gadis dan sekali-sekali diselingi 

juga oleh semua peserta secara bersama-sama. Para peserta berzanji 

selalu mengenakan pakaian kebaya, kerudung, dan duduk bersimpuh di atas 

kasur berhadapan dengan kedua calon pengantin. Pada malam yang sama 

para bujang melantunkan lagu (bediker) sambil memukul rebana secara 

bersama-sama yang dimulai pukul 18.00 WIB sampai pagi pukul 06.00. 

Kesempatan ini digunakan pula oleh bujang-gadis untuk berkenalan, saling 

bersurat, dan saling mengikat janji disela-sela waktu beristirahat. 

 

Fakta di atas, mengindikasikan bahwa perkawinan dalam masyarakat 

Saibatin Kedondong yang memakai pola bujujogh dan semanda telah berubah 

menjadi pola lain, yaitu bukan bujujogh dan bukan pula semanda seperti yang 

telah disebutkan di atas sebagai perubahan yang pertama. Pada saat penelitian 

ini berlangsung, pola perkawinan yang terjadi di antara masyarakat 

Saibatin Kedondong lebih ditentukan atau didasarkan pada aturan-

aturan keagamaan, khususnya agama Islam. Dengan kata lain, ulun 

Kedondong sudah tidak lagi memperhatikan cara pemilihan jodoh dalam 

penentuan pasangannya dengan dasar aturan kesamaan status 

kebangsawanan, kehartawanan, dan sebagainya, tetapi yang lebih penting 
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jika pasangan itu sudah merasa cocok dan seiman atau seagama, maka 

pasangan ini menikah. 

 

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan adanya perubahan bujang 

gadis Lampung dalam mencari jodohnya.  Selain faktor budaya, pendidikan, 

pekerjaan, dan sosial lainnya, media dalam mencari jodoh telah berubah 

seiring modernisasi dan perkembangan jaman. Pemuda pemudi Lampung 

tidak lagi terpaku pada acara-acara adat dalam memilih dan mencari jodoh 

karena intensitas acara-acara adat yang biasanya digunakan untuk berinteraksi 

semakin jarang diselenggarakan. Selain itu juga, pengaruh informasi melalui 

televisi dan media komunikasi lainnya merubah paradigma bujang gadis 

dalam menentukan siapa pasangannya. Sebagai contoh, salah satu pengaruh 

media televisi yang sedang digandrungi dalam mencari jodoh adalah acara 

take me out dan take him out sudah menjadi primadona baru di jagat televisi 

Indonesia. Contoh perubahan tersebut akhirnya mengubah paradigma muda 

mudi mengenai keinginan seseorang mencari pasangan berdasarkan usia. 

 

Berdasarkan hasil wawancara, umumnya responden memandang dalam 

mencari pasangan yang se-agama. Hal tersebut karena kultur budaya bujang 

gadis Lampung dan mereka telah berfikir lebih maju secara administrative dan 

memudahkan dari banyak sisi. Contohnya, jika kelak mereka menikah dengan 

pasangan yang berbeda agama maka dapat menimbulkan banyak masalah 

yang akan ditimbulkannya. Selain itu juga tren pergaulan bujang gadis 

Lampung berdampak pada ketertarikan mereka untuk menyukai pilihan 

jodohnya, malah hal tersebut yang terkadang melupakan mereka untuk 
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mencari jodoh karena kepribadian dan kemampuan untuk berhubungan 

dengan orang di sekitarnya sesuai emosi dan tingkat intelektualitasanya.  

 

Pencarian jodoh bujang gadis Lampung juga mulai dipengaruhi oleh gaya 

hidup yang telah menjadi tingkah laku mereka guna memperkuat identitas, 

mengikuti tren yang diwujudkan dalam bentuk perilaku atau aktifitas, dan 

minat mereka yang cenderung terbawa oleh lingkungan sosial dimana bujang 

gadis Lampung berada. Sesuai keterangan responden, gaya hidup tersebut 

memiliki dampak terhadap pola perilaku bujang gadis. Dampak akibat tren 

dan gaya hidup seperti pola pergaulan dan aktivitas mereka serta implikasinya 

terhadap interaksi sosial mereka, seperti perubahan yang ditandai dengan 

meningkatnya intensitas pertemuan tatap muka untuk melakukan komunikasi 

sederhana seperti ngobrol dan diskusi tanpa harus menunggu acara-cara adat 

atau acara resmi di lingkungannya untuk tujuan mencari atau mengenal lebih 

dekat orang yang dipilihnya, cukup dengan pertemuan langsung secara ikatan 

emosional kuat. 

 

Diantara bebeberapa Upacara Adat tersebut, yang paling sering kita jumpai 

adalah Upacara Adat Pernikahan. Dalam hal ini muda mudi yang dalam 

bahasa Lampung disebut muli mekhanai mempunyai peranan sebagai 

pendukung dan penyemarak kegiatan Upacara Pernikahan tersebut. Terdapat 

beberapa tradisi muli mekhanai dalam menyemarakkan upacara adat 

Pernikahan ini salah satunya adalah Tari Selendang/ Lempar Selendang, yaitu 

sebuah tarian menggunakan kain selendang oleh bujang gadis yang diringi 

oleh musik tradisional Gong dan Rebana. Secara bergantian bujang gadis 
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mencari pasangan hingga terbentuk dua pasangan lalu barulah tarian dimulai, 

proses pergantian antar bujang gadis satu dengan yang lainnya adalah saat 

dihentikannya alunan musik ditengah pasangan bujang gadis yang sedang 

menari lalu mereka masing-masing memilih dan memberikan selendang untuk 

penari selanjutnya secara berpasangan dan demikian seterusnya 

 

Dalam  kehidupan  bermasyarakat Lampung biasanya didasarkan  atas  ikatan 

hubungan batin  dan  perasaan  yang tumbuh  secara  alami. Segala sesuatunya 

dinilai  atas dasar rasa cinta dan kepuasan batin. Tujuan  hidup baru dapat  

dicapai  apabila  orang perorangan sebagai anggota  suku dan masyarakat telah 

mendapatkan kepuasan batin. Sedangkan  harta kekayaan  bukanlah  suatu  

ukuran yang  dapat  menjamin  bagi seseorang untuk dapat hidup senang, puas 

dan sejahtera. Masyarakat  Lampung juga merupakan  kondisi  perpaduan  

atau percampuran antara beberapa suku atau  keturunan atas dasar motivasi 

pemenuhan kebutuhan yang sama dari perkumpulan tersebut. Usaha 

memenuhi kebutuhan secara pribadi semakin lama semakin sulit dirasakan, 

sehingga seseorang semakin memerlukan banyak perbandingan-perbandingan, 

hubungan-hubungan dan sumbangan-sumbangan pikiran dari orang atau 

sukkelompok  lain. Bagi  kelompok  masyarakat  yang mempunyai latar 

belakang asal usul, keturunan yang sama,  dan bertempat  tinggal  bersama, 

cenderung lebih  mudah  membentuk kesepakatan pola sikap perilaku, cara 

kerja dan tujuan-tujuan hidup yang sama. Hampir sebagian besar anggota 

kelompok  merasakan  bahwa  kehidupan kelompok  benar-benar  sebagai 

wadah fungsional yang dapat memenuhi kepentingan-kepentingan  utama 

hidupnya.  Pada zaman sebelum banyaknya pengaruh budaya luar, pergaulan 
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antara bujang dan gadis pada orang Lampung diatur oleh kepala mekhanai 

yang disebut bujang dan kepala muli atau enton.  

 

Pergaulan bujang gadis Lampung tersebut tidak terlepas dari bagaimana 

mereka menghabiskan waktu (aktivitas), apa yang mereka anggap penting 

dalam hidupnya (ketertarikan) dan apa yang mereka pikirkan tentang dunia 

sekitarnya seperti pekerjaan, persahabatan, dan konsep diri. Keterangan 

responden tersebut sesuai dengan pola hidup muda mudi sekarang yang lebih 

mengekspresikan pergaulannya melalui aktivitas, minat, konsep berpikir 

tentang prinsip dan status mereka. 

 

Faktor internal yaitu sikap, pengalaman, dan pengamatan, kepribadian, konsep 

diri, motif, dan persepsi mempengaruhi pergaulan muda mudi yang masih 

sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, kebudayaan dan lingkungan 

sosialnya. Tingkah laku pergaulan mereka adalah hasil proses belajar dari 

orang dan pengalamannya yang membentuk pandangan mereka terhadap suatu 

pergaulan muda muda yang baru mereka kenal. 

 

Selain itu juga, faktor eksternal dapat mempengaruhi bujang gadis dalam 

pergaulan seperti komunitas interaksi mereka yang memberikan pengaruh 

langsung. Pengaruh-pengaruh tersebut akan menghadapkan muda mudi pada 

perilaku dan gaya hidup tertentu. Adapun faktor keluarga memegang peranan 

terbesar dan terlama dalam pembentukan sikap dan perilaku pergaulan bujang 

gadis. Hal tersebut karena pola asuh orang tua akan membentuk kebiasaan 

anak yang secara tidak langsung mempengaruhi pola hidupnya karena 

kedudukan (status) dan peranannya dalam masyarakat. Faktor lainnya yang 
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mempengaruhi pergaulan bujang gadis tersebut adalah kebudayaan yang 

meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan 

kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh mereka sebagai anggota masyarakat. 

 

Agar dapat terjadi hubungan yang akrab, maka  muda mudi mau tidak mau 

secara fisik harus  saling berhubungan secara  langsung, dan hubungan inilah 

yang  bagi  masyarakat Lampung merupakan saluran yang teramat penting  

untuk  dapat melakukan  pertukaran pengalaman dan pikiran, sehingga  cita-

cita dan tujuan-tujuan yang diharapkan kelak setelah berumah tangga akan 

lebih mudah untuk dapat dicapai.  

 

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa keakraban hubungan antar 

muda mudi sesungguhnya sangat tergantung pada sering atau tidaknya muda 

mudi yang bersangkutan melakukan kontak langsung. Keakraban hubungan 

yang  langsung  itu secara bersama-sama dengan cita-cita dari mereka 

berpengaruh langsung  terhadap  kelanggengan hubungan muda mudi 

tersebut. Jadi ikatan personal muda mudi sangat menonjol dalam sikap dan 

perilaku sehari-hari untuk memelihara hubungan  dan pertalian yang erat 

kemudian melahirkan satu  perasaan serta kebiasaan bersama yang  

mengkristal. Hubungan-hubungan  dalam proses pencarian jodoh tidak 

semata didasarkan atas perjanjian,  peraturan-peraturan yang  ada dan pola 

perilaku yang berhasil diciptakan yang telah  disepakati  bersama. Akan 

tetapi yang  paling  penting bagi kelanggengan bagi hubungan muda mudi 

yang terletak pada tinggi atau rendahnya rasa kesetiaan dan pengabdian dari 

calon jodohnya sesuai pola perilaku dan norma dalam masyarakat Lampung.  
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Hasil wawancara dengan Informan menjelaskan bahwa pertemuan antara 

bujang-gadis yang bukan nakbai (muhrimnya) dianggap sebagai suatu 

pelanggaran adat. Oleh karena itu, jika di suatu kampung ada bujang ingin 

bertemu gadis, maka ia harus minta izin atau harus melalui kepala bujang-

gadis. Lembaga ini berfungsi sebagai pengatur pertemuan antara bujang-

gadis yang akan bertemu, antara lain mengatur tempat pertemuan, waktu 

pertemuan, dan berbagai hal lain yang berhubungan dengan pertemuan bujang 

gadis itu. 

Tempat pertemuan bujang-gadis ini selain di rumah biasanya dilakukan di 

pantai, pasar, tempat-tempat hiburan, maupun di tempat-tempat keramaian 

yang lain. Waktu pertemuan itu juga sudah sangat fleksibel atau tidak terikat, 

misalnya jika pertemuan dilakukan di rumah, biasaya dilakukan pada malam 

hari sekitar pukul 20.00-22.30 WIB. Padahal, dahulunya pertemuan langsung 

seperti itu melanggar norma kesusilaan dan hal tersebut tidak pernah mereka 

bayangkan sebelumnya. Pengaruh percampuran sosial budaya dan unsur 

seperasaan akibat muda mudi berusaha untuk mengidentifikasikan dirinya  

dengan sebanyak mungkin mencari pilihan jodohnya. Perasaan demikian 

terutama timbul jika mereka mempunyai ketertarikan dan kepentingan-

kepentingan yang sama di dalam memandang hidup, sepenanggungan, dan 

saling memerlukan. 

Perubahan pola pergaulan bujang gadis Lampung mengakibatkan terjadinya 

keterbukaan pergaulan dan tidak lagi ada batasan-batasan yang mengikat 

sehingga pergaulan mereka hampir tidak ada bedanya dengan pergaulan 

bujang-gadis di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Jika ada bujang atau 
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gadis yang berkunjung dengan pilihannya, maka ia dapat bertemu sesuai 

dengan waktu maupun tempat yang telah mereka sepakati bersama tanpa 

melewati kepala bujang-gadis lagi.  

 

2. Pacaran dan Menetapkan Pilihan 

Mayarakat Lampung Saibatin, anak-anak yang menjelang dewasa biasanya 

sudah mengenal pria yang dimana mengenal pada acara-acara bujang gadis 

seperti berzanji, bediker, pesta, dan bahkan pada acara yang besar seperti 

Canggel Cakak. Pada acara-acara tersebut bujang dan gadis berkumpul dan 

saling kenal, pada saat perkenalan biasanya menggunakan bermacam cara 

seperti kirim surat, berjabat tangan ataupun mengedipkan mata. Setelah 

berkenalan biasanya si bujang diberi kesempatan oleh gadis untuk bermain ke 

tempatnya, pada zaman dahulu kalau si bujang ingin main ke tempat si gadis 

biasanya melalui belakang yang disebut dengan Manjau tetapi setelah 

berubahnya zaman Manjau mulai ditinggalkan si bujang langsung berkunjung 

ke rumah si gadis tanpa harus ke belakang.  

 

Hasil wawancara dengan Informan menjelaskan bahwa saat ini keterbukaan 

pergaulan di kalangan bujang-gadis tidak lagi ada batasan-batasan yang 

mengikat sehingga pergaulan mereka hampir tidak ada bedanya dengan 

pergaulan bujang-gadis di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Jika ada 

bujang atau gadis yang berkunjung dengan pujaan hatinya, maka ia dapat 

bertemu sesuai dengan waktu maupun tempat yang telah mereka sepakati 

bersama tanpa melewati kepala bujang-gadis lagi. Tempat pertemuan bujang-

gadis ini selain di rumah biasanya dilakukan di pantai, pasar, tempat-tempat 
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hiburan, maupun di tempat-tempat keramaian yang lain. Waktu pertemuan itu 

juga sudah sangat fleksibel atau tidak terikat, misalnya jika pertemuan 

dilakukan di rumah, biasaya dilakukan pada malam hari sekitar pukul 20.00-

22.30 WIB. Cara mereka berkomunikasi juga sangat bebas, dalam artian tanpa 

perantara siapapun, bujang-gadis bisa secara langsung bercakap-cakap baik 

saat bertemu muka (ketemu langsung), melalui telepon, hand phone, 

maupun alat elektronik lainnya. 

 

Bila seorang jejaka merasa tertarik pada seorang gadis maka si bujang tersebut 

akan mencari cara agar dapat mendekati si gadis. Pada saat acara adatlah di 

bujang tersebut bersama keluarganya melakukan nyubuk, yakni menilai 

apakah gadis tersebut memang sesuai dengan pilihannya. Dengan cara 

mengintip di balik sarung yang dipakai, apabila gadis tersebut berkenan di hati 

si bujang maka keluarganya langsung menanyakan bibit, bobot, dan bebet si 

gadis atau disebut dengan beulih-ulihan. 

 

3. Penyampaian Pesan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan menjelaskan bahwa salah satu 

kekhasan pergaulan bujang-gadis dalam menyampaikan pesan 

disebut setekutan dan bujang-gadis tidak bisa bertemu langsung yang 

diilustraskan oleh sang bujang dalam bait-bait bahasa Lampung  kepada gadis 

yang menggetarkan hatinya ini: “Dacok mawek ne kham ngicik beno debingi” 

yang artinya “boleh enggak saya nanti malam ngobrol sama kamu”. Setelah 

mengucapkan permohonan tersebut, si bujang tinggal melihat respons dara 

pujaannya, jika sang gadis menjawab “dacok” atau “boleh” maka sang bujang 
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berbinar-binar dan serasa ingin segara siang berganti malam. ”Jam pikha?” 

yang artunya “jam berapa bisa bertemu” ucap si bujang bertanya kembali pada 

si gadis, “jam sebelas” misalnya seperti itu si gadis menjawab. Siang berganti 

sore, azan Isya usai berkumandang, habis sudah segelas kopi, mungkin juga teh 

hangat menemani malam santai orang-orang tua. Si bujang yang sudah berjanji 

bertemu dengan sang gadis tak tahan menunggu malam segera larut dan jam 

dinding berdentang 11 kali. Waktu yang ditunggu tiba, sang bujang 

memastikan langkah menuju rumah si gadis yang tadi siang memberi respons 

padanya. Sebelumnya, si bujang tentu mengumpulkan informasi sebanyak 

mungkin tentang gadis pujaannya berikut kondisi keluarga. Posisi kamar juga 

tak lupa ia cari, karena jika sampai salah mengetuk kamar, bisa-bisa bukan si 

gadis yang menjawab tetapi kakak atau ibunya si gadis yang merespon, yang 

biasanya kakak perempuan si gadis akan bilang dari dalam kamarnya: ”ghadu 

pedom” atau ”sudah tidur”, kemudian dia akan berkata, "mawat" atau ”tidak 

ada”. Jika tepat sasaran, sukseslah usaha si bujang malam itu ngobrol dari hati 

ke hati dengan muli, obrolan akan berlangsung di dapur, si gadis dari dalam 

dan si bujang dari luar, kedua insan lain jenis ini terpisah pintu dapur yang 

tertutup rapat. Jika gayung bersambut, si bujang bisa meneruskan hubungan 

dengan sang gadis. Ia pun bisa membuat janji ngobrol malam-malam, suatu 

waktu. Lebih dari itu, sang bujang pun bisa mengukuhkan hubungan ini sampai 

ke pelaminan.  

Sampai saat ini, tradisi setekutan masih banyak digunakan untuk berinteraksi 

bujang gadis yang ingin menjalin hubungan mencari jodoh. Adat dalam 

masyarakat menganggap tabu jika seorang lelaki bertamu ke rumah wanita 
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idamannya, entah itu siang atau malam hari. Setekutan-lah medium kultural 

yang bisa menjembatani dua insan lain jenis yang tengah dilanda asmara atau 

proses mencari jodoh yang lebih dikenal dengan istilah PDKT. 

Setekutan merupakan bagian kehidupan sosial warga Lampung. Tanpa diberi 

tahu pun, orang-orang pulau ini maklum atau memahami jika malam hari 

melihat seseorang berkerudung tengah ngobrol di dapur. Orang tua di gadis 

juga maklum jika malam-malam melihat anak gadisnya berada di sisi pintu 

dapur dan tentu saja tidak sampai kelewat malam. 

  

Cerita-cerita  lain  responden yang  menurut  kebiasaannya  dapat  pula berupa  

ungkapan-ungkapan kiasan (ngiyas) yang dinyanyikan pada waktu upacar-

upacara perkawinan atau upacara-upacara tradisi lainnya. Ada pula pantun-

pantun pendek yang dinyanyikan oleh para bujang gadis yang sedang dilanda 

asmara  (disebut segata). Segata tentang asmara tersebut misalnya:   

Kawai handakku kamak  

sabun biko maklagi  

haga tandak dipa nyak  

ki niku mak sayang lagi.  

  

Handak-handak   

handak kumbangni kupi  

dawah panjak kuliak  

debingi kuhanipi.  

 

 Maksud pantun di atas adalah betapa seorang yang sedang dilanda  asmara  

tidak mempunyai pilihan lain, kecuali seorang pujaannya saja.  Oleh karena  

dalamnya panah asmara itu menusuk dan mengukir  hatinya,  maka tak siang 

maupun malam si-dia tetap dalam lamunan dan impian. Keadaan ini dilukiskan 

dalam kalimat segata   yang berbunyi ”dawah panjak kuliak debingi kuhanipi”. 
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Jika seorang kekasih pada  suatu saat tega meninggalkan  atau  memutuskan 

cintanya,  maka sedihnya bukan alang kepalang  (biasanya  bagi sang  gadis), 

seakan-akan hidupnya tak berguna lagi.  Keadaan ini  dilukiskan  dalam  

kalimat segata  yang  berbunyi ”haga tandak dipa nyak, ki niku mak sayang 

lagi”. 

 

Hasil wawancara dengan responden juga menunjukkan terdapat perubahan 

dalam menyampaikan pesan yang dilakukan oleh bujang gadis saat ini, cara 

mereka berkomunikasi juga sangat bebas, dalam artian tanpa perantara 

siapapun, bujang-gadis bisa secara langsung bercakap-cakap baik saat 

bertemu muka (ketemu langsung), melalui telephone, hand phone, maupun 

alat elektronik lainnya. Ketika melihat hubungan bujang-gadis saat ini yaitu 

bebas mengadakan komunikasi secara langsung tanpa melalui perantara 

dengan tujuan untuk menentukan masa depannya ke jenjang perkawinan, maka 

terlihat pola hubungan yang independen dan mandiri dari para bujang gadis 

karena tidak ada lagi pengaturan dari Kepala Bujang gadis pada setiap kampung 

atau desa. Orang tua bujang-gadis, seolah-olah sudah kehilangan hak dan 

kesempatan untuk ikut menentukan pilihan calon menantunya. 

 

Cara penyampaian pesan tentang masalah perkawinan pada masyarakat 

Saibatin pada saat ini juga telah mengalami perubahan, bujang gadis dalam 

mencari jodoh dibebaskan memilih pasangan hidupnya masing-masing dengan 

satu syarat yaitu seagama atau seiman. Jika bujang gadis telah sampai pada 

hasrat untuk melangkah ke jenjang pernikahan, maka mereka langsung 

menyampaikannya kepada kedua orang tuanya masing-masing (bekado), tidak 
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lagi melalui paman, bibi, atau kerabat mereka yang lain. Dengan demikian, 

maka peranan dan fungsi keluarga luas di sini terlihat mulai melemah dan mulai 

muncul pengakuan fungsi dan peranan dari keluarga inti. Tahap bekado yakni, 

keluarga si bujang mengirim utusan untuk mendatangi rumah si gadis dengan 

membawa berbagai macam barang atau bahan makanan sebagai rangkaian 

proses pendekatan. Bila pemberian itu diterima dengan baik maka tahapan 

selanjutnya si gadis sudah dapat dikatakan sebagai calon pengantin wanita dan 

akan segera dilamar. 

 

4. Peminangan 

Hasil wawancara dengan Informan menunjukkan bahwa proses peminangan 

dimulai dengan nindai/ nyubuk yang merupakan proses dimana pihak keluarga 

bujang akan meneliti atau menilai apakah calon istri anaknya dengan menilai 

segi fisik dan perilaku sang gadis. Pada Zaman dulu saat upacara begawei 

(cacak pepaduan) akan dilakukan acara cangget pilangan yaitu sang gadis 

diwajibkan mengenakan pakaian adat dan keluarga bujang akan melakukan 

nyubuk/nindai yang diadakan di balai adat. 

 

Proses selanjutnya adalah be ulih–ulihan (bertanya), jika proses nindai telah 

selesai dan keluarga bujang berkenan terhadap sang gadis maka bujang akan 

mengajukan pertanyaan apakah gadis tersebut sudah ada yang punya atau 

belum, termasuk bagaimana dengan bebet, bobot, bibitnya. Jika dirasakan 

sudah cocok maka keduanya akan melakukan proses pendekatan lebih lanjut 

yaitu bekado yaitu proses dimana keluarga bujang pada hari yang telah 

disepakati mendatangi kediaman si gadis sambil membawa berbagai jenis 
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makanan dan minuman untuk mengutarakan isi hati dan keinginan pihak 

keluarga. 

 

Tahap selanjutnya adalah nunang (melamar), pada hari yang disepakati kedua 

belah pihak, si bujang datang melamar dengan membawa berbagai barang 

bawaan secara adat berupa makanan, aneka macam kue, dodol, alat untuk 

merokok, peralatan nyireh ugay cambia (sirih pinang). Jumlah dalam satu 

macam barang bawaan akan disesuaikan dengan status calon pengantin pria 

berdasarkan tingkatan marga (bernilai 24), tiyuh (bernilai 12), dan suku 

(berniali 6). Dalam kunjungan ini akan disampaikan maksud keluarga untuk 

meminang anak gadis tersebut yang dilanjutkan dengan nyirok (ngikat). Acara 

ini biasa juga dilakukan bersaman waktunya dengan acara lamaran. Biasanya 

bujang akan memberikan tanda pengikat atau hadiah istimewa kepada gadis 

yang ditujunya berupa barang perhiasan, kain jung sarat atau barang lainnya. 

Hal ini sebagai simbol ikatan batin yang nantinya akan terjalin diantara dua 

insan tersebut. Acara nyirok ini dilakukan dengan cara orang tua bujang gadis 

mengikat pinggang sang gadis dengan benang lutan (benang yang terbuat dari 

kapas warna putih, merah, hitam atau tridatu) sepanjang satu meter. Hal ini 

dimaksudkan agar perjodohan kedua insan ini dijauhkan dari segala 

penghalang. Kemudian berunding, utusan keluarga bujang datang kerumah 

orang tua gadis untuk berunding mencapai kesepakatan bersama mengenai hal 

yang berhubungan denagn besarnya uang jujur, mas kawin, adat yang nantinya 

akan digunakan, sekaligus menentukan tempat acara akad nikah 

dilangsungkan. Menurut adat tradisi Lampung, akad nikah biasa dilaksanakan 

di kediaman pengantin pria. 
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B. Pembahasan 

 

Berdasarkan deskripsi data di atas, penulis memaparkan proses pencarian 

jodoh bujang gadis di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran sebagai 

berikut: 

1) Proses Perkenalan dan Tempat Bertemu 

Mencari dan memilih jodoh bujang gadis Lampung dimulai dengan proses 

perkenalan di tempat-tempat yang telah menjadi tradisi. Pergaulan dan 

perkenalan bujang gadis untuk mencari jodoh memerlukan perjuangan yang 

tidak mudah. Jika seorang bujang hendak mencari jodoh, maka ia harus 

mengikuti tradisi dalam masyarakat Lampung, seperti cara berkenalan dan 

berkunjung. Seorang bujang yang hendak bertemu atau berkunjung kepada 

seorang gadis disebut manjau dan tidak lagi harus meminta izin kepada kepala 

bujang dengan waktu dan tempat untuk berkenalan lebih fleksibel dan tidak 

harus menunggu saat musim tanam atau panen tiba. Tempat berkenalan dapat 

juga dilakukan saat pesta perkawinan atau acara-acara berkumpulnya warga 

di desa seperti pasar malam, lebaran, dan lain-lain. Kesempatan tersebut 

dimanfaatkan untuk mencari dan memilih jodoh baik secara langsung 

berkenalan atau saling berkirim surat. Proses perkenalan tersebut menyatakan 

bahwa bujang atau gadis tertarik untuk bertemu dan berkomunikasi lebih jauh 

dengan harapan kesamaan persepsi ke jenjang lebih lanjut. 

2) Pacaran dan Menetapkan Pilihan 

Pria dan wanita menjelang dewasa umumnya memiliki saling ketertarikan 

secara psikologis dan fisik yang diekspresikan dengan saling menyapa dan 
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ingin bertemu di acara bujang dan gadis berkumpul dan saling kenal. Media 

menuju ikatan batin tersebut melalui banyak cara seperti saling berkirim surat, 

SMS, atau melalui orang ketiga. Setelah berkenalan biasanya si bujang diberi 

kesempatan oleh gadis untuk bermain ke tempatnya apakah mereka saling 

cocok, pas di hati, dan saling tertarik maka proses penetapan pilihan dapat 

dilanjutkan ke jenjang lebih lanjut melalui proses pacaran.  

3) Penyampaian Pesan 

Setelah melalui tahapan awal menuju perkawinan, maka bujang-gadis yang 

akan membentuk rumah tangga baru harus melewati tahapan selanjutnya yaitu 

pemberitahuan kepada keluarganya atau dengan kata lain menyampaikan 

kepada kerabatnya seperti paman, bibi, atau kerabat mereka yang lain, yang 

kemudian disampaikan kepada orangtua mereka. penyampaian pesan atau 

hasrat untuk menikah.  

 

Cara penyampaian pesan ini merupakan kesepakatan bujang gadis untuk 

melangkah ke jenjang pernikahan yaitu dengan cara bujang gadis 

menyampaikannya kepada kedua orang tuanya masing-masingatau kerabat 

mereka yang lain. 

4) Peminangan 

Setalah bujang dan gadis mendapat persetujuan dari masing-masing orang tua 

maka biasanya dilanjutkan dengan perkenalan dari dua kerabat bujang gadis. 

Perkenalan itu dapat terjadi pada saat lamaran yang biasanya selalu datang 

dari pihak laki-laki. Acara lamaran ini pada intinya menyampaikan 

penjelasan dari pihak anak bujang untuk meneruskan hubungan kedua anak 

mereka ke jenjang perkawinan.  
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Pada acara lamaran ini kedua keluarga bermusyawarah dan membicarakan 

semua aspek yang baik bagi kedua calon pengantin. Saat ini, acara lamaran 

tidak lagi memakan waktu yang lama karena telah ada perjanjian atau 

kesepakatan dari kedua calon mempelai dan kerabatnya apa yang harus 

dimusyawarahkan dalam pertemuan pada acara lamaran itu. Oleh karena itu, 

musyawarah antara kedua belah pihak pada waktu lamaran itu hanya untuk 

merestui keinginan bujang gadis untuk menikah, menentukan jujur, mas kawin 

dan menetapkan waktu pernikahan. 


