
PEMILIHAN JODOH ORANG LAMPUNG SAIBATIN DI KECAMATAN 
KEDONDONG KABUPATEN PESAWARAN 

 
 

Pedoman wawancara 

1. Isi atau tulislah data identitas pada poin I secara lengkap. 

2. Bacalah semua pertanyaan ini dengan teliti dan pilihlah jawaban yang 

menurut anda paling sesuai, dengan cara memberi tanda silang pada setiap 

item jawaban tanpa memperhatikan jawaban rekan kerja. 

3. Mohon diisi dengan rapih dan jelas untuk menghindari kekeliruan dan mohon 

agar semua item pertanyaan dapat diisi, tidak ada yang terlewatkan. 

4. Kerahasian identitas anda kami jaga sebaik-baiknya. 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

a. Nama   .................................................................................. 

b. Jenis kelamin   Pria   Wanita 

c. Usia    25 – 30 tahun  36 – 40 tahun 

31 – 35 tahun  > 40 tahun 

d. Tingkat pendidikan  SMP/ Sederajat Diploma  

SMA/ Sederajat Sarjana 

 
II. DAFTAR PERTANYAAN 

1. Tahukah anda bahwa dalam masyarakat Lampung Saibatin mengenal pergaulan 

dalam pemilihan jodoh yaitu dijodohkan (ngeratu atau kawin batin) dan tidak  dijodohkan? 

2. Apakah orang tua saudara mengajarkan tata cara pergaulan dalam pemilihan jodoh 

yaitu dijodohkan (ngeratu atau kawin batin) dan tidak dijodohkan? 

3. Apakah untuk meneruskan estafet kepunyimbangan dalam keluarga dengan 

mempertimbangkan aspek kebangsawanan, kehartawanan, kebudimanan, 

gunawan atau kegunaan dalam masyarakat Lampung Saibatin hanya bisa  

melalui proses dijodohkan? 

4.  Apakah saudara dalam mencari calon pasangan melalui pergaulan muda-mudi, 

perkenalan pada tempat bertemu seperti acara-acara bujang gadis seperti berzarji, 

bediker, pesta, canggel cakak? 



5. Jika saudara berkenalan dan berkunjung (manjau) ke rumah calon pasangan atau 

gadis yang anda sukai harus meminta izin kepada kepala bujang dan diketahui 

oleh keluarga gadis? 

6. Setujukah saudara bahwa setiap anak punyimbang harus kawin dengan anak 

punyimbang pula? 

7. Apakah tata cara pergaulan dalam pemilihan jodoh cenderung mulai ditinggalkan 

dan bergeser pada pilihan anak, dan orang tua hanya memberi persetujuan atau restu 

dengan upacara adat yang lebih disederhanakan? 

8. Apakah di kalangan bujang gadis Lampung Saibatin peralihan pemilihan jodoh 

karena akibat adanya modernisasi, kontak dengan budaya luar, pengaruh pendidikan, dan 

sosial ekonomi? 

9. Faktor apakah menurut saudara yang dominan mempengaruhi bujang gadis Lampung 

Saibatin dalam peralihan pemilihan jodoh? 

10. Masih relevankah pemilihan jodoh dengan cara dijodohkan (ngeratu atau kawinbatin) untuk 

saat ini? 


