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ABSTRAK

POLA PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT OGAN DI DESA
SINGAPURA KECAMATAN SEMIDANG AJI KABUPATEN OGAN

KOMERING ULU SUMATERA SELATAN

OLEH

JULIA ANTINI

Kebudayaan yang dimiliki oleh suku ogan sangatlah beragam, salah satu
kebudayaannya yaitu terkait upacara adat perkawinan. Upacara perkawinan adat ini
mempunyai banyak tahapan atau rangkaian acara adat, salah satunya yaitu rangkaian
acara yang menentukan pola perkawinan adat yang akan digunakan. Pola perkawinan
adat pada masyarakat ogan bertujuan untuk mengatur kedudukan kedua calon mempelai
setelah menikah. Pola perkawinan yang mereka terapkan sampai sekarang ini
merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang masyarakat ogan.

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
Bagaimanakah pola perkawinan belaki, kambek anak dan senak anak pada masyarakat
Ogan di Desa Singapura Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu
Sumatera Selatan.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan teknik
pengumpulan data yang menggunakan observasi, wawancara, dan
dokumentasi.Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data
kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pola perkawinan masyarakat ogan
terdapat 3 pola yaitu pola perkawinan belaki,pola perkawinan kambek anak dan pola
perkawinan senak anak. Pola perkawinan masyarakat ogan memiliki pengertian, syarat
serta proses yang berbeda antara pola perkawinan satu dengan pola perkawinan yang
lainnya. Namun pada umumnya syarat dari ketiga pola perkawinan ini hampir sama
hanya saja yang diwajibkan memenuhinya yang berbeda. Pada pola perkawinan belaki
dan senak anak yang memenuhi semua syarat adalah pihak mempelai pria sedangkan
untuk pola perkawinan kambek anak semua syarat dipenuhi oleh mempelai wanita.
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I.Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Menurut E.B. Taylor Kebudayaan adalah komplek yang mencakup npengetahuan, kepercayaan, 

kesenian, moral, hokum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-

kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan itu sendiri 

terdiri ndari unsur unsur kecil yang merupakan bagaian dari suatu kebulatan yang bersifat 

sebagai kesatuan. 

Menurut Koetjaraningrat ada tujuh unsur kebudayaan yang ditemukan pada semua bangsa di 

dunia. Ketujuh unsur yang dapat kita sebut sebagai isi pokok dari setiap kebudayaan di dunia itu 

meliputi bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, sistem peralatan hidup dan 

teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi dan kesenian ( 

Koentjaraningrat,2012:202 ). 

Salah satu unsur kebudayaan yaitu sistem kemasyarakatan yang meliputi sistem kekerabatan, 

oraganisasi politik, sistem hukum dan sistem perkawinan.( Soerjono Soekanto,1982:154 ). 

Dalam unsur kemasyarakatan ini termasuklah sistem perkawinan yang dimiliki oleh masyarakat 

diseluruh dunia termasuk yang ada di sub-sub suku bangsa di Indonesia. Salah satunya yaitu sub 

suku Sumatera Selatan yaitu suku Ogan, masyarakat ogan adalah suku asli dari masyarakat yang 
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mendiami daerah Ogan Komering ulu Baturaja Sumatera Selatan. Masyarakat ogan tersebar 

dibeberapa daerah salah satunya desa Singapura Kecamatan Semidang Aji. Dalam hal 

pelaksanaan pernikahan suku ini mempunyai ketentuan dan tata caranya sendiri yang sudah 

barang pasti tidak sama dengan suku-suku lainnya.  

Sistem perkawinan dalam suatu masyarakat tidak hanya mengatur tata cara upacara perkawinan 

saja,akan tetapi juga mengatur tentang pemilihan jodoh dan pola perkawinan yangh akan mereka 

terapkan nantinya. Jika dilihat dari pelaksanaan upacara perkawinannya masyarakat ogan 

mempunyai dua tahapan yaitu tahapan sebelum pernikahan dan tahapan pelaksanan pernikahan. 

Persiapan pernikahan dimulai dari perjanjian antar kedua mempelai, kemudian setelah itu adanya 

pertemuan anatara kedua belah pihak yakni keluarga mempelai laki-laki mendatangi rumah 

mempelai wanita yang bertujuan untuk memastikan benar ada atau tidaknya hubungan antara 

putra putrid mereka.  

Tahapan selanjutnya yaitu sirih betanye ahi malam yang bermaksud untuk menanyakan 

permintaan atau mas kawin yang diinginkan calon mempelai wanita dan keluarganya serta 

menyakan rasan ape yang akan mereka gunakan nantinya. Setelah itu tahapan yang dilakukan 

yakni ngantat perbie, dimana yang dimaksudkan disini yaitu keluarga calon mempelai pria 

membawa pintaan atau mas kawin yang sudah disepakati sebelumnya dan disertai membawa 

wajik. Dalam tahapan ini kedua keluarga juga bermusayawarah menentukan waktu akad nikah 

dan resepsi, kemudian setelah itu sampai pada tahap kedua yakn tahap pelaksanaan pernikahan. 

Pelaksanaan pernikahn terdiri dari berbagai acara, seperti hantauan adek sanak ( mengumpulkan 

keluarga), bentuk panitia, negakan tenda, sak-masakan, resepsi dan bubar panitia.  
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Pada tahapan persiapan pernikahan ada suatu acara yang dinamakan sirih betanye ahi malam 

yang bertujuan untuk menanyakan permintaan atau mas kawin yang diinginkn calon mempelai 

wanita dan keluarganya serta menayakan rasan apa yang akan mereka gunakan nantinya. 

Tahapan ini sangat penting peranannya dalam kehidupan setelah menikah karena pada tahapan 

ini akan dimusyawarahkan tentang pola perkawinan yang nantinya akan menjadi acuan mereka 

untuk menetap atau tinggak dipihak mempelai wanita atau mempelai laki-laki setelah mereka 

menikah. Rasan atau dalam bahasa umumnya disebut dengan pola perkawinan yang dimiliki oleh 

masyarakat ogan ada tiga rasan (pola) , yaitu rasan (pola) belaki, rasan (pola) kambek anak, rasan 

(pola) senak anak.  

Pola perkawinan yang dimiliki masyarakat ogan ini tidak hanya mengatur tentang tempat tinggal 

saja namun juga mengatur pemberian mas kawin adat, yang dimaksud dengan mas kawin adat 

yaitu makanan wajik,dodol,pelak dan lainnya sesuai dengan keinginan mempelai wanita. 

Banyaknya hal yang diatur pada pola perkawinan atau rasan inilah yang mebuat banyak generasi 

muda dari masyarakat ogan yang tidak mengetahui persis bagaimana penerapan pola perkawinan 

ini bahkan ada dari mereka yang benar-benar tidak mengetahui apa itu rasan dalam adatnya.  

Beranjak dari kondisi  itulah  penulis yang juga merupakan  generasi muda masyarakat ogan 

ingin meneliti dan  mendeskripsikan secara utuh bagaimana pola perkawinan adat dalam  

masyarakat ogan di Desa Singapura Kecamatan Semidang aji Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Sumatera Selatan. 
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1.2. Analisis Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan secara singkat diatas, maka penulis 

mengidentifikasi masalah pola perkawinan dalam adat ogan adalah sebagai berikut : 

1. Pola perkawinan belaki pada masyarakat Ogan di Desa Singapura Kecamatan Semidang 

Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan. 

2. Pola perkawinan kambek anakpada masyarakat Ogan di Desa Singapura Kecamatan 

Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan. 

3. Pola perkawinan senak anak pada masyarakat Ogan di Desa Singapura Kecamatan 

Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan. 

 

1.2.2. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini akan meneliti semua masalah yang ditemukan di dalam identifikasi masalah 

karena semua masalah itu berkaitan satu sama lain dan penting untuk diteliti. Maka 

masalah dalam penelitian ini adalah pola perkawinan belaki, pola perkawinan kambek 

anak dan pola perkawinan senak anak pada masyarakat Ogan di Desa Singapura 

Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan. 
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1.2.3. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan batasan masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan : 

1. Bagaimanakah pola perkawinan belaki pada masyarakat Ogan di Desa Singapura 

Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan. 

2. Bagaimanakah pola perkawinan kambek anak pada masyarakat Ogan di Desa Singapura 

Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan. 

3. Bagaimanakah pola perkawinan senak anak pada masyarakat Ogan di Desa Singapura 

Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan. 

1.3. Tujuan Penelitian, Kegunaan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pola perkawinan belaki pada masyarakat Ogan di Desa 

Singapura Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan 

2. Untuk mengetahui bagaimanakah pola perkawinan kambek anak pada masyarakat Ogan 

di Desa Singapura Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera 

Selatan 
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3. Untuk mengetahui bagaimanakah pola perkawinan senak anak pada masyarakat Ogan di 

Desa Singapura Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera 

Selatan 

1.3.2. Kegunaan  

Setiap penelitian diharapkan memberikan kegunaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

a. Untuk memberikan tambahan informasi kepada setiap pembacanya yang ingin mencari 

informasi lebih dalam tentang bagaimanakah pola perkawinan belaki,kambek anak dan 

senak anak dalam perkawinan adat masyarakat Ogan di Desa Singapura Kecamatan 

Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan. 

b. Sebagai tambahan informasi bagi penulis khususnya dalam bidang kebudayaan 

masyarakat Ogan Sumatera Selatan. 

1.3.3. Ruang Lingkup 

Agar tidak terjadi suatu kerancuan dalam sebuah penelitian, perlu penulis berikan batasan 

ruang lingkup yang akan mempermudah pembaca memahami isi karya tulis ini. Adapun 

ruang lingkup tersebut adalah : 

a. Subyek Penelitian :  Masyarakat Ogan di Desa Singapura 

b. Obyek Penelitian : Pola perkawinan adat pada masyarakatogan di Desa    Singapura 

Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Sumatera Selatan 
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c. Tempat Penelitian  : Desa Singapura Kecamatan Semidng AjiKabupaten Ogan 

Komering Ulu Sumatera Selatan 

d. Waktu Penelitian    : 2016 

e. Konsentrasi Ilmu   : Budaya 
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Konsep Kebudayaan

Kebudayaan dalam bahasa latin sama maknanya dengan colore yang berarti mengolah,

mengerjakan, terutama menyangkut tanah. Konsep tersebut lambat laun berkembang menjadi

segala upaya serta tindakan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. ( I Gede AB.

Wiranata, 2002:95).

Menurut Koentjaraningrat kebudayaan adalah keseluruhan system gagasan, tindakan dan hasil

karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (

Koentjaraningrat,1990:180).

Sedangkan menurut Ariyono Suyono kebudayaan adalah keseluruhan hasil daya budhi cipta,

karya dan karsa manusia yang dipergunakan untuk memahami lingkuang serta pengalamannya

agar menjadi pedoman bagi tingkah lakunya, sesuai dengan unsure-unsur universal didalamnya (

I Gede AB. Wiranata, 2002:95).
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Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah sebagai

bentuk kegiatan dari suatu masyarakat yang dipelajari dari pola atau tingkah laku yang normatif.

2.1.2. Konsep Masyarakat Ogan

Masyarakat adalah suatu sistem dari suatu kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama

antara berbagai kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-

kebebasan manusia ( Soerjono Soekanto,1990:24).

Hal lain juga dikemukan oleh J.L Gillin dan J.P Gillin dalam buku Sosiologi Skematika, teoro

dan terapan yang diterjemahkan oleh Abdul sani, menyatakan bahwa masyarakat merupakan

kelompok yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang

sama ( Abdul Sani, 2002:32 ).

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat

adalah sekelompok manusia yang tinggal dan menetap disuatu wilayah tertentu dan memiliki

kesamaan dalam hal kebiasaan serta senantiasa berinteraksi satu sama lain.

Salah satu masyarakat di Indonesia adalah masyarakat di sumatera Selatan. Masyarakat atau

penduduk Sumatera Selatan terdiri dari beberapa macam suku, salah satunya adalah masyarakat

ogan. Masyarakat ogan adalah masyarakat yang berdiam di desa-desa sepanjang aliran sungai

ogan mulai dari hulu sampai muara sungai ogan. Masyarakat ogan dikelompokan menjadi dua

yaitu masyarakat ogan ulu dan masyarakat ogan ulakan.

Masyarakat ogan ulakan adalah masyarakat yang mendiami daerah sepanjang aliaran suangai

ogan yang berada dihilir seperti daerah Lubuk batang dan peninjauan. Masyarakat Ogan ulak ini

sudah mendapatkan pengaruh budaya dari masyarakat yang beradat Komering dan Palembang.
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Sedangkan Masyarakat Ogan Ulu adalah masyarakat yang mendiami daerah sekitaran hulu hulu

sungai ogan yaitu daerah pengandonan dan semidang aji. Pada kehidupan sehari-hari masyarakat

Ogan ulu telah banyak mendapat pengaruh masyarakat semendo yang tinggal tidak berjauhan

dari lokasi masyarakat ogan ulu yakni di daerah Tanjung Enim.

Masyarakat Ogan Ulu hidup tersebar ditiga kecamatan yakni kecamatan Ulu Ogan, Pengandonan

dan Semidang Aji. Kecamatan Semidang Aji meliputi desa Tanjung Kurung, Batanghari, Padang

Bindu, Ulak Pandan, Panggal-Panggal, Keban Agung, Tubohan, Tebing Kampung, Raksajiwa,

Seleman, Kebun Jati, Singapura, Pengarigan, dan Pandan Dulang.

2.1.3. Konsep Pola Perkawinan

Definisi perkawinan menurut Hukum Adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting

dalam kehidupan masyarakat adat, sebab bukan hanya menyangkut kedua mempelai tetpi juga

orangtua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.

Mengacu pada definisi pernikahan itu maka sudah jelas terlihat orangtua mengambil peran dalam

perkawinan seorang anaknya. Dalam hal sistem perkawinan terdapat yang namanya pola

perkawinan atau dalam masyarakat adat ogan Sumatera Selatan disebut dengan rasan. Pola

perkawinan adalah suatu sistem yang mengatur bagaimana suatu perkawinan terjadi dan

mengatur kedudukan mempelai pria dan mempelai wanita dalam susunan keluarga.
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2.1.4. Konsep Pola Perkawinan Adat dalam Perkawinan Adat Masyarakat Ogan

Masyarakat Ogan Sumatera Selatan memliki beragam pola perkawinan adat yang masih dipakai

hingga saat ini, meskipun masyarakat ogan Sumatera Selatan secara umum merupakan

masyarakat yang menganut sistem patrilineal namun mereka juga mempunyai pola perkawinan

yang menganut sistem matrilineal dan parental. Pola perkawinan yang dimiliki oleh masyarakat

ogan merupakan warisan yang diturunkan nenek moyang mereka terdahulu. Masyarakat ogan

memiliki 3 pola perkawinan yang berbeda beda kegunaannya, pola yang mereka miliki antara

lain :

a. Pola Perkawinan Belaki

Pola perkawinan belaki adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran duit jujur

atau uang jujur. Dengan diterimanya duit jujur atau barang jujur oleh pihak perempuan berarti

setelah perkawinan si wanita akan mengalihkan kedudukannya ke dalam kekerabatn suami dan

tinggal bersama keluarga suami serta tanggungjawab sepenuhnya diberikan kepada keluarga

suami.

Berdasarkan wawancara menurut Bapak Jakpar , pada dasarnya pola perkawinan ini membuat

semua tanggungjawab keluarga wanita akan diambil alih oleh keluarga pria karena setelah

menikah mempelai wanita akan tinggal bersama mempelai pria dan keluarganya. Pola

perkawinan ini adalah pola perkawinan yang biasanya diinginkan oleh calon mempelai pria yang

merupakan anak tertua di keluarganya ataupun anak tunggal (hasil wawancara Bapak Jakpar, 20

Februari 2016).

Pada pola perkawinan belaki terdapat beberapa ketentuan atau syarat yang harus dijalankan atau

dipenuhi apabila seseorang memilih untuk menerapkan pola perkawinan ini pada

perkawinannya. Syarat yang harus dilaksanakan yaitu mempelai pria meberikan uang jujur
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ataupun barang jujur yang diinginkan oleh mempelai wanita, kemudian selain itu harus

dilaksanakan hulang runut yang berarti acara penjemputan mempelai wanita oleh keluarga

mempelai pria setelah acara perkawinan selesai. Selain itu setelah menikah istri tidak

diperbolehkan menetap dalam jangka waktu yang lama dirumah orangtua kandungnya kecuali

hanya untuk sementara atau dalam hitungan hari saja. Apabila seorang istiri atau perempuan

melahirkan dirumah orangtua kandungnya maka suaminya (pihak keluarga laki-laki) harus

menebus dengan memotong kambing karena hal tersebut melanggar adat.

Pelaksanaan pola perkawinan belaki terdapat beberapa rangkaian, dimulai dengan acara lamaran.

Acara lamaran ini dilakukan seperti pada umumnya yaitu pihak keluarga mempelai pria datang

kepada keluarga mempelai wanita dengan tujuan untuk meminta izin menikah dengan putri dari

keluarga ini. Pada saat acara lamarn juga dimusyawarahkan terkait waktu yang tepat untuk

melangsungkan pernikahan anatara kedua mempelai ini. Setalah ada kata mufakat maka akan

dilangsungkan akad nikah yang pada acara ini pihak mempelai pria membawa mas kawin yang

telah disepakati kedua belah pihak, selain itu juga membawa serah-serahan yang jumlahnya

sesuai dengan kemampuan mempelai pria tanpa ada unsur paksaan. Acara selanjutnya yakni

resepsi yang berarti pesta kemudian setelah beberapa hari maka keluarga suami akan menjemput

istrinya dari rumah orangtuanya untuk diajak tinggal bersama yang dalam masyarakat ogan

disebut dengan hulang runut yang sesuai dengan ketentuan pola perkawinan belaki ini. Dimana

setelah menikah istri akan tinggal dan menetap dengan keluarga suaminya.



13

b. Pola Perkawinan Kambek Anak

Rasan kambek anak pada umumnya berlaku dilingkungan masyarakat adat yang matrilineal yang

bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan pihak ibu. Namun pada masyarakat ogan

sumatera selatan juga dikenal istilah ini dan dipakai untuk mementukan kedudukan mempelai

setelah perkawinan. Pola perkawinan kambek anak adalah pola perkawinan yang mengatur

setelah menikah suami akan ikut serta dan menetap bersama keluarga istri dan tanggungjawab

atas suami menjadi tanggungan bagi keluarga istri.

Menurut Bapak Abib Bakaroni pola perkawinan kambek anak adalah pola perkawinan yang

mewajibkan setelah menikah mempelai pria tinggal dan menetap bersama keluarga mempelai

wanita. Pola ini berbanding terbalik dengan pola perkawinan belaki dan hampir sama dengan

pola perkawinan senak anak.(Wawancara Bapak Abib Bakaroni,24 februari 2016)

Syarat pada pola perkawinan ini antara lain pemberian uang jujur, mukun wajik dn mas kawin.

Namun bedanya dengan pola perkawinan belaki yaitu semua syarat ini dipenuhi oleh mempelai

wanita untuk diberikan kepada mempelai pria, akan tetapi untuk mas kawin masih diberikan oleh

pihak mempelai pria. Rangkaian prosesnya dimulai dengan acara lamaran yang dilakukan oleh

keluarga calon mempelai wanita kepada calon mempelai pria, pada acara ini mempelai wanita

membawa makanan berupa mukun wajik yang menandakan meminta izin untuk menikah dengan

anak laki-laki dari keluarga ini. Tujuan acara lamaran ini yaitu untuk menanyakan mas kawin

adat dan uang jujur yang diinginkan oleh mempelai pria dan menanyakan waktu yang tepat untuk

melangsungkan pernikahan antara keduanya. Setelah acara lamaran yakni acara akad nikah, pada

acara akad nikah ini mempelai wanita membawa mas kawin adat dan uang jujur yang telah

disepakati sebelumnya. Pihak mempelai pria juga membawa mahar dan serah-serahan.

Kemudian proses selanjutnya yaitu resepsi yang dilanjutkan dengan hulang runut.
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c. Pola Perkawinan Senak Anak

Pola perkawinan Senak Anakadalah pola perkawinan yang paling sering digunakan pada

masyarakat sekarang ini, hal ini dikaenakan pola perkawinan ini lebih bersifat fleksibel dan tidak

terlalu mengekang terkait tempat tinggal. Pola perkawinan senak anak adalah pola perkawinan

yang mengatur bahwa setelah menikah kedua mempelai tinggal dan menetap dengan keluarga

istri serta tanggungjawab diberikan secara penuh kepada keluarga istri. Masyarakat ogan

menyebut pola ini dengan rasan situ sini atu juga rasan tundan 2, tangge 2 wan bada tidoh due.

Arti dari istilah ini yaitu boleh tinggal dimana saja dan mereka mempunyai 2 dapur. 2 tangga dan

2 tempat tidur yaitu di dua keluarga mereka. Namun biasanya mereka akan tinggal sesuai dengan

kebutuhan dan kesepakatan.

Dari hasil wawancara menurut Bapak Idris pola perkawinan kambek anak adalah pola yang

mengharuskan setelah menikah suami akan tinggal bersama keluarga istri. Pola ini biasanya

digunkan oleh keluarga yang tidak memiliki banyak anak ataupun tidak memiliki anak laki-laki

dalam keluarganya. Setelah menikah tanggungjawab atas kehidupan kedua mempelai ini menjadi

tanggungjawab keluarga istri. (Wawancara Bapak Idris,25 Februari 2016).

Pola perkawinan senak anak biasanya digunakan karena kedua keluarga tidak ingin merasa anak

mereka hilang atau pergi dari keluarganya karena pada pola ini kedua mempelai setelah menikah

diperbolehkan untuk tinggal dimana saja antara rumah keluarga suami maupun rumah keluarga

istri. Hak waris bagi seseorang yang menikah menggunakan rasan ini akan tetap atau tidak

berubah.

Pola perkawinan senak anak mempunyai beberapa syarat yaitu pemberian uang jujur, mukun

wajik dan mahar oleh mempelai pria terhadap mempelai wanita. Sedangkan untuk mahar dan
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serah-serahan juga ada namun jumlahnya tidak ditentukan hanya sukarela dari mempelai pria.

Pola perkawinan senak anak mempunyai proses pelaksanaan yang  sama dengan pola

perkawinan belaki yaitu acara lamara kemudian akan nikah, resepsi dan terakhir hulang runut.

Hulang runut juga sama ketentuannya dengan pola perkawinan belaki yakni pihak suami

membawa makanan matang kerumah istri lalu makan bersama dengan tujuan untuk menjemput

istri tinggal bersama keluarga suaminya.

Salah satu hal yang dibicarakan pada saat musyawarah antara kedua belah pihak calon mempelai

pengantin yaitu adalah tentang pola perkawinan yang akan diterapkan pada pernikahan mereka.

Pola perkawinan atau yang dalam masyarakat Ogan disebut dengan istilah rasan adalah salah

satu system yang mengatur tentang kedudukan laki-laki maupun perempuan setelah

menikah.Dari uraian diatas dapat disimpulkan masyarakat ogan mempunyai 3 pola perkawinan.

Pola perkawinan yang dimiliki oleh masyarakat ogan ini tidak hanya mengatur tentang tempat

tinggal setelah menikah atau kedudukan dari kedua mempelai tetapi juga mengatur tentang hak

waris seorang anak dalam keluarga setelah menikah. Pola perkawinan ini sudah sepatutnya untuk

dilestarikan agar tetap bisa dinikmati oleh generasi masyarakat ogan yang akan datang.
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2.1.5. Konsep Perkawinan Adat

Perkawinan menurut Aisyah Dahlan (1979:56) adalah akad antara calon suami istri untuk hidup

bersama sebagai pertalian yang suci antara pria dan wanita dengan tujuan menyelenggarakan

hidup yang akrab guna mendapatkan keturunan yang sah dan membina keluarga dan rumah

tangga yang bahagia.

Sedangkan menurut UU No.1 Tahun 1974 pengertian upacara perkawinan adalah ikatan lahir

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal).

(http//images.Nures2007.multiply.multiplycontent.com)

Perkawinan adalah suatu hubungan antara pria dan wanita yang sudah dewasa dan saling

mengadakan ikatan hukum adat atau agama dengan maksud bahwa mereka saling memelihra

hubungan tersebut agar berlangsung dalam waktu lama ( Ariyono Suyono,1985:315).

Dalam masyarakat Ogan perkawinan adalah suatu awal dari kehidupan yang sebenarnya yang

akan dijalani oleh seseorang, dimana dia mulai mempunyai tanggungjawab atas keluarganya.

Oleh sebab itu menurut mereka perkawinan harus diselenggarakan denga bersuka cita dan

dilaksanakan mengikuti adat yang sudah ada.

Jadi dapat diartikan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan antara dua orang (pria dan wanita)

untuk membentuk suatu hubungan dan membina rumah tangga dalam waktu relative lama yang

bertujuan untuk meneruskan keturunan dari amsing-masing individu.
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2.1.6. Konsep Tradisi

Tradisi adalah adat kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan masih dilaksanakan pada

masyarakat yang ada ( J.S. Bedudu. 2003;349). Sedangkan menurut Budiono Herusatoto, dalam

kehidupan setiap kehidupan bangsa di dunia dan di dalam lingkup kebudayaannya masing-

masing, tiap-tiap bangsa memiliki kebiasaan hidup (adat istiadat) yang merupakan aturan tata

hidupnya. Kebiasaan yang telah berpuluh-puluh tahun dianut oleh suatu kelompok masyarakat

itu dikenal sebagai tradisi (Budiono Herustoto,2012;1).

Berdasarkan pendapat diatas maka penulis menyimpulkan tradisi adalah suatu kebiasaan yang

telah dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat dari dulu hingga sekarang yang merupakan

warisan generasi terdahulu.
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2.2. Kerangka Pikir

Kehidupan masyarakat ogan sangat kental dengan tradisi atau kebudyaan yang diwariskan oleh

generasi sebelumnya. Begitu pula dengan kehidupan masyarakat Ogan yang ada di Desa

Singapura, mereka masih menganut sistem kebudayaan yang cukup kental dalam kehidupan

sehari-hari. Bahkan dalam hal pola perkawinan masih mengikuti tradisi yang ada sejak dahulu.

Pola perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Ogan di desa Singapura Kecamatn

Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu terdiri tiga pola. Pola pertama yaitupola

perkawinan belaki, dalam pola perkawinan ini setelah menikah mempeli wanita akan tinggal

bersama pihak kluarga mempelai pria secara lahir batin sampai akhir hayatnya. Pola perkawinan

yang kedua adalah pola perkawinan kambek anak, yang artinya setelah menikah mempelai pria

akan tingagl bersama keluarga mempelai wanita. Kemduian pola perkawinan yang ketiga yaitu

pola perkawinan senak anak, yang artinya setelah menikah mempelai pria dan wanita boleh

memilih tempat tinggal sendiri sesuai kebutuhan dan tidak ada kewajiban untuk tinggal

dikeluarga pria maupun wanita. Keberagaman pola perkawinan ini lah yang sampai sekarang

masih dilaksanakan oleh masyarakat ogan yang juga merupakan ciri khas dan perbedaannya

dengan suku-suku lainnya.
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2.3. Paradigma

Berdasarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini berupa penggambaran dari pola

perkawinan pada masyarakat ogan di Desa Singapura Kecamatan Semidang aji Kabupaten Ogan

Komering Ulu Sumatera Selatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Keterangan :

Garis Hubungan

Kambek Anak

Pola Perkawinan

Belaki Senak Anak
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian  

Penelitian terhadap suatu objek sudah barang tentu menggunakan metode untuk 

menyelesaikannya. Hal ini dikarenakan metode penelitian merupakan suatu aspek yang 

penting, oleh sebab itu seorang peneliti harus bisa menyesuaikan metode yang pas 

dengan kondisi objek yang akan ditelitinya. Metode adalah cara kerja untuk memahami 

obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Husin Sayuti,1989;32). 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat diefinisikan metode adalah suatu cara atau 

langkah yang dilakukan seorang peneliti untuk menyelesaikan permasalahan guna 

mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah 

metode deskriptif. 

3.2 Metode Yang Digunakan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. 

Metode deskriptif adalah suatu usaha untuk mengungkapkan masalah atau keadaan atau 

peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta 
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(fact finding). Hasil penelitian ditekankan untuk memberikan gambar secara objektif 

tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki (Hadari Nawawi.1993;31). 

 

Hal lain juga dikemukan oleh Muhammad Ali, metode deskriptif adalah metode yang 

digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi pada situasi sekarang, 

yang dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi data 

dan analisis pengolahan data, membuat gambaran tentang sutu keadaan secara obyektif 

dalam suatu deskriptif (Muhammad Ali.1985;120). 

 

Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode 

yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara memberikan 

gambaran nyata terhadap suatu obyek yang diteliti, dalam hal ini metode deskriptif 

digunakan untuk mengungkapkan pola perkawinan pada masyarakat Ogan. Data 

pendukung dalam penelitian ini adalah data-data yang didapat di lapangan. 

Langkah-langkah penelitian deskriptif menurut Muhammad Nazir adalah sebagai 

berikut : 

1. Memilih dan merumuskan masalah yang menghendaki konsepsi ada kegunaan 

masalah tersebut serta dapat diselidiki dengan sumber yang ada. 

2. Menentuan tujuan dari penelitian yang akan dikerjakan. Tujuan dari penelitian 

harus konsisten dengan rumusan dan definisi dari masalah 

3. Memberikan limitasi dari area atau scope atau sejauh mana penelitian deskriptif 

tersebut akan dilaksanakan. Termasuk didalamnya daerah geografis dimana 

penelitian akan dilakukan, batasan-batasan kronologis ukuran tentang dalam 

dangkal, serta seberapa utuh daerah penelitian tersebut akan dijangkau. 
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4. Pada bidang ilmu yang telah mempunyai teori-teori yang kuat, maka perlu 

dirumuskan kerangka teori atau kerangka konseptual yang kemudian diturunan 

dalam bentuk hipotesis-hipotesis untuk diverifikasikan. Bagi ilmu sosial yang 

telah berkembang baik, maka kerangkan analisis dapat dijabarkan dalam bentuk-

bentuk model matematika. 

5. Menulusuri sumber-sumber kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah 

yang ingin dipecahkan. 

6. Merumuskan hipotesis-hipotesis yang diuji, baik secara emplisit maupun secara 

implicit. 

7. Melakukan kerja lapangan untuk megumpulkan data, gunakan teknik 

pengumpulan data yang cocok untuk penelitian. 

8. Membuat tabulasi serta analisis statistic dilakukan terhadap data yang telah 

dikumpulkan. Kurangi penggunaan statistic sampai kepad batas-batas yang 

dapat dikerjakan dengan unit-unit pengukuran  yang sepadan. 

9. Memberikan interpretasi dari hasil dalam hubungannya dengan kondisi sosial 

yang ingin diselidiki serta dari data yang diperoleh serta refrensi khas terhadap 

masalah yang ingin dipecahkan. 

10. Mengadakan generalisasi serta deduksi dari penemuan serta hipotesis-hipotesis 

yang ingin diuji. Berikan rekomendasi-rekomendasi untuk kebijakan-kebijakan 

yang dapat ditarik dari penelitian.( M.Nazir, 2005). 
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3.3 Populasi 

Kata populasi (population/universe) dalam statistika merujuk pada sekumpulan individu 

dengan karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian (pengamatan). 

Populasi adalah wilayah generalisasi atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013 : 117).  

 

Menurut Arikunto populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Jika seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 

merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau sensus. Subyek penelitian adalah 

tempat variabel melekat. Variabel penelitian adalah objek penelitian. Arikunto 

(2006:130). Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka populasi dalam penelitian ini 

adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat ogan yang ada di 

Desa Singapura Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

 

3.4 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari pupulasi yang diteliti (Arikunto, 2006:131). 

Menurut Mardalis sampel adalah contoh, yaitu sebagian dari seluruh individu yang 

menjadi objek penelitian. Jadi sampel adalah contoh yang diambil dari sebagain 

populasi penelitian yang dapat mewakili populasi. Walaupun yang diteliti adalah 

sampel, tetapi hasil penelitian atau kesimpulan penelitian berlaku untuk populasi atau 

kesimpulan penelitian digeneralisasikan terhadap populasi. Yang dimaksud 

menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian dari sampel sebagai 

sesuatu yang berlaku bagi populasi Mardalis (2009:55)  
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Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik snowball sampling.  

Snowball Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang mula -mula jumlahnya 

kecil, kemudian sampel ini disuruh teman - temannya untuk dijadikan sampel 

(Sugiyono, 2013 : 125 ). Menggunakan teknik ini peneliti menentukan jumlah sampel 

berdasarkan kebutuhan tentang kelengkapan data penelitian. Teknik ini dimulai dengan 

cara memilih satu atau dua orang informan yang menjadi populasi penelitian. 

Berdasarkan keterangan dari kedua informan ini disadari data yang diperoleh belum 

lengkap maka diteruskan untuk mencari informan yang lainnya sampai data dirasa 

sudah lengkap.  

 

3.5 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Variabel 

3.5.1. Variabel Penelitian 

Variabel dapat dijelaskan sebagai ciri atau aspek dari fakta sosial yang dapat dibuat 

bervariasi dengan kata lain, variabel adalah fakta sosial yang memiliki nilai lebih 

dari satu (Bagong Suyanto dan Sutinah.2005;46). 

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto variabel penelitian adalah suatu konsep yang 

dapat mewujud ke dalam dua atau lebih dari dua kesatuan variasi (hitungan atau 

ukuran) (Bagong Suyanto dan Sutinah.2005;47). 

Dengan demikian variabel penelitian adalah suatu yang menjadikan obyek dalam 

penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah macam pola perkawinan pada 

masyarakat Ogan di Desa Singapura Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Sumatera Selatan. 
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3.5.2. Definisi Operasional Variabel 

Mohammad Nazir menyatakan bahwa definisi operasional adalah suatu definisi 

yang diberikan pada suatu variabel atau konstrak dengan cara memberi arti atau 

menspesifikasikan kegiatan atau membentuk sesuatu operasional yang diperlukan 

untuk mengukur kinstrak/variabel tersebut. Sedangkan menurut Masri 

Sangarimbuan, definisi operasional variabel adalah unsur penelitian yang 

memberitahukan bagaimana caranya mengukur variabel. Dengan kata lain, definisi 

operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur 

suatu variabel (Masri Singarimbuan.1991;46).  

Berdasarkan pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa definisi operasional 

variabel adalah suatu definisi dari suatu variabel penelitian yang ditujukan untuk 

memberikan arti yang lebih spesifik mengenai variabel yang diteliti agar semuanya 

lebih jelas. Maka dapat disimpulkan bahwa definisi operasional variabel pada 

penelitian ini adalah pola perkawinan belaki, kambek anak dan senak anak. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian kualitatif, prosedur penelitian tidak distandarisasi dan bersifat fleksibel. 

Jadi yang ada adalah petunjuk yang dapat dipakai, tetapi bukan aturan. Ada beberapa 

metode pengumpulan data yang dikenal dalam penelitian kualitatif,walaupun demikian 

bisa dikatakan bahwa metode yang paling pokok adalah pengamatan atau observasi dan 

wawancara mendalam atau in-deep interview ( Bagong Suyanto dan Sutinah.2005;173). 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 
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3.6.1 Teknik Observasi  

Observasi menurut P.Joko Subagio adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, 

sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian 

dilakukan pencatatan (P.Joko Subagyo,1997;62). Sedangkan menurut Nasution teknik 

observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara 

langsung terhadap obyek yang diteliti atau daerah lokasi yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini sehingga data yang diperoleh sesuai dengan 

permasalahan (Nasution,1996;107). 

Ada banyak teknik yang dapat digunakan dalam suatu penelitian, salah satunya yaitu 

teknik observasi ini. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung 

yang sesuia dengan permaslahan yang diteliti yaitu macam pola perkawinan adat pada 

masyarakat Ogan di Desa Singapura Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Sumatera Selatan. 

3.6.2 Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis 

terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang 

pendapat,teori,dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan maslah 

penyelidikan (Hadari Nawawi.1993;133). 

Teknik ini digunakan penulis sebagai salah satu teknik penelitian dalam hal 

memecahkan permasalahan yang diteliti untuk mempermudah pengumpulan data. Data 

yang berusaha dikumpulkan antara lain berupa foto,sumber-sumber, dokumen atau yang 

lainnya. 
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3.6.3 Teknik Wawancara 

Wawancara (interview) dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk 

mendapatkan informasi atau data dari responden dengan cara bertanya langsung secara 

bertatap muka (face to face). Namun demikin, teknik wawancara ini dalam 

perkembangannya tidak harus dilakukan secara berhadapan langsung melainkan dapat 

saja dengan memanfaatkan saran komunikasi lain, misalnya telpon dan internet (Bagong 

Suyanto dan Sutinah.2005;69). 

Wawancara dalam pengumpulan data haruslah dilakukan dengan prosedur yang benar 

dan baik, anatara pewawancara dan responden juga harus membentuk interaksi yang 

baik karena hal ini mempengaruhi hasil wawancara yang didapatkan nantinya. Bentuk 

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan 

wawancara tidak terstruktur yang dilakukan terhadap informan. 

a. Wawancara Terstruktur 

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan persiapan 

terlebih dahulu seperti membuat pertanyaan sebelum wawancara dilaksanakan. 

b. Wawancara tidak terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan cara 

memberikan pertanyaan secara garis besar, sehingga nantinya dalam 

pelaksanaannya memungkinkan untuk timbulnya suatu pertanyaan baru yang 

bisa menambah informasi sesuai dengan maslah yang diteliti. 
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3.6.4 Syarat – Syarat Informan  

Informan yang dipilih dalam penelitian bukan orang yang hanya memahami dan 

memiliki pengetahuan yang luas saja akan permasalahan yang diteliti, tetapi orang yang 

juga pernah mengalami atau mengikuti jalannya pelaksanaan pola perkawinan adat. Jadi 

informan yang akan diilih oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Tokoh masyarakat yang ada di Desa Singapura 

2. Orang yang memahami obyek yang akan diteliti yaitu macam pola perkawinan 

adat ogan 

3. Pada masyarakat ogan yang masih remaja dan memahami akan masalah yang 

akan diteliti 

4. Informan yang mempuunyai pengalaman pribadi tentang pola perkawinan adat 

ogan 

5. Informan memiliki kesediaan waktu yang cukup untuk memberikan informasi 

terkait maslah yang akan diteliti. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Setelah semua data terkumpulakan melalui teknik dokumentasi, wawancara dan 

observasi maka langkah selanjutnya yaitu mengolah data dengan menganalisi data, 

mendeskripsikan data dan menyimpulkannya. Data yang diperoleh pada penelitian ini 

berupa data uraian-uraian sehingga digunakan lah teknik analisi data kualitatif. 

Sebagaimana dikatakan dalam buku ‘ Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif 

Pendekatan’ bahwa untuk mengungkapkan suatu fenomena sosial dan tentu mutlak 
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harus menggunakan metode penelitian kualitatif (Bagong Suyanto dan 

Sutinah.2005;175). 

 

Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga 

tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan 

selama penelitian (bagong Suyanto dan Sutinah.2005;172). 

 

Berdasarkan pendapat diatas karena data yang diperoleh di lapangan adalah data 

kualitatif atau berupa uraian bukan data kuantitatif atau berupa angka, maka 

pengolahannya harus dilakukan dengan teliti, dan peneliti mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam hal ini. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk pengolahan 

data ini adalah sebgai berikut; 

3.7.1 Reduksi Data 

Reduksi data adalah tahapan dimana peneliti mengolah data dengan cara 

mengelompokan data, menyederhanakan data, dan mengabstrakannya. Pada tahapan 

ini data yang diperoleh dipilih kembali berdasarkan kegunaan dan keterkaitannya 

dengan informasi yang dibutuhkan, data yang tidak dipergunakan dibuang sehingga 

mendapatkan suatu kesimpulan. 

3.7.2 Penyajian Data 

Penyajian data adalah sebuah tahap memberikan kesimpulan sementara dalam 

pengambilan tindakan. Penyajian in digunakan untuk melihat gambaran sebagian 

atau keseluruhan dari sebuah penelitian. 
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3.7.3 Pengambilan kesimpulan dan Verifikasi 

Pengambilan kesimpulan dan verifikasi adalah sebuah proses yang bertujuan untuk 

mencari kejelasan dari sebab akibat melalui penambahan data baru yang berkaitan 

deng obyek ataupun masalah penelitian. Penambahan data baru ini didapat dari 

berbagai sumber seperti buku ataupun artikel yang relevan dengan macam pola 

perkawinan adat pada masyarakat ogan. Setelah semua data diperoleh maka 

dilakukan proses pengecakan kembali lalu ditafsirkan sehingga ditarik sebuah 

kesimpulan yang teruji kebenarannya. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan tentang bagaimana masing-masing pola

perkawinan adat pada masyarakat Ogan di Desa Singapura Kecamatan Semidang Aji Kabupaten

Ogan Komering Ulu sebagai berikut :

5.1.1. Pola perkawinan belaki

Pola perkawinan belaki adalah pola perkawinan yang mewajibkan setelah menikah  kedua

mempelai akan tinggal bersama keluarga mempelai pria dan segala sesuatu terkait mereka

menjadi tanggungjawab keluarga mempelai pria. Istri sudah bukan tanggungjawab bagi kedu

orangtuanya lagi melainkan tanggungjawab suami sertahak waris istri berubah yaitu ikut dengan

hak waris suaminya.Syarat yang harus dipenuhi dalam pola perkawinan belaki antara lain

mempelai pria meberikan uang jujur ataupun barang jujur yang diinginkan oleh mempelai

wanita serta mukun wajikdan mahar,sedangkan untuk serah-serahan tidak ada ketentuan yang

baku hanya sesuai dengan kemampuan pihak mempelai pria.Sedangkan proses pelaksanan pola

perkawinan belaki diawali dengan acara lamaran dari pihak mempelai pria kepada mempelai

wanita yang bertujuan untuk meminta izin dan menyepakati mas kawin yang diinginkan oleh
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mempelai wanita, kemudian akad nikah yang disertakan membawa semua mahar dan serah-

serahan oleh pihak mempelai pria lalu dilanjutkan dengan acara resepsi atau pesta dan yang

terakhir hulang runut.

5.1.2. Pola Perkawinan Kambek Anak

Pola perkawinan kambek anak adalah pola perkawinan yang berbanding terbalik dengan pola

perkawinan belaki. Pada pola perkawinan ini mengatur tentang setelah menikah maka suami

akan tinggal dengan keluarga istri. Tanggungjawab hidup mereka kedepan menjadi tanggungan

bagi keluarga mempelai wanita. Syarat dari pola perkawinan kambek anak adalah uang jujur dan

mukun wajik yang diberikan oleh pihak keluarga mempelai wanita kepada mempelai pria.

Sedangkan untuk mahar dan serar-serahan diberikan oleh mempelai pria. Proses pelaksanaan

pola perkawinan kambek anak dimulai dengan acara lamaran yang dilakukan oleh pihak keluarga

mempelai wanita kepada pihak keluarga mempelai pria. Hal ini dikarenakan setelah menikah

suami akan tinggal menetap bersama kerabat istrinya. Setelah acara lamaran yang menentukan

jumlah uang jujur dan mas kawin yang diminta kedua belah pihak maka sampailah pada acara

akad nikah, pada acara inilah semua pintaan dibawa baik oleh mempelai wanita maupun

mempelai pria. Acara yang terakhir setalah akad nikah yakni resespsi dan acara hulang runut.

5.1.3. Pola Perkawinan Senak Anak

Pola perkawinan ini adalah pola perkawinan yang paling sering digunakan pada perkawinan

masyarakat ogan saat ini karena pola perkawinan ini tidak terlalu mengikat dan bersifat fleksibel.

Pola perkawinan senak anak adalah pola perkawinan yang mengatur bahwa setelah menikah

kedua mempeli atau suami istri boleh memilih tempat tinggalnya sendiri baik itu dikeluarga

suami maupun di keluarga istri. Menurut adat masyarakat ogan syarat dari pola perkawinan
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senak anakadalah uang jujur, mukun wajik dan mahar yang jumlahnya sesuia dengan keinginan

mempelai wanita dan telah disepakati oleh mempelai pria.sedangkan untuk proses pelaksanaan

pola perkawinan senak anak dimulai dengan acara lamaran kemudia akad nikah dan yang

terakhir hulang runut.

5.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Kepada tokoh adat di Desa Singapura Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan

Komering Ulu Sumatera Selatan diharapkan untuk senantiasa mensosialisasikan

kebudayaan Ogan khususnya terkait pola perkawinan adat serta selalu menghimbau pada

masyarkat ogan untuk tetap melestarikan kebudayaan yang telah di ada selama ini agar

kelak tetap bisa dinikmati oleh generasi berikutnya.

2. Kepada aparatur desa diharapkan untuk membantu tokoh adat dalam mensosialisasikan

dan menghimbau masyarakat Ogan untuk senantiasa mencintai dan menjaga kebudayaan

yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita.

3. Kepada msayarakat diharapkan untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan atau adat

istiadat ogan khususnya pola perkawinan masyarakat ogan agar dapat diwariskan kepada

generasi berikutnya.

4. Kepada generasi muda dihimbau agar dapat lebih mencintai serta menjaga kebudayaan

yang sudah ada agar tidak hilang dan tetap bisa dilestarikan.
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