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ADAT LAMPUNG PADA MASYARAKAT TIYUH KARTA 

KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG 

BAWANG BARAT 

Oleh 

Heni Tri Wulandari 

 

Masyarakat Lampung mengenal adanya sakai sambayan (Gotong Royong). 

Terjadinya sakai sambayan karena manusia tidak dapat mengerjakan semua 

seorang diri, adanya sakai sambayan akan terciptanya hubungan sosial yang baik 

ke sesama. Masyarakat Lampung Pepadun  terdapat upacara Begawi yaitu upacara 

untuk mendapatkan gelar. Begawi ini memiliki rangkaian acara yang  tidak dapat 

dilaksanakan sendiri maka seseorang yang akan melaksanakan gawi 

membutuhkan bantuan dari orang lain yang disebut sakai sambayan.  Bagaimana 

implementasi sakai sambayan dalam upacara begawi adat pada masyarakat tiyuh 

karta . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data yang berupa kata-

kata, gambar, dan bukan angka-angk. Hasil penelitian ini menunjukkan 1) 

pelaksanaan Begawi yang ada di Tiyuh Karta 2) mendeskripsikan intensitas 

pelaksanaan Begawi di Tiyuh Karta. Pada pelaksanaan Begawi di Tiyuh Karta 

terjadi implementasi sakai sambayan dalam kegiatan upacaranya disetiap prosesi 

begawi adat. Sakai sambayan pada tradisi begawi menciptakan nilai-nilai sosial, 

nilai-nilai sosial yang dimaksud ialah nilai kebersamaan, nilai kesetiakawanan, 

nilai keikhlasan, dan nilai kekeluargaan. Sakai sambayan masih dapat dilihat dari 

kegiatan-kegiatan sosial yang dikerjakan oleh masyarakat Lampung khususnya 

yang dilakukan di Tiyuh Karta dalam bentuk upacara Begawi adat. Masyarakat 

yang terlibat dalam upacara Begawi tersebut yaitu mulai dari masyarakat sekitar 

dan juga masyarakat adat. Sakai sambayan bermakna lebih mengutamakan 

kepentingan bersama dan kekeluargaan, sehingga akan menciptakan nilai-nilai 

sosial pada setiap prosesinya. 

Kata Kunci : sakai sambayan, Begawi Adat. 
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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF SAKAI SAMBAYAN IN LAMPUNG 

TRADITIONAL BEGAWI CEREMONY IN TIYUH KARTA COMMUNITY, 

TULANG BAWANG UDIK DISTRICT, TULANG BAWANG BARAT 

 

By 

Heni Tri Wulandari 

The people of Lampung recognize the existence of sakai sambayan (mutual 

cooperation). The occurrence of sakai sambayan because humans cannot do 

everything alone, the existence of sakai sambayan will create good social 

relations with others. The people of Lampung Pepadun have a begawi ceremony, 

which is a ceremony to get a title. This begawi has a series of events that cannot 

be carried out alone, so someone who will carry out gawi needs help from 

someone else called sakai sambayan. How is the implementation of sakai 

sambayan in the traditional begawi ceremony in the Tiyuh Karta community. The 

method used in this research is descriptive research method, namely research by 

collecting data in the form of words, pictures, and not numbers. The results of this 

study show 1) the implementation of Begawi in Tiyuh Karta 2) describe the 

intensity of the implementation of Begawi in Tiyuh Karta. In the implementation 

of Begawi in Tiyuh Karta, there is the implementation of sakai sambayan in its 

ceremonial activities in every traditional begawi procession. Sakai sambayan in 

the begawi tradition creates social values, the social values in question are the 

value of togetherness, the value of solidarity, the value of sincerity, and the value 

of kinship. Sakai sambayan can still be seen from the social activities carried out 

by the people of Lampung, especially those carried out in Tiyuh Karta in the form 

of traditional Begawi ceremonies. The people involved in the Begawi ceremony 

are starting from the surrounding community and also the indigenous people. 

Sakai sambayan means prioritizing common interests and kinship, so that it will 

create social values in every process. 

 

Keywords : sakai sambayan, Begawi adat. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman  berbeda seperti 

budaya, ras, suku, agama dan golongan yang merupakan suatu karakteristik sebagai 

kekayaan yang tak ternilai dimiliki oleh Indonesia. Sebagai negara yang disebut 

dengan plural, Indonesia memiliki banyak potensi kekayaan di setiap sudutnya, 

Indonesia memiliki kekayaan multi etnis, multi kultur, dan multi agama yang 

merupakan potensi untuk membangun negara yang multikultural (Lestari, 2015:). 

Keberagaman yang tercermin pada masyarakat Indonesia diikat dalam prinsip 

persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan Bhineka Tunggal Ika, yang 

memiliki makna bahwa berbeda-beda namun tetap dalam kesatuan. Keberagaman 

adat dan budaya nusantara tersebar ke seluruh pulau yang ada di Indonesia seperti 

pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Bali dll. Setiap pulau yang 

ada di nusantara memiliki keberagaman budaya yang berbeda-beda. 

Kebudayaan dalam artian singkat merupakan kesenian, dalam artian yang luas 

kebudayaan merupakan seluruh total dari pikiran, karya, dan hasil karya manusia 

yang berakar kepada nalurinya, dan karena itu hanya bisa dicetuskan oleh manusia 

sesudah suatu proses belajar. Unsur – unsur kebudayan secara universal yang 

merupakan isi dari semua kebudayaan yaitu sistem religi, sistem organisasi 

kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian, dan 

sistem teknologi dan peralatan hidup  (Koentjaraningrat, 2004). Perbedaan-perbedaan 

yang terdapat di Indonesia bukan suatu hal yang sulit untuk mewujudkan suatu 

kesatuan dengan terciptanya perbedaan memberikan warna yang istimewa untuk 

Indonesia. 
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Masyarakat yang tinggi akan sikap toleransi dan saling menghargai sehingga dapat 

membentuk adanya persatuan dan kesatuan diatas perbedaan. Selain itu persatuan 

tersebut dapat terwujud karena adanya kehidupan masyarakat yang berada di wilayah 

Indonesia yang sudah terbiasa menjalankan dan mengenal aneka kegiatan yang 

disertai dengan prinsip yang dapat mewujudkan kesatuan dan persatuan. Aktivitas 

yang biasa dilakukan oleh masyarakat tertuang dalam bentuk tradisi, budaya, atau 

bentuk bentuk lainnya dalam masyarakat di berbagai suku, ras, agama dan 

sebagainya. Salah satu entitas masyarakat di Indonesia yang memiliki beragam adat, 

budaya, serta pandangan atau prinsip hidup yang sarat akan makna yaitu masyarakat 

Lampung. 

Suatu kelompok masyarakat dapat dilihat dari suatu kebudayaannya, yang digunakan 

sebagai tatanan sosial, menurut Sokefeld (1999) suatu identitas menjadi sebuah label 

yang digunakan atau diberikan untuk mengelompokkan serta membedakan diri (self) 

dengan yang lain (other). Masyarakat Lampung memiliki pegangan atau prinsip yang 

digunakan untuk pedoman hidup yang disebut dengan piil pesenggiri. yang dapat 

membedakan dirinya dengan yang lainnya. Piil pesenggiri dapat dikategorikan 

sebagai hukum adat ulun Lampung karena ada dan selalu digunakan dalam semua 

aktivitas sosial, baik dalam perkawinan adat, menyelesaikan permasalahan biasanya 

berhubungan dengan persengketaan tanah, perempuan atau pembuatan gelar adat. 

Piil pesenggiri yang merupakan sebuah pedoman dan kehormatan bagi ulun 

Lampung menurut Sulistyowati (2011) terdiri dari empat pilar yaitu, nemui nyimah 

(keramahtamahan), juluk- adek (nama besar), nengah nyappur (kemampuan bergaul), 

dan sakai sambayan (gotong royong). Dalam memenuhi kebutuhan hidup seseorang 

akan membutuhkan individu  lain guna mencukupinya yang dilakukan baik secara 

bersama-sama maupun berkelompok, biasanya kegiatan tersebut dilakukan dengan 

cara saling tolong menolong dan  bergotong royong. Gotong royong merupakan 

identik dengan masyarakat Indonesia, yang gemar saling bahu membahu untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan seorang diri, terjadinya 

gotong royong  karena adanya ikatan persaudaraan kehidupan dan menjadikan sebuah 

ikatan sosial masyarakat. 
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Gotong royong menurut Koentjaraningrat dalam Julaikha (2014) yaitu kerjasama 

yang dilakukan anggota-anggota dalam suatu komunitas. Sedangkan secara harfiah, 

gotong royong merupakan mengangkat secara bersama-sama atau mengerjakan 

sesuatu secara bersama-sama. Kehidupan masyarakat ulun Lampung juga mengenal 

adanya gotong royong yang disebut dengan sakai sambayan bercirikan mempunyai 

sikap saling toleransi peduli akan sesama yang didasarkan pada nilai-nilai saling 

tolong menolong, serta kerja sama. Sakai sambayan berasal dari dua kata sakai dan 

sambayan. Kata sakai berasal dari kata akai yang mempunyai arti terbuka dan bisa 

menerima sesuatu yang datang dari luar. Sedangkan sambayan atau sambai (utusan) 

yang berarti memberi. Dengan kata lain sakai sambayan adalah sifat kooperatif atau 

gotong royong (Setiawan, 2019).  

Ulun Lampung dalam menerapkan sakai sambayan selalu mementingkan kepentingan 

bersama dan kekeluargaan. Masyarakat ulun Lampung pada hakikatnya melakukan 

kegiatan sakai sambayan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti, pertanian, kerja 

bakti membuat jalan, membuat masjid, balai adat, perkawinan, kematian , dan 

pembuatan rumah. Masyarakat etnis Lampung terdiri dari dua golongan yaitu 

Pepadun dan Saibatin. dua golongan etnis ini sama-sama mengenal adanya pedoman 

hidup yang disebut dengan Piil Pesenggiri  yang  didalamnya terdapat komponen 

yang dikenal dengan sakai sambayan dalam Pepadun dan khepot delom mufakat 

sebutan bagi Lampung Saibatin. walaupun berbeda dalam penamaan namun inti dari 

kedua yaitu sama. Bahwa manusia tidak akan dapat melaksanakan pekerjaannya 

seorang diri dan akan membutuhkan bantuan dari individu lainnya. Terjadinya sakai 

sambayan selain manusia yang tidak dapat mengerjakan semua seorang diri juga 

dengan adanya sakai sambayan maka akan terciptanya hubungan sosial yang baik 

terhadap sesama dengan dibalut konsep kebudayaan.  

Pada masyarakat etnis Lampung Pepadun mengenal adanya upacara Begawi yang 

merupakan salah satu kebudayaan etnis Lampung dengan tujuan untuk mendapatkan 

gelar. Pada upacara Begawi terdapat beragam rangkaian acara yang pastinya tidak 

dapat dilaksanakan sendiri maka seseorang yang akan melaksanakan gawi 

membutuhkan bantuan dari seseornag untuk mensukseskan sebuah acaranya yang 

disebut tolong menolong, gotong royong atau dalam budaya Lampung disebut sakai  
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sambayan. Sakai sambayan memiliki nilai-nilai sosial diantaranya nilai kebersamaan, 

toleransi, Sukarela. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

peneliti memilih Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang 

Bawang Barat untuk dijadikan objek penelitian. Tiyuh Karta Kecamatan Tulang 

Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan kampung yang berada di 

Provinsi Lampung lebih tepatnya berada di Kecamatan Tulang Bawang Udik, 

Kabupaten Tulang Bawang Barat.  

Masyarakat pada tiyuh ini masih memegang teguh adat istiadat yang terdapat pada 

Piil Pesenggiri. Sakai sambayan  yang merupakan salah satu prinsip hidup bagi orang 

Lampung. Akulturasi yang terjadi pada tiyuh Karta terdapat dalam berbagai bidang 

baik dalam pendidikan, perdagangan, maupun pernikahan. Wilayah Provinsi 

Lampung termasuk daerah yang menerima program transmigrasi, sehingga pendatang 

dari berbagai daerah masuk dan berbaur dalam masyarakat Lampung termasuk dalam 

daerah Tulang Bawang Barat.  

 

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat terlepas dari peran manusia 

lainnya sehingga selalu membutuhkan individu lain, dalam masyarakat Lampung 

dikenal dengan sakai sambayan yang berarti gotong royong atau tolong menolong 

(jiwa sosial) termasuk dalam kegiatan perkawinan. Saling membantu merupakan 

suatu kebaikan yang dapat memudahkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan serta 

dapat menciptakan nilai-nilai persatuan dan kesatuan kepada semua. Pada Tiyuh 

Karta ini, dalam upacara Begawi apakah masyarakat Tiyuh Karta masih menerapkan 

sakai sambayan dalam melaksanakan upacara Begawi. Berdasarkan uraian di atas 

maka peneliti melakukan penelitian dengan judul Implementasi Sakai Sambayan 

Dalam Upacara Begawi Adat Lampung Pada Masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan 

Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diangkat yaitu “ 

Bagaimanakah Implementasi Sakai Sambayan Dalam Upacara Begawi Adat 

Lampung Pada Masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten 

Tulang Bawang Barat?”. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya 

yaitu untuk mengetahui Implementasi Sakai Sambayan Dalam Upacara Begawi Adat 

Lampung Pada Masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten 

Tulang Bawang Barat. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Menambah pengetahuan, wawasan tentang Implementasi sakai sambayan dalam 

upacara Begawi adat lampung pada masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang 

Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

2. Memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial budaya terkait 

tentang Implementasi sakai sambayan dalam upacara Begawi adat lampung pada 

masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang 

Bawang Barat. 

3.  Menumbuhkan nilai-nilai sakai sambayan dalam berbagai aspek. 

4. Menambah informasi bagi masyarakat tentang ilmu budaya tentang Implementasi 

sakai sambayan dalam upacara Begawi adat lampung pada masyarakat Tiyuh 

Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. 
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1.5. Kerangka Pikir 

Masyarakat Lampung terdiri dari dua kelompok adat yaitu Pepadun dan Saibatin. 

Masyarakat Lampung Pepadun dan SaiBatin memiliki bentuk kebudayaan yang 

berbeda, dikarenakan letak geografisnya masyarakat ulun Lampung Pepadun yang 

berada di wilayah pedalaman sedangkan SaiBatin berada di pesisir. Ulun Lappung 

memiliki pegangan hidup yang disebut dengan piil pesenggiri. Piil pesenggiri  

memiliki empat komponen prinsip yaitu nemui nyimah (keramahtamahan), juluk- 

adek (nama besar), nengah nyappur (kemampuan bergaul), dan sakai sambayan 

(gotong royong) (Ariyani, 2015). Ulun Lampung dalam  memenuhi kebutuhan hidup 

mereka saling memerlukan individu lain yang dikerjakan secara bersama-sama atau 

disebut dengan sakai sambayan.  

 

Kegiatan sakai sambayan pada masyarakat Lampung terdiri dari beberapa yaitu 

kegiatan sakai sambayan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti, pertanian, kerja 

bakti membuat jalan, membuat masjid, balai adat, perkawinan, kematian, dan 

pembuatan rumah. Salah satu kegiatan sakai sambayan yang berada di masyarakat 

ulun Lampung yaitu gotong royong dalam upacara Begawi. Nilai-nilai yang 

terkandung dalam sakai sambayan pada upacara Begawi Tiyuh Karta yaitu, Nilai-

nilai yang terdapat di dalam sakai sambayan yaitu nilai kebersamaan, 

kesetiakawanan, keikhlasan, dan tolong menolong. Salah satu jenis-jenis nilai sosial 

dapat dilihat dari kegiatan sakai sambayan yang memiliki makna yang sesuai dengan 

nilai-nilai yang terkandung dalam sakai sambayan pada upacara Begawi adat 

Lampung pada masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten 

Tulang Bawang Barat. 
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1.6. Paradigma 

Paradigma dalam penelitian ini berupa penggambaran Implementasi Sakai Sambayan 

dalam upacara Begawi Adat Lampung pada Masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan 

Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falsafah Hidup Orang 

Lampung 

 

Upacara Begawi Adat 

Lampung 

Nilai-nilai sakai sambayan dalam Upacara Begawi Adat 

Lampung : 

• nilai kebersamaan,    

• nilai Toleransi, 

• nilai Sukarela. 

 

Persiapan Begawi Adat 

1. Uleman (undangan) 

2. Peppung  

Pelaksanaan Begawi Adat 

1. Anjau-anjauan 

2. Cangget Rerayahan 

3. Cangget Agung 

4. Turun Diwai 

5. Cakak Pepadun 

Keterangan :              : Garis Hubungan 
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2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Sakai Sambayan dalam Adat Lampung 

Masyarakat Lampung memiliki pedoman dalam hidupnya yang dikenal dengan Piil 

Pesenggiri. Piil yang berasal dari bahasa arab yang memiliki arti perilaku dan 

pesenggiri yang berarti keharusan bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri, dan 

kewajiban. Piil Pesenggiri  memiliki empat komponen di dalamnya yaitu yaitu nemui 

nyimah (keramahtamahan), juluk- adek (nama besar), nengah nyappur (kemampuan 

bergaul), dan sakai sambayan (gotong royong) (Ariyani, 2015). Salah satu komponen 

dalam Piil Pesenggiri yaitu sakai sambayan, yang merupakan salah satu unsur 

penting yang terdapat dalam falsafah hidup etnis Lampung (Sari, 2019). 

Pendapat Damanhuri dalam Fattah (2013)  bahwa sakai Sambayan terdiri dari dua 

kata yaitu Sakai dan Sambayan. Sakai yang artinya dibuka , diurai dan dikeluarkan 

isinya, sedangkan Sambayan dari kata sakai berarti gotong royong. Menurut Hilman 

Hadikusuma sakai merupakan tolong menolong antara satu dengan yang lain dengan 

bergantian, sedangkan sambayan berarti gotong royong beramai-ramai dalam 

mengerjakan sesuatu yang berat. Idris, Mastal, dan Fachruddin, Suryadi yang dikutip 

oleh Himyari Yusuf (2016) sepaham bahwa sakai sambayan mengandung makna 

tolong menolong dan bergotong royong. Sebab itu, sakai sambayan lebih relevan 

dengan nilai vitalitas atau kehidupan, karena yang paling dituntut adalah 

mempertahankan hidup harus pandai menjalin hubungan dengan pihak lain.  

Kata gotong royong dalam melaksanakan sesuatu secara bergantian, memiliki konsep 

bahwa manusia merupakan makhluk individual dan sosial. Sebagai makhluk 

individual manusia selain membantu orang lain, juga membutuhkan bantuan dari  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA
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individu lain (ada pamrih). Sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia harus saling 

tolong menolong secara ikhlas tanpa mengharap balasan apapun. Menurut pandangan 

Asy’arie dalam Yusuf (2016) bahwa bagi manusia, kerja sama dan tolong menolong 

sangat diperlukan karena manusia satu dengan yang lainnya memiliki kemampuan 

dan keahlian yang berbeda. Dengan perbedaan yang dimiliki maka manusia akan 

saling memerlukan sakai sambayan atau tolong menolong. Dengan demikian tolong 

menolong bagi manusia merupakan hal yang kodrati, yang tidak boleh tidak harus 

dilaksanakan. 

Sakai sambayan ialah suatu bentuk kerja sama yang dilakukan secara kekeluargaan 

guna menciptakan kerja sama sesakaian (tolong menolong) serta sesambaian 

(bergotong royong) dalam menghadapi pekerjaan yang berat. Sakai sambayan ini 

dapat dilakukan oleh seseorang baik dalam bentuk gotong royong tenaga maupun 

dalam bentuk dana. Sakai sambayan biasanya berlaku pada kegiatan pertanian 

(menanam, memanen) ataupun dalam melaksanakan pesta perkawinan adat maupun 

acara yang lainnya (Sitorus, 1996). 

Sakai sambayan yang diartikan sebagai suka membantu atau gotong royong kepada 

sesama menunjukkan adanya rasa partisipasi dan solidaritas yang tinggi terhadap 

lingkungan sosial. Ulun Lampung akan lebih terpandang apabila ia ikut andil dalam 

kegiatan sosial kemasyarakatan, dengan begitu maka akan menggambarkan sikap 

toleransi kebersamaan, sehingga seseorang akan memberikan apa saja secara sukarela 

baik berupa material maupun jasa, yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain 

(Farida, 2015). 

 

Sakai Sambayan ulun Lampung terdiri dari dua yaitu: 

1. Sakai sambayan adat lampung Pepadun 

Sakai sambayan dalam masyarakat Lampung merupakan prinsip hidup yang harus 

dilaksanakan misalnya yaitu saling membantu dan gotong royong untuk 

menghasilkan tujuan. Sakai sambayan ini dapat berupa sesuatu materi maupun 

jasa dengan tidak mengharapkan imbalan. Nilai-nilai yang terdapat di dalam sakai  
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sambayan yaitu nilai kebersamaan, kesetiakawanan, keikhlasan, dan gotong 

royong.Nurdin Sah Rajo dalam (Bangsawan, 2017) mengemukakan bahwa sakai 

sambayan bagi masyarakat pepadun di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang 

Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, ialah sebagai pedoman hidup 

bermasyarakat Lampung yang mana suatu keharusan saling membantu kegiatan-

kegiatan adat istiadat dan kegiatan pernikahan dan lain-lain pada umumnya 

dimana masyarakat Lampung akan merasa malu jika mereka tidak bisa 

memberikan sumbangsih tenaga, pikiran, maupun materi. 

 

2. Sakai sambayan adat Lampung Saibatin 

Sakai sambayan  yaitu saling bekerjasama dan tolong menolong, pada prinsipnya 

sakai sambayan merupakan bentuk perwujudan sikap partisipasi dan solidaritas 

terhadap sesama dalam kegiatan sosial. Dalam hakikatnya sakai sambayan 

merupakan hal yang penting dan masyarakat Lampung memiliki prinsip yaitu 

lebih baik mendahulukan kepentingan sosial daripada kepentingan diri sendiri. 

Sakai sambayan pada hakikatnya merupakan rasa partisipasi dan solidaritas tinggi 

yang pada umumnya ditunjukkan dalam bentuk kegiatan sosial. Sebagai 

masyarakat etnis Lampung akan merasa kurang terpandang apabila tidak mampu 

ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan, maka dapat terlihat bagaimana 

pentingnya peran masyarakat bagi eksistensi orang Lampung. Bentuk partisipasi 

merupakan penggambaran sikap toleransi kebersamaan, sehingga seseorang akan 

memberikan apapun secara sukarela dan memiliki nilai manfaat bagi seseorang 

atau anggota masyarakat yang membutuhkan. Sakai sambayan tidak hanya 

terbatas pada sesuatu yang bersifat materi saja, namun juga dalam arti moril yang 

berupa sumbangan pikiran ataupun sebagainya (Muchtar, 2009). 

 

Sakai sambayan, meliputi berbagai definisi yang luas yaitu gotong royong, tolong 

menolong. Gotong royong tolong menolong  biasanya berkaitan dengan persoalan 

kehidupan individu dalam masyarakat secara pribadi dalam kaitannya dengan 

pranata sosial yang berlaku. mereka melakukan kegiatan kerja sama berkaitan 

dengan kehidupan individu lainnya, seperti dalam membangun rumah,  
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pertanian dan perkawinan. Sistem gotong royong merupakan organisasi sosial 

yang memiliki unsur kerja sama diantara anggota kelompok masyarakat. 

Koentjaraningrat  dalam Rostiyati (2012) mengemukakan bahwa kerja sama 

timbul apabila orang mempunyai kepentingan yang sama dan adanya organisasi 

atau orang-orang yang mengorganisasikan. Bentuk kerja sama tradisional tersebut 

dikenal dengan istilah gotong royong, yang berarti sebagai bentuk kerja sama 

untuk mencapai tujuan tertentu dengan asas timbal balik guna mewujudkan adanya 

keteraturan sosial dalam masyarakat, baik yang dilandasi spontanitas, pamrih 

pribadi, atau karena memenuhi kewajiban sosial. Hal ini berkaitan dengan sifat 

manusia yang disebut sebagai makhluk sosial, yang berarti manusia tidak dapat 

hidup tanpa berkelompok. 

 

A. Fungsi dan Makna Sakai Sambayan Bagi Masyarakat Lampung 

Sakai sambayan merupakan komponen dari falsafah hidup etnis Lampung (Piil 

Pesenggiri). Sakai Sambayan merupakan bentuk nilai dan norma sosial untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sosial masyarakat, sakai sambayan memiliki fungsi 

sebagai pengatur sikap perilaku masyarakat agar mewujudkan nilai-nilai sosial 

yang diwujudkan dalam bentuk saling  

tolong menolong, kerjasama dalam kegiatan kemasyarakatan yang tidak terbatas 

dalam kelompok internal etnis, melainkan diperuntukkan kepada semua warga 

tanpa melihat latar belakang etnis, budaya, ataupun agama. Fungsi sakai 

Sambayan bagi masyarakat Lampung untuk meningkatkan nilai-nilai sosial seperti 

meningkatkan rasa kebersamaan, kesatuan, solidaritas, kerjasama antar sesama 

masyarakat. Sakai Sambayan hakikatnya adalah dapat saling tolong menolong, 

gotong royong, bahu membahu, dengan menjunjung tinggi semangat saling 

menghargai, dan saling peduli satu dengan yang lainnya (Adbulsyani, 2020). 
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B. Kedudukan sakai sambayan bagi masyarakat Lampung  

 

1. Sakai Sambayan bagi masyarakat etnis Lampung Saibatin, kedudukan prinsip 

nilai-nilai yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat adat Lampung 

sejak lama dan memiliki arti sosiologis yang sangat penting bagi masyarakat 

Lampung. Fungsi utama ialah mampu menjadi sarana, yang dapat 

menghubungkan antara si kaya dan si miskin, sakai sambayan mampu 

digunakan untuk menghapuskan jurang pemisah perbedaan, kelas-kelas sosial, 

dan masyarakat (Hadikusama, 1996). 

 

2. Sakai sambayan bagi masyarakat etnis Lampung Pepadun, sebagai kedudukan 

prinsip nilai pedoman masyarakat Lampung dalam kegiatan kemasyarakatan, 

dan fungsi sakai sambayan bagi masyarakat Lampung dapat dimanfaatkan 

untuk melahirkan konsep keadilan sosial yang benar-benar berakar dalam 

kehidupan masyarakat sebagai sosialisasi bersama untuk pencegahan terjadinya 

konflik suku, agama, dll (Hadikusama, 1996). 

 

C.  Nilai Yang Terkandung dalam Sakai Sambayan 

Sakai sambayan merupakan salah satu komponen dari falsafah hidup masyarakat 

etnis Lampung (Piil Pesenggiri). Sakai sambayan dapat disebut sebagai suatu 

wujud dari nilai-nilai yang terdapat pada pedoman  hidup etnis Lampung. 

Perilaku partisipasi yang diikuti masyarakat menggambarkan adanya sikap 

toleransi, kebersamaan, sehingga seseorang akan memberikan apa yang 

dimilikinya secara sukarela apabila pemberian tersebut memiliki nilai manfaat 

bagi orang atau anggota masyarakat yang membutuhkan (Ariyani, 2015). 

Sakai sambayan adalah salah satu unsur dalam falsafah hidup ulun Lampung 

yang memiliki nilai unsur yang baik, sangat diperlukan dalam hubungan sosial. 

Sakai sambayan yang memiliki arti tolong menolong dan gotong royong secara 

lebih luas dimaknai memahami arti kebersamaan atau dalam bahasa Jawa disebut 

Guyub. Tolong menolong merupakan arti dari kata sakai sambayan  dan khepot  
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delom mufakat, adapun kata sakai sambayan lebih tepat diartikan bersatu dan 

mufakat. Sakai sambayan merupakan sebutan untuk Lampung Pepadun dan 

khepot delom mufakat sebutan bagi Lampung Saibatin. Sikap tolong menolong 

menurut sakai sambayan memiliki makna yang berarti kerjasama yang saling 

menguntungkan. Sedangkan makna tolong menolong dalam versi adat saibatin 

khepot delom mufakat yang memiliki makna yang jelas yaitu untuk menjaga 

persatuan dan kesatuan (Syahputra, 2020). 

 

2.1.2. Begawi Adat Lampung 

A. Definisi Begawi 

Ulun Lampung pada dasarnya dibedakan atas dua golongan yaitu masyarakat 

Pepadun dan masyarakat Saibatin. Begawi atau Cakak Pepadun merupakan 

peristiwa pelantikan Penyimbang  menurut adat istiadat masyarakat Lampung 

Pepadun, yaitu gawi adat yang wajib dilaksanakan bagi seorang yang akan 

berhak memperoleh pangkat atau kedudukan sebagai Penyimbang yang 

dilakukan oleh lembaga perwatin adat Pepadun adalah suatu benda berupa 

bangku yang terbuat dari bahan kayu yang merupakan lambang dan tingkatan 

kedudukan dalam masyarakat mengenai suatu keluarga keturunan. Upacara 

Begawi merupakan suatu budaya yang dilakukan oleh etnis Lampung guna 

mengambil gelar. Maka Begawi Cakak Pepadun, merupakan suatu kegiatan 

kebudayaan masyarakat etnis Lampung Pepadun  dalam pengambilan gelar 

guna melestarikan nilai-nilai kebudayaan Lampung (Basri, 2018). 

 

B. Makna Begawi Adat Lampung 

Begawi merupakan salah satu kebudayaan etnis Lampung dengan tujuan 

untuk mendapatkan gelar. Pemberian gelar memiliki kedudukan yang 

istimewa dalam upacara adat, dan dapat mempengaruhi kedudukan seseorang 

dalam adat (Kholifatun, 2017). 
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Makna diselenggarakannya Begawi Adat Cakak Pepadun ialah : 

1. Penghormatan dan status sosial masyarakat dalam upacara adat  

Pemberian gelar atau upacara Begawi memiliki kedudukan yang khusus 

dalam sebuah upacara adat. Masyarakat etnis Lampung yang telah 

memiliki gelar akan mendapatkan status sosial yang lebih tinggi 

kedudukannya dibandingkan dengan seseorang yang belum melaksanakan 

Begawi (pengambilan gelar). 

2. Pengaturan relasi dalam kekerabatan 

Kekerabatan merupakan unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga 

yang memiliki hubungan darah atau hubungan pernikahan. Prinsip 

keturunan yang dianut etnis Lampung ialah anak laki-laki tertua dari 

keturunan yang lebih tua menjadi pemimpin dan bertanggung jawab 

mengatur anggota kerabatnya. Hal ini juga berlaku untuk penunjukkan 

sebagai penyimbang adat. Pemanggilan gelar di dalam kehidupan sehari-

hari ialah untuk menunjukkan rasa hormat dan menghargai atas gelar yang 

didapatkan. 

3. Pelestarian Budaya 

Tradisi pemberian gelar atau bejuluk beadek  ialah adat istiadat yang 

dilakukan oleh masyarakat etnis Lampung  Pepadun  sebagai bentuk wujud 

melestarikan warisan para leluhur yang memiliki beragam makna.  

C. Syarat Pengambilan Gelar Dalam Upacara Begawi  

Pengambilan Gelar memiliki beberapa syarat diantaranya yaitu: 

a. Penyetujuan dari lembaga perwatin adat dan para penyimbang 

b. Terpenuhinya syarat Begawi yaitu membuat sesat adat (tempat 

pelaksanaan Begawi), lunjuk (Batang pinang) yang berisi Tapis  

Lampung, bahan Kebaya, sinjang dan alat perabot rumah tangga yang akan 

dipanjat pada saat acara Begawi sebagai acara hiburan bagi orang-orang 

yang sudah lelah bekerja dalam pelaksanaan Begawi, serta menyiapkan 

duit 
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c. Memotong dua ekor kerbau untuk mendapatkan gelar suttan dan seekor 

kerbau untuk mendapatkan gelar pangiran 

d. Melakukan prosesi Begawi (Wati, 2019). 

D. Upacara Begawi Adat Lampung 

Upacara Begawi Cakak Pepadun merupakan upaya yang dilakukan oleh 

masyarakat etnis Lampung untuk meningkatkan status adat, dengan cara 

melakukan Cakak Pepadun dari status terendah hingga status yang tertinggi, 

dari gelar Rateu, rajo, tuan, pengiran, dan suttan. Upacara Begawi Adat 

Cakak Pepadun merupakan sebuah upacara Masa Peralihan yaitu Peralihan 

dari gelar terendah kepada gelar tertinggi, dari gelar Rateu, rajo, tuan, 

pengiran dan suttan.. Untuk itu diadakan upacara yang berkaitan dengan 

peralihan fase perjalanan hidup seseorang sekaligus pengumuman kepada 

masyarakat luas (adat) mengenai keberadaan gelar seseorang. Selain berkaitan 

dengan filosofi, arti simbolis Upacara Adat Begawi merupakan sarana 

komunikasi antara kelompok kerabat, kelompok teman dan antar kelompok 

masyarakat luas yang terikat dalam kekerabatan akibat dari terjadinya 

perkawinan.  

Kegiatan upacara Begawi Adat tidak hanya dapat dilakukan oleh suku 

Lampung Pepadun saja melainkan suku lain pun dapat melakukan Begawi 

Cakak Pepadun dengan syarat suku yang akan Cakak Pepadun ia diangkat 

(masukkan) dalam adat oleh salah seorang adat suku pepadun Lampung 

tersebut, maka dengan begitu suku tersebut dapat melaksanan Begawi Cakak 

Pepadun. Kemudian untuk melaksanakan Begawi Cakak Pepadun harus 

disetujui oleh lembaga perwatin adat dan para penyimbang. Selanjutnya telah 

memenuhi syarat Begawi yaitu membuat sesat adat (tempat pelaksanaan 

Begawi), lunjuk (Batang pinang) yang berisi Tapis Lampung, bahan kebaya,  
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sinjang dan alat perabot rumah tangga yang akan di panjat pada saat acara 

Begawi, sebagai acara hiburan bagi orang-orang yang sudah lelah bekerja 

dalam pelaksanaan Begawi, serta menyiapkan duit adat. memotong minimal 

satu ekor kerbau (Sarbini G.A glr tn. Paksi Mega wawancara pada 9 Juni 

2022). 

a. Persiapan 

Pada upacara Begawi diperlukan adanya persiapan guna 

menyempurnakan upacara, diantaranya yang diperlukan adalah (Wati, 

2019) : 

a. Upacara gawi dapat dilakukan ditempat pria maupun wanita 

b. Para penyimbang di kedua belah pihak di tempat masing-masing 

mengadakan pertemuan atau bermusyawarah untuk mengatur persiapan-

persiapan selanjutnya 

c. Persiapan yang harus dilakukan oleh pihak keluarga menghanai/pria 

adalah menyiapkan semua perlengkapan adat dan upacara untuk ngakuk 

manjau (mengambil mempelai wanita) dan Begawi turun di Way dan 

Cakak Pepadun. 

d. Di tempat pihak mulei/wanita, para Penyimbang mempersiapkan untuk 

menerima mempelai pria dan rombongannya serta melepas anak mulei 

yang akan diambil pihak menghanai gawi Ngebekas majau serta 

mempersiapkan barang-barang bawaan atau sesan. 

 

b. Pelaksanaan Begawi Cakak Pepadun 

1. Tahap Pertama 

a. Upacara merwatin yaitu menyerahkan perserahan segeh (tempat sirih) 

yang berisikan galang silya (uang sidang) dan penyutenan atau rokok. 

upacara ini disertai  dengan acara pemotongan kerbau untuk para 

penyimbang. 

b. Ngakuk manjau (Hibal Serbo/Bumbung Aji), yaitu rombongan 

penyimbang pria menuju ke tempat mempelai wanita 
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c. Pengaturan dan pemberangkatan arak-arakan dengan ditandai tembakan 

dan diiringi dengan tabuhan-tabuhan serta pencak. 

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

berdialog yang dibatasi oleh Appeng (rintangan atau tali pengikat 

sanggar). 

e. Didalam sesat secara resmi para penyimbang dan pihak mempelai pria 

menyerahkan seluruh barang-barang bawaan kepada para Penyimbang 

mempelai wanita. 

f. Acara temu (perkawinan menurut adat Lampung) atau Patcah Aji oleh 

tumalo Anow (istri para penyimbang) dan dirangkaikan dengan acara 

Musek, yaitu menyuapi kedua mempelai. 

g. Acara ngebekas, yaitu orang tua atau ketua perwatin adat dan pihak 

mempelai wanita kepada ketua perwatin adat pihak mempelai pria. 

 

2. Tahap Kedua 

a. Di tempat mempelai pria adalah memberi judul perkawinan yaitu 

musyawarah para penyimbang untuk memberikan batasan acara 

perkawinan, apakah sampai pada acara Turun Duway (turun mandi) atau 

sampai acara Cakak Pepadun (penobatan pengantin sebagai 

Penyimabang). 

b. Penyampaian undangan atau ulaman adata berisi dodol , kue, dan uang 

dibungkus dengan Timpak tangan atau kain seribu kepada setiap marga 

melalui adat. 

 

3. Tahap Ketiga 

a. Upacara Turun Duway di Patcah Aji 

b. Kedua mempelai diiringi Tumalo Anow (orang tua mempelai) Lebow 

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

penyimbang menuju tempat upacara 

c. Acara pertemuan kedua jempol kaki 

d. Acara Musek, yaitu kedua mempelai di suapi penganan oleh Batang 

Pangkal, Lebow, Kelamo, Benulung, dan Tumalo Anow 
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e. Pembagian uang atau penyetujuan kepada seluruh penyimbang 

f. Upacara inai adek (pemberian gelar) 

g. Penyampaian pepaccur atau nasihat 

h. Upacara pemberian selamat sambil menyerahkan uang penyalinan. 

4. Tahap keempat 

a. Acara cangget, yaitu tarian adat cangget Pepadun pada malam hari 

b. Upacara Cakak Pepadun didahului dengan iringan calon penyimbang 

menuju sesat dengan mengendarai jepano yang diringi oleh 

Penyimbang, Tumalo Anow, Lebow Kelamo, Mengiyan dan Mirul. 

c. Acara tari Ngingel (Ngingel Mepadun) 

d. Calon Penyimbang didudukkan di atas Pepadun dan diumumkan diatas 

pepadun dan diumumkan gelar tertinggi serta kedudukan dalam adat 

(Basri, dkk, 2018). 

 

E. Prosesi Begawi Di Tiyuh Karta 

Berdasarkan wawancara dengan Sarbini G.A glr tn. Paksi Mega, pada 

Tiyuh Karta dalam menjalankan Begawi adat cakak Pepadun terdapat 

penggunaan pakian-pakaian adat yang digunakan untuk perempuan 

menggunakan sarung, tapis, memakai penutup kepala (kanduk), sedangkan 

laki-laki memakai celana hitam panjang, sarung, kopiah, untuk yang akan 

cakak pepadun mereka akan menggunakan baju serba putih polos,  pada 

waktu cakak pepadun, sedangkan dalam kegiatan seperti turun duwai 

mereka akan menggunakan sarung, tapis dan siger. dalam pelaksanaan 

Begawi Cakak Pepadun baik di Tiyuh atau Kabupaten secara umum 

pelaksanaannya sama hanya terdapat perbedaan sedikit dalam penamaan 

pada tahapan-tahapan Begawi Cakak Pepadun. Berikut tahapan-tahapan 

Begawi Cakak Pepadun pada Tiyuh Karta : 
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1. Pepung Marga (sidang marga)  

Adat kebiasaan masyarakat Lampung termasuk juga pada Tiyuh Karta bila 

akan mengadakan hajatan, mereka mengundang prowatin untuk 

melaksanakan pepung marga (sidang marga), mencari penanggung jawab 

dalam acara Begawi (pangan tohow) agar upacara adat dapat berjalan 

dengan baik maka pangan tohow bertanggung jawab atas semua kegiatan 

yang akan di rencanakan dalam acara Begawi. Pepung marga itu 

membicarakan dau-dau pengajian (uang adat) dan menentukan hari yang 

akan dilaksanakan. Dalam hal ini biaya yang harus di keluarkan meliputi 

uang sidang yang disebut dengan galang silo yang besarnya telah di 

tetapkan oleh adat serta memotong hewan sapi/ kerbau untuk menjamu 

para penyimbang beserta undangan (Martiara, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 1. Peppung Tiyuh dan Pepung Marga 

Sumber gambar 1. Dokumen pribadi Ibu Hj. Rumayah 

(glr. Suttan Sang Raja Segri) 
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Gambar 2. Pemotongan kerbau saat Peppung 

Sumber gambar 2. Dokumen pribadi Bpk. Hermansyah Lambung 

(glr. Suttan Sang Ratu Raja) 

 

 

2. Ebal Serbo  

Ebal serbo adalah yaitu rombongan pria Penyimbang menuju ketempat 

mempelai wanita. Ebal serbo ini merupakan cara mengambil gadis 

dalam tata cara tertinggi dalam adat lampung pepadun maka pihak laki-

laki menjemput pihak perempuan di rumah adat, kemudian dari pihak 

pengantin laki-laki memiliki juru bicaranya istilah juru bicara itu di 

sebut bebakheb. dari pihak perempuan juga ada bebakhep. adat ittar ibal 

serbo tersebut diawali dengan upacara penyambutan pengantin pria 

untuk kemudian dilaksanakan kegiatan penerimaan (Sesumbahan) 

dilanjutkan dengan kegiatan tari tigel besabaian (tari adat antar besan) 

yang dimaksudkan telah dicapai kata sepakat antar kedua besan atas 

rencana perkawinan putra-putri mereka. Pelaksanaan ittar tersebut  
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berakhir dengan dilepasnya pengantin wanita oleh keluarga besarnya 

dengan prosesi adat ittar ibal serbo dari kediamannya  pengantin wanita 

ke kediaman pengantin pria (Ali Ahmad wawancara pada tanggal 22 

Mei 2022).   

 

Gambar 3. Ebal Serbo ( Rombongan pengantin pria menuju 

Ketempat mempelai wanita) 

Sumber gambar 3.Dokumen pribadi Bpk. Hermansyah Lambung 

(glr. Suttan Sang Ratu Raja) 

        

Gambar 4. Ebal Serbo ( tari tigel) 

Sumber gambar 4. Dokumen pribadi Bpk. Hermansyah Lambung 

(glr. Suttan Sang Ratu Raja) 
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Gambar 5. Ebal Serbo ( pelepasan pengantin perempuan menuju ke tempat  

pengantin laki-laki) 

Sumber gambar 5. Dokumen pribadi Ibu Hj. Rumayah (glr. Suttan Sang Raja Segri) 

 

 

3. Anjau-Anjauan 

pada tahapan ini sanak saudara pemilik hajat baik dekat ataupun jauh 

akan diberitahukan olehnya dengan cara uleman atau mengundang 

sehingga dalam proses tersebut konsepnya sudah diberitahukan untuk 

dapat hadir pada upacara Cakak Pepadun, sehingga sanak saudara atau 

kerabat baik dekat maupun jauh akan berkumpul untuk menghadiri 

Cakak Pepadun, guna menjalin silaturahmi serta mensukseskan upacara 

Cakak Pepadun (Sarbini G.A glr tn. Paksi Mega wawancara pada 

tanggal 9 Juni 2022). 
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Gambar 6. Anjau-anjau 

Sumber gambar 6. Dokumen pribadi Ibu Hj. Rumayah 

(glr. Suttan Sang Raja Segri) 

 

 

4. Cangget Rerayahan 

Cangget Rayahan merupakan pertemuan bujang dan gadis serta 

penyimbang perwatin (pemangku adat) dalam rangka mempersiapkan 

atau belajar menari sebagai persiapan cangget agung. pelaksanaan 

Cangget Rayahan juga di lengkapi dengan kesenian khas dari 

masyarakat Lampung pepadun, yakni dikir  

(seni  bernuansa islam dan berbahasa campuran arab dan daerah dalam 

berbalas pantun). Dikir sendiri bertujuan untuk menghibur tamu 

undangan dalam rangka Begawi. Kemudian dilanjutkan dengan hiburan 

klasik Lampung yang dibawakan oleh bujang gadis anak penyimbang 

adat (Ali Ahmad wawancara pada tanggal 22 Mei 2022).   
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Gambar 7. Cangget Rerayahan 

Sumber gambar 7. Dokumen pribadi Bpk. Hermansyah Lambung 

(glr. Suttan Sang Ratu Jayo) 

 

 

5. Cangget Agung 

Cangget merupakan prosesi adat yang melibatkan pemuda pemudi atau 

bujang gadis, berupa tari-tarian adat yang urutannya tari penglaku, 

penglaku bapak-bapak, penglaku bujang, dan penglaku gadis. kemudian 

tari untuk pengantin perempuan namanya tari pilangan dia menari dan 

dikelilingi oleh para panitia wanita yaitu penglaku gadis. Kemudian gadis-

gadis yang ikut menari di pulangkan kerumah untuk berganti 

menggunakan pakaian biasa dan kembali lagi ke tempat cangget 

kegiatannya ngediaw yaitu pantun bersaut antara bujang dan gadis tetapi 

mereka ada pemandunya dilakukan sampai menjelang subuh (Sarbini G.A 

glr tn. Paksi Mega wawancara pada tanggal 9 Juni 2022). 
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Gambar 8. Cangget Agung 

Sumber gambar 8. Dokumen pribadi Ibu Hj. Rumayah 

(glr. Suttan Sang Raja Segri) 

 

 

6. Pelaksanaan Turun Diway (Turun Air) 

Pelaksanaan Turun Diway sama seperti Begawi Cakak Pepadun yaitu 

sama-sama memotong kerbau. Hanya satu yang membedakannya, dalam 

Begawi Cakak Pepadun semuanya serba lengkap baik dari segi 

perlengkapan maupun pelaksanaanya. Proses pelaksanaan turun diwai 

diawali dengan pemukulan canang oleh penglakuw gawi atau protokol 

kemudian mengumumkan bahwa upacara Turun Diwai dimulai, maka 

mempelai diiringi tuwalaw anau (orang tua mempelai), lebaw kelamo 

(paman mempelai), benulung (kakak mempelai) dan penyimbang-

penyimbang yang hadir. Acara ini sendiri dilakukan selesai dzuhur atau 

kurang lebih jam 12 siang.  
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Keluarga mempelai berjalan beriringiringan dengan memegang pedang 

yang digantungi kibuk uluw uwo atau kendi khas Lampung, bibit 

kelapa, alat matok atau alat tenun, gulungan benang, padi dan 

buahbuahan yang disiapkan oleh batangan atau orang tua mempelai, 

berjalan dari patcah aji menuju masjid untuk menjemput pengantin 

wanita kemudian kembali berjalan menuju patcah aji. Mengian 

(pengantin pria) dan manjuw (pengantin wanita) duduk berdampingan 

kemudian melakukan igel serah terimo berupa tombak kemudian 

melakukan sujud selamat, kemudian pengantin wanita naik ke patcah aji 

selanjutnya igel kembali pengantin pria dilanjutkan rundingan dari 

tokoh-tokoh penyimbang dan pengantin pria melakukan sujud kilui 

selamat dengan kelamo dan menyusul pengantin wanita naik ke patcah 

aji. Masing-masing berpakaian kebesaran bagai “Raja” dan “Ratu” 

didampingi oleh batang tuwalaw anau, lebuw kelamo, benulung dan sai 

tuha- tuha atau para tetua keluarga. Selanjutnya canang ditabuh 

kembali, penglakuw gawi mengumumkan upacara patcah aji dimulai. 

Jempol kaki dan ibu jari kedua mempelai dipertemukan di atas kepala 

kerbau, dipandu oleh salah satu wakil keluarga, lebaw kelamo, bunulung 

dan batang pangkal.  

Setelah upacara pertemuan kaki jempol kedua mempelai selesai 

dilanjutkan dengan acara musek, dalam upacara musek ini, kedua 

mempelai disuapi panganan mie atau nasi yang dilakukan oleh batang 

pangkal, lebaw kelamo, dan benulung, diteruskan oleh tuwalau anau 

yang berada di patcah haji setelah upacara turun duwai selesai. 

Pembagian uang atau penyujutan diberikan kepada seluruh penyimbang 

yang berada di patcah aji. Canang ditabuh, penglakuw gawi 

memberitahukan bahwa upacara inai adek atau pemberian gelar dimulai. 

Kemudian pemberian gelar dimulai. Kemudian lebaw kelamo, benulung, 

batang pangkal dan para penyimbang menuju ke patcah aji untuk 

memberikan gelar kepada kedua mempelai. Tahap akhir atau 

penyelesaian kegiatan turun duwai Pada kegiatan akhir turun duwai,  
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yaitu memberikan sebuah nasihat dan pantun untuk kedua mempelai, 

pantun dan nasehat. Mereka turun ke sungai atau kali untuk mencuci 

kaki, membersihkan diri dan juga berwudhu pada era saat ini dan untuk 

mempersingkat waktu, masyarkat Tiyuh karta tidak lagi melakukannya 

di sungai atau kali melainkan mereka merendamkan kakinya kedalam 

bak air yang telah disediakan dan diusap-usapkan air tersebut pada 

kedua belah kakinya, Kemudian duduk di atas paccah aji dan menginjak 

kepala kerbau. Maksud dari turun diway ini agar suttan yang akan di 

nobatkan bersih lahir batin dari semua kotoran yang terdapat di dalam 

diri dan hilang terbawa air. Dan menginjakan kaki diatas kepala kerbau 

bahwa hawa-hawa binatang yang ada di dalaam diri manusia harus 

dihilangkan sehingga tidak menghambat perjalanan rohaninya ketika 

berumah tangga (Hermasnyah lambung glr. Suttan Sang Ratu Raja 

wawancara pada tanggal 22 Mei 2022). 
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Gambar 9. Turun Diwai 

Sumber gambar 9.  Dokumen pribadi Ibu Hj. Rumayah 

(glr. Suttan Sang Raja Segri) 

 

 

7. Tigel Tari (menari)  

Adat kebiasaan masyarakat Lampung Pepadun terutama pada Tiyuh Karta 

jika diadakan pelaksanaan Begawi, mereka mengadakan Tigel tari. Tigel 

tari dibagi menjadi beberapa kelompok, tigel punyimbang, tigel karib 

kerabat dan tigel bujang gadis.Mereka menari menurut kelompokya 

masing-masing (Ali Saleh glr. Mangkubumi wawancara pada tanggal 22 

Mei 2022). 

 

Gambar 10. Tari Tigel 

Sumber gambar 10. Dokumen pribadi Bpk. Hermansyah Lambung 

(glr. Suttan Sang Ratu Raja) 
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8. Cakak Pepadun  

Pelaksanaan Cakak Pepadun dilaksanakan pada pagi hari pukul 08.00 

WIB sampai acara selesai. Apabila akan Cakak Pepadun/ angkat nama 

berpangkat marga maka pakaiannya serba putih memakai payung putih, 

burung garuda diletakkan di atas pepadun, payung gerebek diletakkan 

dekat dengan payung putih, penyiku kanan, penyiku kiri dan penenggau 

mengiring ke atas pepadun lalu duduk dan sultan menginjakkan kaki 

kerbau, mereka berdua dikelilingi oleh kain putih yang disebut lawang 

kuri adalah pembatas tempat duduk suttan, bagi para prowatin 

berembuk membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan acara Begawi 

tentang biaya-biaya (Pepadun), nama dan gelar yang wajib disandang 

calon punyimbang setelah selesai pangan toho dan prowatin 

mengumumkan gelar sambil diselingi bunyi tetabuhan canang. Setelah 

selesai menunjuk salah satu wanita untuk berpakuh (memukul dahi 

dengan gagang kunci untuk adek sebagai nama panggilan saudara 

terdekat, lalu punyimbang yang telah dinobatkan di panggo (diangkat) 

naik diatas nampan kuning oleh penyiku, untuk memberikan petuah-

petuah kepada pengikutnya baik bersifat agama maupun aqidah dan 

dilanjutkan dengan menyaliman ucapan selamat atau baiah 

(Hermasnyah lambung glr. Suttan Sang Ratu Raja wawancara pada 

tanggal 22 Mei 2022). 
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Gambar 11. Cakak Pepadun 

Sumber gambar 11. Dokumen pribadi Bpk. 

Hermansyah Lambung(glr. Suttan Sang Ratu Jayo) 

 

Tolong menolong atau gotong royong berhubungan dengan kehidupan sosial dalam 

bermasyarakat. Kegiatan yang memerlukan adanya bantuan seperti saling tolong 

menolong, bergotong royong biasanya dilakukan dalam bentuk kegiatan membuat 

rumah, pertanian, dan perkawinan. Sejatinya manusia merupakan makhluk sosial 

yang berarti tidak dapat hidup sendiri. Begitupun etnis Lampung,  masyarakat etnis 

Lampung dalam kehidupan kebudayaan pun memerlukan adanya bantuan dari 

individu lainnya misalnya dalam melaksanakan upacara adat Begawi (upacara 

pemberian gelar). Rangkaian acara dalam Begawi yang beragam mengakibatkan 

membutuhkan bantuan individu lainnya yang dapat disebut dengan sakai sambayan. 

Dalam sakai sambayan memiliki nilai-nilai sosial didalamnya yang dapat 

membentuk pranata sosial yang baik. 

2.2. Penelitiaan Yang Relevan 

Penelitian yang terdahulu dan relevan bertujuan untuk mendapatkan bahan 

perbandingan. Peneliti mencari penelitian yang terdahulu dan masih memiliki kaitan, 

serta untuk menghindari adanya pandangan kesamaan dengan penelitian ini. 

Demikian peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai 

berikut : 
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1. Ani Rostiyati (Jurnal, 2012) jurnal Pantanjala tentang “Sakai Sambayan: Sistem 

Gotong Royong di Lampung Timur”. Dalam penelitian tersebut mengkaji tentang 

kegiatan gotong royong yang ada pada Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana 

Lampung Timur. Hasil dari penelitian tersebut ialah terdapat beragam aktivitas 

gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menyelesaikan 

suatu pekerjaan terdapat beberapa bidang sakai sambayan yang dilakukan seperti 

bidang mata pencaharian, pertanian, upacara adat, membangun rumah, jalan, 

masjid dan lain-lain. Jurnal ini juga membahas perkembangan gotong-royong yang 

mengalami penurunan yang mengakibatkan terjadinya perubahan, perubahan yang 

terjadi dikarenakan adanya perkembangan teknologi, industrialisasi, serta 

modernisasi. Adapun perbedaan penelitian yang digunakan perbedaannya yaitu 

pada penelitian ini terdapat beberapa bidang sistem sakai sambayan, sakai 

samabyan yang dibahas sedangkan dalam penelitian penulis terbatas pada sakai 

sambayan dalam Upacara Begawi Adat.sedangkan persamaannya yaitu sama-sama 

meneliti tentang sakai sambayan. 

 

2. Wanseha Fitri (Skripsi, 2019) dari Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, 

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, tentang “Nilai Ta’awun Dalam Tradisi Begawi”. Dalam penelitian 

tersebut peneliti mengkaji tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi 

Begawi yang relevan dengan Al Qur’an pada masyarakat desa Way Harong dusun 

Cerita Dagang Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Hasil penelitiannya 

yaitu pada dasarnya masyarakat Lampung memiliki pedoman hidup yang disebut 

dengan piil pesenggiri yang salah satu komponennya yaitu sakai sambayan yang 

berarti tolong menolong atau gotong royong untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 

yang besar dan berat, sedangkan dalam Al Quran disebut dengan ta’awun. 

Rangkaian Begawi adat yang cukup banyak tentu membutuhkan bantuan yang 

dilakukan secara bersama-sama yaitu saling tolong menolong dan gotong royong 

begitupun di desa Way Harong dusun Cerita Dagang Kecamatan Way Lima 

Kabupaten Pesawaran. Pada penelitian tersebut peneliti hanya fokus pada tradisi 

Begawi dalam acara perkawinan. Nilai-nilai tradisi Begawi dalam perkawinan  
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masyarakat Lampung desa Way Harong dusun Cerita Dagang Kecamatan Way 

Lima Kabupaten Pesawaran sepenuhnya ijtihad masyarakat desa. Dari semua 

prosesi Begawi yang ada sebagian besar memperhatikan asas dan landasannya 

dalam Al Qur’an dan Hadist. Adapun Perbedaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan penulis yaitu objek Penelitian yang digunakan, waktu, dan lokasi 

penelitian. Sedangkan persamaan penelitiannya yaitu sama-sama meneliti tentang 

nilai-nilai tolong menolong, gotong royong dalam tradisi Upacara Begawi.  

 

3. Rozali Bangsawan (Skripsi, 2017) dari prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas 

Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tentang 

“Implementasi Sakai Sambayan dalam Pembentukan Akhlak Masyarakat di Tiyuh 

Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat”. Dalam 

penelitian tersebut peneliti mengkaji tentang pengaplikasian nilai sakai sambayan 

dalam pembentukan akhlak pada masyarakat Tiyuh Karta. Hasil penelitian 

tersebut bahwa terciptanya kontribusi positif sakai sambayan dalam pembentukan 

akhlakul karimah masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik 

Kabupaten Tulang Bawang Barat. Aktualisasi sakai sambayan terdapat pada nilai-

nilai kebersamaan, persatuan, kesatuan, sukarela, sosialisasi, kekeluargaan, tolong 

menolong, dan gotong royong.  

 

Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tidak 

menggunakan objek penelitian Tradisi Begawi. Sedangkan persamaannya yaitu 

sama-sama meneliti di tempat penelitian yang sama.Ketiga penelitian tersebut, 

memiliki garis besar yang sama yaitu sama-sama meneliti tentang nilai-nilai yang 

terkandung dalam kegiatan tolong menolong dalam sebuah tradisi masyarakat. 

Ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam membahas kegiatan sosial 

tolong menolong, gotong royong, tetapi ketiga penelitan tersebut belum meneliti 

tentang nilai-nilai sakai sambayan dalam upacara adat Begawi Lampung di Tiyuh 

Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. 
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3.1. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya 

sebagai berikut : 

Subjek Penelitian       : 

 

 

Masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang  

Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang  

Barat 

Objek Penelitian        : 

 

Nilai-Nilai Sakai Sambayan Dalam Upacara  

Adat    Begawi Lampung 

Tempat Penelitian      : 

 

Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik,                              

Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Waktu Penelitian       : 2021/2022 

 

3.2. Metode Penelitian  

Metode dari segi bahasa berasal dari dua kata yaitu “metha” yang artinya melalui 

atau melewati dan “hodas”, metha berarti melalui dan hodas berarti jalan atau cara. 

Maka dengan demikian metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau jalan yang 

harus dilalui untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam bahasa arab metode dikenal 

dengan istilah at thoriq yang berarti jalan atau cara. metode adalah cara yang 

digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan (Hamruni, 

2012).  

Secara etimologis, penelitian berasal dari dua kata yaitu re dan search. Re berarti 

kembali atau berulang-ulang dan search berarti mencari, menjelajahi, atau 

menemukan makna. Dengan demikian penelitian atau research berarti mencari 

menjelajahi atau menemukan kembali secara berulang-ulang (Danim, 2003).  

 

III. METODE PENELITIAN
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Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut  terdapat empat kata kunci yang perlu 

diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan (Sugiyono, 2013). Metode 

penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan 

tertentu cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan 

yaitu rasional, empiris, dan sistematis (Darmadi, 2013). 

 

Dari pemaparan definisi metode dan penelitian diatas maka metode penelitian dapat 

diartikan sebagai sebuah cara ilmiah yang digunakan oleh seseorang yang 

berhubungan dengan sebuah penelitian yang menggunakan langkah ilmiah dan 

sistematis untuk memecahkan sebuah masalah. Dengan memahami sebuah metode 

penelitian, maka akan lebih mudah dalam memecahkan sebuah permasalahan dan 

juga dapat mengembangkan bidang keilmuan yang digeluti. penelitian kualitatif pada 

hakikatnya adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti keadaan yang 

alamiah.  

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. 

Menurut Moloeng (2009), penelitian deskriptif yaitu penelitian dengan cara 

mengumpulkan data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka 

merupakan suatu jenis pengumpulan data kualitatif deskriptif. Penelitian ini 

dilakukan guna mengetahui Implementasi Sakai Sambayan Dalam Upacara Begawi 

Adat Lampung Pada Masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik 

Kabupaten Tulang Bawang Barat. 
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3.3. Sumber Data 

sumber data sebagai sumber sejarah yang memiliki arti yaitu segala sesuatu yang 

langsung atau tidak langsung menceritakan tentang sesuatu kenyataan atau kegiatan 

manusia pada masa lalu (Sjamsuddin, 1996). Adapun jenis-jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu: 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang berasal dari informan atau 

narasumber  langsung  yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat 

lainnya. Sumber data primer ini dilakukan dengan mewawancarai dan melakukan 

observasi terhadap warga masyarakat Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang 

Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan diperkuat dengan pihak-pihak 

terkait. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder menurut (Sugiyono, 2008) ialah “sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Sumber data sekunder yang 

digunakan berasal dari beberapa referensi, buku, majalah, koran, jurnal, dan 

sebagainya yang relevan. Sumber data sekunder berasal daru foto-foto dan profil 

desa dari pemerintah Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten 

Tulang Bawang Barat. 

 

3.4.  Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Morris dalam Hasana (2016), mengatakan bahwa observasi sebagai aktivitas 

mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya 

dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain. Lebih lanjut dikatakan bahwa observasi 

merupakan kumpulan kesan tentang dunia sekitar berdasarkan semua 

kemampuan daya tangkap panca indera manusia. Observasi menjadi lebih 

memiliki nilai jika observer mendapatkan bukti-bukti seperti foto pada situs studi 

kasus guna memperkuat penelitian. 
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Observasi Tidak Langsung 

Observasi tidak langsung merupakan observasi atau pengamatan yang dilakukan 

oleh peneliti yang tidak dilakukan pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang 

akan diteliti, contohnya melalui, film, rangkaian slide, ataupun rangkaian foto 

(Nurdin, 2014). 

Pada penelitian ini penulis menggunakan observasi tidak  langsung dikarenakan 

pada waktu penelitian tidak terjadi adanya pelaksanaan upacara Begawi di Tiyuh 

Karta. Hal-hal yang diobservasi yaitu untuk mengetahui Implementasi Sakai 

Sambayan Dalam Upacara Begawi Adat Lampung Pada Masyarakat Tiyuh Karta 

Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

 

b. Wawancara 

Teknik wawancara adalah salah satu teknik yang digunakan oleh peneliti dengan 

cara melontarkan pertanyaan kepada seseorang guna mendapatkan informasi atau 

keterangan tentang suatu generalisasi. 

Moloeng (1988) mengemukakan bahwa “wawancara merupakan kegiatan 

percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu 

pewawancara dan yang diwawancarai.” 

Teknik wawancara merupakan proses interaksi yang dilakukan dengan cara 

berkomunikasi oleh responden dan penanya yang berkaitan dengan penelitian. 

Responden dipilih oleh peneliti diharapkan dapat memberikan informasi atau 

penjelasan tentang hal-hal yang dianggap diketahui oleh responden.Wawancara 

adalah cara yang dilakukan untuk mendapatkan data, dan merupakan metode 

dalam penelitian yang dilakukan dengan proses tanya jawab lisan antara dua 

orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, 

pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu objek (Soegijono,1993:18).  
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Pada tahap wawancara peneliti dapat mengajukan pertanyaan kepada informan 

atau narasumber yang berkaitan dengan studi kasus penelitian. Wawancara ini 

ditujukan kepada Tokoh Adat Tiyuh Karta dan para sesepuh Tiyuh Karta. 

Informan yang dituju pada Tiyuh karta ini yaitu Hermansayah Lambung (Gelar 

Suttan Sang Ratu Jayo) selaku Tokoh Adat, Sarbini G.A (Gelar tn. Paksi Mega) 

selaku Tokoh Adat, Rattu Pulun Tokoh Adat, Ali Saleh (Gelar Mangkubumi), 

Suratman Ketua Muda-mudi menghanai (ketua penglaku muli menghanai). 

Tabel 1. Data Informan Penelitian di Tiyuh Karta 

 

No. Nama Umur Jenis 

Kelamin 

Tempat 

Tinggal 

Jabatan 

1. Hermansyah 

Lambung (glr. Suttan 

Sang Ratu Jayo) 

68tahun Laki-laki Tiyuh Karta Tokoh Adat/ 

Ketua 

Federasi adat 

marga empat  

2. Sarbini G.A 

(glr. tn.Paksi Mega) 

70 

tahun 

Laki-laki Tiyuh Karta Tokoh Adat 

3. Ali Saleh  

(glr. Mangkubumi) 

80 

tahun 

Laki-laki Tiyuh Karta Tokoh Adat 

4. Rattu Pulun 50 

tahun 

Laki-laki Tiyuh Karta Tokoh Adat 

5. Suratman 38 

tahun 

Laki-laki Tiyuh Karta Ketua 

Penglaku 

  Sumber : Hasil Wawancara dengan Informan 

Peneliti menganggap bahwa masyarakat Tiyuh Karta (Tokoh Adat) merupakan 

aspek utama yang berkaitan langsung dengan judul penelitian yang diambil yaitu 

mengenai Nilai-Nilai Sakai Sambayan Dalam Upacara Begawi Adat Lampung 

Pada Masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten 

Tulang Bawang Barat. 
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c. Dokumentasi 

Dokumen ialah catatan kejadian yang telah dilalui. Beberapa bentuk dari 

dokumen diantaranya yaitu, tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk 

penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari 

pencatatan sumber-sumber informasi khusus karangan/tulisan, wasiat, buku, 

undang-undang, dan sebagainya (Pebrianti, 2016). Dokumen dalam bentuk 

tulisan misalnya catatan harian sejarah kehidupan, biografi, ceritera, dan 

peraturan  kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, diantaranya yaitu foto, 

gambar hidup, sketsa dll. Sedangkan dokumen yang berbentuk karya diantaranya 

gambar, patung, film dsb (Ida, 2010).  

 

Teknik dokumentasi digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya yang dilakukan 

dengan cara menemukan sumber-sumber dokumentasi terkait dengan 

permasalahannya guna memecahkan masalah yang diangkatnya melalui 

dokumen-dokumen yang ditemukan. Studi dokumentasi ini diperlukan guna 

menguatkan analisis penelitian yang berkaitan dengan permasalahan. Peneliti 

dapat menggunakan teknik pengumpulan data ini dengan cara melihat, mencatat, 

dan mengabadikan dalam bentuk gambar untuk mendapatkan informasi terkait 

dengan Implementasi Sakai Sambayan Dalam Upacara Begawi Adat Lampung 

Pada Masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten 

Tulang Bawang Barat. 

 

d. Teknik Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan 

informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di 

perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb 

(mardalis:1999). Menurut Nazir (1988) “studi kepustakaan merupakan teknik 

pengumpulan data degan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, 

serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalh yang ingin dipecahkan” 

(Sari,2020: 43). 
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Teknik ini digunakan oleh peneliti dalam menguraikan permasalahan yang 

diangkatnya secara teoritis dengan cara membaca, mengutip, dan, menulis dari 

sumber-sumber yang didapatkan baik dari buku, catatan-catatan, maupun 

literatur pendukung lainnya. 

 

3.5. Teknik analisis data 

Analisis data kualitatif memerlukan kecermatan dalam melakukan analisa data sesuai 

dengan data yang yang dikumpulkan dan diolah sesuai dengan kaidah prosedurnya. 

Moelong mengemukakan “proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang 

sudah dituliskan dalam catatan lapangan,dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar 

foto, dan sebagainya setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, 

penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data. ”Miles & 

Hubberman menegaskan “penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai 

teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti interviu, observasi, kutipan, dan 

sari dari dokumen, catatan-catatan.” Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa teknik analisis data kualitaif ialah langkah yang dilakukan peneliti yang 

sifatnya berkesinambungan dengan titik utama pada data-data yang telah diperoleh di 

lapangan. 

Miles & Hububberman, Saldana (2014) memiliki tiga kegiatan analisis data 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Kondensasi data (data condensation) 

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di 

lapangan, catatan wawancara, dokumen-dokumen serta materi-materi empiris. 

Tahapan kondensasi data ini didapatkan oleh peneliti setelah melakukan 

wawancara dan mendapatkan data secara tertulis dari lapangan, yang kemudian 

data-data hasil wawancara diseleksi guna mendapatkan fokus penelitian yang 

dibutuhkan.  
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Pada tahap ini maka peneliti melakukan pengumpulan data-data yang berkaitan 

dengan Implementasi Sakai Sambayan Dalam Upacara Begawi Adat Lampung 

Pada Masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang 

Bawang Barat. Penulis melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh dari 

lapangan, menyeleksi data yang layak dan sesuai dengan penelitian yang di 

usungnya. 

 

2. Penyajian Data 

Merupakan sekumpulan data informasi yang disusun, sehingga memberikan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data 

kualitatif dapat berupa catatan lapangan, matriks, grafik,jaringan, ataupun bagan. 

Pada penelitian ini setelah data-data terkait Implementasi Sakai Sambayan Dalam 

Upacara Begawi Adat Lampung Pada Masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang 

Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.terkumpul dan tersusun maka 

akan dilakukan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, 

selanjutnya peneliti menyajikannya dalam bentuk tertulis atau catatan ilmiah. 

 

3. Penarikan Kesimpulan 

Merupakan upaya yang dilakukan peneliti dengan cara menginterpretasi hasil 

analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan salah satu kegiatan dalam 

konfigurasi yang utuh. Penarikan kesimpulan ini dilakukan secara kontinuitas 

semasa di lapangan. Kesimpulan penelitian yang telah dilakukan perlu diadakan 

verifikasi yaitu dengan cara menelaah keseluruhan langkah penelitian yang 

dilaksanakan, melakukan pemeriksaan data yang diperoleh di lapangan, reduksi 

data yang dikerjakan dari hasil data-data lapangan, serta simpulan sementara. 

Penarikan simpulan harus berbentuk elementer, singkat dan jelas supaya mudah 

dipahami Peneliti pada tahapan ini melakukan penarikan kesimpulan yang disertai 

dengan adanya verifikasi  data dari interpretasi data terkait dengan penelitian yang 

di usung yaitu Implementasi Sakai Sambayan Dalam Upacara Begawi Adat 

Lampung Pada Masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik 

Kabupaten Tulang Bawang Barat. 
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5.1. Simpulan  

 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang ditulis pada bab-bab diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi sakai sambayan dengan nilai-nilai 

sosial pada acara Begawi adat pada Tiyuh Karta terimplementasi dengan baik dan 

nilai sosial-nya secara keseluruhan teraplikasi walaupun tidak sepenuhnya terdapat 

pada setiap tahapan. nilai-nilai sosial yang terdapat pada acara Begawi meliputi nilai 

kebersamaan, nilai sukarela, nilai toleransi, didalamnya. Nilai-nilai ini muncul pada 

kedua tahapan utama pada upacara begawi yaitu tahap persiapan dan tahap 

pelaksanaan.  

Nilai kebersamaan pada tahap persiapan yaitu tercipta pada uleman, dalam 

membuat undangan anggota keluarga serta tokoh adat yang membantu merancang 

undangan. Acara peppung, tercipta dari berkumpulnya para penyimbang serta 

masyarakat adat yang duduk bersama di panggung sessat untuk membicaraan hal 

yang bekaiatan dengan begawi dengan di pandu oleh pangan tuho. Pada tahapan 

pelaksanaan, acara anjau-anjauan, tergambar pada sanak saudara yang berkumpul 

di kediaman pemilik hajat untuk saling silaturahmi dan membantu menyukseskan 

acara dengan dijunjung sama-sama. Acara cangget rerayahan, menciptakan  nilai 

kebersamaan dari peran muli-mekhanai dalam memeriahkan acara dengan belajar 

menari cangget untuk acara cangget agung kemudian juga bernyanyi bersama acara 

ini tetap dalam dampingan para penyimbang. Tahap cangget agung, para penglaku 

juga bujang kampung melakukan penjemputan putri penyimbang untuk menari 

penjemputan dilakukan bersama-sama dengan membunyikan gung penjemputan  

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN
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dilakukan sekitar pukul tujuh selepas maghrib sertatampak pada para tamu 

undangan yang dengan rasa senang menyaksikan pertunjukkan tariancangget yang 

dibawakan oleh muli-mekhanai. Turun diway rasa kebersamaan muncul setiap sisi 

acara ini karena acara ini membutuhkan anggota keluarga, kerabat, masyarakat adat, 

untuk menyukseskan acara untuk mengiringi calon suttan ke lunjuk/paccah aji 

sampai dinobatkan pangiran ke calon suttan. Cakak Pepadun kebersamaan tercipta 

dari acara mengan kibau bersama di sessat dengan bersama penyimbang, 

kompaknya para pemuda yang mengangkat jepano.  

Nilai toleransi yang tercipta dari pihak keluarga dan tokoh adat yang 

membantu dalam membuat uleman, sikap saling peduli dan kerjasama yang 

diciptakan oleh mereka untuk menyelesaikan uleman untuk dapat disampaikan oleh 

para penyimbang perwakilan setiap pepadunnya. Nilai toleransi pada tahapan 

persiapan tampak pada acara Pepung terlihat dari para tokoh adat dan masyarakat 

adat dalam mendiskusikan hal yang berkaitan dengan Begawi. nilai toleransi, dan 

nilai sukarela, nilai-nilai ini muncul karena di landasakan rasa saling peduli, saling 

bekerjasama, kesadaran, dan kerelaan untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan 

sehingga para muda-mudi serta para penyimbang-penyimbang, juga para kerabat 

akan saling berdatangan untuk memeriahkan acara dengan cara saling berlatih 

menari juga bernyanyi pada acara klasik Lampung yang juga di dampingi oleh para 

penyimbang. Nilai toleransi juga timbul pada tahap pelaksanaan dari para 

perwakilan pepadun yang memberikan dukungan dan tanggung jawab moral 

bersama atas penyelenggaraan kegiatan upacara Begawi yaitu dengan cara 

menurunkan muli mekhanai makai di sessat untuk melaksanakan cangget agung. 

Pada tahap uleman, anjau-anjuan, turun diway, cakak pepadun tidak muncul nilai 

kesetiakawanan.  

Nilai Sukarela pada tahap persiapan tercipta pada kegiatan Uleman  kegiatan 

penyebaran undangan yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus bujang mereka 

melakukan dengan tulus tanpa imbalan. Pada tahap pelaksanaan nilai keikhlasan 

tercipta dari kegiatan para ibu-ibu yang menyiapkan hidangan, kaum laki-laki yang 

menyiapkan peralatan dan perlengkapan Begawi. Nilai dari Cangget Rerayahan 

yaitu keikhlasan dengan menumbuhkan rasa rela untuk membantu dalam  

 



92 
 

menyukseskan dan memeriahkan acara. nilai keikhlasan ini timbul dari peran ibu-

ibu yang menyiapkan makanan,dan minuman untuk para penari, kemudian juga 

para penglaku dan bujang kampung yang melakukan penjemputan para putri 

penyimbang yang dilakukan sehabis maghrib dan pengantaran pulang setelah acara 

selesai yaitu sekitar pukul 3 pagi. Nilai keikhlasan, yang tercipta dari berkumpulnya 

anggota keluarga, dan kerabat pada acara turun diway dan cakak  dalam 

memberikan dukungan dan ikut menyukseskan acara untuk calon suttan. Pada tahap 

anjau-anjauan nilai keikhlasan tidak terdapat pada tahap ini hanya muncul nilai 

kebersamaan, dan kekeluargaan.  

  Nilai-nilai  positif  yang dapat dipetik bagi masyarakat dengan adanya kegiatan 

sakai sambayan pada ke upacara Begawi Adat mengandung nilai-nilai sosial 

diantaranya kebersamaan, kesetiakawanan, tolong-menolong, kekeluargaan dan 

keikhlasan. Artinya Nilai-nilai Sakai Sambayan dapat menumbuhkan sikap saling 

simpati dan empati untuk membantu sesama yang mengalami kesulitan dengan rasa 

yang ikhlas dengan begitu maka akan terciptanya rasa kebersamaan, kenyamanan, 

kedamaian, ketentraman, dan kasih sayang, sehingga dapat mempererat hubungan 

persaudaraan, meringankan pekerjaan dan mempercepat penyelesaian pekerjaan 

karena pekerjaan akan terasa ringan dan cepat selesai jika dilakukan secara bersama-

sama, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat Tiyuh 

Karta dan lainnya. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyampaikan saran-saran sebagai 

berikut : 

1. Diharapkan kepada masyarakat Tiyuh Karta serta masyarakat yang berada di 

Provinsi Lampung beserta masyarakatnya harus dapat memelihara prinsip 

hidup ulun Lampung  (piil pesenggiri) yang telah ada sejak zaman dahulu, 

yang mana didalamnya salah satunya terdapat unsur sakai sambayan (gotong 

royong) yang dapat selalu di implementasikan dan dilestasrikan sebagai acuan 

hidup baik secara individu ataupun bermasyarakat. 
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2. Guna menjaga kelestarian budaya adat Lampung, khususnya untuk Masyarakat 

Lampung Pepadun yang telah diwarisi tradisi Begawi oleh nenek moyang, 

maka masyarakat Lampung harus tetap melestarikannya agar budaya tersebut 

tetap terjaga dan terpelihara keasliannya serta agar tidak terjadi kepunahan 

maka harus memiliki rasa kesadaran untuk tetap menjunjung tinggi adat 

istiadat Lampung, namun tidak memaksakan kehendak. 

 

3. Supaya masyarakat Lampung tetap konsekuen melaksanakan nilai-nilai yang 

terkandung di dalam unsur sakai sambayan adat Lampung, karena dengan 

melaksanakan nilai-nilai dan prinsip hidup tersebut orang Lampung akan 

terbentuk masyarakat yang memiliki rasa empati, sosial yang tinggi, yang 

berakhlakul karimah dan serta menghargai antara satu sama lainnya, saling 

tolong menolong dan gotong royong demi terwujudnya kebaikan bersama. 

 

4. Bagi para peneliti selanjutnya yang merasa tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam tentang sakai sambayan dalam tradisi Begawi di Tiyuh Karta 

Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, agar 

dikaji lebih lanjut untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan 

mendapatkan data yang lebih terbaru. 
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