
II.  TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Pencarian Jodoh Muli Mekhanai

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata Pemilihan mempunyai arti proses

atau cara perbuatan memilih.  Sedangkan jodoh adalah orang yang cocok untuk

menjadi suami atau istri. Jadi pemilihan jodoh adalah proses atau cara

perbuatan untuk memilih orang yang cocok untuk dijadikan suami atau istri

atau pasangan hidup, Ahimsa Putera (1997:xxviii) menerangkan bahwa pada

kenyataannya yang masih berlaku pada daerah pedesaan adalah bahwa

perkawinan terjadi  karena kemauan orangtua atau kelompok kerabat kedua

belah pihak. “Oleh karena itu, dalam masyarakat Saibatin ditemukan dua cara

Pergaulan  dalam pemilihan jodoh yaitu dijodohkan dan tidak dijodohkan”,

(Imron, 2005:40).

Muli mekhanai memiliki arti bujang dan gadis, dengan demikian konsep

pencarian jodoh muli mekhanai dapat diartikan proses mencari atau memilih

jodoh bujang gadis Lampung  sesuai adat budaya Lampung.

a. Penjodohan

Ulun Saibatin mengenal cara perkawinan yang dijodohkan, cara

perkawinan  ini  umumnya dianut oleh para keluarga bangsawan atau
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punyimbang. Sistem penjodohannya diatur oleh kedua orangtua  dan

pimpinan-pimpinan adat  kedua marga masing-masing yan dijodohkan.

Perkawinan ini disebut ngeratu atau kawin batin. Ngeratu diartikan  bahwa

pangeran mengawinkan putera mahkota dengan perempuan dari anak

pangeran marga lain. Demikian juga dengan anak-anak punyimbang

lainnya dan hampir dapat dipastikan bahwa anak-anak tersebut telah

dipastikan jodohnya oleh pemimpin adat.  Perkawinan sistem penjodohan

itu sebenarnya merupakan suatu sikap atau cara kehati-hatian para

punyimbang untuk memilih pendamping pemimpinnya yang akan

meneruskan estafet kepunyimbangan dalam keluarga (Imron, 2005:40).

“Adapun kriteria dalam pemilihan jodoh yang ideal secara hirarki

mempertimbangkan beberapa aspek, seperti kebangsawanan,

kehartawanan, kebudimanan, gunawan atau kegunaan dalam masyarakat”,

(Imron, 2005:40).

b. Mencari jodoh sendiri

Selain dengan penjodohan ada juga yang non penjodohan yaitu “sistem

pergaulan dan perkenalan bujang-gadis untuk mencari jodoh dalam tatanan

kehidupan orang biasa, menuntut suatu perjuangan yang tidak mudah.

Pemilihan jodoh dengan non penjodohan atau mencari sendiri pada orang

Lampung Saibatin terdapat beberapa proses yaitu:pergaulan muda-mudi,

perkenalan dan tempat bertemu dan penyampaian pesan”, (Imron,

2005:63).
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1) Pergaulan Muda-mudi

Pergaulan antara bujang dan gadis pada orang Lampung diatur oleh

kepala mekhanai yang disebut bujang dan kepala muli atau enton.

2) Perkenalan dan tempat bertemu

Tempat perkenalan dan bertemu bujang gadis orang Lampung bisanya

terjadi pada saat acara yang diperuntukkan bagi bujang gadis atau yang

disebut dengan acara muli-meghanai atau sekuakhian. Adapun acara

tersebut adalah acara tanam dan panen, acara nyambai, acara berzanji

dan bediker, dan lain-lain.

Setelah bujang gadis  tersebut bertemu dan berkenalan pada acara

tersebut maka dilanjutkan dengan pertemuan yang disebut manjau.

Pengertian manjau yang sebenarnya adalah cara baertemu dan

berkunjung ke rumah gadis yang sudah dikenal dalam rangka menjalin

hubungan berumah tangga. Pada orang Lampung Saibatin ada dua cara

manjau yaitu manjau diatas dan manjau di bah.

3) Penyampaian Pesan

Setelah melalui tahapan awal menuju perkawinan, maka bujang-gadis

yang akan membentuk rumah tangga baru harus melewati tahapan

selanjutnya yaitu pemberitahuan kepada keluarganya atau dengan kata

lain menyampaikan kepada kerabatnya seperti paman, bibi, atau kerabat

mereka yang lain, yang kemudian disampaikan kepada orangtua

mereka.
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2. Konsep Orang Lampung Saibatin

Dalam masyarakat Lampung Saibatin kata ulun biasanya digunakan sebagai

pengganti kata orang atau masyarakat dan untuk menunjukkan identitas suatu

suku, untuk itu sebelum beranjak pada konsep ulun Lampung Saibatin akan

lebih baik kita mengetahi terlebih dahulu konsep masyarakat itu sendiri.

Istilah paling lazim untuk menyebut kesatuan (kolektifitas) hidup manusia

adalah masyarakat. Dalam bahasa inggris dipakai istilah society yang berasal

dari bahasa latin socius, yang berarti kawan. Istilah masyarakat sendiri berasal

dari kata Arab syaraka  yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”. Masyarakat

pada kesatuan manusia tentunya memiliki ikatan-ikatan seperti interaksi

diantara warganya, adanya ikatan adat istiadat khas Dalam kehidupannya dan

berlangsung terus menerus, adanya rasa identitas antar warganya, adanya

norma-norma atau huwkum dan aturan yang khas yang mengatur seluruh pola

perilaku warganya.

Berdasarkan uraian di atas, Koentjaraningrat (1986:146) mendefinisikan

masyarakat sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu

sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu

rasa identitas yang sama. Hal senada juga diungkapkan oleh Suprapto

(1987:137) bahwa masyarakat  adalah sekelompok manusia yang telah lama

bertempat tinggal disuatu daerah tertentu yang mempunyai aturan yang

mengatur tata hidup mereka, untuk menuju kepada tujuan yang sama.

Masyarakat yang akan diteliti disini adalah masyarakat Kecamatan kedondong.

Menurut Koentjaraningrat bahwa lahirnya masyarakat diawali dengan
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hubungan tiap-tiap individu yang hanya mencakup kaum keluarga, kerabat dan

tetangga dekat saja yang menjadi satu kesatuan. Masyarakat Kecamatan

kedondong tentunya masyarakat yang memiliki hukum adat yang hidup dalam

masyarakat yang erat hubungannya dengan perilaku budaya dan keagamaan

masyarakat.

Mengenai asal usul orang Lampung, bahwa mereka berasal dari Pagaruyung.

Di dalam cerita rakyat cindur mato yang berhubungan juga dengan cerita

rakyat di Lampung disebut bahwa pada suatu ketika Pagaruyung diserang

musuh dari India. Penduduk setempat mengalami kekalahan karena musuh

telah menggunakan senjata dari besi sedangkan rakyat masih menggunakan

senjata dari nibung (ruyung). Selain itu menurut cerita rakyat Lampung suku

Lampung berasal dari Sekala Berak yang sudah ada sejak abad ke-14,

sedangkan suku Lampung yang mendiami Kecamatan Kedondong merupakan

suku Lampung  beradat Saibatin, yang biasa disebut juga masyarakat Lampung

Pesisir atau Peminggir.

Disebut masyarakat Pesisir atau Peminggir karena pada umumnya mereka

berdiam di daerah-daerah tepi pantai atau pesisir pantai. Masyarakat Lampung

adalah masyarakat yang berbahasa Lampung dan beradat budaya Lampung

serta telah mendiami daerah ini sejak dulu. Masyarakat Lampung dilihat dari

sistem kekerabatan adalah terdiri dari dua masyarakat yaitu pertama

masyarakat Lampung beradat Saibatin dan masyarakat Lampung beradat

Pepadun.
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Pengertian masyarakat Lampung Saibatin adalah kelompok yang berusaha

menjaga kemurnian darah dalam mendudukan seseorang pada jabatan adat,

yang untuk kelompok masyarakat lazim disebut kepunyimbangan (Depdikbud,

1982/1983:22). Selanjutnya dijelaskan yang dimaksud dengan Saibatin adalah

yang memimpin dengan ciri-ciri:

a. Martabat kedudukan adat tetap, tidak ada upacara peralihan adat.
b. Jenjang kedudukan saibatin tanpa tahta pepadun.
c. Bentuk dan sistem perkawinan dengan jujur dan semanda.
d. Pakaian adat hanya dimiliki dan dikuasai saibatin, siger (mahkota ) sebelah
e. Kebanggaan keturunan hanya sebatas pada kerabat saibatin.
f. Hubungan kekerabatan kurang akrab.
g. Pengaruh agama Islam lebih kuat.
h. Peradilan adat (dorpsjustitie) mulai melemah.

(Hadikusuma, 1989:119)

Sesuai penjelasan di atas, dapat diambil intisari bahwa orang Lampung berasal

dari Pagaruyung berdasarkan cerita rakyat yang masih ada hubungannya

dengan cerita rakyat Lampung. Selain itu orang Lampung berasal dari Sekala

Berak yang terbagi menjadi  Lampung beradat saibatin dan beradat Pepadun.

Sehingga dari pengertian diatas dapat diambil intisari bahwa orang Lampung

Saibatin adalah kelompok masyarakat adat yang berdiam di daerah pesisir

pantai dan menjaga adat dengan menjaga kemurnian darah dalam

kepunyimbangan. Orang Lampung Saibatin yang ada di Kecamatan

Kedondong tentunya juga masih sangat berpegang teguh pada adat dan masih

menjaga kemurnian darah dalam kepunyimbangan.

3. Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan adalah hubungan berdasarkan pada model hubungan yang

dipandang ada antara seorang ayah dengan anak serta antara seorang ibu
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dengan anak (Keesing dalam Ali Imron, 2005:27).  Kekerabatan yang

dimaksud secara institusi menunjuk pada hubungan darah, perkawinan dan

keturunan.  Kekerabatan memiliki hubungan yang kuat karena mempunyai

nenek moyang yang sama.  Kelompok keturunan ini dapat bersifat patrilineal

atau matrilineal.

Hubungan masyarakat Lampung terdiri dari tiga kelompok kerabat

(menyanak), yaitu kelompok wari (saudara), adik wari (saudara adik beradik),

dan apak kemaman (paman sadara bapak), yang sepertalian darah, kelompok

menulung kenubi (kerabat kemenakan dari saudara wanita sendiri atau dari

bapak, serta kerabat bersaudara ibu), karena pertalian perkawinan kelompok

kerabat mewari (bersaudra angkat) karena pertalian adat. Kesemuanya

termasuk mirul, lakau, maru dan pesabaian merupakan kesatuan kerabat yang

disebut menyanak wari (Hadikusuma, 1989:141).

Hubungan kekerabatan yang positif nampak pada berlakunya adat bersakai

sembayan antara keluarga yang satu dengan yang lain dalam menghadapi

masalah bersama dalam suasana senang ataupun susah. Misalnya dalam

mengurus keluarga sakit pengobatan, wafat, mengurus dan memelihara janda

dan anak-anak yatim atau anggota keluarga yang susah hidupnya, membantu

anak kemenakan yang untuk melanjutkan pendidikannya dan mengurus

upacara-upacara adat khitanan ataupun perkawinan.

B. Kerangka Pikir

Seperti yang telah diungkapkan pada uraian terdahulu, bahwa pemilihan jodoh

adalah proses atau cara perbuatan untuk memilih orang yang cocok untuk
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dijadikan suami atau istri atau pasangan hidup. Dalam masyarakat Saibatin

ditemukan dua cara pergaulan  dalam pemilihan jodoh  yaitu  dijodohkan dan

tidak dijodohkan.  Dalam pemilihan jodoh  dengan tidak dijodohkan atau mencari

sendiri ini terdapat beberapa proses yaitu adanya pergaulan muda-mudi, mencari

jodoh, tempat bertemu atau pacaran dan penyampaian pesan.

C. Paradigama

Keterangan:

: Garis Kegiatan

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian
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