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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis kemukakan sebagai hasil dari penelitian

maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut

1. Masyarakat Lampung Saibatin mengenal pergaulan dalam pemilihan

jodoh yaitu dijodohkan (ngeratu atau kawin batin) dan tidak dijodohkan.

Sistem penjodohan bertujuan untuk meneruskan estafet kepunyimbangan

dalam keluarga dengan mempertimbangkan aspek kebangsawanan,

kehartawanan, kebudimanan, gunawan atau kegunaan dalam

masyarakat. Sedangkan sistem tidak dijodohkan merupakan proses

mencari calon pasangannya sendiri melalui pergaulan muda-mudi,

perkenalan pada tempat bertemu seperti acaraacara bujang gadis seperti

berzanji, bediker, pesta, canggel cakak, dan melalui penyampaian pesan

yang sering disebut pacaran (bukhasan).

2. Perubahan tata cara pemilihan jodoh orang Lampung Saibatin tidak

lagi terpaku pada cara berkenalan dan berkunjung (manjau) yang hares

meminta izin kepada kepala bujang dan diketahui oleh keluarga gadis

atau setiap anak punyimbang hares kawin dengan anak punyimbang pula.
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3. Proses pemilhan jodoh dengan mempertimbangkani aspek kebangsawanan,

kehartawanan, kebudimanan, gunawan atau kegunaan dalam

masyarakat cenderung mulai ditinggalkan dan bergeser pada pilihan

anak dan orang tua hanya memberi persetujuan atau restu dengan , upacara

adat yang lebih disederhanakan karena akibat adanya modemisasi, kontak

dengan budaya luar, pengaruh pendidikan, sosial ekonomi.

B. Saran

1. Ada baiknya pemerintah ataupun setiap warga yang bertanggung jawab

terhadap kebudayaan daerah untuk mendekati dan mengajak pemuka

adat, cendikiawan dan para pelaku adat budaya setempat untuk

menyisihkan sikap dan prilaku tradisional yang sempit kearah sikap prilaku

yang modem yang dapat memperkuat keperibadian dan kesatuan adat.

2. Hendaknya adat dan perkawinan khususnya dan budaya Lampung

pada umumnya dapat dijaga kelestariannya karena dapat memperkaya

kebudayaan nasional. Kelestarian nilai-nilai budaya tersebut dapat dijaga

dan dikembangkan dengan jalan melaksanakannya dalam kehidupan

seharihari dan menghindari hal-hal yang melunturkan nilai budaya

seperti dengan masuknya budaya asing.

3. Majelis Perwatin adat Lampung Saibatin perlu melihat kembali ke

belakang apa yang baik dan keliru mengenai tata cara adat dalam

pemilihan jodoh selama ini, mengingat setiap tata cara adat yang berlaku di

daerah setempat berpatokan pada musyawarah Perwatin adat dan Majelis

Perwatin adat perlu juga melihat kedepan apa yang balk mereka

tanamkan kedepan bagi anak cucunya.


