
ABSTRAK 

 

Tradisi Cangget Agung merupakan tradisi yang menjadi bagian utama dalam 

pelaksanaan adat Begawi, dimana merupakan ajang pertemuan antara muli 

meghanai (bujang gadis) yang sampai saat ini keberadaannya masih dipertahankan 

oleh masyarakat di Kotabumi udik. Rumusan masalah dalam penelitian adalah 1) 

Bagaimana eksistensi tradisi cangget agung pada masyarakat Pepadun di 

Kelurahan Kotabumi udik Kabupaten Lampung Utara dan 2) Bagaimana perilaku 

sosial dan keagamaan masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Kotabumi udik 

Kabupaten Lampung Utara pada saat pelaksanaan cangget  agung. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi  tradisi cangget  agung pada 

masyarakat Pepadun di Kelurahan Kotabumi udik Kabupaten Lampung Utara dan 

untuk mengetahui perilaku sosial dan keagamaan Lampung Pepadun di Kelurahan 

Kotabumi udik Kabupaten Lampung Utara pada pelaksanaan cangget  agung. 

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif, metode deskriptif adalah 

pencarian fakta dengan intepretasi yang tepat, penelitian deskriptif mempelajari 

masalah masalah dalam masyarakat, pengumpulan data adalah dengan cara 

observasi, interview, dan dokumentasi. Hasil penelitan menunjukan bahwa 

eksistensi  tradisi cangget  agung  pada masyarakat pepadun di Kelurahan 

Kotabumi Udik Kabupaten Lampung Utara dilatarbelakangi oleh  faktor-faktor 

pendukung. yaitu untuk melestarikan budaya dan sebagai sumber kebanggaan 

bagi mereka yang melaksanakannya, sedangkan faktor penghambatnya adalah 

biaya yang diperlukan sangat besar dan bagi masyarakat berada pada strata rendah 

akan dipersulit walaupun mempunyai uang yang cukup untuk melaksanakannya. 

Perilaku sosial masyarakat adat Lampung Pepadun di Kelurahan Kotabumi Udik 

Kabupaten Lampung Utara ketika mereka berkumpul melaksanakan tradisi 

Cangget dilaksanakan secara sukacita, damai, terhibur, dan gembira interaksi 

mereka berjalan dengan baik. Prilaku keagaman pada masyarakat Lampung 

Pepadun di Kelurahan Kotabumi udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung 

Utara. Mereka tetap melakukan ritual keagamaan seperti solat walupun sedang 

melaksanakan tradisi Cangget Agung. Oleh karena itu diharapkan kepada 

masyarakat Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara 

agar dapat menyelaraskan apa yang ada dalam ajaran Islam dengan tradisi yang 

ada dan kepada generasi muda agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam setiap 

pelaksanaan tradisi sehingga dapat menjadi penerus tradisi yang telah turun 

temurun dilakukan. 

 


