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ABSTRAK

REPRSENTASI NILAI-NILAI KARAKTERISTIK TRADISI NGEJALANG
DALAM KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT LAMPUNG SAIBATIN

PEKON NEGERI RATU KECAMATAN NGAMBUR
KABUPATEN PESISIR BARAT

OLEH

PURNA CATRA SEPTA HARDI

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi
Ngejalang, nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi Ngejalang, serta bentuk representasi
nilai-nilai tradisi Ngejalang dalam kearifan lokal masyarakat Lampung Saibatin di
Pekon Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Jenis
penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang
bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang  saat ini berlaku. Terdapat upaya
mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterprestasikan kondisi yang sekarang
terjadi atau ada. Dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara
mendalam dan dokumentasi.

Tradisi Ngejalang merupakan budaya pada saat bulan Puasa Ramadhan dan
bulan Syawal. Tradisi Ngejalang yang dilakukan masyarakat Pekon Negeri Ratu
Ngambur yaitu: ngejalang kukhuk, ngejalang keluarga, ngejalang pangan dan
ngejalang kubokh. Tradisi Ngejalang memiliki nilai-nilai yang tidak lepas dari
kehidupan sosial masyarakat. Adapun nilai karakteristik Tradisi Ngejalang yaitu:
nilai Religius (Ibadah), nilai pendidikan (akhlak), nilai sosial (ukhuwah) dan nilai
budayarepresentasi dari nilai-nilai karakteristik Tradisi Ngejalang menjadi wujud
kearifan lokal yang tersaji dikalangan masyarakat Asli dan masyarakat pendatang.
sehingga terbentuk tatanan masyarakat yang Agamis, harmonis, dinamis dan sosialis
yang merupakan bentuk dari budaya kehidupan masyarakat.

Kata Kunci : Tradisi Ngejalang, Nilai-nilai, Kearifan Lokal
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MOTTO

                        
          

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan

keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar

kamu dapat mengambil pelajaran”.(Q.S An-Nahl:90)

“Belajar Tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar

itu sangatlah berbahaya”

(Ir. Soekarno)

“melangkahlah, sehingga kita tau berapa jauh perjalanan”

(Purna Catra Septa Hardi)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara-bangsa pluralistik dan multikulturalistik yang

dihuni penduduk dari berbagai etnis, bahasa, agama, dan ideologi serta dengan

letak geografis antar daerah yang luas dan dipisahkan oleh belasan ribu pulau.

Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman dan kebudayaan yang telah

memberikan identitas suatu bangsa. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem

gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat

yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar.1 Kebudayaan dipandang

sebagai sarana bagi manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan alam dan

sosial budayanya. Kebudayaan sangat berfungsi untuk membantu manusia dalam

memenuhi kebutuhan dan mempertahankan budayanya. kebudayaan juga

merupakan suatu fenomena universal. Setiap masyarakat bangsa didunia

memiliki kebudayaan, meskipun bentuk dan coraknya berbeda-beda dari

masyarakat-bangsa yang satu dan masyarakat-bangsa lainnya.2 Kebudayaan

terjadi melalui proses belajar dari lingkungan dihubungkan dengan kebudayaan.

Dengan kata lain, kebudayaan berawal dari timbal balik manusia terhadap

keadaan kondisi sosial, ekonomi, dan lainnya. Manusia dan kebudayaan pada

hakikatnya memiliki hubungan yang sangat erat, dan hampir tindakan dari

1Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.180
2Rafael Raga, Manusia dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar, (Jakarta:

Rineka Cipta, 2007), h.15
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seorang manusia itu adalah merupakan kebudayaan. Oleh karena itu, manusia

mempunyai empat kedudukan terhadap kebudayaan yaitu: sebagai penganut

kebudayaan, sebagai pembawa kebudayaan, sebagai manipulator kebudayaan,

dan sebagai pencipta kebudayaan.3

Manusia dan kebudayaan adalah relasi yang tidak dapat dipisahkan. Dari

manusia, kebudayaan terbentuk. Dengan kebudayaan, manusia membentuk

perilaku sesuai nilai-nilai norma yang mereka miliki.4 Koentjaraningrat

mengatakan bahwa nilai terdiri dari konsepsi – konsepsi yang hidup dalam alam

fikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap

amat mulia. Tentang apa yang dianggap baik, penting, diinginkan, dan dianggap

layak. Sekaligus tentang yang dianggap tidak baik, tidak penting, tidak layak

diinginkan dan tidak layak dalam hal kebudayaan. Nilai menunjuk pada hal yang

penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai

anggota masyarakat.5 Menurut Soerjono Soekanto nilai adalah sebagai konsepsi

abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang

dianggap buruk.6 Dengan pengertian tersebut, nilai merupakan apa yang

dianggap baik dan buruk, benar dan salah, layak dan tidak layak yang mengatur

kehidupan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan dianggap penting dalam

kehidupan berbudaya.

3Chairul Anwar, Hakikat Manusia dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis,(Yogyakarta:
Ska Pers, 2014), h. 55

4 Ibid, h.51
5Koentjaraningrat (dalam Nekroma) Implementasi Nilai Budaya Kearifan Lokal Lampung

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, SKRIPSI Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Lampung Bandar Lampung, h.13

6Soerjono Soekanto (dalam Nekroma) Ibid
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Keanekaragaman wajah budaya Indonesia memberi arti penting bahwa

tradisi atau adat telah menjelma sebagai perwujudan budaya lokal. Tradisi secara

umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain-lain

yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan,

doktrin, dan prakter tersebut.7 Setiap masyarakat mempunyai tradisi yang turun

temurun dilakukan masyarakat, tradisi atau adat yang dianut oleh masyarakat

memiliki makna dan multitafsir, maka disinilah posisi pentingnya sebuah kajian

untuk memperoleh gambaran komprehensif terhadap keragaman tradisi dan

diharapkan dapat membawa kesatuan dalam ragam tafsir tersebut.

Lampung memiliki keragaman budaya dan adat istiadat seperti di daerah-

daerah lainnya di Indonesia. Masyarakat Lampung hingga saat ini tetap menjaga

budaya dan adat istiadatnya, karena kebudayaan dan adat istiadat dikembangkan

atau dilestarikan bukan hanya sebagai hiburan semata namun sebagai pengatur

norma hidup bermasyarakat serta sebagai jati diri bangsa yang berbudaya. Di

dalam Lampung kebudayan masyarakat di bagi menjadi dua yaitu Kebudayaan

masyarakat Lampung Saibatin dan kebudayaan masyarakat Lampung Pepadun.

Salah satu kebudayaan yang terdapat di Lampung khususnya masyarakat adat

Lampung Saibatin di Pekon Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur

Kabupaten Pesisir Barat yang telah ada sejak dulu dan tetap dilaksanakan hingga

saat ini adalah tradisi Ngejalang.

7 Muhaimin AG, (dalam Rusdi Muchtar), Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia1.
(Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta:2009), h.15
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Kepala Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur mengatakan bahawa acara

Ngejalang dilaksanakan pada satu hari sebelum bulan Ramadhan, satu hari

sebelum Idhul Fitri serta minggu pertama bulan Syawal setiap tahunnya, dan

diikuti oleh lapisan masyarakat. Ngejalang dilakukan dalam beberapa tahapan.

Pertama, pada tanggal satu hari sebelum masuk Ramadhan digelar Ngejalang

Kukhuk, satu hari sebelum hari Raya Idhul Fitri digelar Ngejalang Keluarga, 2

syawal digelar Ngejalang pangan, dilanjutkan pada tanggal 4 Syawal Ngejalang

Kubur. Waktu pelaksanaan secara bergiliran setiap pekon atau marga.8

Tradisi Ngejalang dalam perspektif budaya dapat dimaknai sebagai wujud

dari sistem sosial karena mengandung aktivitas dan tindakan berpola pada

masyarakat setempat. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa Ngejalang

merupakan suatu tradisi yang ada dalam masyarakat, karena dalam waktu

pelaksanaannya, Ngejalang dilakukan setiap tahun pada bulan Syawal dan

dilakukan dari generasi kegenerasi sebagai bentuk kebiasaan yang diwariskan

secara turun-temurun.

Islam merupakan agama yang memberikan gambar gembira,  memudahkan

dan tidak mempersulit, antara lain dengan menerima sistem dari luar Islam yang

mengajak kepada kebaikan. Sebagaimana dimaklumi, suatu masyarakat sangat

berat untuk meninggalkan tradisi yang telah berjalan lama, dan menolak tradisi

berarti sama dengan mempersulit keislaman mereka. Oleh karena itu Nabi

Muhammad SAW bersabda :

8Hasil wawancara pra penelitian Kepala Pekon Negeri Ratu Ngambur, Hazairin, tanggal 26
Juli 2017
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Artinya: Dari Miswar bin Makhramah dan Marwan, Nabi Shallallahu ’Alaihi

Wassallam bersabda: “Demi Tuhan yang jiwaku berada pada

kekuasaan-Nya, mereka (kaum Musyrik) tidaklah meminta suatu

kebiasaan (adat), dimana mereka mengagungkan hak-hak Allah,

Kecuali aku kabulkan permintaan mereka.” (HR. Al-Bukhari).

Hadist diatas menjelaskan bahwa tradisi merupakan hal yang dibolehkan

dalam agama Islam selama tradisi tersebut mengagungkan hak-hak Allah SWT.

Dalam hal ini, pada acara Ngejalang Pangan yang diadakan dimasjid dengan

tujuan tidak lain selain mengagungkan Allah SWT dengan cara berzikir dan

melantunkan puji-pujian, selain itu dalam Ngejalang kubokh, manusia dapat

mengambil hikmah bahwa sesuatu yang hidup akan kembali kepada-Nya, yang

akan mengingatkan manusia akan kematian.

Allah SWT berfirman:

                
                 

      

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama)

Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. dan bertasbihlah kepada-Nya

diwaktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan

malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu), supaya Dia

mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). dan

adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. (Q.S.

Al-Ahzab: 41-43)
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Artinya: Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada

hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan

dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah

beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang

memperdayakan. (Q.S. Surat Al-Imran: 185)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penelitian

ini berfokus pada representasi nilai-nilai karakteristik tradisi Ngejalang dalam

kearifan lokal masyarakat Lampung Saibatin di Pekon Negeri Ratu Kecamatan

Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Sub fokus:

1. Pelaksanaan tradisi Ngejalang di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur

Kabupaten Pesisir Barat

2. Nilai-nilai karakteristik tradisi Ngejalang

3. Representasi nilai-nilai karakteristik sebagai kearifan lokal masyarakat

Lampung Saibatin Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten

Pesisir Barat.

C. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tradisi Ngejalang di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten

Pesisir Barat.
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2. Nilai-nilai karakteristik yang terdapat pada Tradisi Ngejalang.

3. Representasi nilai-nilai karakteristik Tradisi Ngejalang sebagai bentuk

kearifan lokal masyarakat Lampung Saibatin Pekon Negeri Ratu Kecamatan

Ngambur Kabupaten Pesisir Barat

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak melebar dan terlalu luas maka penulis membatasi

masalah pada:

1. Pelaksanaan tradisi Ngejalang masyarakat Pekon Negeri Ratu Kecamatan

Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

2. Nilai-nilai karakteristik tradisi Ngejalang masyarakat Pekon Negeri Ratu

Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

3. Representasi Nilai-nilai karakteristik tradisi Ngejalang dalam kearifan lokal

masyarakat Lampung Saibatin Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur

Kabupaten Pesisir Barat.

E. Rumusan Masalah

Sesuai dengan batasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi Ngejalang masyarakat Pekon Negeri Ratu

Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat?

2. Nilai-nilai apa yang terdapat pada tradisi Ngejalang masyarakat Lampung

Saibatin di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir

Barat?
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3. Bagaimana bentuk representasi dari Nilai-nilai karakteristik tradisi

Ngejalang dalam kearifan lokal masyarakat Lampung Saibatin di Pekon

Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan

tujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi Ngejalang, nilai-nilai yang terdapat

pada tradisi Ngejalang serta bentuk refresentasi nilai-nilai karakteristik tradisi

Ngejalang dalam kearifan lokal masyarakat Lampung Saibatin di Pekon Negeri

Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

G. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memberikan kegunaan kepada pihak-pihak

yang membutuhkan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada

Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Lampung.

2. Sebagai salah satu usaha peneliti untuk melestarikan tradisi Ngejalang

masyarakat Lampung Saibatin.

3. Menambah wawasan penulis tentang tradisi Ngejalang pada masyarakat

Lampung Saibatin di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur pada

khususnya.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoristis

1. Konsep Representasi

Sardar dan Van Loon menjelaskan bahwa representasi itu memberi

makna khusus pada tanda terhadap proses dan hasilnya. Melalui representasi,

ide-ide ideologis dan abstrak diberi bentuk konkretnya.1 Representasi

merupakan bentuk konkret (penanda) yang berasal dari konsep abstrak.

Representasi dapat berwujud kata, gambar, sekuen, cerita, yang mewakili ide,

emosi fakta dan sebagainya. Representasi bekerja pada hubungan tanda dan

makna. Konsep representasi sendiri bisa berubah-ubah, selalu ada pemaknaan

baru. Jadi representasi bukanlah suatu kegiatan atau proses statis, tetapi

merupakan proses dinamis yang terus berkembang seiring dengan

kemampuan intelektual dan kebutuhan para pengguna tanda, yaitu manusia

sendiri yang juga terus bergerak dan berubah.2

2. Konsep Nilai

Nilai dalam bahasa Inggris value, sedangkan dalam bahasa Latin

valere yang artinya berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, kuat. Nilai

1Sardar dan Van Loon (dalam Muhammad Amrullah) Representasi Makna Simbolik Dalam
Ritual Perahu Tradisional Sandeq Suku Mandar Di Sulawesi Barat, SKRIPSI Jurusan Ilmu
Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin2015, h.53

2Muhammad Amrullah,Ibid
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ditinjau dari segi harkat adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu

dapat disukai, diinginkan, berguna, atau dapat menjadi objek kepentingan.

Menurut Koentjaraningrat mengatakan bahwa Nilai terdiri dari konsepsi –

konsepsi yang hidup dalam alam fikiran sebagian besar warga masyarakat

mengenai hal – hal yang mereka anggap amat mulia. tentang apa yang

dianggap baik, penting, diinginkan, dan dianggap layak. Sekaligus tentang

yang dianggap tidak baik, tidak penting, tak layak diinginkan dan tidak layak

dalam hal kebudayaan. Nilai menunjuk pada hal yang penting dalam

kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota

masyarakat.3 Dengan demikian nilai adalah segala hal yang dianggap baik

dan dihargai dalam masyarakat dan juga segala hal yang dianggap buruk

dalam masyarakat. Baik buruknya penilaian terhadap perilaku tergantung

dengan penerapan budaya masyarakat setempat. Nilai sebagaimana disini

dapat dikatakan sebagai ukuran sikap dan perasaan seseorang dan kelompok

yang berhubungan dengan keadaan baik buruk, benar salah atau suka tidak

suka terhadap suatu obyek, baik material maupun non material. Dalam

kehidupan masyarakat Nilai adalah segala hal yang dianggap benar dalam

masyarakat. Nilai biasanya sangat berkaitan dengan norma yang berarti

aturan. Nilai-nilai dalam masyarakat wajib untuk dipertahankan dan

dijunjung tinggi.  Jadi nilai dapat disimpulkan berdasarkan segala hal yang

yang dianggap baik dan dihargai dalam masyarakat dan juga segala hal yang

3Koentjaraningrat (dalam Nekroma), Implementasi Nilai Budaya Kearipan Lokal Lampung
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, SKRIPSI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung Bandar Lampung, h.13
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dianggap buruk dalam masyarakat. Baik buruknya penilaian terhadap prilaku

penerapan budaya masyarakat setempat. Mengenai penjelasan tersebut, Allah

SWT berfirman:

                     
               
  

Artinya: dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan

itu) dengan cara yang lebih baik, Maka tiba-tiba orang yang

antaramu dan antara Dia ada permusuhan seolah-olah telah

menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak

dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan

tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang

mempunyai Keuntungan yang besar.(Q.S Fushshilat:34-35).

a. Ciri-Ciri Nilai

Menurut Daroeso nilai memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1) Suatu realitas yang abstrak (tidak dapat di tangkap melalui panca

indra akan tetapi ada). Nilai itu ada atau riil dalam kehidupan

manusia. Misalnya, manusia mengakui adanya keindahan. Akan

tetapi, keindahan sebagai nilai adalah abstrak (tidak dapat diindra).

Yang dapat diindra adalah objek yang memiliki nilai keindahan itu.

Misalnya, lukisan atau pemandangan.
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2) Normatif (yang seharusnya, ideal, sebaiknya, diinginkan). Nilai

merupakan sesuatu yang diharapkan (das solen) oleh manusia. Nilai

merupakan sesuatu yang baik yang dicita-citakan manusia.

Contohnya, semua manusia mengharapkan keadilan. Keadilan sebagai

nilai adalah alternatif.

3) Berfungsi sebagai daya dorong manusia (sebagai motivator).

4) Nilai menjadikan manusia terdorong untuk melakukan tindakan agar

harapan yang terwujud dalam kehidupannya. Nilai diharapkan

manusia sebagai mendorong manusia berbuat. Misalnya, siswa

berharap akan kepandaian. Maka siswa melakukan berbagai kegiatan

agar pandai. Kegiatan manusia pada dasarnya digerakkan atau

didorong oleh nilai.4

b. Jenis-Jenis Nilai

Menurut Notonegoro, menyatakan bahwa ada tiga macam nilai, yaitu :

1) Nilai materiil, yakni sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia.

2) Nilai vital, yakni sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat

melaksanakan kegiatan.

3) Nilai kerohanian, dibedakan menjadi 4 macam, yaitu :

a) Nilai kebenaran bersumber pada akal pikiran manusia (rasio, budi,

dan cipta)

b) Nilai estetika (keindahan) bersumber pada rasa manusia.

4Daroeso (dalam Nekroma), Ibid, h.14
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c) Nilai kebaikan atau nilai moral bersumber pada kehendak keras,

keras hati, dan nurani manusia.

d) Nilai religius (ketuhanan) yang bersifat mutlak dan bersumber

pada keyakinan manusia.5

Berbeda dengan jenis nilai-nilai yang dikemukakan oleh. Notonegoro,

jika dilihat dari segi filsafat, nilai dapat diklasifikasikan ke dalam tiga

jenis, yakni diantaranya:

1) Nilai logika yaitu benar – salah

Nilai logika yaitu nilai mengenai benar atau salahnya

tindakan/kejadian. Dalam hal ini nilai logika berkaitan dengan

tindakan atau kejadian yang dilakukan oleh seseorang. Sebagai contoh

seorang siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru,

kemudian ia berhasil menjawab dengan benar, maka secara logika

jawaban tersebut dianggap benar bukan baik, dan ketika jawabannya

keliru maka secara logika jawaban tersebut dianggap salah bukan

buruk.

2) Nilai etika, yaitu nilai tentang baik – buruk

Nilai etika adalah nilai tentang baik buruk yang berkaitan dengan

perilaku manusia. Jadi, jika kita mengatakan etika orang itu buruk,

bukan berarti wajahnya buruk, tetapi menunjuk perilaku orang itu

buruk. Nilai etika adalah nilai moral. Jadi, moral yang di maksudkan

disini adalah nilai moral sebagai bagian dari nilai.

5Notonegoro (dalam Nekroma), Ibid, h.15
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3) Nilai estetika yaitu nilai tentang indah – tidak indah

Selain etika, kita juga mengenal pula estetika. Estetika merupakan

nilai yang berkaitan dengan keindahan, penampilan fisik, bukan nilai

etika. Nilai estetika berkaitan dengan penampilan, sedangkan nilai

etika atau moral berkaitan dengan perilaku manusia.6

Nilai dapat menunjukkan sifat dan kualitas atas sesuatu yang memiliki

manfaat bagi kehidupan manusia. Nilai juga dapat dijadikan landasan dalam

berperilaku dan berucap baik yang disadari maupun tidak. Setiap wilayah atau

daerah pasti memiliki nilai-nilai yang berlaku dan harus ditaati oleh seluruh

masyarakat di wilayah tersebut. Dapat disimpulkan nilai adalah segala sesuatu

yang baik, berdaya guna sekaligus yang menganggap baik atau buruk, indah

atau tidak indahnya suatu objek. Nilai juga menunjukkan hal yang penting

dalam kehidupan manusia, baik kehidupan sebagai individu maupun sebagai

anggota masyarakat.

3. Konsep Tradisi Islam

Pada masyarakat Indonesia masih terdapat berbagai macam tradisi yang

masih dilaksanakan dengan baik maupun yang sudah hilang, misalnya tradisi

tolak bala, tradisi dalam perkawinan, tradisi lebaran dan masih banyak

tradisi-tradisi yang tidak dapat disebutkan secara menyeluruh. Tradisi-tradisi

tersebut mengandung nilai-nilai budaya dan moral yang memiliki tujuan baik

untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak baik dan berperadaban.

6Notonegoro (dalam Nekroma), Ibid, h.16
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Tradisi adalah kebiasaan sosial yang diturunkan dari suatu generasi ke

generasi lainnya melalui proses sosialisasi. Tradisi menentukan nilai-nilai dan

moral masyarakat, karena tradisi merupakan aturan-aturan tentang hal apa

yang benar dan hal apa yang salah menurut warga masyarakat.7 Tradisi

secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan

lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian

pengetahuan, doktrin, dan prakter tersebut.8 Dalam pengertian lain Tradisi

adalah Kebiasaan turun-temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai

budaya masyarakat yang bersangkutan.9 Adapun menurut Soerjono Soekanto,

tradisi merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk

yang sama.10 Tradisi dalam kamus Antropologi sama dengan adat istiadat

yang bersifat magis religious dari suatu kehidupan penduduk asli yang

meliputi nilai-nilai, budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang

saling berkaitan. Kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah

menyatu dengan konsep sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk

mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.11

7Maezan Kahlil Gibran, “Tradisi Tabuik Di Kota Pariaman”,Jurnal Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Dan ilmu PolitikUniversitas Riau.JOM FISIP Vol. 2 No. 2 Oktober 2015

8Muhaimin AG, (dalam Rusdi Muchtar), Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia1.
(Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta:2009), h.15

9Mursal Esten (dalam Heriyanto), “Pelaksanaan Tradisi Cakak Sujud Pada Masyarakat Adat
Lampung Pepadun Di Kampung Waysido Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat”,
SKRIPSI Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bandar Lampung 2016, h. 8

10 Soerjono Soekanto, Ibid
11Ariyono Dan Aminuddi (Dalam Hana Nurrahmah), “Tradisi Ziarah Kubur Studi Kasus

Perilaku Masyarakat Muslim Karawang Dalam Mempertahankan Tradisi Ziarah Pada Makam Syekh
Quro Dikampung Pulobata Karawang Tahun 1970-2013”, SKRIPSI Program Studi Sejarah Dan
Kebudayaan Islam Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta 2014, H.49
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Secara semantik, Islam berasal dari kata Salima,12 yang artinya

menyerah, tunduk, dan patuh, untuk mendapatkan salam artinya keselamatan

dan kedamaian. Dalam Kehidupan Manusia, Islam sebagai jalan kehidupan

baginya disebut dinul Islam, yaitu agama yang hanya mempertuhankan

Allah Yang Maha Esa, dan mengajarkan satu-satunya jalan penyerahan total

kepada-Nya, yaitu melalui hukum-hukum-Nya sendiri. Istilah Din akan lebih

jelas dipahami melalui perbandingan dengan istilah syari’ah. Pertama,

bersifat religius dan yang kedua bersifat historis. Sejak semula Al-Qur’an

lebih banyak berbicara tentang ad-din, iman, dan islam dalam kaitannya

untuk mengatur dan memberikan tuntunan kepada manusia atau orang-orang

beriman dibandingkan dengan menggunakan istilah syari’ah. Bagi seorang

muslim, syari’ah dipandang sebagai syari’ah dari Tuhan, karena Tuhan-lah

yang mengetahui apakah pemahamannya itu adalah benar-benar syari’ah,

yakni kehendak-Nya, ataukah bukan.13

Islam merupakan agama tauhid, agama yang menekankan pada

kesatuan, juga sekaligus agama yang tersebar luas di dunia serta ditujukan

bagi berbagai kelompok etnis dan ras, maka dia juga membuka peluang akan

terjadinya keberagaman. Memang, kesatuan tidak mungkin terwujud tanpa

melibatkan keberagaman. Perwujudan kesatuan itu dimaksudkan bahwa

kesatuan sumber yang mengarahkan kemanusiaan menuju kepada kesatuan.

12Ibnu Manzur (dalam Musa Asy’arie) Filsafat Islam Tentang Kebudayaan (Yogyakarta:
Lembaga Studi Filafat Islam: 1999), h.55

13Falzur Rahman (dalam Musa Asy’arie) Ibid, h.57
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Banyak kajian sejarah dan kajian kebudayaan yang mengungkap

betapa besar peran Islam dalam perkembangan kebudayaan bangsa

Indonesia. Hal ini dapat di pahami, karena Islam merupakan agama bagi

mayoritas penduduk Indonesia. Bahkan dalam perkembangan budaya daerah

terlihat betapa nilai-nilai budaya Islam telah menyatu dengan nilai-nilai

budaya di sebagian daerah di tanah air, baik dalam wujud seni budaya,

tradisi, maupun peninggalan pisik. Sementara itu dalam pengembangan

budaya nasional, peran Islam dalam terbentuknya wawasan persatuan dan

kesatuan bangsa telah dibuktikan dalam sejarah. Islam dapat menjadi

penghubung bagi berbagai kebudayaan daerah yang sebagian besar

masyarakatnya adalah Muslim.

Mohammed Arkoun menggunakan kata “Tradisi” dengan huruf  “T”

besar dan “tradisi” dengan “t” kecil. Hal ini ia lakukan paling tidak ada tiga

pengertian yang diinginkan oleh Mohammed Arkoun. Pertama, tradisi yang

berarti tradisi Islam yang disucikan dan yang berkembang di masyarakat,

yakni tradisi Sunni, Syi’ah, dan Khawarij. Disini tradisi berarti sunnah, yang

telah menjadi ortodoksi sehingga terkumpul di dalamnya berbagai korpus

yang dianggap shaheh oleh masing-masing kelompoknya. Kedua, tradisi

yang berarti asal kata atau dalam pengertian ontology (yang ditulis dalam

bahasa Perancisnya dengan huruf  “t” kecil), bermakna semua kebiasaan dan

peniruan (taqlid) masa lalu yang terus berlangsung dari sebelum datangnya

Islam sampai setelah datangnya. Ketiga, tradisi yang bermakna tradisi Islam
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yang meliputi (tradisi Islam secara menyeluruh), makna ini untuk menggali

tradisi yang sebenarnya yang diketahui dengan batasan-batasannya.14

Tradisi Islam merupakan segala hal yang datang dari atau dapat

melahirkan  jiwa Islam. Tradisi Islam juga dapat mempengaruhi dan  segala

aspek tingkah laku atau normatif setiap penganutnya. karena Secara normatif

islam selalu mengajarkan penganutnya untuk berprilaku baik, saling

menghormati, silaturahmi, musyawarah, berifat sosial dan melarang umatnya

untuk berbuat yang tidak baik yang bertentangan dengan norma yang

diajarkan dalam islam. Sebagai agama Illahi, yaitu ajaran bersumber dari

wahyu. Islam yang mengandung nilai-nilai universal yang mengajarkan

penganutnya untuk berkehidupan yang baik dalam segala aktivitas seperti

politik, sosial, budaya dan lainnya. Hal ini memberi arti bahwa islam

diturunkan sebagai pedoman hidup dan kehidupan didunia maupun diakhirat.

Islam mengandung nilai-nilai yang bersifat universal, tidak dipengaruhi oleh

unsur-unsur batas, geografi dan budaya. Islam sejalan dengan modernisasi

melalui visi dan misi yang membawa berkah, manfaat dan harmoni dengan

alam semesta (rahmatalil’alamin). Keluwesan yang tersedia dalam prinsip-

prinsip syari’at bisa memenuhi kebutuhan saat ini dan realitas orang.

Kontinuitas dan perubahan menunjukkan islam membuktikan syari’at adalah

dinamis dan mendukung peradaban yang selalu bergerak pararel dengan

pembangunan manusia dan modernitas.15

14Mohammed Arkoun, (dalam Zailani) Jurnal Rekontruksi Tradisi Islam(Studi Pemikiran
Muhammed Arkoun tentang Sunnah), JURNAL USHULUDDIN Vol. XVIII No. 2, Juli 2012
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Islam adalah agama yang bersifat wasatiyyah (pertengahan) dan ramah

budaya. Dalam pandangan Al-Qur’an, Islam mengakui peradaban dan

budaya lainnya dengan selektif terhadap perkara-perkara yang tidak

berkesesuaian dengan nilai-nilai itu sendiri. Islam tidak pernah menganggap

bahwa ras dan etnik lain sebagai peradaban yang rendah seperti Yahudi yang

mengakui mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan diatas muka bumi ini.16

Lebih dari itu maka keberadaan Islam adalah untuk seluruh ummat manusia

tanpa membatasi hanya pada bangsa Arab saja. Firman Allah SWT:

                          
          

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah

ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah

Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al-hujarat:13).

Islam merupakan agama yang memberikan gambar gembira, tidak

menjadikan orang lain sulit membencinya, memudahkan dan tidak

mempersulit, antara lain dengan menerima system dari luar Islam yang

mengajak kepada kebaikan. Sebagaimana dimaklumi, suatu masyarakat

15Shuhairimi Abdullah (dalam muhammad Arifia) “Islam dan Akulturasi Budaya di Aceh”,
jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 15 (2), Februari 2016, h. 266.

16 Ghazali Darussalam,Ibid, h. 265
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sangat berat untuk meninggalkan tradisi yang telah berjalan lama, dan

menolak tradisi berarti sama dengan mempersulit ke Islaman mereka. Oleh

karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda :

Artinya: Dari Miswar bin Makhramah dan Marwan, Nabi Shallallahu

’Alaihi Wassallam bersabda: “Demi Tuhan yang jiwaku berada

pada kekuasaan-Nya, mereka (kaum Musyrik) tidaklah meminta

suatu kebiasaan (adat), dimana mereka mengagungkan hak-hak

Allah, Kecuali aku kabulkan permintaan mereka. (HR. Al-

Bukhari).

Hadist tersebut menjelaskan bahwa tradisi merupakan hal yang

dibolehkan dalam agama Islam selama tradisi tersebut mengagungkan hak-

hak Allah SWT. Dalam hal ini, tradisi Ngejalang sendiri merupakan tradisi

yang dilaksanakan pada bulan Syawal. Seperti pada acara Ngejalang pangan

yang diadakan dimasjid dengan tujuan tidak lain selain mengagungkan Allah

SWT dengan cara berzikir dan melantunkan puji-pujian, selain itu dalam

Ngejalang kubokh, manusia dapat mengambil hikmah bahwa sesuatu yang

hidup akan kembali kepada-Nya, yang akan mengingatkan manusia akan

kematian. Allah SWT berfirman:

                
Artinya: telah bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa

saja yang ada di bumi; dan Dia-lah yang Maha Perkasa lagi Maha

Bijaksana. (Q.S As-Shaf:1)
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Artinya: tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya

pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa

dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka

sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain

hanyalah kesenangan yang memperdayakan.(Q.S Al-Imran:185).

4. Konsep Ngejalang

Ngejalang merupakan tradisi yang biasa dilaksanakan turun-temurun

oleh masyarakat Lampung Pesisir Barat pada saat lebaran Idhul Fitri. Tradisi

masyarakat Lampung Pesisir ini bahkan masih diikuti masyarakat Lampung

Pesisir yang tinggal diluar Kabupaten Pesisir Barat. Pada saat menjelang

tradisi ini digelar, masyarakat Lampung Pesisir Barat yang tidak bermukim

disana umumnya akan melakukan pulang kampung untuk mengikuti tradisi

itu. Tradisi ini dilaksanakan secara bergilir antar desa yang ada diwilayah itu

dan biasanya dilaksanakan dimasjid atau TPU (Tempat Pemakaman Umum).

Perlengkapan tradisi ini adalah kasur untuk tempat duduk dan Pahakh yang

berisi makanan tradisional Pesisir Barat yang wajib dihidangkan pada

pelaksanaan tradisi tersebut. Makanan tradisional yang harus dihidangkan
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adalah makanan berat seperti nasi dan lauk-pauk. Selain itu harus ada kue kue

yang disebut Buak-buak Tuha, seperti Buak Tat.17

Tradisi Ngejalang ini biasanya dipimpin oleh tokoh adat yang berada

ditempat penyelenggaraan tradisi itu. Pelaksanaan Ngejalang diawali dengan

penyambutan para tamu yang diiringi musik tradisional dan lantunan syair

nasihat keagamaan. Susunan acara pada pelaksanaan tradisi ini biasa diawali

dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu pembacaan shalawat (pujian

untuk Nabi Muhammad SAW dalam agama Islam), dilanjutkan dengan

penyampaian sambutan dari para tokoh adat setempat, dilanjutkan dengan

membacakan Ayat Suci Al-Quran (Q.S Yasin) dan memanjatkan doa untuk

kerabat yang sudah meninggal. Kemudian acara dilanjutkan dengan proses

menikmati hidangan yang sudah dibawa oleh masing-masing keluarga.

Sebelum menikmati makanan yang dihidangkan di atas Pahakh biasanya para

tetua dan tokoh adat akan melantunkan Muwayyak salah satu sastra lisan

Lampung yang isinya berupa harapan dan doa untuk para anggota keluarga

yang sudah meninggal agar dilapangkan kuburnya. Selain itu, Muwayyak

mempersilahkan semua yang hadir untuk mulai memakan hidangan yang

pertama, yakni hidangan kue lalu dilanjutkan memakan hidangan nasi dan

17Khoerotun Nisa L dan Desi Iryanti, “Representasi Falsafah Hidup Masyarakat Lampung
dalam Tradisi Ngejalang di Pesisir Barat” Prosiding Konferensi Internasional VI Bahasa, Sastar, dan
Budaya Daerah Indonesia, 2016, h. 358
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lauk. Kegiatan ini diakhiri dengan berziarah kubur kekuburan keluarga

masing-masing.18 Melalui tradisi ngejalang ini tampak bahwa nilai-nilai

harmoni, keramahan dan keterbukaan, tolong-menolong dan gotong-royong,

dan pandai bergaul muncul sebagai cerminan dari sikap yang diharapkan

dalam menjujung tinggi nilai-nilai yang ditanamkan para sesepuh adat

tentang falsafah hidup yang terangkum dalam konsep piil pesenggiri. Secara

keseluruhan, hasil dari penelitian ini adalah adanya temuan yang

berhubungan dengan studi budaya, yaitu adanya konsep identitas kaitannya

dengan konsep Piil Pesenggiri, nemui nyimah tercermin pada saat

masyarakat Lampung membawa pahakh yang berisi sajian makanan dan

saling berbagi makanan sajian antar warga pekon(kampung) tersebut, nengah

nyappur tercermin pada saat masyarakat tersebut bermusyawarah akan

mengadakan kapan acara nngejalang tersebut dilaksanakan. Selain itu,

nengah nyappur tercermin pada masyarakat pekon Penggawa lima ataupun

Penengahan memiliki hubungan baik antar masyarakat dan lingkunganya

pada saat mereka makan bersama, Sakai Sambaian tercermin pada saat

masyarakat pekon(kampung) berziarah kubur dan bergotong-royong

membersihkan kuburan. Konsep-konsep itu mencerminkan bahwah

masyarakat Pesisir Barat masih mengaktualisasi nilai-nilai luhur petuah adat

dari sesepuh/tokoh-tokoh adatnya.19

18Ibid
19Ibid, h. 359
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Ziarah merupakan bentuk masdar dari kata zaara yang berarti

menengok atau melawat.20 Menurut terminologi syariah, ziarah kubur adalah

mengunjungi pemakaman dengan niat mendoakan para penghuni kubur serta

mengambil pelajaran dari keadaan mereka.21 Dengan bahasa lain, ziarah

adalah mendatangi kubur sewaktu-waktu untuk memohon rahmat Tuhan

bagi orang yang dikuburkan di dalamnya dan sebagai peringatan supaya

orang yang hidup dapat mengingat akan mati dan nasib di kemudian hari.22

Makna ziarah tidak hanya mengunjungi pemakaman semata tetapi terdapat

sebuah niat untuk mendoakan dan mengambil pelajaran (I’tibar) dari

kegiatan ziarah tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda:

Artinya: Dulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, sekarang

berziarahlah kalian ke kuburan, karena itu akan mengingatkan

kalian pada akhirat”. (HR. Muslim).

Masyarakat Liwa menjadikan seni Sakura sebagai ajang ngejalang

atau berkumpulnya masyarakat Liwa untuk saling berma’af-ma’afan pada

saat Idhul Fitri, memberikan nuansa yang sangat damai, sehingga terciptalah

kerukunan dalam bermasyarakat. Sakura yang sudah mentradisi dikalangan

masyarakat Liwa tidak hanya memperkenalkan Sakura sebagai seni hiburan

saat Idhul Fitri, namun dari sisi perubahan sosial masyarakatnya

mengakibatkan perkembangan Sakura semakin dikenal oleh masyarakat

20al Marbawi (dalam M. Misbahul Mujib), “Tradisi Ziarah Dalam Masyarakat Jawa:
Kontestasi Kesalehan, Identitas keagamaan dan Komersial”, Jurnal Kebudayaan Islam, Vol. 14, No. 2,
Juli - Desember 2016, h. 207

21Iyadl, t.t, Ibid
22Alhamidi, Ibid
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luas. Seni Sakura pada awalnya digunakan untuk syukuran hasil panen padi

dan keselamatan desa oleh leluhur orang Lampung yaitu Buay Tumi,

berkembang menjadi ajang silaturahmi untuk menyambut Idhul Fitri. Seni

Sakura berkembang pula dengan berbagai bentuk penampilan seperti Sakura

Nyakak Buah, Sakura Parade keliling desa, Sakura Penyambut Tamu,

Sakura seribu Wajah, dan Sakura sebagai tari Kreasi.23

5. Konsep Kearifan Lokal

Gobyah mengatakan bahwa kearifan lokal adalah kebenaran yang  telah

mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan

perpaduan antara nilai-nilai suci Firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada.

Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat

maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk

budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup.

Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung didalamnya dianggap

sangat universal.24

Poespowardojo menyebutkan bahwa sifat-sifat hakiki kearifan lokal

adalah:

1. mampu bertahan terhadap budaya luar

2. memiliki kemampuan mengakomodasi unsur unsur budaya luar

23I Wayan Mustika, “Sakura Nyakak Buah di Kabupaten Lampung Barat”, Mudra Jurnal Seni
Budaya, Vol 29 Nomor 1 Februari 2014, h.100

24 Gebyoh (dalam Muhammad Amrullah), Op.cit, h.54
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3. mempunyai kemampuan mengintegrasi unsur-unsur budaya luar ke dalam

kebudayaan asli

4. mampu mengendalikan

5. mampu memberikan arah pada perkembangan budaya.25

Atas dasar itu kearifan lokal dapat dimaknai sebagai kebijakan

manusia dan komunitas dengan bersandar pada filosofi, nilai-nilai, etika,

cara-cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional mengelola

berbagai sumber daya alam, sumber daya hayati, sumber daya manusia, dan

sumber daya budaya untuk kelestarian sumber kaya tersebut bagi

kelangsungan hidup berkelanjutan.26

6. Gambaran Umum Mayarakat Lampung

Asal usul kata Lampung dan penduduknya belum diketahui secara

pasti. Karena tidak ada bukti-bukti penginggalan sejarah dengan pasti,

dengan demikian ada beberapa versi yang menerangkan asal-usul

masyarakat Lampung, yakni salah satunya diceritakan bahwa kata Lampung

berasal dari bahasa Lampung asli, yaitu anjak lambung (dari atas).

Maksudnya penduduk yang datang dari atas pegunungan dan menetap

didataran yang amat luas dan subur, dengan bertani dan bercocok tanam.

Untuk menyatakan bahwa nenek moyang orang Lampung itu berasal dari

daerah pegunungan, yaitu dataran tinggi Belalau dikaki gunung Pesagi yang

25Poespowardojo (dalam Ida Bagus Brata), “Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas
Bangsa”, Jurnal Bakti Saraswati, Vol. 05 No. 01. Maret 2016, h.11

26Ida Bagus Brata,Ibid
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terletak disebelah timur danau Ranau atau dihulu Way Semangka yang

bermuara diteluk Semangka Kota Agung.27 Riwayat lama secara turun-

temurun dikalangan rakyat mengatakan bahwa cikal-bakal sebagian besar

orang Lampung berasal dari Skala Berak yaitu dataran tinggi gunung Pesagi,

lebih kurang 2.262 m dikecamatan Kenali (Belalu). Dengan demikian

diperkirakan, bahwa nenek moyang orang Lampung di Bukit Barisan abad

ke-13 atau sezaman dengan kerajaan Pagaruyung yang didirikan oleh raja

Satia Warman tahun 1339.28

Masyarakat Lampung terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan

budaya yang terjadi karena adanya imigrasi penduduk yang mobilitasnya

semakin tinggi. Ragam budaya dipengaruhi adanya perbedaan penafsiran

terhadap unsur-unsur kebudayaan, diantaranya sistem kemasyarakatan,

sistem kekerabatan, dan pola perkawinan. Dalam masyarakat adat penduduk

asli Lampung terdiri dari dua Jurai atau adat, yakni Jurai Pepadun dan Jurai

Saibatin. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat Lampung Pepadun

menggunakan bahasa Lampung dialek “O” (dialek Nyow), sedangkan

masyarakat adat Lampung Saibatin menggunakakan bahasa Lampung dialek

“A” (dialek A). Adat istiadat Pepadun di anut oleh orang-orang Lampung

yang bertempat kediamannya dahulu meliputi Abung Way Kanan atau

Sungkai Tulang Bawang dan Pubian. Sedangkan adat istiadat Saibatin dianut

oleh orang-orang Lampung yang  bertempat kediamannya dahulu meliputi

27Sabaruddin SA, Mengenal Adat Istiadat Sastra dan Bahasa Lampung Pesisir Way Lima,
(Jakarta Barat: Kamuakhian Way Lima (KWL/KW-5): 2010), h.2

28Ibid, h.4
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daerah disepanjang pantai Pesisir Teluk Lampung, Teluk Lampung, Teluk

Semangka, Krui, Belalau.29 Orang-orang Lampung memiliki suatu

semboyan yang disebut dengan Piil Pesenggiri yang mencerminkan

kepribadian orang-orang lampung. Tata urutan Piil Pesenggiri menurut

Abdulsyani adalah sebagai berikut:

a. Juluk Adek

Secara etimologis Juluk-adek (gelar adat) terdiri dari kata juluk

dan adek, yang masing-masing mempunyai makna; Juluk adalah nama

panggilan keluarga seorang pria/wanita yang diberikan pada waktu

mereka masih muda atau remaja yang belum menikah, dan adek

bermakna gelar/nama panggilan adat seorang pria/wanita yang sudah

menikah melalui prosesi pemberian gelar adat. Akan tetapi panggilan ini

berbeda dengan inai dan amai. Inai adalah nama panggilan keluarga

untuk seorang perempuan yang sudah menikah, yang diberikan oleh

pihak keluarga suami atau laki-laki. Sedangkan amai adalah nama

panggilan keluarga untuk seorang laki-laki yang sudah menikah dari

pihak keluarga isteri. Juluk-adek merupakan hak bagi anggota

masyarakat Lampung, oleh karena itu juluk-adek merupakan identitas

utama yang melekat pada pribadi yang bersangkutan. Biasanya

penobatan juluk-adek ini dilakukan dalam suatu upacara adat sebagai

media peresmiannya. Juluk adek ini biasanya mengikuti tatanan yang

telah ditetapkan berdasarkan hirarki status pribadi dalam struktur

29Dekdikbud, Ibid, h.15
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kepemimpinan adat. Sebagai contoh; Pengiran, Dalom, Batin,

Temunggung, Radin, Minak, Kimas dan seterusnya. Dalam hal ini

masing-masing kebuwaian tidak selalu sama,demikian pula urutannya

tergantung pada adat yang berlaku pada kelompok masyarakat yang

bersangkutan. Karena juluk-adek melekat pada pribadi, maka

seyogyanya anggota masyarakat Lampung harus memelihara nama

tersebut dengan sebaik-baiknya dalam wujud prilaku pergaulan

kemasyarakatan sehari-hari. Juluk-adek merupakan asas identitas dan

sebagai sumber motivasi bagi anggota masyarakat Lampung untuk dapat

menempatkan hak dan kewajibannya, kata dan perbuatannya dalam

setiap perilaku dan karyanya.

b. Nemui – Nyimah

Nemui berasal dari kata benda temui yang berarti tamu, kemudian

menjadi kata kerja nemui yang berarti mertamu atau

mengunjungi/silaturahmi. Nyimah berasal dari kata benda “simah”,

kemudian menjadi kata kerja “nyimah” yang berarti suka memberi

(pemurah). Sedangkan secara harfiah nemui-nyimah diartikan sebagai

sikap santun, pemurah, terbuka tangan, suka memberi dan menerima

dalam arti material sesuai dengan kemampuan. Nemui-nyimah

merupakan ungkapan asas kekeluargaan untuk menciptakan suatu sikap

keakraban dan kerukunan serta silaturahmi. Nemui-nyimah merupakan

kewajiban bagi suatu keluarga dari masyarakat Lampung umumnya

untuk tetap menjaga silaturahmi, dimana ikatan keluarga secara
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genealogis selalu terpelihara dengan prinsip keterbukaan, kepantasandan

kewajaran. Pada hakekatnya nemui-nyimah dilandasi rasa keikhlasan

dari lubuk hati yang dalam untuk menciptakan kerukunan hidup

berkeluarga danbermasyarakat. Dengan demikian, maka elemen budaya

nemui-nyimah tidak dapat diartikan keliru yang mengarah kepada sikap

dan perbuatan tercela atau terlarang yang tidak sesuai dengan norma

kehidupan sosial yang berlaku. Bentuk konkrit nemui nyimah dalam

konteks kehidupan masyarakat dewasa ini lebih tepat diterjemahkan

sebagai sikap kepedulian sosialdan rasa setiakawan. Suatu keluarga

yang memiliki keperdulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan, tentunya

berpandangan luas kedepan dengan motivasi kerja keras, jujur dan tidak

merugikan orang lain.

c. Nengah – Nyappur

Nengah berasal dari kata benda, kemudian berubah menjadi kata

kerja yang berarti berada di tengah. Sedangkan nyappur berasal dari

kata benda cappur menjadi kata kerja nyappur yang berarti baur atau

berbaur. Secara harfiah dapat diartikan sebagai sikap suka bergaul, suka

bersahabat dan toleran antar sesama. Nengah-nyappur menggambarkan

bahwa anggota masyarakat Lampung mengutamakan rasa kekeluargaan

dan didukung dengan sikap suka bergaul dan bersahabat dengan siapa

saja, tidak membedakan suku, agama, tingkatan, asal usul dan golongan.

Sikap suka bergaul dan bersahabat menumbuhkan semangat suka

bekerjasama dan tenggang rasa (toleransi) yang tinggi antar sesamanya.
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Sikap toleransi akan menumbuhkan sikap ingin tahu, mau

mendengarkan nasehat orang lain, memacu semangat kreativitas dan

tanggap terhadap perkembangan gejala-gejala sosial. Oleh sebab itu

dapat diambil suatu konklusi bahwa sikap nengah-nyappur menunjuk

kepada nilai musyawarah untuk mufakat. Sikap nengah nyappur

melambangkan sikap nalar yang baik, tertib dan sekaligus merupakan

embrio dari kesungguhan untuk meningkatkan pengetahuan serta sikap

adaptif terhadap perubahan. Melihat kondisi kehidupan masyarakat

Lampung yang pluralistik, maka dapat dipahami bahwa penduduk

daerah ini telah menjalankan prinsip hidup nengah-nyappur secara

wajar dan positif. Sikap nengah-nyappur juga menunjukkan sikap ingin

tahu yang tinggi, sehingga menumbuhkan sikap kepeloporan.

Pandangan atau pemikiran demikian menggabarkan bahwa anggota

masyarakat Lampung merupakan bentuk kehidupan yang memiliki jiwa

dan semangat kerja keras dan gigih untuk mencapai tujuan masa

depannya dalam berbagai bidang kehidupan. Nengah-nyappur

merupakan pencerminan dari asas musyawarah untuk mufakat. Sebagai

modal untuk bermusyawarah tentunya seseorang harus mempunyai

pengetahuan dan wawasan yang luas, sikap toleransi yang tinggi dan

melaksanakan segala keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dengan demikian berarti masyarakat Lampung pada umumnya dituntut

kemampuannya untuk dapat menempatkan diri pada posisi yang wajar,

yaitu dalam arti sopan dalam sikap perbuatan dan santun dalam tutur



32

kata. Makna yang lebih dalam adalah harus siap mendengarkan,

menganalisis, dan harus siap menyampaikan informasi dengan tertib dan

bermakna.

d. Sakai – Sambayan

Sakai bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang atau

sekelompok orang dalam bentuk benda dan jasa yang bernilai ekonomis

yang dalam prakteknya cenderung menghendaki saling berbalas.

Sedangkan sambaiyan bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang,

sekelompok orang atau untuk kepentingan umum secara sosial

berbentuk benda dan jasa tanpa mengharapkan balasan. Sakai

sambaiyan berarti tolong menolong dan gotong royong, artinya

memahami makna kebersamaan atau guyub. Sakai-sambayan pada

hakekatnya adalah menunjukkan rasa partisipasi serta solidaritas yang

tinggi terhadap berbagai kegiatan pribadi dan sosial kemasyarakatan

pada umumnya. Sebagai masyarakat Lampung akan merasa kurang

terpandang bila ia tidak mampu berpartisipasi dalam suatu kegiatan

kemasyarakatan. Perilaku ini menggambarkan sikap toleransi

kebersamaan, sehingga seseorang akan memberikan apa saja secara

suka-rela apabila pemberian itu memiliki nilai manfaat bagi orang atau

anggota masyarakat lain yang membutuhkan.

Masyarakat Lampung merupakan masyarakat yang terbuka terhadap

orang lain dan bisa bersikap baik kepada orang lain asalkan orang tersebut
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tidak mengancam harga dirinya. Orang Lampung atau yang bisa disebut orang

Lampung sangat menjunjung tinggi harga diri dan nama baik keluarga.30

7. Masyarakat Lampung Saibatin

Masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang hidup bersama dalam

suatu tempat tertentu yang berinteraksi secara terus menerus dalam jangka

waktu yang tidak tertentu, sehingga menimbulkan pola-pola yang menjadi

ciri-ciri, dan mempunyai kebudayaan sendiri yang dipertahankan.31 Menurut

W.J.S. Poerwadarminta mengartikan masyarakat sebagai pergaulan hidup

manusia atau sehimpun orang yang hidup bersama dalam sesuatu tempat

dengan ikatan-ikatan aturan tertentu.32

Kata Saibatin berasal dari kata Sai yang artinya satu dan Batin arti nya

hati. Sedangkan Saibatin dalam arti sehari-hari adalah kesatuan masyarakat

adat yang membentuk suatu marga adat.33

Adapun marga-marga yangterdapat dalam masyarakat Lampung Saibatin

antara lain:

1. Marga-marga sekampung ilir-Melinting, meliputi wilayah tanah di Wai

Sekampung Ilir

30Abdulsyani (dalam Putri Yosi Yolanda), Komunikasi Simbolik Dalam Prosesi Pemberian
Gelar Adat Penyimbang Marga Legun Di Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten
Lampung Selatan, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar
Lampung 2016, h. 29

31Soekanto (dalam Wita Herlina), Analisis Kedudukan Anak Laki-Laki Dan Perempuan
Dalam Pembagian Harta Waris Pada Adat Lampung Sai Batin Di Pekon Kerbang Tinggi Pesisir
Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, SKRIPSI Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Lampung Bandar Lampung 2016, h. 20

32W.J.S. Poerwadarminta (dalam  Heriyanto), Op.Cit, h. 13
33Hilman Hadikusuma (dalam Wita Herlina), op.cit, h. 22
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2. Marga-marga Pesisir Meninting Rajabasa, meliputi wilayah tanah

dikaki gunung Rajabasa dan sekitarnya.

3. Marga-marga Pesisir Teluk, meliputi wilayah tanah di pantai Teluk

Lampung

4. Marga-marga Pesisir Semangka, meliputi wilayah tanah di pantai Teluk

Semangka

5. Marga-marga pesisir Krui-Belalau meliputi wilayah eks kewedanan

Krui (eks Wilayah Bengkulu)

6. Marga-marga di daerah Danau Ranau, Muaradua, Komering sampai

Kayu Agung dalam Provinsi Sumatera Selatan.34

Kelompok masyarakat adat Saibatin dalam masalah kepemimpinan,

proses penobatannya berbeda dari masyarakat adat Pepadun. Bagi

masyarakat adat Saibatin, seorang yang diangkat sebagai pemimpin adat

adalah berdasarkan hak waris yang diperoleh secara turun-temurun.

Kepemimpinan ini dinobatkan hanya kepada keluarga bangsawan.

Kedudukan dalam kepemimpinan adat Pesisir diperoleh melalui keturunan

keluarga bangsawan yang memperoleh kedudukan adat yang berbeda dari

warga masyarakat lainnya. Hal ini yang membedakan dengan masyarakat

adat Pepadun, dalam masyarakat adat Pepadun kepemimpinan adat mulanya

dipegang oleh kerabat pendiri kampung dan selanjutnya dapat diperoleh oleh

34Hilman Hadikusuma (dalam Widia Erfita), Tradisi Makhap Dalam Perkawinan Adat Pada
Masyarakat Lampung Saibatin Di Pekon Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten
Pesisir Barat, SKRIPSI Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bandar
Lampung 2016, h. 20
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setiap orang apabila mampu memenuhi syarat pengesahan dan pengakuan

yang ditetapkan oleh pimpinan adat untuk dapat Cakak Pepadun.

Hadikusuma menyatakan bahwa ciri-ciri masyarakat adat Lampung Saibatin

antara lain:

1. Martabat kedudukan adat tetap, tidak ada peralihan adat

2. Jenjang kedudukan Saibatin tidak seperti Lampung Pepadun

3. Bentuk perkawinan dengan bujujukh dan semanda

4. Pakaian adat hanya dimiliki dan dikuasai Saibatin (Sigor, mahkota

sebelah)

5. Kebanggaan keturunan hanya terbatas pada kerabat Saibatin

6. Hubungan kekerabatan kurang Akrab

7. Belum diketahui kitab-kitab pegangan adatnya

8. Pengaruh Islam lebih kuat

9. Peradilan adat mulai melemah.35

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan tradisi Ngejalang adalah sebagai

berikut:

1. Hasil dari temuan penelitian ini adalah tercerminnya konsep-konsep dalam

falsafah hidup masyarakat Lampung dan tercermin dalam pelaksanaan tradisi

ngejalang. Aktualisasi nilai kebersamaan dan gotong-royong, saling memberi,

saling menghormati, musyawarah, mufakat, sopan santun, empati. Dengan

35Hadikusuma (dalam Widia Efrita), Op.Cit, h. 20
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demikian dapat disimpulkan masyarakat Lampung di Pesisir Barat khususnya

di pekon Penggawa lima dan Pugung Penengahan masih mampu

mengimplementasikan perilaku-perilaku piil pesenggiri dalam kehidupan

sehari-hari, baik sebagai peseorangan maupun sebagai masyarakat yang

terealisasi pada tradisi ngejalang sebagai suatu warisan budaya antar

generasi.36

2. Hasil dari penemuan ini ialah seni Sakura dijadikan sebagai ajang ngejalang

atau berkumpulnya masyarakat Liwa untuk saling berma’af-ma’afan pada saat

Idhul Fitri, memberikan nuansa yang sangat damai, sehingga terciptalah

kerukunan dalam bermasyarakat. Sakura yang sudah mentradisi dikalangan

masyarakat Liwa tidak hanya memperkenalkan Sakura sebagai seni hiburan

saat Idhul Fitri, namun dari sisi perubahan sosial masyarakatnya

mengakibatkan perkembangan Sakura semakin dikenal oleh masyarakat luas.

Seni Sakura pada awalnya digunakan untuk syukuran hasil panen padi dan

keselamatan desa oleh leluhur orang Lampung yaitu Buay Tumi, berkembang

menjadi ajang silaturahmi untuk menyambut Idhul Fitri. Seni Sakura

berkembang pula dengan berbagai bentuk penampilan seperti Sakura Nyakak

Buah, Sakura Parade keliling desa, Sakura Penyambut Tamu, Sakura seribu

Wajah, dan Sakura sebagai tari Kreasi.37

36Khoerotun Nisa L dan Desi Iryanti, “Representasi Falsafah Hidup Masyarakat Lampung
dalam Tradisi Ngejalang di Pesisir Barat” Prosiding Konferensi Internasional VI Bahasa, Sastar, dan
Budaya Daerah Indonesia, 2016

37 I wayan Mustika, “Sakura Nyakak Buah di Kabupaten Lampung Barat”, Mudra Jurnal Seni
dan Budaya, Vol 29 No 1, Februari 2014
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3. Hasil Penelitian ini mengatakan bahwa Nemui-Nyimah memiliki makna

bahwa Lampung sebagai warga yang ramah dan terbuka, menerima dengan

hati terbuka terhadap kehadiran warga dari luar Lampung atau nonpribumi.

Nemui-Nyimah menjadi salah satu konsep dasar slogan Lampung “Sang Bumi

Khua Jukhai.” Artinya, satu bumi melambangkan bahwa Lampung satu

sebagai pribumi sangat peduli untuk membuka diri, mengajak etnis lain atau

nonpribumi untuk bersama-sama memajukan Lampung menjadi Lampung

satu dengan pendekatan pluralis multikultur yang tercermin pada makna

“khua jukhai” artinya dua pintu yakni pribumi dan nonpribumi.

Kesimpulannya, nilai-nilai pada konsep Nemui-Nyimah saat ini menjelma

pada sikap dan perilaku masyarakat Lampung pluralis dan merepresentasikan

Lampung sebagai Public Relations Multikultur.38

4. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat Bawean Gresik

memiliki kearifan lokal sekaligus nilai-nilai kerukunan umat pada kearifan

lokal masyarakat Bawean. (1) Kearifan lokal Masyarakat Bawean mempunyai

banyak kearifan lokal hampir di setiap desa. Beberapa diantaranya: Pengantin

amaen, pencak Bawean, perayaan maulud nabi, budaya merantau, dan

berbagai jenis kesenian Islam; dan (2) kearifan lokal dalam berbagai bentuk

tersebut mempunyai nilai kerukunan dalam hal sikap toleransi dan saling

menghormati, bernilai kerja sama, dan solidaritas.39

38Dasrun Hidayat, “ Representasi Nemui-Nyimah Sebagai Nilai-Nilai Kearifan Lokal:
Perspektif Public Relation Multikultural”, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 5, Nomor 1, Maret 2014

39 Rosidin, “Nilai-nilai Kerukunan dalam Kearifan lokal Masyarakat Bawean Gresik, Jurnal
Al;Qalam, Volume 21 Nomor 1 Juni 2015
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5. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Ziarah kubur adalah kunjungan ke tempat

pemakaman umum/ pribadi yang dilakukan secara individu atau kelompok,

dengan tujuan mendoakan saudara atau keluarga yang telah meninggal dunia

supaya diberikan kedudukan atau posisi yang layak di sisi Allah SWT. Ada

beberapa hikmah yang terkandung dalam tradisi ziarah kubur,antara lain:

Untuk mengingatkan manusia yang masih hidup akan datangnya kematian,

Untuk memohonkan doa kepada Allah SWT agar arwah yang di dalam kubur

tersebut diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan ditempatkan pada

tempat yang layak di sisi-Nya.40

6. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dari setiap

pelaksanaannya tradisi mampu melahirkan kearifan lokal yang merupakan

representasi dari nilai-nilai tradisi yang ada. Berdasarkan pengertian tersebut,

penulis melakukan penelitian ini dengan pertimbangan:

a. Sesuai dengan Misi Jurusan Pendidikan Fisika Universitas Reden Intan

Lampung yaitu Menyelenggarakan program pendidikan dan pengajaran

fisika yang berkualitas tinggi berlandaskan nilai-nilai Islam. Penelitian ini

salah satunya menekankan nilai-nilai Islam sehingga dapat menumbuhkan

jiwa Islam bagi Pendidik dan Pengajar Fisika.

b. Sesuai dengan salah satu mata perkuliahan yaitu Prodi Pendidikan Fisika

UIN Raden Intan Lampung yaitu Fisika lingkungan.

40 Jamaluddin, “Tradisi Ziarah Kubur Dalam Masyarakat Melayu Kuantan”, Sosial Budaya:
Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya,Vol.11, No.2 Juli - Desember 2014
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan

tradisi Ngejalang masyarakat Lampung Saibatin di Pekon Negeri Ratu

Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, nilai-nilai yang terdapat pada

tradisi Ngejalang masyarakat Lampung Saibatin di Pekon Negeri Ratu Ngambur

Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, serta bentuk representasi nilai-

nilai tradisi Ngejalang dalam kearifan lokal masyarakat Lampung Saibatin di

Pekon Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

B. Metode dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini  mengkaji representasi nilai-nilai tradisi Ngejalang dalam

kearifan lokal masyarakat Lampung Saibatin Pekon Negeri Ratu Kecamatan

Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian

deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan metode yang digunakan yaitu

analisis isi, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang  saat ini berlaku.

Terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterprestasikan

kondisi yang sekarang terjadi atau ada.

Metode salah satu faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan

peneliti. Beberapa pendapat yang mengemukan tentang pengertian metode antara
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lain menurut Maryaini metode adalah cara yang ditempuh oleh peneliti dalam

menemukan pemahaman sejalan dengan fokus dan tujuan yang ditetapkan.1

Sedangkan menutut Husin Sayuti mengenai metode (Yunan =Methodhes) adalah

cara atau jalan sehubungan dngan upaya ilmiah maka metode menyangkut

masalah kerja, yaitu cara untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran

ilmu yang bersangkutan.2 Dalam buku Sugiyono Peneltian Kualitatif adalah

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai

instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive,

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna.3 Muhammad Ali

mengemukakan bahwa Metode penelitian deskriptif digunakan untuk

memecahkan masalah yang sedang dihadapi pada masa sekarang, yang akan

datang, dilakukan dengan langkah pengelolaan data, membuat gambaran tentang

sesuatu dengan cara obyektif mengadakan perbaikan-perbaikan.4

Penulis mengungkapkan tipe penelitian kualitatif karena sesuai dengan

kebutuhan penelitian ini, dimana penelitian ini mendeskripsikan tentang keadaan

secara faktual berisi tentang data berupa wawancara, dokumen pribadi, fotografi

1Maryean (dalam Heni Sepriyanti) Bediker dalam Perkawinan Masyarakat Lampung Saibatin
di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, SKRIPSI Fakultas
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bandar Lampung 2016, h.23

2Husin Sayuti, Ibid
3Iskandar (dalam Putri Yosi Yolanda), Komunikasi Simbolik Dalam Prosesi Pemberian Gelar

Adat Penyimbang Marga Legun Di Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung
Selatan, SKRIPSI Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung 2016,
h. 37

4Muhammad Ali (dalam Azmi Fikron), Sikap Generasi Muda Terhadap Pelestarian Adat
Perkawinan Lampung Pesisir, SKRIPSI, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas
Lampung Bandar Lampung 2017, h.55
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pelaksanan Ngejalang di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten

Pesisir Barat.

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Menentukan masalah dalam ruang lingkup.

2. Mendifinisikan dengan jelas dan spesifik tujuan yang dicapai, fakta-fakta

dan sifat yang ditemukan.

3. Merencanakan cara pendekatanya, bagaimana cara pengumpulan data,

penenuan responden, alat dan teknik observasi yang perlu dibuat.

4. Pengumpulan data.

5. Pengolahan data.

6. Menarik kesimpulan data-data yang yang telah terkumpul.

7. Menyusun laporan

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian menurut Iskandar adalah situasi dan kondisi lingkungan

tempat yang berkaitan dengan masalah penelitian.5 Moeleong menyatakan bahwa

dalam penentuan Tempat penelitian cara terbaik yang ditempuh dengan jalan

mempertimbangkan teori substantive dan menjajaki lapangan untuk mencari

kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan

5Iskandar (dalam Putri Yosi Yolanda), Op.cit, h.38
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geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dijadikan

pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.6

Tempat penelitian yang dipilih peneliti adalah di Pekon Negeri Ratu

Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat dengan pertimbangan

bahwa lokasi tersebut mendukung untuk tempat penelitian karena di lokasi

tersebut mayoritas orang Lampung. Penetapan lokasi penelitian ditentukan secara

purposive atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendukung tujuan

penelitian yaitu untuk mengetahui pelaksanaan tradisi Ngejalang, nilai-nilai yang

terdapat pada tradisi Ngejalang, serta bentuk-bentuk representasi nilai-nilai

karaktreristik tradisi Ngejalang dalam kearifan lokal masyarakat Lampung

Saibatin di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

Selain itu lokasi tersebut merupakan daerah asal penulis sehingga akan

mempermudah dalam pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data. Adapun

waktu penelitian ini dilaksanakan tahun2017.

D. Data dan Sumber Data

Data-data yang dibutuhkan peneliti bersumber dari berbagai sumber data

yang berupa dokumentasi, wawancara dan data-data lainnya yang berhubungan

dengan penelitian. Sumber data merupakan hal yang amat penting dalam setiap

penelitian. Sumber data dapat berasal dari mana saja, baik itu sumber tertulis

maupun lisan. Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa Yang dimaksud sumber

data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila

6Moeleong, Ibid
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peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya,

maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab

pertanyaan-pertanyaan peneliti,baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila

peneliti menggunakan teknik observasi maka sumber datanya bisa berupa benda,

gerak, atau proses sesuatu .7 Berdasarkan pendapat di atas, sumber data pada

penelitian ini diperoleh dari wawancara terhadap tokoh adat, peratin, dan tokoh

agama serta masyarakat Lampung Saibatin di Pekon Negeri Ratu Kecamatan

Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data

sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah (pengamatan) alat pengumpul data yang dilakukan

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang

diselidiki.8 Pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh peneliti memiliki

peran yang besar dalam proses penelitian yang dilakukan. Pengamatan

merupakan hal yang penting dalam penelitian kualitatif karena teknik

pengamatan didasarkan atau pengalaman langsung, memungkinkan peneliti

melihat atau mengamati sendiri, memungkinkan peneliti mencatat peristiwa

dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun

7Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta,1993), h.102

8Narbuko ( dalam Nekroma), Op.Cit, h. 37
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pengetahuan yang diperoleh dari data.9 Teknik observasi merupakan teknik

pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung

terhadap obyek yang diteliti atau daerah lokasi yang menjadi pokok

permasalahan dalam yang dihadapi. Observasi dilakukan untuk memperoleh

gambaran secara menyeluruh tentang Nilai-nilai Karakteristik Tradisi

Ngejalang dalam kearifan lokal masyarakat Lampung Saibatin Pekon Negeri

Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Teknik ini digunakan

untuk mengumpulkan data-data secara langsung dan sistematis terhadap

nilai-nilai karakteristik tradisi Ngejalang.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan

seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu untuk mendapatkan keterangan

secara lisan dari seorang responden, dengan cara bercakap-cakapan

berhadapan muka dengan orang itu atau responden.10 Sedangkan menurut

Menurut Sutrisno Hadi, teknik wawancara adalah Teknik pengumpulan data

dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis,

berdasarkan tujuan penyelidikan, pada umumnya dua atau lebih orang yang

hadir dalam proses tanya jawab itu secara fisik masing-masing pihak dapat

menggunakan saluran komunikasi secara wajar dan lancar.11

9Moleong (dalam Nekroma), Ibid
10Koenjaraningrat (dalam Heni Sepriyanti), Op.Cit, h.28
11Sutrisno Hadi (dalam Heriyanto), Pelaksanaan Tradisi Cakak Sujud Pada Masyarakat Adat

Lampung Pepadun Di Kampung Waysido Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang
Bawang Barat, SKRIPSI, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bandar
Lampung 2016, h.20
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Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui  secara

detail tentang apa yang diketahui orang – orang yang akan diwawancara,

kepala Pekon, tokoh adat, dan masyarakat mengenai keberadaan atau

penerapan nilai-nilai tradisi Ngejalang dalam masyarakat Lampung Saibatin

Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

Wawancara mendalam ini diharapkan akan mendapatkan informasi yang

jelas sehingga memudahkan peneliti dalam mengkajinya.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui

peninggalan peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk

juga buku-buku tentang pendapat, dalil atau hukum-hukum lain yang

berhubungan dengan masalah penyelidikan.12 Teknik dokumentasi digunakan

untuk mendukung keterangan keterangan dan fakta-fakta yang berhubungan

dengan penelitian. Dengan cara mencatat serta mengumpulkan data-data yang

diambil dari buku-buku, dokumentasi, dan arsip-arsip di kepala desa, tokoh

adat, maupun masyarakat. Kegiatan pengumpulan data yang di peroleh dari

wawancara, dan dokumentasi tersebut berpedoman pada panduan yang telah

disusun berdasarkan aspek yang telah diamati yang kemudian secara

operasional dituangkan dalam dimensi penelitian dan indikator-indikator.

Dokumen ini digunakan untuk melengkapi dan menambah data yang

diperoleh melalui wawancara dan observasi. Sumber informasi yang dibuat

dokumentasi adalah sumber informasi yang sangat penting dan dapat

12Hadari Nawawi (dalam Heriyanto), Ibid,h. 23
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menggambarkan pelaksanaan dan nilai-nilai Tradisi Ngejalang masyarakat

Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Maka

dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan untuk mendapat data-data

primer yang dalam pelaksanaannya peneliti mencari sumber-sumber tertulis

dilokasi penelitian untuk mendukung keterangan-keterangan ataupun fakta-

fakta yang berhubungan dengan objek penelitian dengan menggunakan

panduan dokumentasi yang dibuat oleh peneliti.

F. Prosedur Analisis Data

Penelitian menggunakan Analysis Interactive Model dari Miles dan

Huberman analisis dibagi menjadi empat tahap yaitu sebagai berikut13:

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis

data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan

menggunakan wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data yaitu

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya

penarikan kesimpulan dan menganalisi. Penyajian data lebih baik merupakan

suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

2. Reduksi Data (Data Reduction)

13Miles dan Huberman(dalam Wita Herlina),Analisis Kedudukan Anak Laki-Laki Dan
Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris Pada Adat Lampung Sai Batin Di Pekon Kerbang Tinggi
Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, SKRIPSI Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik Universitas Lampung Bandar Lampung 2016, h. 57
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Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian

pada penyederhanaan dan transprormasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data

dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat

gugus-gugus, menulis memo dan sebagianya dengan maksud menyisihkan

data atau informasi yang tidak relevan. Reduksi data diartikan sebagai proses

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan

tranformasi data kasar yang muncul dari data – data tertulis dilapangan.

Selain itu, reduksi data merupakan suatu bentuk analisi yang menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik

kesimpulan dan diverifikasi, cara yang dipakai dalam reduksi data dapat

melalui seleksi yang panjang, melalui ringkasan atau singkatan

menggolongkan kedalam suatu pola yang lebih luas.

3. Penyajian Data (Display Data)

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.

Penyajian juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

4. Verifikasi dan penegasan Kesimpulan (Conclution, Drawing and

Verification)

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan Kesimpulan

berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah
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Data Collection

Data
Reduction

Conclution

Drawing

Verifying

Display Data

Gambar 3.1 Model Interaktif Milles dan Huberman

disajikan. Mencari arti benda-benda, mencatat keterangan, pola-pola,

penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, dan alur sebab akibat dan proposi.

Kesimpulan-kesimpulan senantiasa diuji kebenarannya, kekompakanya, dan

kecocokan, yang merupakan validitasnya sehingga akan memperoleh

kesimpulan yang jelas kebenaranya. Pada tahap ini, peneliti  menarik

simpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, kemudian

mencocokkan catatan dan pengamatan yang dilakukan penulis pada saat

penelitian.
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Pada gambar di atas, proses analisis data penelitian dimulai dengan

melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan yang mengandung

penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan

dokumentasi. Dari data yang sudah dikumpulkan langkah selanjutnya yaitu

mereduksi data sesuai dengan tema penelitian yang disajikan. Berdasarkan

hasil dari reduksi data maka dapat dipaparkan menjadi hasil analisis

penelitian. Tahap akhir yaitu melakukan penarikan kesimpulan dari hasil

analisis data.

G. Kredibelitas

Uji kredibilitas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji keauntentikan

atau keabsahan data agar hasil penelitian kualitatif yang dilakukan tersebut dapat

dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Terdapat beberapa strategi penelitian

kualitatif yang dapat dialakukan untuk uji kredibilitas, antara lain:

1. Memperpanjang Waktu

Perpanjangan waktu ini digunakan untuk memperoleh trust dari subjek

kepada peneliti mengingat bahwa pada penelitian kualitatif peneliti harus

mampu melebur dalam lingkungan subjek penelitian. Menurut Padget

menyatakan bahwa “Perpanjangan waktu antara peneliti dengan subjek yang

diteliti dapat menghindarkan penelitian dari bias kereaktifan dan bias

responden”.14 Artinya, dalam memperpanjang waktupenelitian peneliti dapat

membangun kepercayaan dan terhindar dari prematurnya keterdekatan antara

14Padget (dalam Wita Herlina),Ibid, h.60
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Observasi

Dokumentasi

Wawancara

Gambar 2.1 Triangulasi Menurut  Denzin

peneliti dan subjek penelitian. Dengan demikian, bias yang berasal dari

kereaktifan dan bias responden dapat dihindarkan dan berdampak pada rigor

yang tetap terjaga.

2. Triangulasi

Menggunakan  triangulasi (triangulation) dengan jenis triangulasi teknik

yaitu teknik menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi sendiri

merupakan penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran

yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan diteliti. Sehingga untuk

mengetahui keautentikan data dapat dilihat dari sumber data yang lain atau

saling mengecek antara sumber data yang satu dengan yang lain. Dapat

dilihat pada gambar di bawah ini.

Berikut juga akan disajikan gambar rencana penelitian yang akan

dilakukan penulis pada penelitian ini menggunkan teknik analisis yang telah

dijelaskan diatas.
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Rencana Penelitian

Representasi Nilai-nilai Karakteristik tradisi
Ngejalang dalam kearifan lokal masyarakat
Lampung Saibatin pekon Negeri Ratu
Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat

Representasi Nilai-Nilai Tradisi
Ngejalang dalam kearifan lokal

Nilai-nilai Karakeristik tradisi
Ngejalang

Pelaksanaan Tradisi Ngejalang

Observasi

Kepala Adat
Peratin
Tokoh Agama

Observasi

Wawancara

dokumentasi
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Kabupaten Pesisir Barat

Kabupaten Pesisir Barat dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor

22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi

Lampung dan diresmikan pada tanggal 22 April 2013. Secara geografis,

Kabupaten Pesisir Barat memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

 Utara : Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Desa

Way Beluah dan Kecamatan Banding Agung Kabupaten

Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan.

 Selatan : Samudera Hindia.

 Barat : Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

 Timur : Desa Tampang Tua Kec. Pematang Sawa, Desa Sedayu Desa

Sidomulyo Kec. Semaka Kab Tanggamus.

Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah agraris yang ditunjukkan

dengan mata pencaharian pokok penduduknya disektor pertanian dan

perkebunan, dan Perikanan. Kabupaten Pesisir Barat merupakan pintu

gerbang Provinsi Bengkulu yang dihubungkan dengan jalan Lintas Barat

Sumatra (Asean Road), sehingga dapat dikatakan sebagai Kabupaten yang
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mempunyai posisi strategis didukung dengan potensi wilayah yang

melimpah. Jenis tanah sebagian besar adalah podsolik dengan topografi datar

hingga bergelombang. Kabupaten Pesisir Barat adalah dataran rendah

dengan curah hujan rata-rata 4 bulan.

1) Luas Wilayah Pesisir Barat

Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas wilayah ± 2.907,23 Km

atau sekitar 8,39% dari luas keseluruhan wilayah Provinsi Lampung.

Dari wilayah seluas ± 2.907,23 Km tersebut, keadaan tanah di

Kabupaten Pesisir Barat terbagi atas 6 (enam) sistem, yaitu: sistem tanah

alluvial (0-100M dpl), sistem tanah marine (0-20M dpl), sistem tanah

teras marine (0-20M dpl), sistem tanah vulkan (25-200M dpl), sistem

tanah perbukitan dan sistem tanah pegunungan dan plato (25-1.350M

dpl).

Secara administratif wilayah Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari

11 (sebelas) kecamatan yang terbagi menjadi 116 (seratus enam belas)

pekon/desa dan 2 (dua) kelurahan. Dari 11 (sebelas) kecamatan yang

ada, Kecamatan Bengkunat Belimbing merupakan kecamatan yang

mempunyai wilayah terluas yaitu sekitar ± 943,70 Km . Sedangkan

Kecamatan Krui Selatan merupakan kecamatan yang mempunyai

wilayah terkecil yaitu sekitar ± 36,25 Km2.
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Tabel  4.1  Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat
No Kecamatan Luas

(Km ) Pekon
(Desa)

Kelurahan

1 Pesisir Selatan 409,19 15 -
2 Bengkunat 215,03 9 -
3 Bengkunat Belimbing 943,70 14 -
4 Ngambur 327,17 9 -
5 Pesisir Tengah 120,64 6 2
6 Karya Penggawa 211,11 12 -
7 Way Krui 40,92 10 -
8 Krui Selatan 36,25 10 -
9 Pesisir Utara 84,25 12 -
10 Lemong 454,97 13 -
11 Pulau Pisang 64,00 6 -

Jumlah 2907, 23 116 2
Sumber : Pesisir Barat Dalam angka 2013

2) Letak Astronomis Kabupaten Pesisir Barat

Kabupaten Pesisir Barat memiliki letak Astronomis : 5°21’52”-

5°28’62 LS dan : 105°48’20”- 105°48’24” BT

3) Topografi

Secara Topogrofi kabupaten Pesisir Barat dapat dibagi dalam 4

unit Topografi. Kabupaten Pesisir Barat secara umum termasuk kedalam

dataran rendah yang diapit dalam pegunungan Bukit Barisan sebelah

Timur dan samudra Indonesia Sebelah Barat. Daerah ini mempunyai

ketinggian 15M diatas permukaan laut (DPL) dengan bentuk wilayah

terdiri dari : dataran sampai berombak 25%, berombak sampai berbukit

10%, berbukit sampai bergunung 65%. Topografi yang sulit dan

kesuburan tanah yang relative rendah menjadi factor pembatas dalam

melakukan intensifikasi pertanian. Disepanjang dataran pantai banyak
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sawah yang dicetak sedangkan daerah perbukitan didominasi oleh

agroforest Damar.

4) Iklim

Kabupaten Pesisir Barat mempunyai 2 (dua) zona iklim karena

dipengaruhi oleh rantai pegunungan bukit barisan, Zone A (jumlah

bulan basah > 9 bulan) terdapat di bagian barat Kawasan Taman

Nasional Bukit Barisan Selatan termasuk Krui dan Bintuhan dan Zone

BL (jumlah bulan basah 7-9 bulan) terdapat di bagian timur Kawasan

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Berdasarkan curah hujan dari

Badan Meteorologi dan Geofisika Kabupaten Lampung Barat, curah

hujan di Kabupaten Pesisir Barat berkisar antara 2.500- 3.000 Milimeter

pertahun. Kabupaten Pesisir Barat beriklim tropis dengan musim hujan

dan musim kemarau berganti sepanjang tahun temperaturnya rata-rata

31°C.

5) Pemerintahan

Sejak terbentuk pada Tahun 2012 (sesuai dengan Undang-undang

Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru

Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampungtertanggal 16 Nopember

2012 dan diundangkan pada tanggal 17 November 2012), Kabupaten

Pesisir Barat telah dipimpin oleh Penjabat Bupati (Hi. KHERLANI, SE.,

MM) yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam
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Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-270 tanggal 19 April 2013

dan dilantik di Jakarta pada tanggal 22 April 2013.

6) Demografi

Laju pertumbuhan dan jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat

Tahun 2015 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Pesisir Barat tergambar pada tabel di bawah.

Tabel 4.2 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015

Kecamatan Luas Penduduk (orang) Kepadatan
Penduduk

(Jiwa/Km )Km % Jumlah %
Pesisir Selatan 409,17 14,07 23.494 15,03 57,42
Bengkunat 215,03 7,4 11.318 7,24 52,63
Bengkunat
Belimbing

943,7 32,46 24.003 15,36 25,43

Ngambur 327,17 11,25 19.184 12,28 58,64
Pesisir Tengah 120,64 4,15 18.425 11,79 152,73
Karya
Penggawa

211,11 7,26 15.374 9,84 72,82

Way Krui 40,92 1,41 9.546 6,11 233,28
Krui Selatan 36,25 1,25 10.584 6,77 291,97
Pesisir Utara 84,27 2,9 8.781 5,62 104,20
Lemong 454,97 15,65 13.602 8,7 29,90
Pulau Pisang 64,00 2,2 1.965 1,26 30,70
Jumlah 2.907,23 100 156.276 100

Sumber : diolah dari Disdukcapil Kab. Pesisir Barat 2014

Apabila dilihat dari jumlah penduduk per kecamatan dan

kepadatan penduduknya, Kecamatan Krui Selatan merupakan

kecamatan yang paling padat dengan tingkat kepadatan 291,97 jiwa

diikuti Kecamatan Way Krui 233,28 jiwa dan Kecamatan Pesisir

Tengah berjumlah 152,73 jiwa. Ketiga kecamatan tersebut merupakan
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wilayah yang paling padat sebaran penduduknya. Kecamatan yang

tingkat kepadatan penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan pulau

Pisang dengan jumlah populasi 30,70/km2.

7) Sosial dan Budaya

Penduduk pribumi lokal yang ada di Kabupaten Pesisir Barat

dalam pergaulan kehidupan sehari-hari menggunakan Bahasa Lampung

dialek “Api” (Lampung Pesisir), adapun jumlah situs bersejarah yang

tercatat di Disparekraf Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2014

sebanyak 17 (tujuh belas) buah dan 1 (satu) makam keramat sedangkan

untuk jumlah sanggar kesenian/kebudayaan yang ada saat ini sebanyak

12 (dua belas) buah.

8) Agama

Kabupaten Pesisir Barat mempunyai penduduk yang heterogen,

dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Pembangunan bidang

keagamaan pada saat ini tercermin pada terbentuknya rasa toleransi dan

tenggang rasa serta saling hormat-menghormati yang tinggi antar

pemeluk agama. Sementara itu perkembangan pembangunan di bidang

spritual dapat dilihat dari banyaknya sarana dan prasarana peribadatan

agamayang saling berdekat namun tidak menimbulkan konflik.

Jumlah pondok pesantren sampai dengan bulan Juni 2014

sebanyak 5 (lima) buah dengan jumlah 370 (tiga ratus tujuh puluh)

santri. Sedangkan data perkembangan jumlah jamaah haji pada tahun
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2013 sebanyak 48 orang dan sampai dengan bulan Juni 2014 tercatat

sebanyak 56 orang dan untuk 2015 dapat dipastikan terus meningkat.

Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Pesisir Barat Tahun 2015, sebanyak 153.659 jiwa penduduk Kabupaten

Pesisir Barat memeluk agama Islam. Sedangkan jumlah tempat ibadah

umat Islam sebanyak ± 250 buah masjid yang tersebar hamper merata di

seluruh kecamatan, urutan kedua adalah pemeluk agama Hindu

sebanyak 2.210 jiwa dengan tempat ibadah sebanyak 14 pura, sebagian

besar penduduk beragama Hindu berdomisili di Pekon Marang,

Kecamatan Pesisir Selatan. Selanjutnya pemeluk agama Protestan

dengan jumlah pemeluk sebanyak 355 jiwa dan pemeluk agama Budha

yang berjumlah 8 jiwa.

Tabel 4.3 Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah Kabupaten
Pesisir Barat Tahun 2015

No Agama Pemeluk (Orang) Tempat Ibadah
1 Islam 153.659 250
2 Hindu 2.210 14
3 Protestan 355 0
4 Katholik 61 0
5 Budha 8 0

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pesisir Barat 2015

9) Pariwisata

Pesisir Barat juga memiliki potensi objek wisata yang mampu

menarik wisatawan, seperti Pantai Tanjung Setia dengan luas 33 Ha,

wisata Bahari Labuhan Jukung, Karang Nyimbor, Tembakak, Pulau

Pisang dengan luas 200 Ha, sebagai kabupaten baru Pesisir Barat sudah
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memiliki dermaga Kuala Stabas, dermaga tersebut digunakan sebagai

lalu lintas transportasi Laut yang menghubungkan Krui dengan Pulau

Pisang dan daerah lainnya.Dermaga ini mampu mempermudah

masyarakat dalam meningkatkan arus perdagangan karena letaknya

yang sangat strategis.

Laut Pesisir Barat merupakan urat nadi kehidupan masyarakat asli

Pesisir Barat dimana Laut ini menjadi sumber kehidupan sehari-hari

masyarakat Pesisir Barat. Jika kita melihat kota Krui maka pantaslah

kota Krui tersebut sebagai “venesia van sumatera” dan untuk menunjang

itu pemerintah kabupaten Pesisir Barat bertekad untuk menjadikan Krui

sebagai kota bahari. Tentunya ini akan menjadi icon tersendiri bagi

pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.1

2. Gambaran Umum Kecamatan Ngambur

Kecamatan Ngambur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Lampung Barat Nomor 05 Tahun 2007 tanggal 5 April 2010,

dengan batas-batas:

 Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Pesisir Selatan

 Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Bengkunat

 Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Indonesia

 Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Suoh (Lampung Barat)

1 Ir. Fredy SM, MM, Informasi dan Profil Daerah Kabupaten Pesisir Barat 2015, Bidang
Litbang dan Pengendalian Bappeda Kab. Pesisir Barat, Volume 2, 2015
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Kecamatan Ngambur memiliki luas wilayah 327,17 km² atau 11,33%

dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Peruntukan lahan

wilayah Kecamatan Ngambur sebagian besar adalah untuk pertanian dan

perkebunan, sementara sisanya terbagi dalam berbagai peruntukan, seperti:

pemukiman penduduk dan fasilitas umum, pariwisata dan lain-lain.

Gambaran umum dari peruntukan lahan ini dapat menunjukkan karakteristik

wilayah perpekonan di Kecamatan Ngambur didominasi oleh kegiatan

perekonomian dalam sektor pertanian dan perkebunan.

1) Geografi

Secara geografis, letak Kecamatan Ngambur berada pada titik

koordinat: 05º 9’ 83” Lintang Selatan dan 103º 57’ 006” Bujur Timur.

2) Topografi

Secara Topografi, Kecamatan Ngambur merupakan daerah dataran

rendah dan berbukit dengan ketinggian dataran ± 0-400 M dari

permukaan laut dengan suhu rata-rata 30-35ºC.

3) Iklim

Menurut Oldeman, Irsal L Darwis (1979), akibat pengaruh dari

rantai pegunungan Bukit Barisan, maka Pesisir Barat memiliki 2 (dua)

Zone iklim yaitu :

 Zona A (Jumlah bulan basah >9 bulan) terdapat dibagian barat

TNBBS termasuk Krui dan bintuhan;
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 Zona B (Jumlah bulan basah 7-9 bulan) terdapat di bagian timur

TNBBS.

Iklim Kecamatan Pesisir Tengah berada pada Zona B.

Berdasarkan curah hujan dari Lembaga Meteorologi dan Giofisika,

curah hujan Kecamatan Pesisir Tengah berkisar antara 2000-2500

milimeter/tahun.

4) Demografis

Penduduk Kecamatan Ngambur Tahun 2015 berjumlah 19.086

jiwa yang terdiri dari 9.733 laki-laki dan 9.451 perempuan yang

menyebar di 9 pekon dengan penyebaran penduduk yang tidak merata

antara satu pekon dengan pekon lainnya. Tidak meratanya penyebaran

ini dikarenakan pemukiman penduduk sebagian masih terpusat dan

berpencar-pencar membentuk kelompok-kelompok kecil yang disebut

talang/umbul.

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Kecamatan Ngambur Tahun 2015
No Pekon Jumlah Penduduk
1 Gedung Cahya Kuningan 2.828
2 Suka Banjar 2.291
3 Ulok Mukti 2.822
4 Sukanegara 1.393
5 Sumber Agung 2.068
6 Pekonmon 2.536
7 Bumi Ratu 2.075
8 Muara Tembulih 813
9 Negeri Ratu 2.358

Jumlah 19.086

Sumber: Disdukcapil Kab. Pesisir Barat dan Kecamatan Ngambur 2015
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5) Sosial dan Budaya

Penduduk Kecamatan Ngambur mayoritas merupakan Suku

Lampung, sisanya adalah Suku Jawa, Sunda dan Padang. Demikian juga

dengan Adat istiadat dan pergaulan sehari-hari masih kental menganut

Adat Lampung yang dipengaruhi ajaran Agama Islam. Meskipun

demikian pengaruh unsur-unsur budaya leluhur tetap masih ada di dalam

kehidupan bermasyarakat.

6) Kesehatan

Kesehatan adalah kebutuhan utama yang harus diberikan kepada

masyarakat. Tugas utama pemerintah daerah adalah dengan

menyediakan sarana dan prasarana kesehatan serta pelayananannya yang

maksimal baik secara kualitas maupun kuantitas. Sarana dan prasarana

kesehatan itu antara lain puskesmas, puskesmas pembantu, poskesdes

dan posyandu. Hingga saat ini, di Kecamatan Ngambur memiliki 1

(satu) unit puskesmas induk.

7) Peribadatan

Penduduk Kecamatan Ngambur sebagian besar merupakan Suku

Lampung. Seperti penduduk asli lampung pada umumnya penduduk

mayoritas Suku Lampung adalah pemeluk Agama Islam yaitu 95,83%

dari total jumlah penduduk yang ada. Dengan demikian tempat

peribadatan yang banyak terdapat adalah Masjid.
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Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut Kecamatan
Ngambur Tahun 2015
No Nama Agama Jumlah Penduduk Persentase
1 Islam 18.356 95,69
2 Protestan 195 1,02
3 Katholik 35 0,19
4 Budha - -
5 Hindu 592 3,09
Jumlah 19.184 100

Sumber: Disdukcapil Kab. Pesisir Barat 2015

8) Pariwisata

Kecamatan Ngambur mempunyai potensi bidang pariwisata yang

cukup bagus, yaitu Pusat penangkaran penyu yang terletak di Pekon

Muara Tembulih dan tentunya kawasan wisata pantai yang indah

terhampar sepanjang Kecamatan Ngambur. Pusat penangkaran penyu ini

merupakan nilai tambah dari potensi pariwisata di Kecamatan Ngambur,

karena selain bisa menjadi sarana wisata rekreasi juga bisa

dikembangkan sebagai sarana wisata edukasi.2

3. Gambaran Umum Pekon Negeri Ratu

Pekon Negeri Ratu Ngambur dibentuk pada Tahun 1966 dengan dasar

Hukum pembentukan yaitu Musyawarah, dengan kode wilayah 140. Pekon

Negeri Ratu Ngambur merupakan bagian dari Kecamatan Ngambur dan

merupakan Ibukota atau Pusat Pemerintahan dari Kecamatan Ngambur.

Pekon Negeri Ratu Ngambur memilik Luas wilayah 380-H. Adapun batas-

batas wilayah Pekon Negeri Ratu Ngambur

2 Profil Kecamatan Ngambur, Ibid, h. 26
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 Sebelah Utara : Pekon Sumber Agung/Pekon Ulok Mukti

 Sebelah Selatan : Pekon Muara Tambulih

 Sebelah Barat : Samudera Hindia

 Sebelah Timur : Pekon Pekon Mon/Pekon Bumi Ratu

1) Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk di Pekon Negeri Ratu Ngambur

Kecamatan Ngambur (lebih kurang 80%) bekerja pada sektor pertanian,

subsektor perkebunan dan peternakan dengan hasil komoditi seperti

kopi, cengkeh, lada, damar, buah-buahan serta hasil hutan lain yaitu

rotan dan getah meranti. Selanjutnya lebih kurang 15% penduduk

berprofesi sebagai pedagang, buruh, tukang, pengrajin, serta Pegawai

Negeri Sipil/TNI, sedangkan selebihnya berprofesi sebagai nelayan.

2) Sosial Budaya

Kehidupan masyarakatan di Pekon Negeri Ratu Ngambur

Kecamatan Ngambur yang sebagian besar penduduknya adalah

penduduk asli suku Lampung Pesisir (90%) sedangkan sisanya adalah

pendatang seperti Jawa, Sunda, Bali dan lain-lain. Tidak heran jika

bahasa Lampung Pesisir adalah bahasa keseharian yang dipakai di

masyarakat. Juga kehidupan budaya terutama budaya Lampung masih

sangat kental dan adat di pekon ini masih diakui dan diberlakukan

seperti manjau dibingi, bediker, nayuh dan lain sebagainya. Dalam

kehidupan sehari-hari, masyarakat aman dan damai dan jarang sekali
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terjadi konflik dalam masyarakat. Prinsip untuk saling menghormati dan

senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban adalah ciri khas

masyarakat Pekon Negeri Ratu Ngambur.

3) Agama

Agama Islam adalah mayoritas agama yang dianut oleh

masyarakat di Pekon Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur (97,00

%), dan 3 % ber agama Hindu Penduduk ini merupakan masyarakat

Lampung Pesisir yang beradat saibatin, sedangkan adat saibatin sendiri

berunsurkan Agama Islam. Tidaklah heran jika budaya Lampung yang

berkembang di daerah ini masih terus dipertahankan dan sangat kental

keislamannya. Adapun keadaan penduduk Pekon Negeri Ratu Ngambur

dapat di lihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut Pekon Negeri
Ratu Ngambur Tahun 2017
No Nama Agama Persentase
1 Islam 97,00
2 Protestan -
3 Katholik -
4 Budha -
5 Hindu 3,00
Jumlah 100

Sumber: Disdukcapil Pekon Negeri Ratu Ngambur 2017

4) Demografis

Penduduk Pekon Negeri Ratu Ngambur Tahun 2017 berjumlah

2.397 jiwa yang terdiri dari 1.191 laki-laki dan 1.193 perempuan yang

menyebar di 6 dusun dengan penyebaran penduduk yang tidak merata
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antara satu dusun dengan dusun lainnya. Tidak meratanya penyebaran

ini dikarenakan pemukiman penduduk sebagian masih terpusat dan

berpencar-pencar membentuk kelompok-kelompok kecil yang disebut

talang/umbul.3

Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Pekon Negeri Ratu Ngambur Tahun 2017
No Dusun Jumlah Penduduk
1 Negeri Ratu Induk 640
2 Cahaya Negeri 381
3 Banjar Negeri 321
4 Suka Negeri 376
5 Banjar Cahaya Negeri 305
6 Way Batang 374

Jumlah 2.397

Sumber: Disdukcapil Kab. Pesisir Barat dan Kecamatan Ngambur 2015

B. Temuan Penelitian

1. Pelaksanaan Tradisi Ngejalang Masyarakat Pekon Negeri Ratu

Pelaksanaan tradisi Ngejalang memberikan nuansa tersendiri bagi

masyarakat Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir

Barat. Menurut A. Rianda selaku Tokoh Adat Saibatin Marga Ngambur,

tradisi Ngejalang merupakan budaya bulan Ramadhan dan Hari Raya Idhul

Fitri. Tradisi Ngejalang yang dilaksanakan di Pekon Negeri Ratu Ngambur

ini ada 4, yaitu Ngejalang Kukhuk dilaksanakan satu hari sebelum bulan

Ramadhan, Ngejalang Keluarga satu hari sebelum hari Raya Idhul Fitri,

Ngejalang Pangan dilaksanakan pada 2 Syawal, dan Ngejalang Kubokh

dilaksanakan 4 Syawal. Tradisi Ngejalang ini sudah dilakukan oleh nenek

3 Monografi Pekon Negeri Ratu Ngambur
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moyang sejak ratusan tahun yang lalu. Pada zaman dahulu tradisi Ngejalang

ini dimaksudkan untuk mempererat tali silaturahmi antar marga-marga yang

hidup berdampingan terjalin hubungan yang baik. Pada umumnya

pelaksanaan tradisi Ngejalang setiap pekon berbeda-beda. Proses Tradisi

Ngejalang Pekon Negeri  Ratu Kecamatan Ngambur tidak jauh berbeda

dengan Pekon yang ada di Kecamatan Ngambur lainnya. Tradisi Ngejalang

Kukhuk dan Ngejalang Kubokh dilaksanakan di Tempat Pemakaman Umum,

proses Tradisi Ngejalang Kukhuk dan Ngejalang Kubokh tidak jauh berbeda,

dimulai dengan membersihkan makam dilanjutkan dengan membaca Surat

Yasin dan Tahlil. Ada yang berbeda dalam proses tradisi Ngejalang Kubokh,

setelah membaca Yasin dan Tahlil masyarakat berkumpul didekat

Pemakaman Umum duduk diatas tikar bersama-sama untuk mendengarkan

sambutan dari pengurus masjid, dilanjutkan dengan membaca tahlil dan doa.

Setelah itu dilanjutkan dengan makan kue bersama.

Gambar 4.1 Pelaksanaan Ngejalang Kubokh
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Gambar 4.2 Masyarakat berkumpul setelah pelaksanaan Ngejalang Kubokh

Proses Ngejalang Keluarga dilaksanakan sebelum hari saya Idhul Fitri.

Tradisi Ngejalang Keluarga ini biasanya keluarga yang lebih muda

mendatangi  keluarga yang lebih tua dengan membawa makanan atau

perlengkapan dapur, gunanya untuk keperluan do’a atau syukuran dirumah

kakek atau paman yang tua. Proses Ngejalang Pangan dilaksanakan di

Masjid-masjid. Dalam tradisi Ngejalang Pangan, setiap Pekon mendapatkan

giliran mengundang saudara atau kerabat dari Pekon-pekon tetangga. Dalam

pelaksanaan tradisi Ngejalang Pangan, masyarakat disekitar masjid

membawa makanan yang dibawa dengan tempat khusus yang disebut

pahakh, gunanya untuk dimakan setelah acara Ngejalang Pangan selesai

dilaksanakan.
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Gambar 4.3 Pelaksanaan Ngejalang Pangan di Masjid Jami’atul Muslimin

Gambar 4.4 Makanan Tradisional yang diletakkan dalam pahakh

Pelaksanaan tradisi Ngejalang memberikan makna sebagai ugkapan rasa

syukur kepada Allah SWT karena telah dipertemukan kembali dengan bulan

suci Ramadhan, dan juga sebagai pengingat kepada masyarakat akan

kematian, dengan tujuan sebagai ajang silaturahmi antar marga dan

masyarakat. Tradisi Ngejalang, akan tetap dilaksanakan mengingat tradisi

Ngejalang merupakan warisan nenek moyang yang harus dijaga
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kelestarianya. Sehingga generasi yang akan datang tetap akan melaksanakan

tradisi Ngejalang tersebut. Dalam hal ini, tokoh adat selaku Saibatin marga

Ngambur memiliki peran sebagai pengontrol dan pengingat supaya tradisi

yang ada tetap dilaksanakan sehingga kelestariannya terjaga.

Penjelasan yang dipaparkan tokoh adat marga Ngambur memberikan

pengertian bahwa dalam pelaksanaan tradisi Ngejalang yang diawali dari

satu hari sebelum bulan Ramadhan tiba yaitu Ngejalang Kukhuk, satu hari

sebelum hari raya yaitu Ngejalang keluarga, selanjutnya tradisi Ngejalang

pangan yang dilaksanakan 2 Syawal dan terakhir Ngejalang Kubokh yang

dilaksanakan 4 Syawal memberikan suasana yang berbeda pada masyarakat

Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur khususnya dan Lampung Saibatin

Umumnya. Saat hari Raya Idhul Fitri, masyarakat yang ada diluar daerah

yang mudik akan mengikuti pelaksanaan tradisi Ngejalang. Sehingga pada

waktu pelaksanaannya tradisi Ngejalang menjadi ajang silaturahmi antar

sesama family maupun masyarakat Pekon Negeri Ratu maupun masyarakat

luar Pekon Negeri Ratu. Selain itu tradisi Ngejalang salah satu warisan

budaya saat Bulan Ramadhan dan Bulan Syawal merupakan warisan budaya

nenek moyang yang harus tetap dijaga kelestariannya, mengingat tradisi

Ngejalang merupakan warisan asli budaya masyarakat Lampung Pesisir atau

Saibatin. Sehingga tradisi Ngejelang menjadi salah satu pembeda antara

masyarakat yang ber adat kan Lampung Saibatin dengan Lampung Pepadun.

Tradisi memiliki nilai-nilai karakteristik tersendiri bagi masyarakat yang

menjalankan. Menurut A. Rianda selaku tokoh adat Saibatin Marga
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Ngambur, nilai-nilai karakteristik tradisi Ngejalang yaitu, Nilai Religius

(Ibadah), Nilai Pendidikan (Akhlak), Nilai Sosial (Ukhuwah) dan Nilai

Budaya. Dalam penjelasan lain, menurut Hi. Fatturahman Tradisi Ngejalang

memiliki nilai-nilai yang mengandung keislaman yang dapat melahirkan

jiwa Islam. Seperti pelaksanaan tradisi Ngejalang Kubokh dan Ngejalang

Kukhuk mengingatkan masyarakat akan kematian, sehingga masyarakat

akan bertambah ketakwaan kepada Allah SWT, begitu juga dalam tradisi

Ngejalang Pangan, shalawat dan puji-pujian yang dilantunkan merupakan

bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.

2. Nilai-nilai Karakteristik Tradisi Ngejalang

Nilai dalam kehidupan masyarakat merupakan segala sesuatu yang

dianggap benar dalam masyarakat, nilai biasanya sangat berkaitan dengan

norma yang berarti aturan. Nilai-nilai dalam masyarakat wajib untuk

dipertahankan dan dijunjung tinggi. Dalam tradisi Ngejalang, terdapat nilai-

nilai budaya maupun nilai Islam. Nilai-nilai dalam tradisi Ngejalang

merupakan nilai yang tidak bertentangan dengan norma, karena dapat

diterima dang dinggap benar oleh masyarakat. Nilai Religius (ibadah)

merupakan nilai yang bersifat mutlak dan bersumber pada keyakinan

manusia. Nilai pendidikan (akhlak) merupakan nilai yang tentang baik buruk

yang berkaitan dengan perilaku manusia. Nilai sosial (ukhuwah) merupakan

nilai yang berhubungan dengan kehidupan manusia, baik kehidupan sebagai

individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nilai budaya merupakan nilai

yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, seperti budaya gotong
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royong, budaya menghormati yang lebih tua dan juga budaya bersilaturahmi.

Nilai Islam merupakan nilai yang mempengaruhi aspek tingkah laku atau

normatif setiap penganutnya. Secara normatif Islam mengajarkan

penganutnya untuk berprilaku baik, saling menghormati, silaturahmi,

musyawarah, bersifat sosial dan melarang umatnya untuk berbuat tidak baik

yang bertentangan dengan norma yang diajarkan dalam Islam.

3. Representasi Nilai-nilai Karakteristik Tradisi Ngejalang

Tradisi yang ada dimasyarakat memiliki nilai-nilai yang menjadi wujud

kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang

terus menerus dijadikan pegangan hidup, nilai yang terkandung didalamnya

bersifat universal. Kearifan lokal juga merupakan sesuatu yang asli, khas

lokal, yang belum tercampur oleh budaya luar yang berisi kebaikan untuk

menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat. Repsresentasi nilai-nilai

trdisi Ngejalang yang tertuang dalam kearifan lokal terlihat pada kehidupan

beragama dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Menurut Hi.

Fatturahman selaku tokoh agama Pekon Negeri Ratu Ngambur, kehidupan

beragama dapat tercipta dari kegiatan dan kerukunan umat beragama. Dalam

kegiatan agama Islam dapat dijumpai pada pelaksanaan tradisi-tradisi Islam

dan Hari Besar Islam. Contohnya kegiatan peringatan Maulid Nabi

Muhammad SAW, masyarakat Pekon Negeri Ratu antusias menyambut dan

menyelenggarakan. Dalam tradisi seperti tradisi Ngejalang, masyarakat yang

menjalankan sangat antusias dalam pelaksanaannya, dari kalangan yang tua

maupun yang muda. Begitu juga dengan kegiatan agama lain, seperti Agama
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Hindu, masyarakat yang beragama Hindu melaksanakan Hari Besar dan

tradisi Agama Hindu tidak jauh berbeda dengan agama Islam. Melalui

kegiatan agama inilah maka tercipta kerukunan umat beragama. Karena

masyarakat yang beragama Islam atau Hindu akan menghormati ibadah atau

tradisi setiap agama. Kehidupan sosial dan budaya menurut Peratin Hazairin

Abi, pekon Negeri Ratu Ngambur sebagian besar pendudukknya adalah suku

Lampung Pesisir sebanyak (97%) sedangkan sisanya pendatang seperti Jawa,

Sunda, Bali. Dalam keseharian masyarakat menggunakan bahasa Lampung

Pesisir. Kehidupan budaya terutama budaya Lampung masih sangat kental

dan adat di Pekon ini masih diakui dan diberlakukan. Seperti manjau dibingi,

bediker, nayuh, Ngejalang dan sebagainya. Dalam budaya kehidupan sehari

hari, masyarakat Pekon Negeri Ratu Ngambur masih menjalankan budaya

sopan santun, budaya gotong royong, saling menghormati, saling

menghargai dan budaya lainnya.

Kearifan lokal masyarakat Lampung Saibatin Pekon Negeri Ratu

merupakan satu dari Kearifan lokal masyarakat Lampung Pesisir. Kearifan

lokal masyarakat Lampung Saibatin merupakan budaya yang harus diajaga

dan tetap dipertahankan. Melalui tradisi yang berlaku dimasyarakat,

terciptalah budaya yang menjadi ciri khas masyarakat tersebut. Seperti

budaya sopan santun, berbaur, bergotong royong, toleransi antar agama,

saling menghormati masyarakat asli atau pendatang. Sehingga terciptalah

kearifan lokal dengan masyarakat yang agamis, harmonis dan sosialis.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tradisi Ngejalang merupakan budaya pada saat bulan Puasa Ramadhan

dan bulan Syawal. Adapun pelaksanaan Tradisi Ngejalang dipekon Negeri

Ratu Ngambur dilaksanakan pada satu hari sebelum puasa Ramadhan

yaitu Ngejalang Kukhuk yang dilaksanakan di Tempat Pemakaman

Umum, 1 hari sebelum hari Raya Idhul Fitri Ngejalang Keluarga, 2

Syawal Ngejalang Pangan dilaksanakan di Masjid-masjid dan 4 Syawal

Ngejalang Kubokh.  Pelaksanaan dari Tradisi Ngejalang Kukhuk,

Ngejalang Pangan dan Ngejalang Kubokh dipimpin oleh sesepuh, tokoh

adat setempat, dan dihadiri banyak orang.

2. Tradisi Ngejalang memiliki nilai-nilai yang tidak lepas dari kehidupan

sosial masyarakat, nilai-nilai tersebut sudah mengental dan berbaur

dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Tradisi Ngejalang di Pekon

Negeri Ratu Ngambur tidak lepas dari nilai Religius (Ibadah), nilai

pendidikan (Akhlak), nilai sosial (Ukhuwah) dan nilai budaya. Nilai

religius (Ibadah) mengingatkan masyarakat agar selalu menjalankan

perintah Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan meninggalkan segala

larangannya. Tradisi Ngejalang Merupakan tradisi Islam, Tradisi Islam

dapat melahirkan  jiwa Islam, yang dapat mempengaruhi dan  segala aspek
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tingkah laku atau normatif setiap penganutnya. karena Secara normatif

islam selalu mengajarkan penganutnya untuk berprilaku baik, saling

menghormati, silaturahmi, musyawarah, berifat sosial dan melarang

umatnya untuk berbuat yang tidak baik yang bertentangan dengan norma

yang diajarkan dalam Islam. Nilai pendidikan (Akhlak) mengajarkan

masyarakat agar selalu memiliki Akhlak yang baik dan terpuji.  Karena

akhlak yang baik haruslah berpijak pada keimanan. Iman tidaklah cukup

sekedar disimpan dalam hati, melainkan harus dilahirkan dalam perbuatan

yang nyata berupa amal shaleh atau tingkah laku yang baik. Nilai sosial

(Ukhuwah) mengajarkan masyarakat tentang kebersamaan, gotong-

royong, saling memberi, saling menghormati, musyawarah, mufakat,

sopan santun dan empati. Nilai budaya mengajarkan masyarakat agar

selalu menjaga budaya yang ada agar tidak punah, seperti halnya budaya

gotong royong, budaya silaturahmi dan budaya lainnya yang menjadi ciri

khas masyarakat tersebut.

3. Adapun bentuk representasi dari nilai-nilai karakteristik tradisi Ngejalang

di Pekon Negeri Ratu Ngambur, Tradisi Ngejalang memiliki Nilai-nilai

yang menjadi wujud kearifan lokal, kearifan lokal yang tersaji dikalangan

masyarakat Asli dan masyarakat pendatang membentuk tatanan

masyarakat yang Agamis, harmonis, dinamis dan sosialis yang merupakan

bentuk dari budaya kehidupan masyarakat.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, selanjutnya dapat diajukan beberapa saran

yang dapat dijadikan pertimbangan, yaitu:

1. Menjadikan tradisi Ngejalang sebagai budaya yang harus tetap

dipertahankan nilai-nilai sehingga tetap terjaga kelestarian tradisi

Ngejalang.

2. Perlu adanya penelitian lebih banyak lagi tentang budaya Lampung,

sehingga tradisi yang ada dalam masyarakat Lampung berkembang dan

masyrakat diluar daerah Lampung mengetahui dan tertarik untuk datang

ke Lampung.
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BAB V

PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan Tradisi Ngejalang Pekon Negeri Ratu

Tradisi Ngejalang yang dilakukan masyarakat Pekon Negeri Ratu

Kecamatan Ngambur dengan berdasarkan temuan penelitian terdiri dari:

1. Ngejalang Kukhuk

Ngejalang Kukhuk yaitu tradisi Ngejalang yang pelaksanaanya sebelum

masuk puasa Ramadhan, tradisi Ngejalang Kukhuk dikenal dengan istilah

Ziarah kubur. Tradisi ini dilaksanakan dengan tujuan mendo’akan keluarga

yang telah meninggal. Dalam pelaksanaan Ngejalang Kukhuk keluarga atau

masyarakat berkumpul dipemakanan Umum dengan maksud membersihkan

makam dan berziarah kemakam nenek moyang atau keluarga yang telah

meninggal untuk mengirim do’a dan membaca Surat Yasin.

2. Ngejalang Keluarga

Ngejalang Keluarga yaitu tradisi yang turun-temurun dilakukan dari

zaman nenek moyang sampai sekarang dengan tujuan bersilaturahmi ke

kelurga dari kedua orang tua, waktu pelaksanaan Tradisi Ngejalang Keluarga

ini dilaksanakan sebelum Hari Raya Idhul Fitri. Dalam tradisi Ngejalang

Keluarga ini, biasanya keluarga yang lebih muda mendatangi keluarga yang

lebih tua dengan membawa makanan atau perlengkapan dapur gunanya
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supaya oleh-oleh yang dibawa bisa digunakan untuk keperluan do’a atau

syukuran dirumah keluarga yang lebih tua, biasanya tradisi Ngejalang

Keluarga ini diadakan dikediaman kakek atau paman yang tua. Adapun tujuan

lain dari Tradi Ngejalang Keluarga ini yaitu mempererat ikatan keluarga

besar, supaya tidak lupa asal usul dan tidak melupakan silsilah keluarga.

3. Ngejalang Pangan

Ngejalang Pangan merupakan tradisi yang dilakukan setiap tahun pada

saat 2 Syawal. Tradisi Ngejalang Pangan ini merupakan suatu tradisi dari

zaman dahulu yang di lakukan untuk merayakan Hari kemenangan Idhul Fitri

setelah menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan. Setiap Pekon (desa)

mengadakan acara Ngejalang Pangan secara bergantian yang dipusatkan

dimasjid-masjid. Dalam tradisi Ngejalang Pangan, setiap Pekon yang

mendapat giliran, mengundang saudara atau kerabat dari pekon-pekon

tetangga. Acara Ngejalang Pangan dimulai dengan penyambutan tamu dan di

iringi dengan pukulan canang dan gong, kemudian sambutan-sambutan dari

pihak pengundang dan doa bersama yang dipimpin oleh seorang ulama

setempat. Biasanya, setiap Pekon mengadakan acara Ngejalang Pangan, juga

menyiapkan makanan berupa kue-kue dan dilanjutkan dengan makan nasi

dengan lauk-pauk yang terbaik, sebagai sedekah yang merupakan wujud

syukur atas nikmat yang diterima. Makanan tersebut disajikan diatas Pahar

(nampan khusus) yang dikumpulkan dari setiap kepala keluarga yang tinggal

di daerah tersebut. Tujuan utama dari Tradisi Ngejalang Pangan ini adalah

ajang silaturahmi dan sarana untuk saling bermaaf-maafan. Acara ini dihadiri
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oleh Pemangku Adat, Pemuka Agama, Tokoh masyarakat dan Peratin

Setempat.

4. Ngejalang Kubokh

Kegiatan Ngejalang Kubokh atau disebut masyarakat Ziarah Kubur

dilaksanakan di beberapa pekon/desa baik di Kabupaten Lampung Barat

maupun Pesisir Barat. Tradisi ini Dilaksanakan Idhul Fitri yaitu 4 Syawal.

Masyarakat sekitar mengawali kegiatan ini dengan membersihkan kuburan

keluarga masing-masing, setelah itu dilanjutkan dengan bersama baca Surat

Yasin dan do'a. Usai peramalan tersebut kemudian masyarakat berkumpul dan

duduk ditiker bersama-sama memanjang (pisah duduknya dengan ibu-

ibu/kaum wanita). Acara dimulai diawali sambutan dari pengurus masjid

kemudian dilanjutkan dengan tahlilan dan doa. Setelah itu acara dilanjutkan

dengan makan kueh bersama diatas pahakh. Ngejalang Kubokh ini adalah

salah satu tradisi yang bertujuan sebagai ajang silaturahmi antar sesama sanak

family  atau masyarakat selain kirim do'a atau sambung doa kepada keluarga

yang telah berpulang ke Rahmatutullah.

B. Prosesi Pelaksaanaan Tradisi Ngejalang Masyakat Pekon Negeri Ratu

Tradisi Ngejalang adalah tradisi yang dilaksanakan pada sebelum bulan

Ramadahan dan bulan Syawal. Tradisi ngejalang ini dimaksudkan sebagai

bentuk rasa syukur kepada Allah SWT karena dipertemukan dengan bulan

Ramadahan dan dapat berkumpulnya dengan keluarga. Dalam pelaksanannya,

tradisi yang diadakan satu hari sebelum bulan Ramadhan dan pada 2 dan 4
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Syawal melibatkan banyak orang. Tradisi Ngejalang ini juga mampu

mempertahankan kebersamaan yang dilandasi kekeluargaan antara masyarakat.

Keadaan tersebut dapat dilihat dalam tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Tahapan pelaksanaan tradisi Ngejalang Kukhuk

Ngejalang Kukhuk yaitu tradisi Ngejalang yang pelaksanaanya sebelum

masuk puasa. Dalam pelaksanaan Ngejalang Kukhuk keluarga atau

masyarakat berkumpul dipemakanan Umum dengan maksud membersihkan

makam dan berziarah kemakam nenek moyang atau keluarga yang telah

meninggal untuk mengirim do’a dan membaca Surat Yasin, selanjutnya

Pemangku Adat atau Pemuka Agama Ngewakhah kepada nenek moyang atau

keluarga yang telah meninggal bahwa sebentar lagi akan tiba Bulan Suci

Ramadhan, agar arwah keluarga yang telah meninggal bisa pulang dan

berkumpul bersama keluarga yang masih hidup.

2. Tahapan pelaksaan tradisi Ngejalang Pangan

Ngejalang Pangan merupakan tradisi yang dilakukan setiap tahun

pada saat 2 Syawal, acara Ngejalang Pangan secara bergantian yang

dipusatkan dimasjid-masjid. Dalam tradisi Ngejalang Pangan, setiap Pekon

yang mendapat giliran, mengundang saudara atau kerabat dari pekon-pekon

tetangga. Acara Ngejalang Pangan dimulai dengan penyambutan tamu dan di

iringi dengan pukulan canang dan gong, kemudian sambutan-sambutan dari

pihak pengundang dan doa bersama yang dipimpin oleh seorang ulama

setempat. Biasanya, setiap Pekon mengadakan acara Ngejalang Pangan, juga
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menyiapkan makanan berupa kue-kue dan dilanjutkan dengan makan nasi

dengan lauk-pauk yang terbaik, sebagai sedekah yang merupakan wujud

syukur atas nikmat yang diterima. Makanan tersebut disajikan diatas Pahar

(nampan khusus) yang dikumpulkan dari setiap kepala keluarga yang tinggal

di daerah tersebut. Acara ini dihadiri oleh Pemangku Adat, Pemuka Agama,

Tokoh masyarakat dan Peratin Setempat.

3. Tahapan Pelaksanaan Tradisi Ngejalang Kubokh

Tradisi Ngejalang Kubokh dilaksanakan pada 4 Syawal. Masyarakat

sekitar mengawali kegiatan ini dengan membersihkan kuburan keluarga

masing-masing, setelah itu dilanjutkan dengan bersama baca Surat Yasin dan

do'a. Usai peramalan tersebut kemudian masyarakat berkumpul dan duduk

ditiker bersama-sama memanjang (pisah duduknya dengan ibu-ibu/kaum

wanita). Acara dimulai diawali sambutan dari pengurus masjid kemudian

dilanjutkan dengan tahlilan dan doa. Setelah itu acara dilanjutkan dengan

makan kue bersama diatas pahakh.

C. Nilai-Nilai Karakteristik Tradisi Ngejalang

1. Nilai Religius (Ibadah)

Nilai religius merupakan jenis nilai kerohanian. Menurut keyakinan

Agama Islam, orang yang telah meninggal dunia ruhnya tetap hidup dan

sementara tinggal di alam kubur atau barzah.  Ruh adalah seseuatu yang

diciptakan Allah SWT didalam tubuh manusia dan dengan itu manusia bisa

hidup. Sebagaimana Firman Allah SWT:
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Artinya: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah

meniup kan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, Maka tunduklah kamu

kepadanya dengan bersujud. (Q.S. Al-Hijr:29).

Nilai religius (Ibadah) yang terkandung dalam tradisi ngejalang

terlihat pada saat pelaksaan Ngejalang Kukhuk atau Ngejalang Kubokh.

Dalam Ngejalang Kukhuk dan Ngejalang Kubokh masyarakat melakukan

ziarah kubur serta membaca Surat Yasin dan Doa yang dikhususkan untuk

keluarga atau kerabat yang telah meninggal. Ziarah ini mengingatkan

masyarakat akan kematian, bahwa kematian itu pasti akan tiba dan

menghampiri setiap manusia, hal ini membuat masyarakat semakin taat

kepada Allah SWT dalam melaksanakan ibadah wajid dan sunnah. Ngejalang

Kukhuk dan Ngejalang Kubokh merupakan tradisi Islam seperti hal nya

tradisi yang ada di daerah lainnya. Tradisi Islam merupakan segala hal yang

datang dari atau dapat melahirkan  jiwa Islam. Tradisi Islam juga dapat

mempengaruhi dan  segala aspek tingkah laku atau normatif setiap

penganutnya. karena Secara normatif islam selalu mengajarkan penganutnya

untuk berprilaku baik, saling menghormati, silaturahmi, musyawarah, berifat

sosial dan melarang umatnya untuk berbuat yang tidak baik yang

bertentangan dengan norma yang diajarkan dalam Islam. Allah SWT

berfirman:
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Artinya: sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya

dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-

bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin,

tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat,

Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak

menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan

diri. (Q.S An-Nisa’: 36).

2. Nilai Pendidikan (Akhlak)

Nilai pendidikan tidak lepas dari tradisi yang berkembang

dimasyarakat. Karena tradisi mempunyai nilai estetika dan etika, nilai

estetika ini yaitu nilai tentang keindahan suatu tradisi, sedangkan nilai etika

adalah nilai yang berhubungan dengan norma-norma yang ada dalam

masyarakat. Nilai etika inilah yang merupakan nilai pendidikan, dimana

setiap masyarakat yang memiliki tradisi akan belajar dan terus belajar

sehingga terciptalah nilai-nilai budi pekerti yang luhur. Akhlak merupakan

sikap jiwa yang telah tertanam dengan kuat yang mendorong manusia untuk

melakukan perbuatan. Menurut pandangan Islam akhlak yang baik haruslah

berpijak pada keimanan. Iman tidaklah cukup sekedar disimpan dalam hati,
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melainkan harus dilahirkan dalam perbuatan yang nyata berupa amal shaleh

atau tingkah laku yang baik. Nabi Muhammad SAW bersabda:

Artinya: Dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya

diantara orang yang paling aku cintai dan yang tempat duduknya

lebih dekat kepadaku pada hari kiamat ialah orang yang akhlaknya

paling bagus. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan

jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat ialah orang yang

paling banyak bicara (kata-kata tidak manfa’at dan memperolok

manusia).” Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah

orang yang paling banyak bicara itu?” Nabi menjawab: “yaitu

orang yang sombong.” (Hr. Tirmidzi).

Pelaksanan tradisi Ngejalang Kukhuk dan Ngejalang Kubokh

Mendo’akan keluarga yang sudah meninggal terutama kedua orang tua

merupakan pendidikan akhlak yang sangat terpuji. Orang tua adalah orang

yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik seorang anak, sehingga

perlu berlaku baik terhadap orang tua. Pelaksaan baca Yasiin, tahlil serta do’a

dalam tradisi Ngejalang Kukhuk dan Ngejalang Kubokh adalah salah satu

cara mendo’akan seluruh keluarga yang telah meninggal dunia. Allah SWT

Berfirman:

           
       

Artinya: dan Tuhanmu berfirman: “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan

Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang
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menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka

Jahannam dalam Keadaan hina dina”.(Q.S Al-Mu’min: 60).

3. Nilai Sosial (Ukhuwah)

Tradisi sama dengan adat istiadat yang bersifat magis religious dari

suatu kehidupan penduduk asli yang meliputi nilai-nilai, budaya, norma-

norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan. Kemudian menjadi

suatu sistem atau peraturan yang sudah menyatu dengan konsep sistem

budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan

manusia dalam kehidupan sosial. Nilai Sosial merupakan nilai yang

berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Nilai sosial ini sangat erat

kaitannya dengan suatu tradisi yang berjalan dimasyarakat, jika tidak ada

masyarakat maka tradisi tersebut tidak akan berjalan, sebab masyarakat

merupakan pelaku yang menjalankan tradisi. Dalam tradisi Ngejalang, nilai

sosial yang terkandung dapat dilihat pada pelaksanaan acara Ngejalang

Pangan dan Ngejalang Kubokh saat menyiapkan makanan berupa kue-kue

dan dilanjutkan dengan makan nasi dengan lauk-pauk yang terbaik, sebagai

sedekah yang merupakan wujud syukur atas nikmat yang diterima. Makanan

tersebut disajikan diatas Pahar (nampan khusus) yang dikumpulkan dari

setiap kepala keluarga yang tinggal di daerah tersebut. Dari pelaksaan

tersebut terciptalah kearifan antar masyarakat, seperti silaturahmi, saling

menghormati dan saling menghargai. Tentunya itu semua tidak bertentangan

dengan norma yang diajarkan dalam Islam. Sebagaimana Hadist Nabi

Muhammad SAW:
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Artinya: Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dibanyakkan

rezekinya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi” (H.R

Bukhari-Muslim).

Melalui kegiatan tersebut maka timbul interaksi antar masyarakat

sebagai bentuk kearifan lokal sehingga menciptakan masyarakat yang

sosialis, empatis, dan harmonis, tanpa membedakan masyarakat suku Asli

Lampung dan masyarakat suku lainnya. Allah SWT berfirman:

                          
         

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa

- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah

ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah

Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(Q.S Al-Hujarat: 13).

4. Nilai Budaya

Nilai budaya tidak bisa dilepaskan dari tradisi yang berkembang

dimasyarakat. Budaya yang berkembang di masyarakat akan menghasilkan

tradisi, karena budaya itu sendiri dianut oleh sekelompok orang tertentu atau

masyarakat yang diwariskan ke keturunannya. Selanjutnya Budaya yang

diwariskan turun-temurun tersebut akan menjadi sebuah tradisi yang

berkembang di sekelompok orang atau masyarakat. Seperti halnya Tradisi

Ngejalang yang dilakukan masyarakat Pekon Negeri Ratu Ngambur
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merupakan budaya yang ada pada saat bulan Syawal. Tradisi Ngejalang yang

ada dipekon Negeri Ratu Ngambur memilik nilai-nilai budaya yang tertanam

sejak dahulu, seperti bergotong royong, kebersamaan, saling memberi, saling

menghormati, musyawarah, mufakat, sopan santun dan empati. Firman allah

SWT:

               
                            
       

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.

karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka,

dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian

apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah

kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang

bertawakkal kepada-Nya.(Q.S Al-Imran: 159).

Tradisi sebagai representasi nilai kearifan lokal suatu kelompok

masyarakat diasumsikan sebagai bagian dalam studi budaya yang mengerucut

pada pertanyaan bagaimana gambaran masyarakat Lampung di Pekon Negeri

Ratu Ngambur dalam memaknai dan meimplementasikan nilai-nilai

Karakteristik yang ada dalam tradisi ngejalang sebagai suatu warisan budaya

antar generasi. Melalui tradisi ngejalang ini menghasilkan nilai-nilai religius,

pendidikan, sosial dan budaya yang terimplementasi dalam kearifan lokal
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masyarakat Pekon Negeri Ratu Ngambur. Kearifan lokal yang tersaji

memberikan nuansa yang melekat dalam pelaksaan tradisi Ngejalang, seperti

kebersamaan, gotong-royong, saling memberi, saling menghormati,

musyawarah, mufakat, sopan santun dan empati. Keariafan lokal yang tersaji

dalam kehidupan masyarakat Pekon Negeri Ratu Ngambur merupakan salah

satu contoh kearifan lokal yang ada dalam masyarakat Lampung Saibatin.

Kearifan lokal tersebut merupakan ciri khas masyarakat Lampung Saibatin,

seperti kebersamaan, gotong-royong, saling memberi, saling menghormati,

musyawarah, mufakat, sopan santun dan empati. Pelaksaan tradisi Ngejalang

memberikan nilai nilai tersendiri bagi masyarakat yang melakukan tradisi

tersebut. Pada saat Hari Raya Idhul Fitri, perayaan Tradisi Ngejalang

menciptakan budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Lampung Saibatin.

Tradisi Ngejalang di Pekon Negeri Ratu Ngambur khususnya dan Pesisir

Barat Umumnya merupakan salah satu tradisi yang dapat menciptkan

kearifan lokal antar masyarakat dari generasike generasi dan akan tetap terus

dilestarikan.
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DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

No Indikator Sub Indikator Pertanyaan Informan

1 Pelaksanaan
Tradisi
Ngejalang

Konsep tradisi
Ngejalang

1. Apa pengertian dari
Tradisi Ngejalang?

2. Seperti apa Sejarah
Tradisi Ngejalang?

Saibatin
Marga

Ngambur

Proses tradisi
Ngejalang

3. Bagaimana proses
pelaksanaan dari tradisi
Ngejalang?

4. Siapa sajakah yang
dapat mengikuti tradisi
Ngejalang?

5. Dimana Proses
pelaksanaan tradisi
Ngejalang dilakukan?

6. Kapan pelaksanaan
tradisi Ngejalang
dilakukan?

Makna dan Tujuan
tradisi Ngejalang

7. Apa makna tradisi
Ngejalang bagi
masyarakat Saibatin?

8. Apakah tujuan dari
tradisi Ngejalang?

9. Mengapa tradisi
Ngejalang masih tetap
dilakukan hingga
sekarang?

Upaya masyarakat
dan tokoh Adat
(Saibatin) dalam
melestarikan
budaya Lampung

10. Apa kiat-kiat yang harus
dilakukan untuk tetap
menjaga kelestarian
tradisi Ngejalang bagi
masyarakat Lampung,
khususnya masyarakat
Saibatin Ngambur?

11. Apa peran Saibatin
selaku Kepala Marga
Ngambur dalam
melestarikan budaya
atau tradisi Lampung?
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2 Nilai-Nilai
Tradisi
Ngejalang

Nilai-nilai
Karakteristik
Tradisi Ngejalang
Nilai-nilai Islam

12. Nilai-nilai apa yang
terkandung dalam
tradisi Ngejalang?

13. Bagaimanakah menurut
Bapak pelaksaan Tradisi
Ngejalang yang
dilaksanakan oleh
masyarakat Pekon
Negeri Ratu Ngambur
ini, dan apakah ada nilai
Islamnya?

Saibatin
Marga

Ngambur

Tokoh
Agama

3 Representasi
nilai-nilai
tradisi
Ngejalang

Kehidupan
Beragama

14. Bagaimanakah
kehidupan dan kegiatan
agama Islam yang ada
Pekon Negeri Ratu
Ngambur?

15. Bagaimanakah
kerukunan Umat
beragama di Pekon
Negeri Ratu Ngambur?

16. Apa saja kegiatan
Agama yang sering
dilakukan di Pekon
Negeri Ratu Ngambur?

Kehidupan Sosial
Budaya masyarakat

17. Bagaimana kehidupan
sosial dan budaya
masyarakat?

18. Dari pelaksanaan tradisi
Ngejalang, budaya apa
yang tercipta dalam
masyarakat?

19. Seperti apa kerukunan
masyarakat yang ada di
Pekon Negeri Ratu
Ngambur?

20. Mengapa kearifan lokal
yang ada harus tetap
dijaga?

Peratin
Pekon
Negeri
Ratu
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Hasil Wawancara Penelitian

Hari : Selasa

Tanggal : 19 Desember 2017

1. Bagaimanakah menurut Bapak pelaksaan Tradisi Ngejalang yang

dilaksanakan oleh masyarakat Pekon Negeri Ratu Ngambur ini, dan apakah

ada nilai Islamnya?

Jawab: Menurut saya pelaksaan tradisi Ngejalang di Pekon Negeri Ratu

Ngambur Ini sangatlah baik, karena dalam Tradisi Ngejalang ada nilai-

nilai ke Islamannya, seperti mengingatkan akan kematian, mempererat

hubungan dengan Allah SWT. Sehingga bertambahlah ketakwaan

masyarakat Kepada Allah SWT.

2. Bagaimanakah kehidupan dan kegiatan agama Islam yang ada Pekon Negeri

Ratu Ngambur?

Jawab: Kehidupan dan kegiatan agama Islam di Pekon Negeri Ratu Ngambur

dapat dijumpai pada pelaksaan tradisi-tradisi Islam dan hari hari besar

Islam. Seperti kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW,

masyarakat Pekon Negeri ratu Ngambur sangat antusias menyambut

dan menyelenggarakan. Adapun contoh lainnya seperti tradisi

Ngejalang, masyakat yang beragama Islam sangat besar sekali antusias

nya dalam tradisi Tersebut.
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3. Bagaimanakah kerukunan Umat beragama di Pekon Negeri Ratu Ngambur?

Jawab: Umat beragama di Pekon Negeri Ratu Ngambur sangat menjaga

kerukunan, seperti masyarakat yang memeluk agama Islam sangat

menghormati masyarakat yang beragama Hindu, hal ini dapat dijumpai

pada saat pelaksaan-pelakasaan ibadah. Bahkan dalam kehidupan

pergaulan sehari-hari masyarakat sangat menjunjung tinggi kerukunan

antar umat beragama.

4. Apa saja kegiatan Agama yang sering dilakukan di Pekon Negeri Ratu

Ngambur?

Jawab: Pekon Negeri Ratu Ngambur ini, penduduknya 97 % menganut agama

Islam dan sisanya Agama Hindu, setiap peringatan Agama memiliki

hari hari besar, dari hari-hari besar inilah kegiatan Agama akan

dilakukan. Dalam Agama Islam peringatan seperti Maulid Nabi

Muhammad SAW, Isra’ mi’raj dan tradisi-tradisi yang berunsurkan

Islam, seperti Tradisi Ngejalang.

Responden,

Hi. Fatthurrahman

Tokoh Agama Pekon Negeri Ratu Ngambur
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Hasil Wawancara Penelitian

Hari : Rabu

Tanggal : 13 Desember 2017

1. Bagaimanakah Sejarah Berdirinya Pekon Negeri Ratu Ngambur?

Jawab: Pekon Negeri Ratu Ngambur dibentuk pada Tahun 1966 dengan dasar

Hukum pembentukan yaitu Musyawarah, dengan kode wilayah 140.

Pekon Negeri Ratu Ngambur merupakan bagian dari Kecamatan

Ngambur dan merupakan Ibukota atau Pusat Pemerintahan dari

Kecamatan Ngambur.

2. Bagaimana keadaan sosial budaya masyarakat?

Jawab: Pekon Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur yang sebagian

besar penduduknya adalah penduduk asli suku Lampung Pesisir

(97%) sedangkan sisanya adalah pendatang seperti Jawa, Sunda, Bali

dan lain-lain. Tidak heran jika bahasa Lampung Pesisir adalah bahasa

keseharian yang dipakai di masyarakat. Juga kehidupan budaya

terutama budaya Lampung masih sangat kental dan adat di pekon ini

masih diakui dan diberlakukan seperti manjau dibingi, bediker, nayuh

dan lain sebagainya.
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3. Bagaimanakah menurut Bapak pelaksaan Tradisi Ngejalang yang

dilaksanakan oleh masyarakat Pekon Negeri Ratu Ngambur ini?

Jawab: Pelaksanaan tradisi Ngejalang dipekon negeri ratu Ngambur ini, di

awali dengan Ngejalang kukhuk yang dilaksanakan satu hari sebelum

puasa Ramadhan, selanjutnya satu hari sebelum hari raya Idhul Fitri

diadakan Ngejalang keluarga, dan pada 4 Syawal Ngejalang kubokh.

Pelaksaan tradisi Ngejalang ini merupakan tradisi turun-temurun

yang diadakan hingga sekarang ini, tradisi Ngejalang ini akan terus

dilaksanakan mengingatkan tradisi ini dapat menubuhkan rasa

kekeluargaan dan saling memiliki dalam masyarakat.

4. Seperti Apa Peran Pemerintahan Pekon Negeri Ratu Ngambur dalam

melestarikan tradisi yang ada?

Jawab: Pemerintah sebagai lembaga yang mempublikasikan tradisi yang ada

dimasyarakat Pekon Negeri Ratu Ngambur, sehingga dapat diketahui

masyarakat luas dan diakui sebagai warisan budaya Lampung.

5. Apa harapan Bapak selaku Peratin Pekon Negeri Ratu Ngambur kepada

pemuda-pemudi dalam melestarikan tradisi Ngejalang ini?

Jawab: Harapan saya selaku Peratin Pekon Negeri Ratu Ngambur yaitu

supaya generasi muda tidak melupakan tradisi yang ada, sehingga

tradisi yang sudah berkembang di kalangan masyarakat ini tidak

punah dan lekang dimakan zaman.
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6. Pada kehidupan masyarakat, seperti apa kearifan lokal yang tersaji dari tradisi

Ngejalang?

Jawab: Kearifan lokal yang tersaji dari tradisi Ngejalang ini dapat dilihat dari

kehidupan sehari hari masyarakat. Seperti gotong royong, saling

menghormati dan menghargai, saling mengasihi dan menyayangi dan

lain-lain. Sehingga kearifan lokal ini membentuk tatanan masyarakat

yang Agamis, harmonis, dinamis dan sosialis yang merupakan bentuk

dari budaya kehidupan masyarakat.

Responden,

Hazairin Abi

Peratin Pekon Negeri Ratu Ngambur
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Hasil Wawancara Penelitian

Hari : Senin

Tanggal : 4 Desember 2017

1. Apa pengertian dari Tradisi Ngejalang?

Jawab: Tradisi Ngejalang merupakan budaya bulan Ramadhan dan Hari raya

Idhul Fitri, yang dilaksanakan sebelum bulan Ramadhan sampai bulan

Syawal atau Hari Raya Idhul Fitri. Tradisi Ngejalang ini ada

bermacam macam, seperti Ngejalang khukhuk, Ngejalang keluarga

dan Ngejalang kubokh.

2. Seperti apa Sejarah Tradisi Ngejalang?

Jawab: Tradisi Ngejalang ini sudah dilakukan oleh nenek moyang sejak

ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu tradisi Ngejalang ini

dimaksudkan untuk mempererat silaturahmi antara marga-marga yang

hidup berdampingan agar terjalin hubungan yang baik.

3. Bagaimana proses pelaksanaan dari tradisi Ngejalang?

Jawab: Pada umumnya proses pelaksanaan tradisi Ngejalang setiap pekon

berbeda-beda. Di Pekon Negeri Ratu Ngambur ini khususnya dan marga

Ngambur umumnya tradisi ngejalang pertama kali dilaksanakan sehari

sebelum puasa, tradisi ini disebut ngejalang kukhuk. Dalam

pelaksanaannya ngejalang kukhuk tidak jauh berbeda dengan
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ngejalang kubokh yang dilaksanakan pada 4 Syawal. Masyarakat sekitar

mengawali kegiatan ini dengan membersihkan kuburan keluarga masing-

masing, setelah itu dilanjutkan dengan bersama baca Surat Yasin dan do'a.

Usai peramalan tersebut kemudian masyarakat berkumpul dan duduk ditiker

bersama-sama memanjang (pisah duduknya dengan ibu-ibu/kaum wanita).

Acara dimulai diawali sambutan dari pengurus masjid kemudian dilanjutkan

dengan tahlilan dan doa, tambah Arianda. Setelah itu acara dilanjutkan

dengan makan kueh bersama.

4. Siapa sajakah yang dapat mengikuti tradisi Ngejalang?

Jawab: Seluruh masyarakat yang makam keluarganya ada ditempat

pemakaman umum Pekon Negeri Ratu Ngambur, baik itu dari Pekon

Negeri Ratu Ngambur maupun dari luar Pekon Negeri Ratu Ngambur.

5. Dimana Proses pelaksanaan tradisi Ngejalang dilakukan?

Jawab: Tradisi Ngejalang Kukhuk dan Ngejalang Kubokh dilaksanakan di

Tempat pemakan Umum setempat.

6. Kapan pelaksanaan tradisi Ngejalang dilakukan?

Jawab: Pelaksanaan tradisi ngejalang kukhuk satu hari sebelum puasa

Ramadhan, sedangkan pelaksanaan Ngejalang kubokh dilaksanakan

pada 4 Syawal.

7. Apa makna tradisi Ngejalang bagi masyarakat Saibatin?
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Jawab: Makna tradisi Ngejalang Kukhuk dan Ngejalang Kubokh ini yaitu

sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT karena telah

dipertemukan kembali dengan bulan Suci Ramadhan, dan juga sebagai

pengingat untuk yang masih hidup tentang kematian yang pasti akan

datang.

8. Apakah tujuan dari tradisi Ngejalang?

Jawab: Ngejalang Kukhuk dan Ngejalang Kubokh ini adalah salah satu tradisi yang

bertujuan sebagai ajang silaturahmi antar sesama sanak family  atau

masyarakat selain kirim do'a atau sambung doa kepada keluarga yang telah

berpulang ke Rahmatutullah.

9. Mengapa tradisi Ngejalang masih tetap dilakukan hingga sekarang?

Jawab: Tradisi Ngejalang Kukhuk dan Kubokh akan tetap dilakukan

karenamerupakan warisan nenek moyang yang harus dijaga

kelastariannya. Karena apabila sekarang Tradisi Ngejalang ini tidak

dilakukan maka generasi yang akan datang terkena tulah dari nenek

moyang.

10. Apa kiat-kiat yang harus dilakukan untuk tetap menjaga kelestarian tradisi

Ngejalang bagi masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Saibatin

Ngambur?

Jawab: Tetap melaksanakan tardisi tersebut, jangan sampai lupa dengan apa

yang diwariskan oleh nenek moyang. Sehingga genersai yang akan

datang dapat tetap melaksanakan tradisi tersebut.
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11. Apa peran Saibatin selaku Kepala Marga Ngambur dalam melestarikan

budaya atau tradisi Lampung?

Jawab: Sebagai pengontrol karena selaku sebagai keturunan Keratuan Sekala

Berak, maka saya sebagai pengingat agar tetap terjaganya tradisi

Ngejalang ini.

12. Nilai-nilai apa yang terkandung dalam tradisi Ngejalang?

Jawab: Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ngejalang yaitu nilai religius,

nilai pendidikan, nilai sosial dan nilai budaya. Nilai religius ini yaitu

nilai yang berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa, nilai

pendidikan ini yaitu nilai yang berhubungan dengan cara belajar

berbuat baik, beretika dan berkahlak mulia.. Nilai sosial ini

berhubungan dengan kehidupan masyarakat yang harmonis, empatis,

dan sosialis tanpa membedakan suku, agama., dan nilai budaya

berhubungan dengan kehidupan budaya masyarakat seperti budaya

gotong royong, musyawarah, mufakat, sopan santun dan empati.

Responden,

A. Rianda .P. (Glr. Sultan Baginda Ratu)

Saibatin Marga Ngambur
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KISI-KISI WAWANCARA PENELITIAN

Representasi Nilai-Nilai Karakteristik Tradisi Ngejalang Dalam Kearifan Lokal Masyarakat Lampung Saibatin Pekon Negeri Ratu
Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat

Fokus Penelitian Sub Fokus
Penelitian

Indikator Sub Indikator

Representasi Nilai-Nilai Karakteristik
Tradisi Ngejalang Dalam Kearifan
Lokal Masyarakat Lampung Saibatin
Pekon Negeri Ratu Kecamatan
Ngambur Kabupaten Pesisir Barat

Pelaksanaan
Tradisi Ngejalang

Konsep tradisi Ngejalang - Pengertian Tradisi Ngejalang
- Sejarah Tradisi Ngejalang

Proses tradisi Ngejalang - Mekanisme pelaksanaan Ngejalang
- Peserta Ngejalang
- Tempat pelaksanaan Ngejalang
- Waktu pelaksaan Ngejalang

Makna dan Tujuan tradisi
Ngejalang

- Makna yang terkandung dalam tradisi
Ngejalang

- Tujuan diadakan tradisi Ngejalang
- Alasan tradisi Ngejalang dilakukan

Upaya masyarakat dan
tokoh Adat dalam
melestarikan tradisi dan
budaya Lampung

- Partisipasi masyarakat dalam
melestarikan tradisi Ngejalang

- Peran tokoh Adat

Nilai-Nilai
Tradisi Ngejalang

Nilai-Nilai Karakteristik
dalam tradisi Ngejalang

- Nilai-nilai tradisi Ngejalang
- Nilai Islam

Representasi
Nilai-Nilai
Tradisi Ngejalang

Kehidupan Beragama - Kegiatan Agama Islam
- Kerukunan Umat Beragama

Kehidupan Sosial dan
Budaya Masyarakat

- kehidupan Sosial Masyarakat
- kehidupan budaya masyarakat
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Gambar Ngejalang Pangan
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Gambar Ngejalang Kubokh
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Gambar Informan
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Peratin Pekon Negeri Ratu Ngambur

Saibatin Marga Ngambur
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