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ABSTRAK  

 

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku untuk semua 

makhluk Allah SWT yang bernyawa. Adanya pernikahan bertujuan untuk 

memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagian dunia 

dan akhirat. Pernikahan bukan hanya hubungan antara kedua belah pihak tetapi 

juga hubungan antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan. 

Berdasarkan uraian di atas permasalaha pokok dalam penelitian ini adalah : 

apa saja nilai-nilai pendidikan islam dalam tradisi pernikahan sebambangan di 

Lampung Pesisir pada masyarakat Pesisir Barat di desa Bangun Negara ? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan nilai-nilai pendidikan 

islam dalam tradisi pernikahan sebambangan di desa Bangun Negara Kecamatan 

Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Sedangkan kegunaan penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat Pesisir Barat dalam 

tradisi pernikahan sebambangan. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penetitian kualitatif. Metode 

pengumpulan data menggunakan metode wawacara, observasi, dokumentasi, dan 

triangulasi. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, 

metode analisis data yang dilakukan dengan tiga langkah analisis data kualitatif, 

yaitu: data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan 

conclusion drawing/ varification. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di desa Bangun Negara 

dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam tradisi pernikahan sebambangan 

terdapat berbagai macam nilai pendidikan islam salah satunya adalah nilai 

kesetian bagi mereka yang melakukan pernikahan, penghematan biaya yang 

bertujuan bukan untuk pamer karena dalam masyarakat lampung biaya yang 

dikeluarkan tidak sedikit, nilai kejujuran dan kasih sanyang antara mereka yang 

melakukan pernikahan, serta nilai ibadah bagi mereka yang melakukan 

pernikahan. Selain itu nilai yang terdapat dalam pernikahan secara umum adalah 

sebagai berikut :menumbuhkan cinta kasih bagi insan manusia yang 

melaksanakannya, menerima segala kekurangan dan kelebihan dari masing-

masing pasangan, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan gotong royong 

antar masyarakat. 

  



 

  



 

  



 

MOTTO 

 

                

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat kebesaran Allah. (Q.S Adh-Dhariyat : 49).
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 Dapartemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (semarang: Kudasmoro Grafindo, 

1994), h 520. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Skripsi ini berjudul “NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM TRADISI 

PERNIKAHAN SEBAMBANGAN DI LAMPUNG PESISIR DESA BANGUN 

NEGARA KECAMATAN PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT”, 

untuk menghindari kesalahan dalam memahami tujuan dan maksud dari skripsi ini, perlu 

dijelaskan mengenai pengertian judul tersebut. 

Nilai berasal dari bahasa Latin vale‟re yang artinya berguna, mampu akan, 

berdaya, berlaku, sehingga nilai dipandang sesuatu baik, bermanfaat dan paling 

benar menurut keyakinan seseoarang atau sekelompok orang. Nilai adalah 

kualitas sesuatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, 

dihargai, berguna dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi 

bermartabat.
2
 

Nilai-Nilai Islam, istilah nilai dalam judul ini diartikan sebagai suatu konsep atau 

abstrak  dan sesuatu yang sangat berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna 

bagi manusia.Pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh Allah 

SWT, agar manusia tunduk dan patuh untuk meraih kehidupan yang lebih tinggi di dunia 

dan akhirat. 

Pendidikan  Islam  adalah  usaha  orang  dewasa muslim yang bertakwa 

secara sadar mengarahkan  dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan 

                                                             
2
Abdulkadir Muhammad, Ilmu Sosial Budaya Dasar, (Jakarta : PT Citra Aditya Bakhti, 

2008), h  81 



 

fitrah (kemampuan sadar) anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal 

pertumbuhan dan kekurangannya. Dari kedua pengertian di atas yaitu  pengertian 

nilai dan pendidikan Islam  dapat  diambil  definisi  bahwa nilai- nilai pendidikan 

Islam adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup yang saling  terkait yang berisi 

ajaran-ajaran  islam   guna memilihara dan mengembangkan fitrah manusia serta 

sumberdaya manusia yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya 

(insan kamil) sesuai dengan norma atau ajaran Islam.
3
 

Sedangkan Pendidikan Islam menurut bahasa ada tiga kata yang 

digunakan dalam pengertian pendidikan islam yaitu “at-tarbiyah, al-ta‟lim, al-

ta‟dib. Ketiga kata tersebut memiliki makna yang saling berkaitan saling cocok 

untuk pemaknaan pendidikan dalam islam. Ketiga kata tersebut mengandung 

makna yang amat dalam, menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan 

yang dalam hubungan dengan Tuhan saling berhubunganantara satu dengan yang 

lain. 

Nilai-nilai Islam, terbagi tiga yaitu: Pertama Nilai Akidah adalah orang yang 

beriman mengikrarkan dalam hati, atau ucapan mulut dan segala perbuatan secara 

keseluruhan menggambarkan iman kepada Allah.
4
 

Kedua, Nilai Syariah adalah ketentuan-ketentuan Allah SWT yang bersipat 

universal, oleh karena itu dia merupakan hukum bagi setiap komponen dalam satu 

system.
5
 

                                                             
3
Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008), h 27 

4
. Abuddin Nata, Metode Studi Islam, (Jakarta : Rajawali pers, 2013).h. 84 



 

Ketiga, Nilai Akhlakadalah perbuatan yang sudah meresap dan menjadi 

kebiasaan yang mendarah daging dalam diri seseorang yang dilakukannya secara 

kontinu, spontan, ringan dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan renungan 

lagi.  

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam 

pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan 

satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan 

keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu 

perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi 

jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. 

Menurut Islam pernikahan adalah akad (prikatan) antara wali wanita calon 

istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si 

wanita dengan jelas berupa ijab(serah) dan diterima (kabul) oleh si calon suami 

yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak 

demikian maka pernikahan tidak sah. 

Jadi perniukahan menurut agama Islam adalah perikatan antara Wali 

perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan itu, bukan hanya 

perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita tetapi juga termasuk 

keluarga besar mereka. Hal tersebut menunjukan bahwa ikatan perkawinan 

dalam islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan. 

                                                                                                                                                        
5
. Ibid,h. 321 



 

Sedangkan Sebambangan adalah tindakan yang dirahasiakan oleh kedua 

pasangan terhadap keluarga pihak muli. Oleh sebab itu pada saat si muli akan 

meninggalkan rumah harus meninggalkan surat sebagai keterangan yang 

ditujukan kepada kedua orangtuanya yang isinya memberitahukan kepergiannya. 

Sebambangan dengan siapa dan kemana, selain surat juga meninggalkan 

sejumlah uang yang berasal dari sang mekhanai.
6
 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Untuk memberikan wawasan kepada masyarakat tentang tradisi pernikahan adat 

Lampung khususnya pernikahan dengan cara sebambangan. 

2. Pernikahan merupakan anjuran dalam agama Islam namun dalam masyarakat 

Lampung banyak sekali bentuk pernikahan dan salah satunya adalah pernikahan  

Sebambangan. Pernikahan sebambangan merupakan adat Lampung yang harus di 

lestarikan, akan tetapi pada pelaksaanya harus tetap memenuhi ketentuan-ketentuan 

dalam agama Islam serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. 

3. Untuk mengurangi persepsi negatife masyarakat tentang tradisi perkawinan 

sebambangan dalam adat Lampung.  

4. Untuk mengajak pemuda melestarikan adat pernikahan sebambangan di Lampung 

karena selama ini banyak dari orang lampung sendiri kurang paham dengan adatnya 

bahkan banyak yang kurang  mencintai adatnya. 

 

 

 

                                                             
6
 Sabaruddin SA, op. Cit., h 156 



 

C. Latar Belakang Masalah 

Menurut bahasa ada Tiga kata yang digunakan dalam pengertian 

pendidikan islam yaitu “At-tarbiyah, Al-ta‟lim, Al-ta‟dib. Ketiga kata tersebut 

memiliki makna yang saling berkaitan saling cocok untuk pemaknaan pendidikan 

dalam islam. Ketiga kata tersebut mengandung makna yang amat dalam, 

menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan yang dalam hubungan 

dengan Tuhan saling berhubunganantara satu dengan yang lain.
7
 

Sedangkan pendidikan Islam menurut istilah dirumuskan oleh pakar 

pendidikan islam , sesuai dengan persfektif masing-masing, diantara rumusan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

Al-Abrasyi memberikan pengertian bahwa tarbiyah adalah mempersiapkan 

manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap 

jasmaninya, sempurna budi pekertinya, teratur pikirannya, halus perasaannya, 

mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya baik dengan lisan maupun 

tulisan. 

Hasan Lunggulung mengatakan, bahwa pendidikan islam adalah proses 

penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan, 

dan nilai-nilai islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di 

dunia dan memetik hasilnya di akhirat. 

Jadi pendidikan Islam  adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik kepada 

terdidik terhadap perkembangan  jasmani dan rohani si  terdidik menuju 
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kepribadian yang  lebih baik, yang pada  hakikatnya mengarah  pada  

pembentukan  manusia yang  ideal.  Manusia ideal adalah manusia yang 

sempurna akhlaknya. Yang nampak dan sejalan dengan misi kerasulan Nabi 

Muhammad saw, yaitu menyempurnakan akhlaq yang mulia. Agama islam 

adalah agama universal yang mengajarkan kepada umat manusia mengenai 

berbagai aspek kehidupan baik kehidupan yang sifatnya duniawi maupun yang 

sifatnya ukhrawi. 

Sedangkan Nilai berasal dari bahasa Latin vale‟re yang artinya berguna, 

mampu akan, berdaya, berlaku, sehingga nilai dipandang sesuatu baik, 

bermanfaat dan paling bener menurut keyakinan seseoarang atau sekelompok 

orang. Nilai adalah kualitas sesuatu hal yang menjadikan hal itu disukai, 

diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan dapat membuat orang yang 

menghayatinya menjadi bermartabat.
8
 

Menurut Steman nilai adalah sesuatu yang memberikan makna pada hidup, 

yang memberikan acuan, titik tolak dan tujuan hidup. Nilai adalah sesuatu yang 

dijunjung tinggi yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Nilai 

juga lebihdari sekedar keyakinan, nilai selalu menyangkut pola piker dan 

tindakan, sehingga ada hubungan yang amat erat antara nilai dan etika. 

Istilah “nilai” sering kita  jumpai serta banyak digunakan dalam percakapan 

sehari-hari, baik secara lisan ataupun  tertulis, seperti nilai religius, nilai moral, 
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nilai keindahan ataupun nilai kebudayaan. Istilah tersebut seperti sudah 

dimengerti baik bentuk atau pun maknanya. Namun jika kita kaji lebih dalam  

apa  makna nilai itu, akan  kita temukan  arti yang lebih dalam pula dari makna 

kata tersebut.
9
 

Nilai dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti harga, ukuran, angka 

yang mewakili prestasi, sifat- sifat yang penting yang  berguna bagi manusia 

dalam menjalani hidupnya. Nilai mengacu pada  manusia atau pun masyarakat 

dipandang sebagai yang paling berharga.
10

 

Dalam  pendidikan  Islam  terdapat bermacam-macam  nilai  yang  

mendukung  dalam pelaksanaan pendidikan. Nilai tersebut menjadi dasar 

pengembangan jiwa agar bisa memberi  output  bagi  pendidikan  yang  sesuai  

dengan  harapan  masyarakat  luas. Pokok-pokok  nilai  pendidikan Islam  yang  

utama yang harus ditanamkan  pada anak yaitu  nilai pendidikan  I’tiqodiyah,  

nilai pendidikan  Amaliyah,  nilai pendidikan  Khuluqiyah. 

Sedangkan Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku 

untuk semua makhluk Allah SWT yang bernyawa. Adanya pernikahan bertujuan 

untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagian 

dunia dan akhirat. Pernikahan bukan hanya hubungan antara kedua belah pihak 

tetapi juga hubungan antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan. 
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Pernikahan juga merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan 

umat manusia. Karena dengan pernihan kehidupan rumah tangga dapat 

ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kelakuan atau adat 

istiadat masyarakat setempat. Rumah tangga memungkinkan manusia 

mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi masa depan.  Al-Qur‟an juga 

menjelaskan bahwa manusia secara naluriah, disamping mempunyai keinginan 

terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan lain-lain, juga sangat menyukai 

lawan jenisnya. 

Islam menetapkan suatau ketentuan yang harus dilalui, yaitu perkawinan. 

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang 

berbunyi: 

                       

       

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-ny ialah dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa 

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Rum:21)
11

 

 

Allah SWT  juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 72, sebagai berikut: 
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Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan 

menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-

cucu dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah 

mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah” 

(Q. S. An-Nahl:72)
12

 

   

Berdasarkan kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam tidak 

menyetujui seorang muslim hidup membujang. Namun sebaliknya, Islam justru 

memerintahkan umat Islam untuk menikah. Sedangkan tujuan pernikahan dalam 

Islam pada hakekatnya bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah melainkan 

juga membentuk suatu ikatan kekeluargaan, pria dan wanita dapat memelihara 

diri dari kesesatan dan perbuatan tidak senonoh. Dalam realita kehidupan 

perkawinan berlaku diseluruh dunia termasuk Indonesia. 

Pada masyarakat adat Lampung dikenal banyak bentuk pernikahan, dan 

satu diantaranya adalah sebambangan atau kawin lari. Dalam tradisi 

sebambangan pemuda melarikan pemudi calon istrinya ke rumah orang tua atau 

kerabat dekatnya. Lalu pemudi tersebut memberitahu pihak keluarganya dengan 

cara meninggalkan sepucuk surat beserta uang tengepik. Isi surat tersebut 

berisikan permohonan maaf si gadis pada orang tuanya atas kepergian tanpa izin 

untuk maksud pernikahan dengan pemuda yang disebut nama dan kerabatnya 

serta alamatnya. 

Pada saat wanita tersebut telah berada di rumah calon suaminya, maka 

dimulailah prosesi adat, mulai dari acara nyesui salah (menyatakan permintaan 

maaf, mengakui kesalahan dan perundingan) dari pihak laki-laki  yang diwakili 
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kerabat dekat calon suami kepada pihak perumpuan, hingga acara penutupan 

yaitu seperaduan  kicikan atau kesepakatanpenentuan hari, tanggal untuk 

melaksanakan pernikahan. Namun mereka belum boleh melakukan  hubungan 

suami istri karena belum melaksanakan akad nikah. 

Uang tengepik yang ditinggalkan bersama dengan  surat pemberitahuan ini 

hanya sebagai tanda untuk membeli kebutuhan si perempuan. Oleh karena itu 

biasanya pihak laki-laki memberikan bantuan kepada pihak keluarga perempuan 

untuk meringankan biaya pernikahanya sesuai dengan kemampuan pihak laki-

laki. Selama prosesi adat dilaksanakan, wanita tersebut tinggal di rumah laki-laki 

sedangkan mereka belum nikah. Hal tersebut adalah suatu yang lumrah bagi 

masyarakat adat Lampung. 

Apabila diteliti dari segi pandangan islam, maka akan menimbulkan suatu 

permasalahan, yakni mengenai hukum bagi mereka yang tinggal bersama dalam 

satu rumah namun belum ada hubungan akad pernikahan yang sah menurut 

agama. Hal tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma ajaran Islam. 

Maka dari itu dalam tuntunan ajaran Islam sebuah pernikahan dimulai dengan 

cara nyesui kicikan atau melamar. 

Lamaran merupakan pendahuluan dari perkawinan yang diterapkan Allah 

SWT sebelum berlangsungnya akad nikah antara calon suami dan istri. Dengan 

adanya lamaran, para calon biasa saling mengenal satu sama lain dan perkawinan 

pun bisa dilangsungkan dengan cara yang benar dan penuh kesadaran. Bentuk 

perkawinan yang didahului dengan melamar merupakan bentuk perkawinan yang 



 

dipandang paling terhormat, karena sebelumn sampai ke jenjang perkawinan para 

calon lebih mengenali calon pendamping hidupnya secara komprehensif. Namun 

dalam masyarakat adat Lampung menikah dengan cara melamar bukan tidak 

diinginkan , akan tetapi hal tersebut terhalangi karena adanya ketidak setujuan 

dari kedua belah pihak keluarga tersebut. 

D. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakangdiatas dapat disimpulkan identifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Apa saja nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi pernikahan 

sebambanagn di desa Bangun Negara ? 

2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan masyarakat muslim di desa 

Bangun Negara tetap melaksankan sebambangan? 

E. Batasan Masalah 

Adapun fokus masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah 

membahas tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi pernikahan 

sebambangan di Lampung Pesisir desa Bangun Negara dan terfokus kepada 

masyarakatnya. 

 

 

F. Rumusan Masalah 

Masalah adalah “pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk dicari 

jawabannya melalui pembahasan yang dilengkapi dengan dasar-dasar 



 

pemikiran”.
13

Pendapat lain menyatakan bahwa masalah adalah “kesenjangan 

antara sesuatu yang diharapkan dengan kenyataan yang ada”.
14

 

Berdasarkan beberapa teori diatas, jelas bahwa masalah adalah adanya 

kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan. 

Oleh karena sebab itu masalah perlu dipecahkan dan dicari jalan keluar untuk 

mengatasinya. 

Berdasarkan beberapa teori diatas, maka permasalah yang penulis 

rumuskan adalah “ Apa saja nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi pernikahan 

sebambangan pada masyarakat Pesisir Barat di pekon Bangun Negara kecamatan 

Pesisir Selatan ? 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Penelitian yang dilakukan bertujuan antara lain: 

a. Untuk menjelaskan nilai-nilai pendidikan islam dalam tradisi 

pernikahan sebambangan di desa Bangun Negara 

2. Kegunan Penelitian ini adalah: 

a. Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontibusi keilmuan dalam bidang kajian pendidikan agama Islam. 

b. Secara khusus hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan bagi masyarakat Pesisir Barat dalam tradisi pernikahan 

sebambangan. 
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H. Metode Penelitian 

Metode adalah cara yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam suatu 

penelitian. Sebagaimana dalam bukunya Sugiono menjelaskan bahwa “metode 

penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan 

dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu 

sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan 

mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.
15

 

1. Jenis penelitian 

Dilihat dari tempat pelaksanaan, penelitian ini termasuk penelitian 

lapangan atau yang disebut dengan field research. Menurut M. Iqbal Hasan 

penelitian lapangan (field research), yaitu “penelitian yang langsung dilakukan di 

lapangan atau pada responden”.
16

 

Sedangkan menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi penelitian lapangan 

(field research), yaitu “penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara 

intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu 

kelompok sosial, individu, lembaga, atau masyarakat”. 

2. Sifat penelitian 

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu “kegiatan 

mengumpulkan data yang menggambarkan atau melukiskan tentang suatu 
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fenomena”.
17

 Menurut S. Nasution penelitian deskriptif adalah “mengadakan 

deskripsi untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi 

sosial”.
18

 

Menurut Sumadi Suryabrata penelitian deskriptif adalah “penelitian yang 

bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau 

kejadian-kejadian”.
19

 Sedangkan menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi 

penelitian deskriptif yaitu “penelitian yang berusaha untuk menuturkan 

pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga 

menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi”.
20

 

Jadi sifat penelitian  ini adalah deskriptif  dan data yang diperoleh langsung 

dari objek penelitian, yaitu di Desa Bangun Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. 

Pesisir Barat. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis 

mengunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut: 

a. Interview 

Interview adalah pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya 

jawab sepihak, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penyelidikan. 

Dalam interview ini peneliti mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-
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pertanyaan yang akan diajukan melalui interview guide (pedoman wawancara). 

Untuk mendapatkan data peneliti melakukan wawancara dengan pemuka-pemuka 

adat (penyimbang adat), tokoh-tokoh agama, pejabat pemerintah, dan 

masyarakat. 

b. Dekumentasi 

Dekomentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dekumen. 

Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat Bangun 

Negara maupun kondisi adat budayaserta hal-hal lain yang berhubungan dengan 

objek penelitian. 

I. Analisis Data 

Setelah data dan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian ini 

terkumpul, langkah selanjutnya peneliti akan melakukan analisa data. Analisa 

data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat 

mudah dipahami dan temanya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Dalam keilmuan (ilmiah), fakta dikumpulkan untuk menjadi data. Data 

kemudian diolah sehingga dapat diutarakan secara jelas dan tepat sehingga dapat 

dimengerti oleh orang lain yang tidak langsung mengalaminya sendiri, hal ini 

dinamakan deskripsi. Pemilihan banyak data sesuai dengan persamaan atau 

perbedaan yang terkandung dinamakan klasifikasi. 

Analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkanya ke 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang 



 

penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. 

Dalam analisa data ini penulis menggunakan metode: 

a. Metode deduktif 

Yakni, analisa yang bertitik tolak dari suatu kaedah yang umum menuju 

suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Artinya ketentuan-ketentuan umum yang 

ada dalam nas dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis nilai-nilai 

pendidikan islam dalam tradisi adat perkawinandi desa Bangun Negara. 

b. Analisis Isi 

Analsis isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan 

mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, 

sistematis, dan generalisasi.
21

 

Metode ini digunakan untuk membuat referensi dari data yang telah diolah 

dan dianalisa, kemudian memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ingin 

diungkap yaitu nilai-nilai pendidkan Islam dalam tradisi adat pernikahan 

sebambangan di Lampung Pesisir desa Bangun Negara Kecamatan Pesisir 

Selatan. 
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BAB II 

 LANDASAN TEORI 

  

A. Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

1. Pengertian Nilai-nilai Pendidikan Islam 

Secara Filosofis, nilai sangat erat terkait dengan etika. Etika juga sering 

disebut filsafat nilai, yang mengkaji nilai-nilai moral secara tolak ukur tindalkan 

dan prilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupannya.Sumber-sumber etika 

dan moral bisa merupakan hasil pemikiran, adat istiadat, atau tradisi, idiologi 

bahkan dari agama. Dalam konteks etika pendidikan islam, maka sumber etika 

dan nilai yang paling sahih adalah Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi Saw dan 

kemudian di kembangkan oleh hasil ijtihad para ulama.
22

 

Nilai berasal dari bahasa Latin vale‟re yang artinya berguna, mampu akan, 

berdaya, berlaku, sehingga nilai dipandang sesuatu baik, bermanfaat dan paling 

benar menurut keyakinan seseoarang atau sekelompok orang. Nilai adalah 

kualitas sesuatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, 

dihargai, berguna dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi 

bermartabat.
23
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Menurut Steman nilai adalah sesuatu yang memberikan makna pada hidup, 

yang memberikan acuan, titik tolak dan tujuan hidup.Nilai adalah sesuatu yang 

dijunjung tinggi yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang.Nilai 

juga lebih dari sekedar keyakinan, nilai selalu menyangkut pola pikir dan 

tindakan, sehingga ada hubungan yang amat erat antara nilai dan etika. 

Menurut Sutrisno ada empat unsure dasar nilai : 

1. Unsur konstruktif yang membuat sesuatu itu bernilai 

2. Unsur kegunaan atau manfaat 

3. Unsur kepentingan 

4. Unsur kebutuhan 

Istilah “nilai” sering kita  jumpai serta banyak digunakan dalam percakapan 

sehari-hari, baik secara lisan ataupun  tertulis, seperti nilai religius, nilai moral, 

nilai keindahan ataupun nilai kebudayaan. Istilah tersebut seperti sudah 

dimengerti baik bentuk atau pun maknanya. Namun jika kita kaji lebih dalam  

apa  makna nilai itu, akan  kita temukan  arti yang lebih dalam pula dari makna 

kata tersebut.  

Nilai dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti harga, ukuran, angka 

yang mewakili prestasi, sifat- sifat yang penting yang  berguna bagi manusia 

dalam menjalani hidupnya. Nilai mengacu pada  manusia atau pun masyarakat 

dipandang sebagai yang paling berharga.
24

 

                                                             
24

Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karekter,(Jakarta : Rajawali Pers 2003), h  58 



 

Nilai sebagai sesuatu yang abstrak menurut Raths mempunyai sejumlah 

indikator yang dapat kita cermati, yaitu : 

1. Nilai memberikan tujuan atau arah kemana kehidupan harus menuju, harus 

dikembangkan, atau harus diarahkan. 

2. Nilai memberikan aspirasi atau inspirasi kepada seseorang untuk hal yang 

berguna, yang baik, yang positif bagi kehidupan. 

3. Nilai mengarahkan seseorang untuk bertingkah laku, atau bersikap sesuai 

dengan moralitas masyarakat. 

4. Nilai itu menarik, memikat hati seseorang untuk dipikirkan, untuk 

direnungkan, untuk dimiliki, untuk diperjuangkan, dan untuk dihayati. 

Jadi dalam beberapa pengertian di atas nilai adalah suatu yang  penting  

atau yang berharga bagi  manusia sekaligus  inti  kehidupan  dan  diyakini 

sebagai standar tingkah laku, tanpa  nilai  manusia  tidak  akan  memiliki arti 

dalam kehidupannya karena sebagai dasar dari aktifitas hidup manusia harus 

memiliki nilai baik yang melekat pada pribadi maupun masyarakatnya. Setelah 

istilah nilai didefinisikan, kemudian penulis akan mendefinisikan  pengertian dari  

pendidikan Islam.  Sebelum  mendefinisikan pengertian dari  pendidikan Islam 

faktanya bahwa sering dijumpai ada kerancuan dalam penggunaan istilah 

“Pendidikan Islam” dengan “Pendidikan Agama Islam”.  

Padahal bila dikaitkan  dengan kurikulum  padalembaga pendidikan formal 

atau pun non-formal, pendidikan agama Islam hanya terbatas pada bidang studi 

agama seperti tauhid, fiqih, tarikh Nabi, membaca Al-Qur‟an, Tafsir dan Hadits.  



 

Sedangkan istilah Pendidikan Islam tidak lagi  hanya berarti pengajaran Al-

Qur‟an, Hadits dan Fiqih, tetapi memberi arti pendidikan disemua cabang ilmu 

pengetahuan yang diajarkan dari sudut pandang Islam.
25

 

Achmadi  menjelaskan pengertian  pendidikan agama Islam yaitu sebagai 

usaha yang lebih  khusus ditekankan untuk  mengembangkan fitrah 

keberagamaan subjek peserta  didik agar mampu memahami, menghayati dan 

mengamalkan ajaran-ajaran Islam  

Pendidikan  Islam  adalah  usaha  orang  dewasa muslim yang bertakwa 

secara sadar mengarahkan  dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan 

fitrah (kemampuan sadar) anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal 

pertumbuhan dan kekurangannya. Dari kedua pengertian di atas yaitu  pengertian 

nilai dan pendidikan Islam  dapat  diambil  definisi  bahwa nilai- nilai pendidikan 

Islam adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup yang saling  terkait yang berisi 

ajaran-ajaran  islam   guna memilihara dan mengembangkan fitrah manusia serta 

sumberdaya manusia yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya 

(insan kamil) sesuai dengan norma atau ajaran Islam.
26

 

Sedangkan Pendidikan Islam menurut bahasa ada tiga kata yang digunakan 

dalam pengertian pendidikan islam yaitu “at-tarbiyah, al-ta‟lim, al-ta‟dib. Ketiga 

kata tersebut memiliki makna yang saling berkaitan saling cocok untuk 

pemaknaan pendidikan dalam islam. Ketiga kata tersebut mengandung makna 
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yang amat dalam, menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan yang 

dalam hubungan dengan Tuhan saling berhubunganantara satu dengan yang lain. 

Menurut istilah pendidikan Islam dirumuskan oleh pakar pendidikan islam , 

sesuai dengan persfektif masing-masing, diantara rumusan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

Al-Abrasyi memberikan pengertian bahwa tarbiyah adalah mempersiapkan 

manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap 

jasmaninya, sempurna budi pekertinya, teratur pikirannya, halus perasaannya, 

mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya baik dengan lisan maupun 

tulisan.
27

 

Hasan Lunggulung mengatakan, bahwa pendidikan islam adalah proses 

penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan, 

dan nilai-nilai islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di 

dunia dan memetik hasilnya di akhirat. 

Jadi pendidikan Islam adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik kepada 

terdidik terhadap perkembangan  jasmani dan rohani si  terdidik menuju 

kepribadian yang  lebih baik, yang pada  hakikatnya mengarah  pada  

pembentukan  manusia yang  ideal.  Manusia ideal adalah manusia yang 

sempurna akhlaknya. Yang nampak dan sejalan dengan misi kerasulan Nabi 

Muhammad saw, yaitu menyempurnakan akhlaq yang mulia. Agama islam 
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adalah agama universal yang mengajarkan kepada umat manusia mengenai 

berbagai aspek kehidupan baik kehidupan yang sifatnya duniawi maupun yang 

sifatnya ukhrawi. 
28

 

Salah satu ajaran Islam adalah mewajibkan kepada umatnya untuk 

melaksanakan pendidikan, karena dengan pendidikan manusia dapat memperoleh 

bekal kehidupan yang baik dan terarah.  Sedangkan yang dimaksud dengan 

pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi 

sumber daya manusia peserta didik dengan cara mendorong dan memfasilitasi 

kegiatan belajar peserta didik. Sebagaimana menut pendapat Muhaimin sebagai 

berikut : 

Pendidikan  ke-Islaman  atau  pendidikan  agama Islam,  yakni  upaya 

mendidik agama  Islam  atau  ajaran  Islam  dan  nilai-nilainya  agar  menjadi  

way of life(pandangan dan sikap hidup) seseorang. Dalam  pengertian  yang  

kedua  ini  dapat  berwujud :(1) segenap kegiatan  yang  dilakukan  seseorang  

untuk  membantu seseorang  atau  sekelompok peserta didik  dalam  

menanamkan atau menumbuh kembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya untuk 

dijadikan  sebagai  pandangan  hidupnya yang diwujudkan dalam sikap hidupnya 

sehari-hari,  (2)  segenap fenomena dan peristiwa perjumpaan,antara dua orang 

atau lebih yang dampaknya ialah tertanamnya nilai-nilai atau tumbuh 
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kembangnya ajaran Islam dan nilai-nilainya pada salah satu beberapa peserta 

didik.
29

 

 Dengan demikian  pelaksanaan  pendidikan agama Islam baik 

dilingkungan sekolah, lingkungan keluarga  maupun  lingkungan  masyarakat 

harus didsasari oleh Al-Qur‟an dan Al-Hadist.  Jadi  dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa dasar pendidikan agama Islam adalah  AL-Qur‟an  dan  Al-

Hadist.  Tujuan  pendidikan  agama  Islam  merupakan suatu yang  diharapkan  

setelah  sesuatu  kegiatan  atau  usaha  itu selesai. Adapun tujuan pendidikan  

agama  Islam  menurut  pendapat  Mahmud  Yunus  adalah : “Tujuan pendidikan 

agama islam mendidik anak, pemuda pemudi dan orang dewasa supaya menjadi 

muslim sejati, beriman  teguh, beramal sholeh dan berakhlak mulia, sehingga ia 

menjadi seseorang anggota masyarakat yang sanggup hidup diatas kaki sendiri, 

mengabdi kepada Allah SWT  dan berbakti kepada bangsa dan tanah air, bahkan 

sesame manusia. 

Sedangkan menurut buku pedoman pelaksanaan pendidikan agama Islam 

adalah : 

1. Memahami ajaran agama Islam 

2. Keluhuran budi pekerti 

3. Kebahagian di dunia dan akhirat 
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4. Persiapan untuk bekerja 

Demikianlah beberapa pendapat tentang tujuan agama Islam yang pada 

hakekatnya tujuan-tujuan tersebut sama yaitu untuk menciptakan seorang 

manusia yang berakhlak mulia yang bener-bener bertakwa kepada Allah 

SWT
30

.Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ad-dzariat : 56 sebagai 

berikut : 

               

Artinya : Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melaikan supaya 

mereka menyembah ku. 

2. Dasar dan TujuanNilaiPendidikan  Islam 

Sumber nilai yang menjadi acuan hidup manusia amat banyak  macamnya, 

semua jenis nilai memiliki sumber yang menjadi pengikat semua nilai. Sumber 

nilai-nilai pendidikan Islam yang menjadi acuan bagi hidup manusia adalah 

sumber  nilai Islam. Sumber nilai Islam yang dimaksud berasal dari nilai yang 

menjadi falsafah  hidup yang dianut oleh pelaku pendidikan Islam, sumber nilai 

agama yang pokok adalah Al- Qur‟an dan As- Sunnah.  
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a) Al- Qur’an 

Secara Lughawi (bahasa) Al-Qur‟an akar dari kata qara‟a yang berarti 

membaca sesuatu yang dibaca. Membaca yang dimaksud  adalah  memaca huruf-

huruf dan kata-kata antara satu  dengan yang lainnya. Al-Qur‟an merupakan 

kumpulan dari teks-teks  kitab sebelumnya yang sudah  disempurnakan. 

Sedangkan secara istilah Al-Qur‟an didefinisikan oleh dua kelompok besar  yaitu 

ahli kalam (mutakalim) dan ahli fikih (fuqaha).
31

 

Menurut  ahli kalam, Al-Qur‟an merupakan kalam Allah yang bersifat 

qadim bukan makhluk dan bersih dari sifat-sifat yang baru dan lafal-lafalnya 

bersifat azali yang berkesinambungan tanpa terputus-putus. Menurut ahli fikih, 

Al-Qur‟an merupakan kalam Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan 

kepada Nabi  Muhammad Saw yang ditulis dalam bentuk mushaf berdasarkan 

penukilan secara mutawatir dan dianggap ibadah bagi yang membacanya. 

Menurut Zakiah Daradjat Al- Qur‟an adalah firman Allah berupa wahyu 

yang disampaikan oleh malaikat jibril kepada Nabi Muhammad Saw. Pengertian 

tentang Al- Qur‟an di atas diperkuat dengan pendapat dari Allamah Syayyid 

bahwa Al-Qur‟an terdiri dari serangkaian topik teoritis dan praktis sebagai 

pedoman hidup untuk umat manusia. Apabila semua ajaran tersebut 

dilaksanakan, kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 
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Al- Qur‟an merupakan  sumber nilai yang pertama dan utama, yang 

eksistensinya tidak mengalami perubahan, walaupun  interpretasinya  mengalami 

perubahan, sesuai dengan konteks zaman, keadaan dan tempat. Kedudukan Al- 

Qur‟an dalam nilai-nilai pendidikan Islam adalah sebagai  sumber etika dan nilai-

nilai  yang paling shahih dan kuat, karena ajaran Al- Qur‟an adalah bersifat 

mutlak dan universal. Baik yang isinya menganjurkan atau perintah dan juga 

berisi  nilai-nilai yang mengandung larangan.  

Nilai-nilai al-qur‟an secara garis besar terdiri dari dua nilai yaitu nilai 

kebenaran (metafafisis dan saintis) dan nilai  moral.  Kedu  nilai ini  akan  

memandu manusia dalam membina kehidupan dan penghidupannya.  

b)      As- Sunnah 

 Secara lugrawi as- Sunnah adalah jalan, perjalanan. Sedangkan secara 

istilah sunnah ditinjau dalam kajian ilmu yang berbeda, seperti pakar hadist, 

pakar hukum, atau usul fiqh. Pakar hadist menyebutkan sunnah adalah segala 

sesuatu yang dating dari Rasullulah Saw atau segala sesuatu yang dinisbahkan 

kepada nabi baik ucapan, perbuatan maupun taqrir (ketetapan), baik sifat fisik 

maupun psikis.
32

 

Menurut pakar Fiqih (fuqaha) sunnah adalah segala ucapan, perbuatan 

Rasul yang berkaitan dengan hukum, baik wajib, haram, maupun mubah. 

Menurut pakar ushul, sunnah adalah segala ucapan dan perbuatan Nabi yang 
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mengandung dalil-dalil hokum untuk para mujtahid sesudah beliau menjelaskan 

undang-undang kehidupan bagi manusia. 

Jadi berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan as-sunnah adalah segala 

ucapan, perbuatan, atau taqrir (ketetapan) Rasullulah Saw. As-sunnah dibagi 

menjadi tiga yaitu : sunnah qauliyah, sunnah fi‟liyah, dan sunnah taqririyah. 

Qauliyah berkaitan dengan ucapan Nabi, Fi‟liyah berkaitan dengan perbuatan-

perbuatan Nabi, dan Taqriyah berkaitan dengan ketetapan Nabi dalam suatu 

urusan yang tidak dilarang juga tidak diperintahkan, artinya ketika melihat 

sesuatu perbuatan sahabat , Nabi diam saja. Sunnah dijadikan sumber hokum  

setelah Al-Qur‟an karena Allah SWT menjadikan Muhammad sebagai tauladan 

bagi umatnya. 

Firman Allah dalam surat Al- Ahzab ayat 21 yang berbunyi.
33

 

                        

      

Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. (Q.S Al-Ahzab 21) 
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 Melalui sunnah inilah hendaknya pelaku dalam pendidikan belajar dan 

bercermin ketika menetapkan suatu  kebijakan  dan keputusan pada suatu proses 

pendidikan, baik dalam bentuk materi, metode, kurikulum dan sebagainya. 

c).Tujuan Nilai Pendidikan Islam 

 Nilai Pendidikan Islam sebagai suatu proses pengembangan potensi 

kratifitas seseorang yang mempunyai tujuan sebagai berikut : 

 untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Allah SWT. 

 memiliki etos kerja yang tinggi. 

 berbudi pekerti yang luhur. 

 mendiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya, bangsa, Negara dan 

agamanya. 

3. Kriteria   Nilai-nilai Pendidikan  Islam 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pengertian  tentang nilai- nilai 

pendidikan Islam di atas bahwa nilai menunjukan sesuatu yang terpenting dalam 

keberadaan manusia atau suatu yang paling berharga atau asasi bagi manusia, 

oleh karena itu bila dilihat dari pendidikan Islam nilai merupakan jalan hidup 

yang berproses pada wilayah ritual dan berdimensieskatologis diajarkan 

perlunya penghayatan nilai- nilai ketuhanan. Disinilah manusiamemperlukan 



 

bimbingan  serta tata cara ibadah  yang baik, berdoa yang benar, berperilaku 

yang baik dan sebagainya.
34

 

Menurut Sastra Pratedja mengatakan bahwa pendidkan di Indonesia yang 

didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila paling sedikit harus mempunyai lima 

ciri yaitu : 

1. Pendidikan haruslah memperlakukan manusia dengan hormat, karena 

menurut keyakinan religious manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang 

tertinggi diantara ciptaan lain didunia. 

2. Pendidikan harus bersifat manusiawi, artinya manusia harus dilihat sebagai 

subjek didik. 

3. Pendidikan harus berwawasan kebangsaan, artinya pendidikan harus dapat 

sebagai perekat bangsa sehingga antara warga yang satu dengan yang lain 

memperoleh kedudukan dan martabat yang sama. 

4. Pendidikan harus demokratis, setiap manusia harus dihargai dan 

diperlakukan sama . 

5. Pendidikan harus menjadi pendidikan yang berkeadilan dan sekaligus 

menjadi perwujudan dari keadilan social itu sendiri. 

 

4. Fungsi dan Macam-Macam NilaiPendidikan Islam 

Pendidikan Islam mempunyai fungsi yang sangat penting untuk pembinaan 

dan penyempurnaan kepribadian serta mental anak, karena pendidikan Islam 
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mempunyai dua aspek terpenting, yaitu aspek pertama yang ditujukan kepada 

jiwa atau pembentukan kepribadian anak, dan kedua, yang ditujukan kepada 

pikiran yakni pengajaran Islam itu sendiri. 

Aspek pertama dari pendidikan Islam adalah yang ditujukan pada jiwa atau 

pembentukan kepribadian. Artinya bahwa melalui pendidikan agama Islam ini 

anak didik diberikan keyakinan tentang adanya Allah SWT, aspek kedua dari 

pendidikan Islam adalah yang ditujukan kepada aspek pikiran (intelektualitas), 

yaitu pengajaran Agama Islam itu sendiri. Artinya, bahwa kepercayaan kepada 

Allah swt, beserta seluruh ciptaan-Nya tidak akan sempurna manakala isi, makna 

yang dikandung oleh setiap firman-Nya (ajaran-ajaran-Nya) tidak dimengerti dan 

dipahami secara benar. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi nilai pendidikan Islam 

adalah: 

1. Memperkenalkan dan mendidik anak didik agar meyakini ke-Esaan 

Allah swt, pencipta semesta alam beserta seluruh isinya, biasanya 

dimulai dengan menuntunnya mengucapkan la ilaha illallah. 

2. Memperkenalkan kepada anak didik apa dan mana yang diperintahkan 

dan mana yang dilarang (hukum halal dan haram) 

3. Menyuruh anak agar sejak dini dapat melaksanakan ibadah, baik 

ibadah yang menyangkut hablum minallah maupun ibadah yang 

menyangkut hablumminannas. 



 

4. Mendidik anak didik agar mencintai Rasulullah saw, mencintai akhlak 

baiknya dan cinta membaca Al-Qur‟an. 

5. Mendidik anak didik agar taat dan hormat kepada orang tua dan serta 

tidak merusak lingkungannya. 

Sedangkan Bila dilihat secara operasional, fungsi nilai pendidikan dapat 

dilihat dari dua bentuk : 

1. Alat untuk memperluas, memelihara, dan menghubungkan tingkat-

tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial serta ide-ide 

masyarakat dan nasional 

2. Alat untuk mengadakan perubahan inovasi dan perkembangan. 

Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan Islam secara mikro 

adalah proses penanaman nilai-nilai ilahiah pada diri anak didik, sehingga 

mereka mampu mengaktualisasikan dirinya semaksimal mungkin sesuai dengan 

prinsip-prinsip religius. Secara makro pendidikan Islam berfungsi sebagai sarana 

pewarisan budaya danidentitas suatu komunitas yang didalamnya manusia 

melakukan interaksi dan saling mempengaruhi antara satudenganyanglain.  

 Sedankan dalampendidikan Islam terdapat bermacam-macam nilai yang 

mendukungdalampelaksanaan pendidikan. Nilai tersebut menjadi dasar 

pengembanganjiwaagar bisa memberi output  bagi pendidikan yang sesuai 

dengan harapan masyarakat luas.Pokok-pokok  nilai  pendidikan Islam  yang  

utama yang harus ditanamkan pada anak yaitu nilai pendidikani’tiqodiyah,  nilai 

pendidikan  amaliyah,  nilai pendidikan  khuluqiyah. 



 

a. Nilai Pendidikan  I’tiqodiyah 

Nilai pendidikan  I’tiqodiyah  ini merupakan nilai yang terkait dengan 

keimanan seperti iman kepada Allah SWT, Malaikat, Rasul, Kitab, Hari Akhir 

dan Takdir yang bertujuan menata kepercayaan individu.Iman berasal dari 

bahasa Arab dengan kata dasar amanayu‟minu imananartinya beriman atau 

percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia artinya  mengakui  atau  yakin bahwa 

sesuatu (yang dipercayai) itu memang benar atau nyata  adanya.  Dalam  iman 

terdapat 3 unsur yang mesti berjalan serasi, tidak boleh tumpang  antara  

pengakuan lisan,  pembenaran  hati  dan  pelaksanaan secara nyata dalam 

perbuatan. bukti-bukti keimanan diantaranya: 

1) Mencintai Allah SWT dan Rasull-Nya. 

2) Melaksanakan perintah-perintah-Nya. 

3) Menghindari larangan-larangan-Nya. 

4) Berpegang teguh  kepada Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya. 

5) Membina hubungan kepada Allah SWT dan  sesam  manusia. 

6) Mengerjakan dan meningkatkan amal shaleh. 

7) Berjihad dan dakwah. 

Pendidikan  keimanan  termasuk aspek pendidikan yang  patut mendapat 

perhatian  yang  pertama dan utama dari orang tua. Memberikan pendidikan ini 



 

kepada anak merupakan  keharusan  yang  tidak  boleh  ditinggalkan. Pasalnya 

iman  mendasari keIslaman seseorang.
35

 

b. Nilai Pendidikan Amaliyah. 

Nilai pendidikan amaliyah  merupakan  nilai yang berkaitan dengan 

tingkah laku. Nilai  pendidikan amaliyah diantaranya: 

1. Pendidikan Ibadah 

Ibadah  merupakan bukti  nyata bagi seorang muslim dalam meyakini dan 

mepedomani aqidah Islamiyah. Pembinaan ketaatan beribadah kepada anak  

dimulai dari dalam keluarga. Sejak  dini anak-anak harus diperkenalkan dengan 

nilai ibadah, seperti diajarkan  melafalkan  surat-surat  pendek dari Al-Qur‟an  

untuk melatih lafal-lafal agar fasih  mengucapkannya, karena membaca Al-

Qur‟an adalah ibadah. Kemudian juga anak-anak  dilatih  mendirikan  shalat, 

maksudnya  ialah  agar ketika anak mulai baligh, tidak perlu bersusah payah 

belajar shalat. Pendidikan ibadah merupakan salah satu aspek pendidikan Islam 

yang  perlu diperhatikan. Semua ibadah dalam Islam yang bertujuan  membawa 

manusia agar selalu ingat kepada Allah SWT. 

 

2. Nilai  Pendidikan  Khuluqiyah  

Pendidikan ini merupakan pendidikan yang berkaitan dengan etika (akhlak) 

yang bertujuan membersihkan diri dari perilaku rendah dan menghiasi diri 

dengan perilaku terpuji. Pendidikan akhlak merupakan bagian terpenting dalam 
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kehidupan sehari-hari, karena seseorang yang tidak memiliki akhlak akan 

menjadikan dirinya berbuat merugikan orang lain. Pendidikan akhlak merupakan 

pendidikan yang dapat membawa menuju kesuksesan, oleh karena  itu  didiklah  

anak-anak kita dengan akhlak yang baik, karena orang tua merupakan cerminan 

yang pertama yang dicontoh oleh anak.  

 

5. Ruang Lingkup nilai pendidikan Islam  

Objeknilai pendidikan Islam ialah situasi pendidikan yang terdapat pada 

dunia pengalaman.
36

 

Diantara objek atau segi nilai pendidikanislam dalam situasi pendidikan 

islam antara lain : 

1. Perbuatan Mendidik sendiri Sikap atau tindakan menuntun, 

membimbing,memberikan pertolongan dari seorang pendidik kepada anak 

didik untuk menuju ke tujuan pendidikan islam. 

2. Anak didik Yaitu pihak yang merupakan objek terpenting dalam 

pendidikan. Hal ini disebabkan perbuatan atau tindakan mendidik itu 

diadakan atau dilakukan hanyalah untuk membawa anak didik ke arah 

tujuan pendidikan islam yang di cita-citakan. 

3. Dasar dan tujuan pendidikan islam yaitu landasan yang menjadi fondamen 

serta sumber dari segala kegiatan pendidikan islam ini dilakukan. 
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Maksudnya pelaksanaan pendidikan islam yaitu arah kemaana anak didik 

akan dibawa. 

4. Pendidikan yaitu subjek yang melaksanakan pendidikan islam. Pendidik ini 

mempunyai peran penting karena berpengaruh kepada baik atau tidaknya 

hasil pendidikan islam. 

5. Materi pendidikan islam yaitu bahan-bahan atau pengalaman-pengalaman 

belajar ilmu agama islam yang disusun yang sedemikian rupa untuk 

disajikan kepada anak didik. 

6. Metode pendidikan islam Ialah cara yang paling tepat dilakukan oleh 

pendidik untuk menyampaikan bahan atau materi pendidikan islam agar 

materi pendidikan islam tersebut dapat dengan mudah diterima oleh anak 

didik 

7. Evaluasi pendidikan yaitu memuat cara-cara bagaimana mengadakan 

evaluasi atau penilaian terhadap hasil belajar anak didik. 

8. Alat-alat pendidikan islam yaitu alat-alat yang dapat digunakan selama 

melaksanakan pendidikan islam agar tujuan pendidikan islam tersebut lebih 

berhasil. 

9. Lingkungan sekitar yang dimaksud ialah keadaan-keadaan yang ikut 

berpengaruh dalam pelaksanaan serta hasil pendidikan islam. 

 

 

 



 

6 Pembentukan dan Penanaman Nilai Pendidikan Islam 

tahap-tahap proses pembentukan nilai menurut Karthwohl sebagaimana dikutip oleh 

Mawardi Lubis, lebih banyak ditentukan dari arah mana dan bagaimana 

seseorang menerima nilai-nilai dari luar kemudian menginternalisasikan nilai-

nilai tersebut dalam dirinya. 

Menurut Karthwohl proses pembentukan nilai pada anak dapat dikelompokan 

menjadi 5 tahap.
37

 

a. Tahap receiving ( menyimak ). Pada tahap ini seseorang secara aktif dan 

sensitif menerima stimulus dan menghadapi fenomena-fenomena, sedia 

menerima secara aktif dan selektif dalam memilih fenomena. 

b. Tahap responding ( menanggapi ). Pada tahap ini seseorang sudah dalam 

bentuk respons yang nyata. 

c. Tahap valuing ( memberi nilai ). Jika tahap pertama dan kedua lebih 

bersifat aktvitas fisik biologis dalam menerima dan menanggapi nilai, maka 

pada tahap ini seseorang sudah mampu menangkap stimulus itu atas dasar 

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan mulai mampu menyusun 

persepsi tentang objek. 

d. Tahap mengorganisasikan nilai ( organization ), yaitu satu tahap yang lebih 

kompleks dari tahap ketiga di atas. Seseorang mulai mengatur sebuah 

sistem nilai yang ia dari luar untuk diorganisasikan (didata) dalam dirinya 
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sehingga sistem nilai itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 

dirinya. 

e. Tahap karakterisasi nilai ( characterization ), yang ditandai dengan 

ketidakpuasan seseorang untuk mengorganisir sistem nilaiyang diyakininya 

dalam kehidupan secara mapan, ajek dan konsisten. 

Karakterisasi nilai dapat dibentuk melalui berbagai kriteria nilai pendidikan 

yang harus dipahami, sebagaimana diungkap oleh Djunaidi yang dikutip oleh Siti 

Aminaul Mu‟minah antara lain : 

a. Fakta yang menyokong bahwa pertimbangan itu mesti benar atau baik pada 

tempatnya. 

b. Fakta itu harus ada hubungannya dengan keasliannya dan harus 

mempunyai nilai yang nyata bagi orang yang mempertimbangkan. 

c. Akan sama dengan ssesuatu yang lain, bila hubungan lalpangannya itu 

lebih luas terhadap kenyataan yang diambil berdasarkan 

perhitungan,pertimbangan yang lebih. 

d. Prinsip nilai yang tercantum lewat pertimbangan harus dapat diterima oleh 

yang membuat pertimbangan itu sendiri. 

Sedangkan penanaman nilai-nilai pendidikan islam dalam pribadi peserta 

didik, disini para ahli pendidikan telah sepakat, bahwa salah satu tugas yang 

diemban oleh pendidik adalah mewariskan nilai-nilai luhur budaya kepada 

peserta didik dalam upaya membentuk kepribadian yang intelek, 

bertanggungjawab melalui jalur pendidikan. Sebuah upayamewariskannilai-nilai 



 

tersebut sehingga menjadi miliknya disebut mentransformasikan nilai, sedangkan 

upaya yang dilakukan untuk memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam jiwanya 

sehingga melekat dalam dirinya disebut menginternalisasikan nilai ( Fuad Ihsan) 

Untuk mewujudkan proses transformasi dan internalisasi tersebut, banyak 

cara yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik.
38

 

a. Melaui Pergaulan 

Pendidik dalam pergaulan memiliki peran yang amat penting. Melalui 

pergaulan yang bersifat edukatif, pendidik harus mampu mengkomunikasikan 

nilai-nilai luhur agama, baik cara jalan diskusi ataupun tanya jawab. Sebaliknya 

bagi peserta didik mempunyai banyak kesempatan untuk menanyakan hal-hal 

yang tidak dipahaminya. Sehingga wawasan mereka tentang nilai-nilai agama 

tersebut akan diinternalisasikannya dengan baik. 

Dengan pergaulan yang erat akan menjadikan keduanya merasa tidak ada 

jurang diantara keduanya. Melalui pergaulan yang demikian peserta didik yang 

bersangkutan akan merasa leluasa untuk mengadakan dialog dengan gurunya. 

Cara tersebut akan efektif dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai agama. 

Keakraban antara pendidik dan peserta didik, sangat penting untuk diciptakan 

oleh pendidik. 

b. Melalui Pemberian suri tauladan 

Suri tauladan adalah  alat pendidikan yang sangat efektif bagi 

kelangsungan mengkomunikasikan nilai-nilai agama. Konsep suri tauladan yang 
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ada dalam pendidikan Ki Hajar Dewantoro yaitu ing ngarso sung tulodo, melalui 

ing ngarso sung tulodo pendidik menampilkan suri tauladannya, dalam bentuk 

tingkah laku, pembicaraan, cara bergaul, amal ibadah, tegur sapa dan sebagainya. 

Melalui contoh-contoh tersebut nilai-nilai luhur agama akan diinternalisasikan 

sehingga menjadi bagian dari dirinya, dan kemudian diaplikasikan dalam 

kehidupannya sehari-hari. 

Pada hakikatnya di lembaga pendidikan ini peserta didik membutuhkan 

akan suri tauladan, karena sebagian besar dari pembentukan pribadi seseorang 

adalahh dari keteladanan yang diamatinya dari gurunya. Jika di rumah, 

keteladanan tersebut diterimanya dari kedua orang tuanya dan orang-orang 

dewasa dalam keluarganya. Begitu pula keteladanan yang diterimanya dari 

lingkungan di sekitarnya. Oleh sebab itu sebagai seorang pendidik hendaknya 

mampu menampilkan akhlak karimah sebagaimana diajarkan oleh Nabi 

Muhammad SAW. 

c. Melalui ajakan dan Pengamalan 

Nilai-nilai luhur agama Islam yang diajarkan kepada peserta didik adalah 

bukan untuk dihafal menjadi ilmu pengetahuan (kognitif), akan tetapi untuk 

dihayati (afektif) dan diamalkan (psikomotorik) dalam kehidupannya sehari-hari. 

Islam adalah agama yang menyerukan kepda pemeluknya  untuk 

mengerjakannya sehingga menjadi umat yang beramal shaleh. 

Dalam teori pendidikan terdapat metode yang bernamaLearning by doing 

yaitu belajar dengan mempraktekan teori yang telah dipelajarinya. Dengan 



 

mengamalkan teori yang dipelajarinya akan menimbulkan kesan yang mendalam 

sehingga mampu diinternalisasi. Hasil belajar terletak dalam psikomotorik yaitu 

mempraktekkan ilmu yang dipelajari seperti nilai luhur agama di dalam praktek 

kehidupan sehari-hari. 

 

B. Tradisi Perkawinan Adat Lampung  

1. Pengertian Pernikahan Sebambangan 

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam 

pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan 

satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan 

keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu 

perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi 

jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. 

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan 

memelihara perumpuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang 

perumpuan, apabila ia sudah menikah maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib 

ditanggung oleh suaminya.Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, 

sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurutkan sifat binatang, 

dan akan menimbulkan perselisihan, bencana dan permusuhan antara sesamanya 

yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan.
39
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Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa : sebagai berikut: 

                         

                      

    

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka 

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau 

empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], 

Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. 

yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S 

An-Nisaa:3)
40

 

Pernikahan juga telah diatur dalam undang-undang Republik Indonesia 

nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan ditanda tangani oleh 

Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Soeharto di Jakarta  pada tanggal 2 

Januari 1974 dan di tanda tangani Menteri Sekretaris Negara Mayor 

Jenderal TNI Sudarmono yang berisi 14 bab dan 67 pasal. 
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Di dalamnya diatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, 

pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan 

kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan,putusnya perkawinan, serta 

akibatnya,kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, 

perwalian dan ketentuan-ketentuan lainnya.
41

 

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, pernikahan adalah hidup bersama antara 

seorang laki-laki dan seorang perumpuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk 

dalam hukum peraturann perkawinan.Menurut Prof. MR. Paul Scholten, 

perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup 

bersama dengan kekal dan diakui oleh Negara. 

Menurut Nilam W, pernikahan merupakan komitmen jangka panjang dan 

bersifat sakral. Jadi dengan menikah tentunya kita bisa mengeratkan tali 

silaturrahmi dan mewujudkan tanggung jawab beserta kerja sama antara suami 

dan istri. Sehingga pernikahan bisa dikatakan sebuah kehidupan yang mulia 

dimana tercipta keluarga didalamnya.Azas-azas pernikahan menurut undang-

undang perkawinan sebagai berikut: 

a. Pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk 

itu suami istri membantu saling melengkapi, agar masing-masing dapat 

mengembangkan kepribadiannya. Membantu dan mencapai kesejahteraan 

spiritual dan materiil. 
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b. Dalam undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan 

adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan 

kepercayaan itu, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Undang-undang perkawinan mengatur prinsip bahwa calon suami istri 

harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, 

agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada 

perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat. 

d. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan 

masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga 

dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri. 

Selain azas-azas di atas perkawinan dapat di bedakan menjadi 2 yaitu 

perkawinan menurut Agama dan perkawinan menurut adat Lampung. 

Perkawinan menurut Agama adalah : suatu perikatan antara dua pihak dalam 

memenuhi perintah dan anjuran Tuhan yang Maha Esa, agar kehidupan 

berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik 

sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi 

keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat 

terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. 

Menurut Islam perkawinan adalah akad (prikatan) antara wali wanita calon 

istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si 



 

wanita dengan jelas berupa ijab(serah) dan diterima (kabul) oleh si calon suami 

yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak 

demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadis Nabi 

Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan “Tidak sah nikah 

kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil” 

Jadi perkawinan menurut agama Islam adalah perikatan antara Wali 

perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan itu, bukan hanya 

perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita tetapi juga termasuk 

keluarga besar mereka.Hal tersebut menunjukan bahwa ikatan perkawinan dalam 

islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan. 

Sedangkan perkawinan menurut adat Lampung adalah suatu ikatan antara 

suami dan istri beserta keluarga besar mereka yang didalamnya menyangkut 

kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan 

manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan manusia 

(mu‟amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat 

Sebambangan adalah tindakan yang dirahasiakan oleh kedua pasangan 

terhadap keluarga pihak muli. Oleh sebab itu pada saat si muli akan 

meninggalkan rumah harus meninggalkan surat sebagai keterangan yang 

ditujukan kepada kedua orangtuanya yang isinya memberitahukan kepergiannya. 



 

Sebambangan dengan siapa dan kemana, selain surat juga meninggalkan 

sejumlah uang yang berasal dari sang mekhanai.
42

 

Sebelum kedua remaja ini sampai tujuan sebambangan, apabila orang tua 

atau keluarga pihak muli mengetahui tentang kepergian mereka, maka berhak 

mencegahnya tetapi apabila sudah sampai ke tujuan maka tidak diperkenankan 

lagi untuk mencegahnya.Cara sabambangan ini si gadis dilarikan oleh bujang 

dari rumahnya dibawa rumah adat atau rumah si bujang.Biasanya pertama kali 

sampai si gadis ditempat sibujang dinaikan kerumah kepala adat atau jukhagan 

lalu di bawa pulang kerumahnya oleh keluarga si bujang. 

Ciri bahwa si gadis nyakak/mentudau si gadis meletakkan surat yang isinya 

memberitahu orang tuanya kepergiannya nyakak atau mentudau dengan seorang 

bujang (dituliskan namanya), keluarganya, kepenyimbangannya serta untuk 

menjadi istri keberapa, selain itu meninggalakan uang pengepik atau pengluah 

yang tidak ditentukan besarnya, hanya kadang-kadang besarnya uang pengepik 

dijadikan ukuran untuk menentukan ukuran uang jujur (bandi lunik).
43

 

Surat dan uang diletakkan ditempat tersembunyi oleh si gadis.Setelah gadis 

sampai di tempat keluarga si bujang, kepala adat pihak si bujang memerintahkan 

orang-orang adat yang sudah menjadi tugasnya untuk memberi kabar secara 

resmi kepada pihak keluarga si gadis bahwa anak gadisnya yang hilang telah 

berada di keluarga mereka dengan tujuan untuk dipersunting oleh salah satu 

                                                             
42

 Sabaruddin SA, op. Cit., h 156 
43

 Tengepik artinya peninggalan, yaitu benda sebagai tanda pemberitahuan kepada si gadis 

berupa surat dan sejumlah uang. 



 

bujang anggota mereka. Mereka yang memberitahu ini membawa tanda-tanda 

mengaku bersalah ada yang menyerahkan kris, badik dan ada juga dengan tanda 

mengajak pesahabatan (ngangasan, rokok, gula, kelapa,dsb) acara ini disebut 

ngeni pandai atau memberi tahu. 

Sesudah itu berarti terbuka ruang untuk mengadakan perundingan secara 

adat guna menyelesaikan permasalahan kedua pasangan itu.Segala ketentuan adat 

dilaksanakan sampai ditemukan titik kemufakatan, kewajiban, pihak bujang pula 

membayar uang penggalang sila ke pihak adat si gadis. Sebambangan sering kali 

disalah artikan dengan nama “Kawin Lari”. Sehingga citra adat lampung ini 

menjadi jelek dimata masyarakat diluar suku lampung yang tidak mengerti 

makna sesungguhnya dari arti Sebambangan.
44

 

Sebambangan adalah adat lampung yang mengatur pelarian gadis oleh 

bujang ke rumah kepala adat untuk meminta persetujuan dari orang tua si gadis, 

melalui musyawarah adat antara kepala adat dengan kedua orang tua bujang dan 

gadis, sehingga diambil kesepakatan dan persetujuan antara kedua orang tua 

tersebut 

2. Tujuan Tradisi Pernikahan Sebambangan  

Dalam masyarakat lampung, tujuan pernikahan sebambangan adalah untuk 

mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau 

keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagian rumah tangga keluarga, kerabat, 
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untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian serta untuk 

mempertahankan kewarisan. Oleh karena sisitem keturunan dan kekerabatan 

antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk 

lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda. 

Maka tujuan pernikahan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antara 

suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum 

dan upacara perkawinannya. 

Hal ini akan berbeda dengan masyarakat yang bersifat patrilinial. Pada 

masyarakat yang menganut sistem patrilinial, pernikahan memiliki tujuan untuk 

mempertahankan garis keturunan bapak.Oleh karena itu, anak laki-laki tertua 

harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri biasanya dilakukan dengan 

pembayaran uang jujur.Kemudian pasca perkawinan isteri ikut (masuk) dalam 

kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan 

kekerabatan bapaknya. 

Berbeda pula dengan masyarakat yang menganut system kekerabatan 

matrilineal. Pada masyarakat ini pernikahan memiliki tujuan untuk 

mempertahankan garis keturunan ibu. Pada posisi ini anak perempuan tertua 

harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semanda). Pasca 

pernikahan, suami ikut dan masuk menjadi bagian dari kekerabatan isteri dan 

melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.
45
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Jadi tujuan pernikahan sebambangan untuk mempertahankan dan 

meneruskan keturunan dimaksud masih berlaku hingga sekarang, kecuali bagi 

masyarakat yang bersifat parantal, dimana ikatan kekerabatan sudah lemah 

seperti berlaku dikalangan orang jawa, dan juga bagi keluarga-keluarga yang 

melakukan perkawinan campuran antara suku bangsa atau antara agama yang 

berbeda.  

3. Bentuk-Bentuk Tradisi Perkawinan Adat Lampung 

Sisitem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat di Indonesia 

berbeda-beda.Dikalangan masyarakat adat yang susunannya Patrilinial pada 

umumnya dianut bentuk perkawinan jujur dan dikalangan masyarakat yang 

patrilinial alternered (kebapakan beralih-alih) Matrilinial dianut bentuk 

perkawinan semanda, sedangkan dilingkungan masyarakat adat Parental dianut 

bentuk perkawinan Mantas atau bebas.Dari ketiga macam bentuk perkawinan itu 

masih terdapat berbagai variasi yang bermacam-macam menurut kepentingan 

kekerabatan bersangkutan.
46

 

a. Perkawinan  Jujur 

Bentuk perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan 

dengan pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Dengan 

diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak wanita, maka berarti setelah 

perkawinan si wanita akan mengalihkan kedudukannya dari keanggotan kerabat 
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suami untuk selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu, atau sebagai 

mana yang berlaku di daerah Batak  dan Lampung untuk selama hidupnya. 

 

 

b. Perkawinan Semanda 

Perkawinan semanda adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur 

dari pihak pria kepada pihak wanita. Setelah perkawinan si pria harus menetap di 

pihak kekerabatan isteri, walaupun tidak ada pembayaran jujur ,namun pihak pria 

harus memenuhi permintaan uang atau barang dari pihak wanita. Perkawinan 

semanda dalam arti sebenarnya di mana suami setelah perkawinan menetap dan 

berkedudukan dipihak isteri dan melepaskan hak serta kedudukannya di pihak 

kerabatnya sendiri.
47

 

Bentuk perkawinan semanda terdapat didaerah Minangkabau yang susunan 

kekerabatanya matrilinial, di daerah Rejang-Lebong Bengkulu yang susunan 

kekerabatannya alternerend atau beralih-alih menurut perkawinan orang tua, di 

daerah Sumatra Selatan, Lampung Pesisir atau juga ditempat-tempat yang lain 

seperti perkawinan ambil piara di Ambon. Dalam pelaksanaan perkawinan 

semanda dapat saja terjadi peminangan dari pihak pria sebaagaimana berlaku 

direjang dimana pihak pria harus membayar uang adat terhadap anak wanita 

biasa sebesar 8 ringgit, anak perwatin 10 ringgit, anak kepala marga sebesar 12 

ringgit. 
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c. Perkawinan Bebas 

Yang dimaksud perkawinan mantas adalah bentuk perkawinan dimana 

kedudukan suami istri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua atau keluarga 

kebelah pihak, untuk dapat berdiri sendiri membangun keluarga rumah tangga 

yang bahagia dan kekal. Orang tua atau keluarga dalam perkawinan mantas ini 

hanya bersifat membantu, memberikan “sangu ceceker” ataubekal hidup dengan 

pemberian harta kekayaan secara “lintiran” (pewarisan sebelum orang tua wafat) 

berupa rumah atau tanah pertanian sebagai barang “gawan” (pembawaan) 

kedalam perkawinan mereka. 

Dalam pelaksanaan perkawinan mantas yang penting adalah adanya 

persetujuan kedua orang tua atau wali dari pria dan wanita bersangkuta, begitu 

pula adanya persetujuan pria dan wanita yang akan melakukan perkawinan itu. 

Di dalam persetujuan perkawinan tidak adasangkut paut masalah hubungan 

kekerabatan, bahkan jika perlu cukup dengan hubungan ketetanggaan saja. 

4.      Faktor-Faktor Terbentuknya Tradisi Perkawinan Adat Lampung 

Di samping iklim dan lain-lain kondisi alam dan juga watak bangsa yang 

bersangkutan, maka faktor-faktor terpenting yang mempengaruhi  proses 

perkembangan hukum adat adalah:  

a. Magig dan Animisme 



 

Alam pikiran mystis-magic serta pandangan hidup animistic-magic 

sesungguhnya dialami oleh tiap bangsa bangsa di dunia ini. Hanya 

perkembangan alam pikiran serta pandangan seterusnya tiap bangsa mengalami 

proses-proses tersendiri yang pada umumnya tidak sama, sebab proses ini 

dipengaruhi oleh iklim, watak dan kondisi alamnya sendiri-sendiri. Di Indonesia, 

faktor magig dan animisme ini pengaruhnya ternyata begitu besar, sehingga tidak 

dapat atau belum dapat hilang didesak oleh agama, yang kemudian dating. Hal 

ini terlihat dalam wujud pelaksanaan upacara-upacara adat yang bersumber pada 

kekuasaan gaib, yang dapat dimohon bantuannya.
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Animisme percaya, bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini 

bernyawa. Dan animisme ini bercabang dua, yaitu: 

 Fetisisme yang memuja jiwa-jiwa yang ada pada segala sesuatu dalam alam 

semesta ini serta yang memiliki kemampuan yang jauh lebih besar daripada 

kemampuan manusia, misalnya halilintar, taufan, matahari, samudera, 

tanah dan lain sebagainya. 

 Spritisme yang memuja roh-roh leluhur dan roh-roh lainnya, baik yang 

baik maupun yang jelek sifatnya: Percaya bahwa roh-roh dimaksud hidup 

dalam dunia ini juga. 

Menurut Mr. Cassutto dalam bukunya “Adatrecht van Ned Indie”, 

pengaruh magig dan animisme ini khususnya terlihat dalam empat hal sebagai 

berikut: 
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1. Pemujaan roh-roh leluhur, sehingga hukum adat oleh karenanya kadang-

kadang disebut juga oleh bangsa barat “Adat Leluhur” (“Adat der 

voorouders” atau “Les coutumes des ancetres”). 

2. Percaya adanya roh-roh jahat dan baik, seperti danyang-danyang desa dan 

sebagainya. 

3. Takut kepada hukuman ataupun pembalasan oleh kekuatan gaib. Hal ini 

menyebabkan adanya kebiasaan mengadakan ziarah-ziarah serta sajen 

ketempat-tempat yang dianggap keramat. 

4. Dijumpainya di mana-mana orang-orang yang oleh rakyat dianggap dapat 

melakukan hubungan dengan roh-roh dan kekuatan-kekuatan gaib tersebut 

di atas. 

 

b. Agama 

1. Agama Hindu 

Agama Hindu adalah agama pada lebih kurang abad ke-8 dibawa oleh 

orang-orang India masuk ke Indonesia. Orang-orang India ini pindah ke 

Indonesia dengan membawa agamanya yang berlainan dengan kepercayaan 

bangsa Indonesia. Pengaruh agama Hindu yang terbesar terdapat di Bali. Tetapi 

pengaruh dalam hukum adatnya ternyata sedikit sekali. Pengaruh agama Hindu 

dapat dilihat dari Bali, hukum-hukum hindu berpengaruh pada bidang 

pemerintahan raja dan pembagian-pembagian kasta.
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2. Agama Islam 
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Agama Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh pedagang-pedagang dari 

Malaka atau Iran pada akhir abad ke-14 dan permulaan abad ke-15 dan agama ini 

tersebar pesat sekali di Indonesia. Penyebarannya berlangsung secara damai 

antara lain, dengan jalan perkawinan, oleh karena itu dapat meresap pada bangsa 

Indonesia. Pengaruh agama Islam terlihat dalam hukum perkawinan dan juga 

dalam bidang wakaf. Beberapa daerah tertentu walaupun sudah diadakan 

menurut hukum perkawinan islam tetapi tetap dilakukan upacara-upacara 

perkawinan menurut hukum adat misalnya di Lampung, Tapanuli. 

3. Agama Kristen 

Agama Kristen ini dibawa oleh pedagang-pedagang bangsa barat masuk 

Indonesia. Kemudian meluas secara damai melalui zending dan missie ke seluruh 

kepulauan kita. Aturan-aturan hukum Kristen di Indonesia cukup memberikan 

pengaruh pada hukum keluarga dan hukum perkawinan. 

c. Kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi dari persekutuan hukum 

adat. 

Kekuasaan yang lebih tinggi daripada persekutuan hukum adat adalah 

kekuasaan-kekuasaan yang meliputi daerah-daerah yang lebih luas daripada 

wilayah satu persekutuan hukum, seperti misalnya kekuasaan raja-raja, Kepala 

Kuria, Nagari, dan sebagainya. Pengaruh kekuasaan ini ada yang bersifat positif 

adapula yang bersifat negatif. 

d. Hubungan dengan orang-orang ataupun kekuasaan asing.  



 

Faktor ini sangat besar pengaruhnya. Hukum adat yang semula sudah 

meliputi segala bidang kehidupan hukum, oleh kekuasaan asing, yaitu kekuasaan 

penjajahan Belanda, menjadi terdesak sedemikian rupa, hingga akhirnya praktis 

tinggal meliputi bidang perdata material saja. Bahkan kekuasaan asing ini yang 

menyebabkan hukum adat terdesak dari beberapa bidang kehidupan hukum. 

Selain itu, alam pikiran Barat yang dibawa oleh orang-orang asing (Barat) ke 

Indonesia dan kekuasaan asing dalam pergaulan hukumnya, sangat 

mempengaruhi perkembangan cara berpikir orang Indonesia. Sebagai contoh 

dapat dikemukakan proses individual sering di kota-kota yang berjalan lebih 

cepat dari pada masyarakat di pedesaan.  

5       Lembaga Tradisi Perkawinan Adat Lampung 

Lembaga adat Lampung  merupakan salah satu bagian dari lembaga sosial. 

Yang memiliki peran untuk mengaturhalhal yang berhubungan dengan adat 

istiadat di tempat lembaga itu berada. Seperti lembaga penyimbang adat yng 

mengatur tentang adat istiadat dalam masyarakat. 

Menurut Yesmil Anwar dan Adang (2013;204) menjelaskan bahwa 

Lembaga sosial berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam setiap bersikap 

dan bertingkah laku. Lembaga sosial berfungsi sebagai unsur kendali bagi 

manusia agar tidak melakukan pelanggaran terhadap normanorma sosial yang 

berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dan secara individual lembaga sosial 

mempunyai fungsi ganda dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu: 



 

1. Mengatur diri pribadi manusia agar ia dapat bersih dari perasaan-perasaan 

iri, dengki, benci, dan hal-hal yang menyangkut kesucian hati nurani. 

2. Mengatur prilaku manusia dalam masyarakat agar terciptakeselarasan antra 

kepentingan pribadi dan kepentingan umum.Dalam hal ini manusia 

diharapkan dapat berbuat sopan dan ramahterhadap orang lain agar dapat 

tercipta pula suatu kedamaian dankerukunan hidup bersama. 

Sementara menurut Soerjono Soekanto, Pada dasarnya lembaga 

kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi, yaitu antara lain: 

a. Memberi pedoman pada anggota anggota masyarakat, bagaimana mereka 

harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapai masalah-

masalah dalam  masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-

kebutuhan yang bersangkutan. 

b. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan. 

c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem 

pengendalian sosial ( social control), yaitu sistem pengawasan dari 

masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. 

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata 

lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan 

institution yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian 

literatur tersebut lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang 

menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi 

social yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. 



 

Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk 

organisasi adat yang tersusun relative tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-

peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai 

otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan kebutuhan 

dasar. Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatanadat yang dibentuk 

oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan 

harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan 

mengurus serta menyelesaikan hal hal yang berkaitan dengan adat.
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Menurut Peraturan daerah provinsi Lampung Nomor2 Tahun 2008 tentang 

Pemeliharaan Kebudayaan Lampung,Lembaga Adat Lampung yaitu organisasi 

kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya memuliakan hukum 

adat dan mendorong anggotaanggotanyauntuk melakukan kegiatan pelestarian 

serta pengembangan adat budaya Lampung. 

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat adalah Lembaga 

Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah 

tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam 

suatumasyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta 

kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk 

mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang 

berkaitan dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. 
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Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga 

adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yangdibentuk oleh suatu 

masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah 

daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, 

melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun 

pembangunan suatu daerah tersebut. 

Lembaga Adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, 

mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata 

nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat 

demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan 

kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Lembaga adat berfungsi sebagai alat 

kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik 

preventif maupun represif, antara lain:  

a. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan. 

b. Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di 

masyarakat.Kemudian, lembaga adat juga memiliki fungsi lain yaitu : 

1. Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan  di 

segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan 

kemasyarakatan. 

2. Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya. 



 

3. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal hal yang 

berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial kepadatan dan 

keagamaan. 

4. Membina dan mengembangkan nilai nilai adat dalam rangka memperkaya, 

melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya 

dan kebudayaan adat khususnya. 

5. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk 

kesejahteraan masyarakat desa adat 

 Tugas dan Kewajiban Lembaga Adat yaitu : 

a. Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang 

menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. 

b. Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan 

kebiasaan kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya 

daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional. 

c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif 

antara Ketua Adat, Pemangku Adat,Pemuka Adat dengan Aparat 

Pemerintah pada semua tingkatan pemerintahan di Kabupaten daerah 

adat tersebut. 

d. Membantu kelancaran roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan 

dan/atau harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan 

kepentingan masyarakathukum adat setempat. 



 

e. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat 

memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama 

pemerintah desa/kelurahan dalam pelaksanaan  

 

6. Prosesi Tradisi Perkawinan Adat Lampung 

Masyarakat adat lampung dibedakan dari yang beradat peminggir yang 

berkediaman disepanjang pantai, termasuk masyarakat adat Krui, Ranau, 

Komering, sampai Kayu Agung. Dan beradat pepadun yang berkediaman di 

daerah pedalaman lampung, terdiri dari orang abung, pubiyan, waykanan-

sungkai, dan tulang bawang. Tata cara dan upacara adat ini dapat dilakukakan 

apabila tercapai kesepakatan antara pihak kerabat pria dan kerabat wanita, baik 

dikarenakan rasan sanak, maupun karena rasan tuha. Rangkaian Upacara Tradisi 

Perkawinan Adat Lampung, antara lain :  

1. Sebelum Pernikahan 

a.      Nindai/Nyubuk 

Merupakan proses awal, dimana orang tua calon mempelai pria menilai apakah 

si gadis berkenan dihati atau tidak. Salah satu upacara adat yang diadakan 

pada saat Begawi (Cakak Pepadun) adalah Cangget Pilangan, dimana 

bujang gadis hadir dengan mengenakan pakaian adat, disinilah utusan 

keluarga calon pengantin pria nyubuk atau nindai gadis di balai adat. 

b. Nunang (ngelamar) 



 

Pada hari yang di tentukan calon pengantin pria datang melamar dengan 

membawa bawaan berupa makanan, kue-kue, dodol, alat meroko, alat-alat 

nyireh ugay cambai (sirih pinang), yang jumlahnya disesuaikan dengan 

tahta atau kedudukan calon pengantin pria. Lalu dikemukakanlah maksud 

dan tujuan kedatangan yaitu untuk meminang si gadis.
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c. Nyirok (ngikat) 

Bisa digabungkan pada saat melamar. Ini merupakan peluang bagi calon 

pengantin pria untuk memberi tanda pengikat dan hadiah bagi si gadis 

berupa mas berlian, kain kejung sarat dan sebagainya. Tata cara nyirok : 

Orang tua calon pngantin pria mengikat pinggang si gadis dengan benang 

lutan (benang dari kapas warna putih, merah, hitam atau tridatu) sepanjang 

1 meter dengan niat semoga menjadi jodoh, dijauhi dari halangan. 

d. Berunding (menjeu) 

Utusan pengantin pria datang ke rumah calon mempelai wanita (manjau) 

dengan membawa dudul cumbi untuk membicarakan uang jujur, mas 

kawin, adat macam apa yang akan dilaksanakan, serta menentukan tempat 

acara akad nikah 

e. Betanges (mandi  uap) 

Rempah-rempah wewangian (pepun) direbus sampai mendidih dan 

diletakan dibawah kursi. Calon pengantin wanita duduk di atas kursi 

tersebut dan dilingkari tikar pandan (dikurung), bagian atas tikar ditutup 
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dengan tampah atau kain, sehingga uap menyebar keseluruh tubuh, agar 

tubuh mengeluarkan aroma harum, dan agar calon pengantin tidak terlalu 

banyak berkeringat. Betanges memakan waktu kira-kira 15-25 menit. 

f. Berparas (meucukur) 

Setelah betanges dilanjutkan dengan berparas, untuk menghilangkan bulu-

bulu halus dan membentuk alis agar tampak menarik dan mudah 

membentuk cintok pada dahi dan pelipis, dan pada malam hari dilanjutkan 

memasang pacar pada kuku calon mempelai wanita. 

2. Pada Hari Pernikahan 

a. Upacara Adat 

Beberapa jenis upacara adat dan tata laksana ibal serbo sesuai perundingan 

akan dilaksanakan dengan cara tertentu. Ditempat keluarga gadis 

dilaksanakan 3 acara pokok dalam 2 malam, yaitu Maro Nanggep, Cangget 

pilangan dan Temu di pecah aji. 

b. Upacara akad nikah atau ijab kabul 

Menurut tradisi lampung, biasanya pernikahan dilaksanakan di rumah 

calon mempelai pria, namun dengan perkembangan zaman dan 

kesepakatan, maka akad nikah sudah sering diadakan di rumah calon 

mempelai wanita.
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Rombongan calon mempelai pria diatur sebagai berikut : 

 Barisan paling depan adalah perwatin adat dan pembarep (juru bicara). 
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 Rombongan calon mempelai pria diterima oleh rombongan calon mempelai 

wanita dengan barisan paling depan pembarep pihak calon mempelai 

wanita. 

 Rombongan calon pengantin pria dan calon pengantin wanita disekat atau 

dihalangi dengan Appeng (rintangan kain sabage/cindai yang harus dilalui). 

setelah tercapai kesepakatan, maka juru bicara pihak calon pengantin pria 

menebas atau memotong Appeng dengan alat terapang. Baru rombongan calon 

pengantin pria dipersilahkan masuk dengan membawa seserahan berupa : dodol, 

urai cambai (sirih pinang), juadah balak (lapis legit), kue kering, dan uang adat. 

Kemudian calon pengantin pria dibawa ke tempat pelaksanaan akad nikah, 

didudukan di kasur usut. Selesai akad nikah, selanjutnya sungkem (sujud netang 

sabuk) kepada orang tua, kedua mempelai juga melakukan sembah sujud kepada 

para tetua yang hadir. 

3. Sesudah Pernikahan 

a. Upacara Ngurukken Majeu/Ngekuruk 

Mempelai wanita dibawa ke rumah mempelai pria dengan menaiki rato, 

sejenis kereta roda empat dan jepanon atau tandu. Pengantin pria 

memegang tombak bersama pengantin wanita dibelakangnya. Bagian ujung 

mata tombak dipegang pengantin pria, digantungi kelapa tumbuh dan kendi 

berkepala dua, dan ujung tombak bagian belakang digantungi labayan putih 

atau tukal dipegang oleh pengantin wanita, yang disebut seluluyan. Kelapa 



 

tumbuh bermakna panjang umur dan beranak pinak, kendi bermakna 

keduanya hendaknya dingin hati dan setia dunia sampai akhirat, dan 

lebayan atau benang setungkal bermakna membangun rumah tangga yang 

sakinah dan mawadah. 

 

b. Tabuhan Talo Balak 

Sesampai di rumah pengantin pria, mereka disambut tabuhan talo balak 

irama girang-girang dan tembakan meriam, serta orang tua dan keluarga 

dekat mempelai pria, sementara itu, seorang ibu akan menaburkan beras 

kunyit campur uang logam. 

Berikutnya pengantin wanita mencelupkan kedua kaki kedalam pasu, yakni 

wadah dari tanah liat beralas talam kuningan, berisi air dan anak pisang batu, 

kembang titew, daun sosor bebek dan kembang tujuh rupa, pelambang 

keselamatan, dingin hati dan berhasil dalam rumah tangga. Lalu dibimbing oleh 

mertua perempuan, pengantin wanita bersama pengantin pria naik ke rumah, 

didudukan diatas kasur usut yang digelar didepan appai pareppu atau kebik 

temen, yaitu kamat tidur utama. 

Kedua mempelai duduk bersila dengan posisi lutut kiri mempelai pria 

menindih lutut mempelai wanita. Maknanya agar kelak mempelai wanita patuh 

pada suaminya. Selanjutnya siger mempelai wanita diganti dengan kanduk tiling 

atau manduaro (selendang dililit di kepala),dan dimulailah serangkaian prosesi: 



 

 Ibu mempelai pria menyuapi kedua mempelai , dilanjutkan nenek serta 

tante. 

 Lalu ibu mempelai wanita menyuapi kedua mempelai, diikuti sesepuh lain. 

 Kedua mempelai makan sirih dan bertukar sepah antara mereka. 

 istri kepala adat memberi gelar kepada kedua mempelai, menekan telunjuk 

tangan kiri diatas dahi kedua mempelai secara bergantian. 

 Netang sabik yaitu mempelai pria membuka rantai yang dipakai mempelai 

wanita sambil berkata : "Nyak natangkon bunga mudik, setitik luh mu 

temban jadi cahya begitu bagiku", lalu dipasangkan di leher adik 

perempuannya, dengan maksud agar segera mendapat jodoh. 

 Kedua mempelai menaburkan kacang goreng dan permen gula-gula kepada 

gadis-gadis yang hadir, agar mereka segera mendapat jodoh. 

 Seluruh anak kecil yang hadir diperintahkan merebut ayam panggang dan 

lauk pauk lain sisa kedua mempelai, dengan makna agar segera mendapat 

keturunan. 

7. Nilai- Nilai Islam Dalam Tradisi Perkawinan Adat Lampung 

Nilaiyang terdapatdalam tradsi adat perkawinan pada masyarakat Lampung 

antara lain sebagai berikut : 

1. Rasa ke ikhlasan dalam mengarungi kehidupan dalam berumah tangga. 

2. Mempererat tali persaudaraan antar dua keluarga yang bersatu. 

3. Kerukunan dalam rumah tangga yang di ciptakan. 



 

4. Bersyukur kepada Allah atas segala rahmat yang telah di berikan. 

5. Menumbuhkan rasa kasih sayang antar keluarga. 

6. Sejahtera, bagi mereka yang mengarunginya bukan semata-mata harta 

benda, akan tetapi terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin. 

7. Menerima apa adanya, istri yang baik akan menerima apapun 

penghasilan suaminya, tidak banyak menuntut kepada suaminya. 

Bahkan perempuan banyak membantu suaminya dalam bekerja dalam 

rangka memenuhi kebutuhan rumah tangganya. 

8. Gotong royong, saling pengertian, bantu membantu antara suami istri 

didukung isi keluarga dalam membangun rumah tangga tersebut. 

9. senantiasa menjaga kekurangan antara suami istri yang saling 

memahami dan menerima kekurangan dengan tidak membeberkannya 

ke masyarakat akan menimbulkan perasaan saling menyayangi. 

8. Nilai yang terdapat dalam pernikahan dengan cara Sebambangan 

1. Nilai kesetian antara bujang dan gadis dalam melakukan pernikahan 

2. Penghematan biaya yang bertujuan tidak untuk pamer karena dalam 

masyarakat lampung setiap akan mengadakan pernikahan biaya yang 

dibutuhkan cukup banyak 

3. Tidak pelit kepada semua keluarga ketika pernikahan akan 

dilaksanakan. 

4. Kejujuran bagi pasangan yang melakukan sebuah pernikahan 



 

 

 

BAB II 

 LANDASAN TEORI 

  

C. Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

5. Pengertian Nilai-nilai Pendidikan Islam 

Secara Filosofis, nilai sangat erat terkait dengan etika. Etika juga sering 

disebut filsafat nilai, yang mengkaji nilai-nilai moral secara tolak ukur tindalkan 

dan prilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupannya.Sumber-sumber etika 

dan moral bisa merupakan hasil pemikiran, adat istiadat, atau tradisi, idiologi 

bahkan dari agama. Dalam konteks etika pendidikan islam, maka sumber etika 

dan nilai yang paling sahih adalah Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi Saw dan 

kemudian di kembangkan oleh hasil ijtihad para ulama.
53

 

Nilai berasal dari bahasa Latin vale‟re yang artinya berguna, mampu akan, 

berdaya, berlaku, sehingga nilai dipandang sesuatu baik, bermanfaat dan paling 

benar menurut keyakinan seseoarang atau sekelompok orang. Nilai adalah 

kualitas sesuatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, 
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dihargai, berguna dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi 

bermartabat.
54

 

Menurut Steman nilai adalah sesuatu yang memberikan makna pada hidup, 

yang memberikan acuan, titik tolak dan tujuan hidup.Nilai adalah sesuatu yang 

dijunjung tinggi yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang.Nilai 

juga lebih dari sekedar keyakinan, nilai selalu menyangkut pola pikir dan 

tindakan, sehingga ada hubungan yang amat erat antara nilai dan etika. 

Menurut Sutrisno ada empat unsure dasar nilai : 

5. Unsur konstruktif yang membuat sesuatu itu bernilai 

6. Unsur kegunaan atau manfaat 

7. Unsur kepentingan 

8. Unsur kebutuhan 

Istilah “nilai” sering kita  jumpai serta banyak digunakan dalam percakapan 

sehari-hari, baik secara lisan ataupun  tertulis, seperti nilai religius, nilai moral, 

nilai keindahan ataupun nilai kebudayaan. Istilah tersebut seperti sudah 

dimengerti baik bentuk atau pun maknanya. Namun jika kita kaji lebih dalam  

apa  makna nilai itu, akan  kita temukan  arti yang lebih dalam pula dari makna 

kata tersebut.  

Nilai dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti harga, ukuran, angka 

yang mewakili prestasi, sifat- sifat yang penting yang  berguna bagi manusia 
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dalam menjalani hidupnya. Nilai mengacu pada  manusia atau pun masyarakat 

dipandang sebagai yang paling berharga.
55

 

Nilai sebagai sesuatu yang abstrak menurut Raths mempunyai sejumlah 

indikator yang dapat kita cermati, yaitu : 

5. Nilai memberikan tujuan atau arah kemana kehidupan harus menuju, harus 

dikembangkan, atau harus diarahkan. 

6. Nilai memberikan aspirasi atau inspirasi kepada seseorang untuk hal yang 

berguna, yang baik, yang positif bagi kehidupan. 

7. Nilai mengarahkan seseorang untuk bertingkah laku, atau bersikap sesuai 

dengan moralitas masyarakat. 

8. Nilai itu menarik, memikat hati seseorang untuk dipikirkan, untuk 

direnungkan, untuk dimiliki, untuk diperjuangkan, dan untuk dihayati. 

Jadi dalam beberapa pengertian di atas nilai adalah suatu yang  penting  

atau yang berharga bagi  manusia sekaligus  inti  kehidupan  dan  diyakini 

sebagai standar tingkah laku, tanpa  nilai  manusia  tidak  akan  memiliki arti 

dalam kehidupannya karena sebagai dasar dari aktifitas hidup manusia harus 

memiliki nilai baik yang melekat pada pribadi maupun masyarakatnya. Setelah 

istilah nilai didefinisikan, kemudian penulis akan mendefinisikan  pengertian dari  

pendidikan Islam.  Sebelum  mendefinisikan pengertian dari  pendidikan Islam 

faktanya bahwa sering dijumpai ada kerancuan dalam penggunaan istilah 

“Pendidikan Islam” dengan “Pendidikan Agama Islam”.  

                                                             
55

Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karekter,(Jakarta : Rajawali Pers 2003), h  58 



 

Padahal bila dikaitkan  dengan kurikulum  padalembaga pendidikan formal 

atau pun non-formal, pendidikan agama Islam hanya terbatas pada bidang studi 

agama seperti tauhid, fiqih, tarikh Nabi, membaca Al-Qur‟an, Tafsir dan Hadits.  

Sedangkan istilah Pendidikan Islam tidak lagi  hanya berarti pengajaran Al-

Qur‟an, Hadits dan Fiqih, tetapi memberi arti pendidikan disemua cabang ilmu 

pengetahuan yang diajarkan dari sudut pandang Islam.
56

 

Achmadi  menjelaskan pengertian  pendidikan agama Islam yaitu sebagai 

usaha yang lebih  khusus ditekankan untuk  mengembangkan fitrah 

keberagamaan subjek peserta  didik agar mampu memahami, menghayati dan 

mengamalkan ajaran-ajaran Islam  

Pendidikan  Islam  adalah  usaha  orang  dewasa muslim yang bertakwa 

secara sadar mengarahkan  dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan 

fitrah (kemampuan sadar) anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal 

pertumbuhan dan kekurangannya. Dari kedua pengertian di atas yaitu  pengertian 

nilai dan pendidikan Islam  dapat  diambil  definisi  bahwa nilai- nilai pendidikan 

Islam adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup yang saling  terkait yang berisi 

ajaran-ajaran  islam   guna memilihara dan mengembangkan fitrah manusia serta 

sumberdaya manusia yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya 

(insan kamil) sesuai dengan norma atau ajaran Islam.
57
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Sedangkan Pendidikan Islam menurut bahasa ada tiga kata yang digunakan 

dalam pengertian pendidikan islam yaitu “at-tarbiyah, al-ta‟lim, al-ta‟dib. Ketiga 

kata tersebut memiliki makna yang saling berkaitan saling cocok untuk 

pemaknaan pendidikan dalam islam. Ketiga kata tersebut mengandung makna 

yang amat dalam, menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan yang 

dalam hubungan dengan Tuhan saling berhubunganantara satu dengan yang lain. 

Menurut istilah pendidikan Islam dirumuskan oleh pakar pendidikan islam , 

sesuai dengan persfektif masing-masing, diantara rumusan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

Al-Abrasyi memberikan pengertian bahwa tarbiyah adalah mempersiapkan 

manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap 

jasmaninya, sempurna budi pekertinya, teratur pikirannya, halus perasaannya, 

mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya baik dengan lisan maupun 

tulisan.
58

 

Hasan Lunggulung mengatakan, bahwa pendidikan islam adalah proses 

penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan, 

dan nilai-nilai islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di 

dunia dan memetik hasilnya di akhirat. 

Jadi pendidikan Islam adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik kepada 

terdidik terhadap perkembangan  jasmani dan rohani si  terdidik menuju 
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kepribadian yang  lebih baik, yang pada  hakikatnya mengarah  pada  

pembentukan  manusia yang  ideal.  Manusia ideal adalah manusia yang 

sempurna akhlaknya. Yang nampak dan sejalan dengan misi kerasulan Nabi 

Muhammad saw, yaitu menyempurnakan akhlaq yang mulia. Agama islam 

adalah agama universal yang mengajarkan kepada umat manusia mengenai 

berbagai aspek kehidupan baik kehidupan yang sifatnya duniawi maupun yang 

sifatnya ukhrawi. 
59

 

Salah satu ajaran Islam adalah mewajibkan kepada umatnya untuk 

melaksanakan pendidikan, karena dengan pendidikan manusia dapat memperoleh 

bekal kehidupan yang baik dan terarah.  Sedangkan yang dimaksud dengan 

pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi 

sumber daya manusia peserta didik dengan cara mendorong dan memfasilitasi 

kegiatan belajar peserta didik. Sebagaimana menut pendapat Muhaimin sebagai 

berikut : 

Pendidikan  ke-Islaman  atau  pendidikan  agama Islam,  yakni  upaya 

mendidik agama  Islam  atau  ajaran  Islam  dan  nilai-nilainya  agar  menjadi  

way of life(pandangan dan sikap hidup) seseorang. Dalam  pengertian  yang  

kedua  ini  dapat  berwujud :(1) segenap kegiatan  yang  dilakukan  seseorang  

untuk  membantu seseorang  atau  sekelompok peserta didik  dalam  

menanamkan atau menumbuh kembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya untuk 
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dijadikan  sebagai  pandangan  hidupnya yang diwujudkan dalam sikap hidupnya 

sehari-hari,  (2)  segenap fenomena dan peristiwa perjumpaan,antara dua orang 

atau lebih yang dampaknya ialah tertanamnya nilai-nilai atau tumbuh 

kembangnya ajaran Islam dan nilai-nilainya pada salah satu beberapa peserta 

didik.
60

 

 Dengan demikian  pelaksanaan  pendidikan agama Islam baik 

dilingkungan sekolah, lingkungan keluarga  maupun  lingkungan  masyarakat 

harus didsasari oleh Al-Qur‟an dan Al-Hadist.  Jadi  dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa dasar pendidikan agama Islam adalah  AL-Qur‟an  dan  Al-

Hadist.  Tujuan  pendidikan  agama  Islam  merupakan suatu yang  diharapkan  

setelah  sesuatu  kegiatan  atau  usaha  itu selesai. Adapun tujuan pendidikan  

agama  Islam  menurut  pendapat  Mahmud  Yunus  adalah : “Tujuan pendidikan 

agama islam mendidik anak, pemuda pemudi dan orang dewasa supaya menjadi 

muslim sejati, beriman  teguh, beramal sholeh dan berakhlak mulia, sehingga ia 

menjadi seseorang anggota masyarakat yang sanggup hidup diatas kaki sendiri, 

mengabdi kepada Allah SWT  dan berbakti kepada bangsa dan tanah air, bahkan 

sesame manusia. 

Sedangkan menurut buku pedoman pelaksanaan pendidikan agama Islam 

adalah : 
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5. Memahami ajaran agama Islam 

6. Keluhuran budi pekerti 

7. Kebahagian di dunia dan akhirat 

8. Persiapan untuk bekerja 

Demikianlah beberapa pendapat tentang tujuan agama Islam yang pada 

hakekatnya tujuan-tujuan tersebut sama yaitu untuk menciptakan seorang 

manusia yang berakhlak mulia yang bener-bener bertakwa kepada Allah 

SWT
61

.Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ad-dzariat : 56 sebagai 

berikut : 

               

Artinya : Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melaikan supaya 

mereka menyembah ku. 

6. Dasar dan TujuanNilaiPendidikan  Islam 

Sumber nilai yang menjadi acuan hidup manusia amat banyak  macamnya, 

semua jenis nilai memiliki sumber yang menjadi pengikat semua nilai. Sumber 

nilai-nilai pendidikan Islam yang menjadi acuan bagi hidup manusia adalah 

sumber  nilai Islam. Sumber nilai Islam yang dimaksud berasal dari nilai yang 
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menjadi falsafah  hidup yang dianut oleh pelaku pendidikan Islam, sumber nilai 

agama yang pokok adalah Al- Qur‟an dan As- Sunnah.  

 

b) Al- Qur’an 

Secara Lughawi (bahasa) Al-Qur‟an akar dari kata qara‟a yang berarti 

membaca sesuatu yang dibaca. Membaca yang dimaksud  adalah  memaca huruf-

huruf dan kata-kata antara satu  dengan yang lainnya. Al-Qur‟an merupakan 

kumpulan dari teks-teks  kitab sebelumnya yang sudah  disempurnakan. 

Sedangkan secara istilah Al-Qur‟an didefinisikan oleh dua kelompok besar  yaitu 

ahli kalam (mutakalim) dan ahli fikih (fuqaha).
62

 

Menurut  ahli kalam, Al-Qur‟an merupakan kalam Allah yang bersifat 

qadim bukan makhluk dan bersih dari sifat-sifat yang baru dan lafal-lafalnya 

bersifat azali yang berkesinambungan tanpa terputus-putus. Menurut ahli fikih, 

Al-Qur‟an merupakan kalam Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan 

kepada Nabi  Muhammad Saw yang ditulis dalam bentuk mushaf berdasarkan 

penukilan secara mutawatir dan dianggap ibadah bagi yang membacanya. 

Menurut Zakiah Daradjat Al- Qur‟an adalah firman Allah berupa wahyu 

yang disampaikan oleh malaikat jibril kepada Nabi Muhammad Saw. Pengertian 

tentang Al- Qur‟an di atas diperkuat dengan pendapat dari Allamah Syayyid 

bahwa Al-Qur‟an terdiri dari serangkaian topik teoritis dan praktis sebagai 
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pedoman hidup untuk umat manusia. Apabila semua ajaran tersebut 

dilaksanakan, kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 

Al- Qur‟an merupakan  sumber nilai yang pertama dan utama, yang 

eksistensinya tidak mengalami perubahan, walaupun  interpretasinya  mengalami 

perubahan, sesuai dengan konteks zaman, keadaan dan tempat. Kedudukan Al- 

Qur‟an dalam nilai-nilai pendidikan Islam adalah sebagai  sumber etika dan nilai-

nilai  yang paling shahih dan kuat, karena ajaran Al- Qur‟an adalah bersifat 

mutlak dan universal. Baik yang isinya menganjurkan atau perintah dan juga 

berisi  nilai-nilai yang mengandung larangan.  

Nilai-nilai al-qur‟an secara garis besar terdiri dari dua nilai yaitu nilai 

kebenaran (metafafisis dan saintis) dan nilai  moral.  Kedu  nilai ini  akan  

memandu manusia dalam membina kehidupan dan penghidupannya.  

b)      As- Sunnah 

 Secara lugrawi as- Sunnah adalah jalan, perjalanan. Sedangkan secara 

istilah sunnah ditinjau dalam kajian ilmu yang berbeda, seperti pakar hadist, 

pakar hukum, atau usul fiqh. Pakar hadist menyebutkan sunnah adalah segala 

sesuatu yang dating dari Rasullulah Saw atau segala sesuatu yang dinisbahkan 

kepada nabi baik ucapan, perbuatan maupun taqrir (ketetapan), baik sifat fisik 

maupun psikis.
63

 

Menurut pakar Fiqih (fuqaha) sunnah adalah segala ucapan, perbuatan 

Rasul yang berkaitan dengan hukum, baik wajib, haram, maupun mubah. 
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Menurut pakar ushul, sunnah adalah segala ucapan dan perbuatan Nabi yang 

mengandung dalil-dalil hokum untuk para mujtahid sesudah beliau menjelaskan 

undang-undang kehidupan bagi manusia. 

Jadi berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan as-sunnah adalah segala 

ucapan, perbuatan, atau taqrir (ketetapan) Rasullulah Saw. As-sunnah dibagi 

menjadi tiga yaitu : sunnah qauliyah, sunnah fi‟liyah, dan sunnah taqririyah. 

Qauliyah berkaitan dengan ucapan Nabi, Fi‟liyah berkaitan dengan perbuatan-

perbuatan Nabi, dan Taqriyah berkaitan dengan ketetapan Nabi dalam suatu 

urusan yang tidak dilarang juga tidak diperintahkan, artinya ketika melihat 

sesuatu perbuatan sahabat , Nabi diam saja. Sunnah dijadikan sumber hokum  

setelah Al-Qur‟an karena Allah SWT menjadikan Muhammad sebagai tauladan 

bagi umatnya. 

Firman Allah dalam surat Al- Ahzab ayat 21 yang berbunyi.
64

 

                        

      

Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. (Q.S Al-Ahzab 21) 
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 Melalui sunnah inilah hendaknya pelaku dalam pendidikan belajar dan 

bercermin ketika menetapkan suatu  kebijakan  dan keputusan pada suatu proses 

pendidikan, baik dalam bentuk materi, metode, kurikulum dan sebagainya. 

c).Tujuan Nilai Pendidikan Islam 

 Nilai Pendidikan Islam sebagai suatu proses pengembangan potensi 

kratifitas seseorang yang mempunyai tujuan sebagai berikut : 

 untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Allah SWT. 

 memiliki etos kerja yang tinggi. 

 berbudi pekerti yang luhur. 

 mendiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya, bangsa, Negara dan 

agamanya. 

7. Kriteria   Nilai-nilai Pendidikan  Islam 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pengertian  tentang nilai- nilai 

pendidikan Islam di atas bahwa nilai menunjukan sesuatu yang terpenting dalam 

keberadaan manusia atau suatu yang paling berharga atau asasi bagi manusia, 

oleh karena itu bila dilihat dari pendidikan Islam nilai merupakan jalan hidup 

yang berproses pada wilayah ritual dan berdimensieskatologis diajarkan 

perlunya penghayatan nilai- nilai ketuhanan. Disinilah manusiamemperlukan 



 

bimbingan  serta tata cara ibadah  yang baik, berdoa yang benar, berperilaku 

yang baik dan sebagainya.
65

 

Menurut Sastra Pratedja mengatakan bahwa pendidkan di Indonesia yang 

didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila paling sedikit harus mempunyai lima 

ciri yaitu : 

6. Pendidikan haruslah memperlakukan manusia dengan hormat, karena 

menurut keyakinan religious manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang 

tertinggi diantara ciptaan lain didunia. 

7. Pendidikan harus bersifat manusiawi, artinya manusia harus dilihat sebagai 

subjek didik. 

8. Pendidikan harus berwawasan kebangsaan, artinya pendidikan harus dapat 

sebagai perekat bangsa sehingga antara warga yang satu dengan yang lain 

memperoleh kedudukan dan martabat yang sama. 

9. Pendidikan harus demokratis, setiap manusia harus dihargai dan 

diperlakukan sama . 

10. Pendidikan harus menjadi pendidikan yang berkeadilan dan sekaligus 

menjadi perwujudan dari keadilan social itu sendiri. 

 

8. Fungsi dan Macam-Macam NilaiPendidikan Islam 

Pendidikan Islam mempunyai fungsi yang sangat penting untuk pembinaan 

dan penyempurnaan kepribadian serta mental anak, karena pendidikan Islam 
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mempunyai dua aspek terpenting, yaitu aspek pertama yang ditujukan kepada 

jiwa atau pembentukan kepribadian anak, dan kedua, yang ditujukan kepada 

pikiran yakni pengajaran Islam itu sendiri. 

Aspek pertama dari pendidikan Islam adalah yang ditujukan pada jiwa atau 

pembentukan kepribadian. Artinya bahwa melalui pendidikan agama Islam ini 

anak didik diberikan keyakinan tentang adanya Allah SWT, aspek kedua dari 

pendidikan Islam adalah yang ditujukan kepada aspek pikiran (intelektualitas), 

yaitu pengajaran Agama Islam itu sendiri. Artinya, bahwa kepercayaan kepada 

Allah swt, beserta seluruh ciptaan-Nya tidak akan sempurna manakala isi, makna 

yang dikandung oleh setiap firman-Nya (ajaran-ajaran-Nya) tidak dimengerti dan 

dipahami secara benar. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi nilai pendidikan Islam 

adalah: 

6. Memperkenalkan dan mendidik anak didik agar meyakini ke-Esaan 

Allah swt, pencipta semesta alam beserta seluruh isinya, biasanya 

dimulai dengan menuntunnya mengucapkan la ilaha illallah. 

7. Memperkenalkan kepada anak didik apa dan mana yang diperintahkan 

dan mana yang dilarang (hukum halal dan haram) 

8. Menyuruh anak agar sejak dini dapat melaksanakan ibadah, baik 

ibadah yang menyangkut hablum minallah maupun ibadah yang 

menyangkut hablumminannas. 



 

9. Mendidik anak didik agar mencintai Rasulullah saw, mencintai akhlak 

baiknya dan cinta membaca Al-Qur‟an. 

10. Mendidik anak didik agar taat dan hormat kepada orang tua dan serta 

tidak merusak lingkungannya. 

Sedangkan Bila dilihat secara operasional, fungsi nilai pendidikan dapat 

dilihat dari dua bentuk : 

3. Alat untuk memperluas, memelihara, dan menghubungkan tingkat-

tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial serta ide-ide 

masyarakat dan nasional 

4. Alat untuk mengadakan perubahan inovasi dan perkembangan. 

Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan Islam secara mikro 

adalah proses penanaman nilai-nilai ilahiah pada diri anak didik, sehingga 

mereka mampu mengaktualisasikan dirinya semaksimal mungkin sesuai dengan 

prinsip-prinsip religius. Secara makro pendidikan Islam berfungsi sebagai sarana 

pewarisan budaya danidentitas suatu komunitas yang didalamnya manusia 

melakukan interaksi dan saling mempengaruhi antara satudenganyanglain.  

 Sedankan dalampendidikan Islam terdapat bermacam-macam nilai yang 

mendukungdalampelaksanaan pendidikan. Nilai tersebut menjadi dasar 

pengembanganjiwaagar bisa memberi output  bagi pendidikan yang sesuai 

dengan harapan masyarakat luas.Pokok-pokok  nilai  pendidikan Islam  yang  

utama yang harus ditanamkan pada anak yaitu nilai pendidikani’tiqodiyah,  nilai 

pendidikan  amaliyah,  nilai pendidikan  khuluqiyah. 



 

c. Nilai Pendidikan  I’tiqodiyah 

Nilai pendidikan  I’tiqodiyah  ini merupakan nilai yang terkait dengan 

keimanan seperti iman kepada Allah SWT, Malaikat, Rasul, Kitab, Hari Akhir 

dan Takdir yang bertujuan menata kepercayaan individu.Iman berasal dari 

bahasa Arab dengan kata dasar amanayu‟minu imananartinya beriman atau 

percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia artinya  mengakui  atau  yakin bahwa 

sesuatu (yang dipercayai) itu memang benar atau nyata  adanya.  Dalam  iman 

terdapat 3 unsur yang mesti berjalan serasi, tidak boleh tumpang  antara  

pengakuan lisan,  pembenaran  hati  dan  pelaksanaan secara nyata dalam 

perbuatan. bukti-bukti keimanan diantaranya: 

8) Mencintai Allah SWT dan Rasull-Nya. 

9) Melaksanakan perintah-perintah-Nya. 

10) Menghindari larangan-larangan-Nya. 

11) Berpegang teguh  kepada Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya. 

12) Membina hubungan kepada Allah SWT dan  sesam  manusia. 

13) Mengerjakan dan meningkatkan amal shaleh. 

14) Berjihad dan dakwah. 

Pendidikan  keimanan  termasuk aspek pendidikan yang  patut mendapat 

perhatian  yang  pertama dan utama dari orang tua. Memberikan pendidikan ini 



 

kepada anak merupakan  keharusan  yang  tidak  boleh  ditinggalkan. Pasalnya 

iman  mendasari keIslaman seseorang.
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d. Nilai Pendidikan Amaliyah. 

Nilai pendidikan amaliyah  merupakan  nilai yang berkaitan dengan 

tingkah laku. Nilai  pendidikan amaliyah diantaranya: 

3. Pendidikan Ibadah 

Ibadah  merupakan bukti  nyata bagi seorang muslim dalam meyakini dan 

mepedomani aqidah Islamiyah. Pembinaan ketaatan beribadah kepada anak  

dimulai dari dalam keluarga. Sejak  dini anak-anak harus diperkenalkan dengan 

nilai ibadah, seperti diajarkan  melafalkan  surat-surat  pendek dari Al-Qur‟an  

untuk melatih lafal-lafal agar fasih  mengucapkannya, karena membaca Al-

Qur‟an adalah ibadah. Kemudian juga anak-anak  dilatih  mendirikan  shalat, 

maksudnya  ialah  agar ketika anak mulai baligh, tidak perlu bersusah payah 

belajar shalat. Pendidikan ibadah merupakan salah satu aspek pendidikan Islam 

yang  perlu diperhatikan. Semua ibadah dalam Islam yang bertujuan  membawa 

manusia agar selalu ingat kepada Allah SWT. 

 

4. Nilai  Pendidikan  Khuluqiyah  

Pendidikan ini merupakan pendidikan yang berkaitan dengan etika (akhlak) 

yang bertujuan membersihkan diri dari perilaku rendah dan menghiasi diri 

dengan perilaku terpuji. Pendidikan akhlak merupakan bagian terpenting dalam 
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kehidupan sehari-hari, karena seseorang yang tidak memiliki akhlak akan 

menjadikan dirinya berbuat merugikan orang lain. Pendidikan akhlak merupakan 

pendidikan yang dapat membawa menuju kesuksesan, oleh karena  itu  didiklah  

anak-anak kita dengan akhlak yang baik, karena orang tua merupakan cerminan 

yang pertama yang dicontoh oleh anak.  

 

5. Ruang Lingkup nilai pendidikan Islam  

Objeknilai pendidikan Islam ialah situasi pendidikan yang terdapat pada 

dunia pengalaman.
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Diantara objek atau segi nilai pendidikanislam dalam situasi pendidikan 

islam antara lain : 

10. Perbuatan Mendidik sendiri Sikap atau tindakan menuntun, 

membimbing,memberikan pertolongan dari seorang pendidik kepada anak 

didik untuk menuju ke tujuan pendidikan islam. 

11. Anak didik Yaitu pihak yang merupakan objek terpenting dalam 

pendidikan. Hal ini disebabkan perbuatan atau tindakan mendidik itu 

diadakan atau dilakukan hanyalah untuk membawa anak didik ke arah 

tujuan pendidikan islam yang di cita-citakan. 

12. Dasar dan tujuan pendidikan islam yaitu landasan yang menjadi fondamen 

serta sumber dari segala kegiatan pendidikan islam ini dilakukan. 
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Maksudnya pelaksanaan pendidikan islam yaitu arah kemaana anak didik 

akan dibawa. 

13. Pendidikan yaitu subjek yang melaksanakan pendidikan islam. Pendidik ini 

mempunyai peran penting karena berpengaruh kepada baik atau tidaknya 

hasil pendidikan islam. 

14. Materi pendidikan islam yaitu bahan-bahan atau pengalaman-pengalaman 

belajar ilmu agama islam yang disusun yang sedemikian rupa untuk 

disajikan kepada anak didik. 

15. Metode pendidikan islam Ialah cara yang paling tepat dilakukan oleh 

pendidik untuk menyampaikan bahan atau materi pendidikan islam agar 

materi pendidikan islam tersebut dapat dengan mudah diterima oleh anak 

didik 

16. Evaluasi pendidikan yaitu memuat cara-cara bagaimana mengadakan 

evaluasi atau penilaian terhadap hasil belajar anak didik. 

17. Alat-alat pendidikan islam yaitu alat-alat yang dapat digunakan selama 

melaksanakan pendidikan islam agar tujuan pendidikan islam tersebut lebih 

berhasil. 

18. Lingkungan sekitar yang dimaksud ialah keadaan-keadaan yang ikut 

berpengaruh dalam pelaksanaan serta hasil pendidikan islam. 

 

 

 



 

7 Pembentukan dan Penanaman Nilai Pendidikan Islam 

tahap-tahap proses pembentukan nilai menurut Karthwohl sebagaimana dikutip oleh 

Mawardi Lubis, lebih banyak ditentukan dari arah mana dan bagaimana 

seseorang menerima nilai-nilai dari luar kemudian menginternalisasikan nilai-

nilai tersebut dalam dirinya. 

Menurut Karthwohl proses pembentukan nilai pada anak dapat dikelompokan 

menjadi 5 tahap.
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f. Tahap receiving ( menyimak ). Pada tahap ini seseorang secara aktif dan 

sensitif menerima stimulus dan menghadapi fenomena-fenomena, sedia 

menerima secara aktif dan selektif dalam memilih fenomena. 

g. Tahap responding ( menanggapi ). Pada tahap ini seseorang sudah dalam 

bentuk respons yang nyata. 

h. Tahap valuing ( memberi nilai ). Jika tahap pertama dan kedua lebih 

bersifat aktvitas fisik biologis dalam menerima dan menanggapi nilai, maka 

pada tahap ini seseorang sudah mampu menangkap stimulus itu atas dasar 

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan mulai mampu menyusun 

persepsi tentang objek. 

i. Tahap mengorganisasikan nilai ( organization ), yaitu satu tahap yang lebih 

kompleks dari tahap ketiga di atas. Seseorang mulai mengatur sebuah 

sistem nilai yang ia dari luar untuk diorganisasikan (didata) dalam dirinya 
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sehingga sistem nilai itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 

dirinya. 

j. Tahap karakterisasi nilai ( characterization ), yang ditandai dengan 

ketidakpuasan seseorang untuk mengorganisir sistem nilaiyang diyakininya 

dalam kehidupan secara mapan, ajek dan konsisten. 

Karakterisasi nilai dapat dibentuk melalui berbagai kriteria nilai pendidikan 

yang harus dipahami, sebagaimana diungkap oleh Djunaidi yang dikutip oleh Siti 

Aminaul Mu‟minah antara lain : 

e. Fakta yang menyokong bahwa pertimbangan itu mesti benar atau baik pada 

tempatnya. 

f. Fakta itu harus ada hubungannya dengan keasliannya dan harus 

mempunyai nilai yang nyata bagi orang yang mempertimbangkan. 

g. Akan sama dengan ssesuatu yang lain, bila hubungan lalpangannya itu 

lebih luas terhadap kenyataan yang diambil berdasarkan 

perhitungan,pertimbangan yang lebih. 

h. Prinsip nilai yang tercantum lewat pertimbangan harus dapat diterima oleh 

yang membuat pertimbangan itu sendiri. 

Sedangkan penanaman nilai-nilai pendidikan islam dalam pribadi peserta 

didik, disini para ahli pendidikan telah sepakat, bahwa salah satu tugas yang 

diemban oleh pendidik adalah mewariskan nilai-nilai luhur budaya kepada 

peserta didik dalam upaya membentuk kepribadian yang intelek, 

bertanggungjawab melalui jalur pendidikan. Sebuah upayamewariskannilai-nilai 



 

tersebut sehingga menjadi miliknya disebut mentransformasikan nilai, sedangkan 

upaya yang dilakukan untuk memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam jiwanya 

sehingga melekat dalam dirinya disebut menginternalisasikan nilai ( Fuad Ihsan) 

Untuk mewujudkan proses transformasi dan internalisasi tersebut, banyak 

cara yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik.
69

 

d. Melaui Pergaulan 

Pendidik dalam pergaulan memiliki peran yang amat penting. Melalui 

pergaulan yang bersifat edukatif, pendidik harus mampu mengkomunikasikan 

nilai-nilai luhur agama, baik cara jalan diskusi ataupun tanya jawab. Sebaliknya 

bagi peserta didik mempunyai banyak kesempatan untuk menanyakan hal-hal 

yang tidak dipahaminya. Sehingga wawasan mereka tentang nilai-nilai agama 

tersebut akan diinternalisasikannya dengan baik. 

Dengan pergaulan yang erat akan menjadikan keduanya merasa tidak ada 

jurang diantara keduanya. Melalui pergaulan yang demikian peserta didik yang 

bersangkutan akan merasa leluasa untuk mengadakan dialog dengan gurunya. 

Cara tersebut akan efektif dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai agama. 

Keakraban antara pendidik dan peserta didik, sangat penting untuk diciptakan 

oleh pendidik. 

e. Melalui Pemberian suri tauladan 

Suri tauladan adalah  alat pendidikan yang sangat efektif bagi 

kelangsungan mengkomunikasikan nilai-nilai agama. Konsep suri tauladan yang 
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ada dalam pendidikan Ki Hajar Dewantoro yaitu ing ngarso sung tulodo, melalui 

ing ngarso sung tulodo pendidik menampilkan suri tauladannya, dalam bentuk 

tingkah laku, pembicaraan, cara bergaul, amal ibadah, tegur sapa dan sebagainya. 

Melalui contoh-contoh tersebut nilai-nilai luhur agama akan diinternalisasikan 

sehingga menjadi bagian dari dirinya, dan kemudian diaplikasikan dalam 

kehidupannya sehari-hari. 

Pada hakikatnya di lembaga pendidikan ini peserta didik membutuhkan 

akan suri tauladan, karena sebagian besar dari pembentukan pribadi seseorang 

adalahh dari keteladanan yang diamatinya dari gurunya. Jika di rumah, 

keteladanan tersebut diterimanya dari kedua orang tuanya dan orang-orang 

dewasa dalam keluarganya. Begitu pula keteladanan yang diterimanya dari 

lingkungan di sekitarnya. Oleh sebab itu sebagai seorang pendidik hendaknya 

mampu menampilkan akhlak karimah sebagaimana diajarkan oleh Nabi 

Muhammad SAW. 

f. Melalui ajakan dan Pengamalan 

Nilai-nilai luhur agama Islam yang diajarkan kepada peserta didik adalah 

bukan untuk dihafal menjadi ilmu pengetahuan (kognitif), akan tetapi untuk 

dihayati (afektif) dan diamalkan (psikomotorik) dalam kehidupannya sehari-hari. 

Islam adalah agama yang menyerukan kepda pemeluknya  untuk 

mengerjakannya sehingga menjadi umat yang beramal shaleh. 

Dalam teori pendidikan terdapat metode yang bernamaLearning by doing 

yaitu belajar dengan mempraktekan teori yang telah dipelajarinya. Dengan 



 

mengamalkan teori yang dipelajarinya akan menimbulkan kesan yang mendalam 

sehingga mampu diinternalisasi. Hasil belajar terletak dalam psikomotorik yaitu 

mempraktekkan ilmu yang dipelajari seperti nilai luhur agama di dalam praktek 

kehidupan sehari-hari. 

 

D. Tradisi Perkawinan Adat Lampung  

4. Pengertian Pernikahan Sebambangan 

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam 

pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan 

satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan 

keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu 

perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi 

jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. 

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan 

memelihara perumpuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang 

perumpuan, apabila ia sudah menikah maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib 

ditanggung oleh suaminya.Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, 

sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurutkan sifat binatang, 

dan akan menimbulkan perselisihan, bencana dan permusuhan antara sesamanya 

yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan.
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Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa : sebagai berikut: 

                         

                      

    

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka 

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau 

empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], 

Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. 

yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S 

An-Nisaa:3)
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Pernikahan juga telah diatur dalam undang-undang Republik Indonesia 

nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan ditanda tangani oleh 

Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Soeharto di Jakarta  pada tanggal 2 

Januari 1974 dan di tanda tangani Menteri Sekretaris Negara Mayor 

Jenderal TNI Sudarmono yang berisi 14 bab dan 67 pasal. 
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Di dalamnya diatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, 

pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan 

kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan,putusnya perkawinan, serta 

akibatnya,kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, 

perwalian dan ketentuan-ketentuan lainnya.
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Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, pernikahan adalah hidup bersama antara 

seorang laki-laki dan seorang perumpuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk 

dalam hukum peraturann perkawinan.Menurut Prof. MR. Paul Scholten, 

perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup 

bersama dengan kekal dan diakui oleh Negara. 

Menurut Nilam W, pernikahan merupakan komitmen jangka panjang dan 

bersifat sakral. Jadi dengan menikah tentunya kita bisa mengeratkan tali 

silaturrahmi dan mewujudkan tanggung jawab beserta kerja sama antara suami 

dan istri. Sehingga pernikahan bisa dikatakan sebuah kehidupan yang mulia 

dimana tercipta keluarga didalamnya.Azas-azas pernikahan menurut undang-

undang perkawinan sebagai berikut: 

e. Pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk 

itu suami istri membantu saling melengkapi, agar masing-masing dapat 

mengembangkan kepribadiannya. Membantu dan mencapai kesejahteraan 

spiritual dan materiil. 
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f. Dalam undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan 

adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan 

kepercayaan itu, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

g. Undang-undang perkawinan mengatur prinsip bahwa calon suami istri 

harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, 

agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada 

perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat. 

h. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan 

masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga 

dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri. 

Selain azas-azas di atas perkawinan dapat di bedakan menjadi 2 yaitu 

perkawinan menurut Agama dan perkawinan menurut adat Lampung. 

Perkawinan menurut Agama adalah : suatu perikatan antara dua pihak dalam 

memenuhi perintah dan anjuran Tuhan yang Maha Esa, agar kehidupan 

berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik 

sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi 

keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat 

terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. 

Menurut Islam perkawinan adalah akad (prikatan) antara wali wanita calon 

istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si 



 

wanita dengan jelas berupa ijab(serah) dan diterima (kabul) oleh si calon suami 

yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak 

demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadis Nabi 

Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan “Tidak sah nikah 

kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil” 

Jadi perkawinan menurut agama Islam adalah perikatan antara Wali 

perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan itu, bukan hanya 

perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita tetapi juga termasuk 

keluarga besar mereka.Hal tersebut menunjukan bahwa ikatan perkawinan dalam 

islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan. 

Sedangkan perkawinan menurut adat Lampung adalah suatu ikatan antara 

suami dan istri beserta keluarga besar mereka yang didalamnya menyangkut 

kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan 

manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan manusia 

(mu‟amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat 

Sebambangan adalah tindakan yang dirahasiakan oleh kedua pasangan 

terhadap keluarga pihak muli. Oleh sebab itu pada saat si muli akan 

meninggalkan rumah harus meninggalkan surat sebagai keterangan yang 

ditujukan kepada kedua orangtuanya yang isinya memberitahukan kepergiannya. 



 

Sebambangan dengan siapa dan kemana, selain surat juga meninggalkan 

sejumlah uang yang berasal dari sang mekhanai.
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Sebelum kedua remaja ini sampai tujuan sebambangan, apabila orang tua 

atau keluarga pihak muli mengetahui tentang kepergian mereka, maka berhak 

mencegahnya tetapi apabila sudah sampai ke tujuan maka tidak diperkenankan 

lagi untuk mencegahnya.Cara sabambangan ini si gadis dilarikan oleh bujang 

dari rumahnya dibawa rumah adat atau rumah si bujang.Biasanya pertama kali 

sampai si gadis ditempat sibujang dinaikan kerumah kepala adat atau jukhagan 

lalu di bawa pulang kerumahnya oleh keluarga si bujang. 

Ciri bahwa si gadis nyakak/mentudau si gadis meletakkan surat yang isinya 

memberitahu orang tuanya kepergiannya nyakak atau mentudau dengan seorang 

bujang (dituliskan namanya), keluarganya, kepenyimbangannya serta untuk 

menjadi istri keberapa, selain itu meninggalakan uang pengepik atau pengluah 

yang tidak ditentukan besarnya, hanya kadang-kadang besarnya uang pengepik 

dijadikan ukuran untuk menentukan ukuran uang jujur (bandi lunik).
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Surat dan uang diletakkan ditempat tersembunyi oleh si gadis.Setelah gadis 

sampai di tempat keluarga si bujang, kepala adat pihak si bujang memerintahkan 

orang-orang adat yang sudah menjadi tugasnya untuk memberi kabar secara 

resmi kepada pihak keluarga si gadis bahwa anak gadisnya yang hilang telah 

berada di keluarga mereka dengan tujuan untuk dipersunting oleh salah satu 

                                                             
73

 Sabaruddin SA, op. Cit., h 156 
74

 Tengepik artinya peninggalan, yaitu benda sebagai tanda pemberitahuan kepada si gadis 

berupa surat dan sejumlah uang. 



 

bujang anggota mereka. Mereka yang memberitahu ini membawa tanda-tanda 

mengaku bersalah ada yang menyerahkan kris, badik dan ada juga dengan tanda 

mengajak pesahabatan (ngangasan, rokok, gula, kelapa,dsb) acara ini disebut 

ngeni pandai atau memberi tahu. 

Sesudah itu berarti terbuka ruang untuk mengadakan perundingan secara 

adat guna menyelesaikan permasalahan kedua pasangan itu.Segala ketentuan adat 

dilaksanakan sampai ditemukan titik kemufakatan, kewajiban, pihak bujang pula 

membayar uang penggalang sila ke pihak adat si gadis. Sebambangan sering kali 

disalah artikan dengan nama “Kawin Lari”. Sehingga citra adat lampung ini 

menjadi jelek dimata masyarakat diluar suku lampung yang tidak mengerti 

makna sesungguhnya dari arti Sebambangan.
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Sebambangan adalah adat lampung yang mengatur pelarian gadis oleh 

bujang ke rumah kepala adat untuk meminta persetujuan dari orang tua si gadis, 

melalui musyawarah adat antara kepala adat dengan kedua orang tua bujang dan 

gadis, sehingga diambil kesepakatan dan persetujuan antara kedua orang tua 

tersebut 

5. Tujuan Tradisi Pernikahan Sebambangan  

Dalam masyarakat lampung, tujuan pernikahan sebambangan adalah untuk 

mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau 

keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagian rumah tangga keluarga, kerabat, 
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untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian serta untuk 

mempertahankan kewarisan. Oleh karena sisitem keturunan dan kekerabatan 

antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk 

lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda. 

Maka tujuan pernikahan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antara 

suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum 

dan upacara perkawinannya. 

Hal ini akan berbeda dengan masyarakat yang bersifat patrilinial. Pada 

masyarakat yang menganut sistem patrilinial, pernikahan memiliki tujuan untuk 

mempertahankan garis keturunan bapak.Oleh karena itu, anak laki-laki tertua 

harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri biasanya dilakukan dengan 

pembayaran uang jujur.Kemudian pasca perkawinan isteri ikut (masuk) dalam 

kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan 

kekerabatan bapaknya. 

Berbeda pula dengan masyarakat yang menganut system kekerabatan 

matrilineal. Pada masyarakat ini pernikahan memiliki tujuan untuk 

mempertahankan garis keturunan ibu. Pada posisi ini anak perempuan tertua 

harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semanda). Pasca 

pernikahan, suami ikut dan masuk menjadi bagian dari kekerabatan isteri dan 

melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.
76

 

                                                             
76

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, 

Hukum Agama., Op.cit., h 23 



 

Jadi tujuan pernikahan sebambangan untuk mempertahankan dan 

meneruskan keturunan dimaksud masih berlaku hingga sekarang, kecuali bagi 

masyarakat yang bersifat parantal, dimana ikatan kekerabatan sudah lemah 

seperti berlaku dikalangan orang jawa, dan juga bagi keluarga-keluarga yang 

melakukan perkawinan campuran antara suku bangsa atau antara agama yang 

berbeda.  

6. Bentuk-Bentuk Tradisi Perkawinan Adat Lampung 

Sisitem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat di Indonesia 

berbeda-beda.Dikalangan masyarakat adat yang susunannya Patrilinial pada 

umumnya dianut bentuk perkawinan jujur dan dikalangan masyarakat yang 

patrilinial alternered (kebapakan beralih-alih) Matrilinial dianut bentuk 

perkawinan semanda, sedangkan dilingkungan masyarakat adat Parental dianut 

bentuk perkawinan Mantas atau bebas.Dari ketiga macam bentuk perkawinan itu 

masih terdapat berbagai variasi yang bermacam-macam menurut kepentingan 

kekerabatan bersangkutan.
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d. Perkawinan  Jujur 

Bentuk perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan 

dengan pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Dengan 

diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak wanita, maka berarti setelah 

perkawinan si wanita akan mengalihkan kedudukannya dari keanggotan kerabat 
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suami untuk selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu, atau sebagai 

mana yang berlaku di daerah Batak  dan Lampung untuk selama hidupnya. 

 

 

e. Perkawinan Semanda 

Perkawinan semanda adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur 

dari pihak pria kepada pihak wanita. Setelah perkawinan si pria harus menetap di 

pihak kekerabatan isteri, walaupun tidak ada pembayaran jujur ,namun pihak pria 

harus memenuhi permintaan uang atau barang dari pihak wanita. Perkawinan 

semanda dalam arti sebenarnya di mana suami setelah perkawinan menetap dan 

berkedudukan dipihak isteri dan melepaskan hak serta kedudukannya di pihak 

kerabatnya sendiri.
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Bentuk perkawinan semanda terdapat didaerah Minangkabau yang susunan 

kekerabatanya matrilinial, di daerah Rejang-Lebong Bengkulu yang susunan 

kekerabatannya alternerend atau beralih-alih menurut perkawinan orang tua, di 

daerah Sumatra Selatan, Lampung Pesisir atau juga ditempat-tempat yang lain 

seperti perkawinan ambil piara di Ambon. Dalam pelaksanaan perkawinan 

semanda dapat saja terjadi peminangan dari pihak pria sebaagaimana berlaku 

direjang dimana pihak pria harus membayar uang adat terhadap anak wanita 

biasa sebesar 8 ringgit, anak perwatin 10 ringgit, anak kepala marga sebesar 12 

ringgit. 
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f. Perkawinan Bebas 

Yang dimaksud perkawinan mantas adalah bentuk perkawinan dimana 

kedudukan suami istri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua atau keluarga 

kebelah pihak, untuk dapat berdiri sendiri membangun keluarga rumah tangga 

yang bahagia dan kekal. Orang tua atau keluarga dalam perkawinan mantas ini 

hanya bersifat membantu, memberikan “sangu ceceker” ataubekal hidup dengan 

pemberian harta kekayaan secara “lintiran” (pewarisan sebelum orang tua wafat) 

berupa rumah atau tanah pertanian sebagai barang “gawan” (pembawaan) 

kedalam perkawinan mereka. 

Dalam pelaksanaan perkawinan mantas yang penting adalah adanya 

persetujuan kedua orang tua atau wali dari pria dan wanita bersangkuta, begitu 

pula adanya persetujuan pria dan wanita yang akan melakukan perkawinan itu. 

Di dalam persetujuan perkawinan tidak adasangkut paut masalah hubungan 

kekerabatan, bahkan jika perlu cukup dengan hubungan ketetanggaan saja. 

4.      Faktor-Faktor Terbentuknya Tradisi Perkawinan Adat Lampung 

Di samping iklim dan lain-lain kondisi alam dan juga watak bangsa yang 

bersangkutan, maka faktor-faktor terpenting yang mempengaruhi  proses 

perkembangan hukum adat adalah:  

e. Magig dan Animisme 



 

Alam pikiran mystis-magic serta pandangan hidup animistic-magic 

sesungguhnya dialami oleh tiap bangsa bangsa di dunia ini. Hanya 

perkembangan alam pikiran serta pandangan seterusnya tiap bangsa mengalami 

proses-proses tersendiri yang pada umumnya tidak sama, sebab proses ini 

dipengaruhi oleh iklim, watak dan kondisi alamnya sendiri-sendiri. Di Indonesia, 

faktor magig dan animisme ini pengaruhnya ternyata begitu besar, sehingga tidak 

dapat atau belum dapat hilang didesak oleh agama, yang kemudian dating. Hal 

ini terlihat dalam wujud pelaksanaan upacara-upacara adat yang bersumber pada 

kekuasaan gaib, yang dapat dimohon bantuannya.
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Animisme percaya, bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini 

bernyawa. Dan animisme ini bercabang dua, yaitu: 

 Fetisisme yang memuja jiwa-jiwa yang ada pada segala sesuatu dalam alam 

semesta ini serta yang memiliki kemampuan yang jauh lebih besar daripada 

kemampuan manusia, misalnya halilintar, taufan, matahari, samudera, 

tanah dan lain sebagainya. 

 Spritisme yang memuja roh-roh leluhur dan roh-roh lainnya, baik yang 

baik maupun yang jelek sifatnya: Percaya bahwa roh-roh dimaksud hidup 

dalam dunia ini juga. 

Menurut Mr. Cassutto dalam bukunya “Adatrecht van Ned Indie”, 

pengaruh magig dan animisme ini khususnya terlihat dalam empat hal sebagai 

berikut: 
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5. Pemujaan roh-roh leluhur, sehingga hukum adat oleh karenanya kadang-

kadang disebut juga oleh bangsa barat “Adat Leluhur” (“Adat der 

voorouders” atau “Les coutumes des ancetres”). 

6. Percaya adanya roh-roh jahat dan baik, seperti danyang-danyang desa dan 

sebagainya. 

7. Takut kepada hukuman ataupun pembalasan oleh kekuatan gaib. Hal ini 

menyebabkan adanya kebiasaan mengadakan ziarah-ziarah serta sajen 

ketempat-tempat yang dianggap keramat. 

8. Dijumpainya di mana-mana orang-orang yang oleh rakyat dianggap dapat 

melakukan hubungan dengan roh-roh dan kekuatan-kekuatan gaib tersebut 

di atas. 

 

f. Agama 

4. Agama Hindu 

Agama Hindu adalah agama pada lebih kurang abad ke-8 dibawa oleh 

orang-orang India masuk ke Indonesia. Orang-orang India ini pindah ke 

Indonesia dengan membawa agamanya yang berlainan dengan kepercayaan 

bangsa Indonesia. Pengaruh agama Hindu yang terbesar terdapat di Bali. Tetapi 

pengaruh dalam hukum adatnya ternyata sedikit sekali. Pengaruh agama Hindu 

dapat dilihat dari Bali, hukum-hukum hindu berpengaruh pada bidang 

pemerintahan raja dan pembagian-pembagian kasta.
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5. Agama Islam 
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Agama Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh pedagang-pedagang dari 

Malaka atau Iran pada akhir abad ke-14 dan permulaan abad ke-15 dan agama ini 

tersebar pesat sekali di Indonesia. Penyebarannya berlangsung secara damai 

antara lain, dengan jalan perkawinan, oleh karena itu dapat meresap pada bangsa 

Indonesia. Pengaruh agama Islam terlihat dalam hukum perkawinan dan juga 

dalam bidang wakaf. Beberapa daerah tertentu walaupun sudah diadakan 

menurut hukum perkawinan islam tetapi tetap dilakukan upacara-upacara 

perkawinan menurut hukum adat misalnya di Lampung, Tapanuli. 

6. Agama Kristen 

Agama Kristen ini dibawa oleh pedagang-pedagang bangsa barat masuk 

Indonesia. Kemudian meluas secara damai melalui zending dan missie ke seluruh 

kepulauan kita. Aturan-aturan hukum Kristen di Indonesia cukup memberikan 

pengaruh pada hukum keluarga dan hukum perkawinan. 

g. Kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi dari persekutuan hukum 

adat. 

Kekuasaan yang lebih tinggi daripada persekutuan hukum adat adalah 

kekuasaan-kekuasaan yang meliputi daerah-daerah yang lebih luas daripada 

wilayah satu persekutuan hukum, seperti misalnya kekuasaan raja-raja, Kepala 

Kuria, Nagari, dan sebagainya. Pengaruh kekuasaan ini ada yang bersifat positif 

adapula yang bersifat negatif. 

h. Hubungan dengan orang-orang ataupun kekuasaan asing.  



 

Faktor ini sangat besar pengaruhnya. Hukum adat yang semula sudah 

meliputi segala bidang kehidupan hukum, oleh kekuasaan asing, yaitu kekuasaan 

penjajahan Belanda, menjadi terdesak sedemikian rupa, hingga akhirnya praktis 

tinggal meliputi bidang perdata material saja. Bahkan kekuasaan asing ini yang 

menyebabkan hukum adat terdesak dari beberapa bidang kehidupan hukum. 

Selain itu, alam pikiran Barat yang dibawa oleh orang-orang asing (Barat) ke 

Indonesia dan kekuasaan asing dalam pergaulan hukumnya, sangat 

mempengaruhi perkembangan cara berpikir orang Indonesia. Sebagai contoh 

dapat dikemukakan proses individual sering di kota-kota yang berjalan lebih 

cepat dari pada masyarakat di pedesaan.  

5       Lembaga Tradisi Perkawinan Adat Lampung 

Lembaga adat Lampung  merupakan salah satu bagian dari lembaga sosial. 

Yang memiliki peran untuk mengaturhalhal yang berhubungan dengan adat 

istiadat di tempat lembaga itu berada. Seperti lembaga penyimbang adat yng 

mengatur tentang adat istiadat dalam masyarakat. 

Menurut Yesmil Anwar dan Adang (2013;204) menjelaskan bahwa 

Lembaga sosial berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam setiap bersikap 

dan bertingkah laku. Lembaga sosial berfungsi sebagai unsur kendali bagi 

manusia agar tidak melakukan pelanggaran terhadap normanorma sosial yang 

berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dan secara individual lembaga sosial 

mempunyai fungsi ganda dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu: 



 

3. Mengatur diri pribadi manusia agar ia dapat bersih dari perasaan-perasaan 

iri, dengki, benci, dan hal-hal yang menyangkut kesucian hati nurani. 

4. Mengatur prilaku manusia dalam masyarakat agar terciptakeselarasan antra 

kepentingan pribadi dan kepentingan umum.Dalam hal ini manusia 

diharapkan dapat berbuat sopan dan ramahterhadap orang lain agar dapat 

tercipta pula suatu kedamaian dankerukunan hidup bersama. 

Sementara menurut Soerjono Soekanto, Pada dasarnya lembaga 

kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi, yaitu antara lain: 

d. Memberi pedoman pada anggota anggota masyarakat, bagaimana mereka 

harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapai masalah-

masalah dalam  masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-

kebutuhan yang bersangkutan. 

e. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan. 

f. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem 

pengendalian sosial ( social control), yaitu sistem pengawasan dari 

masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. 

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata 

lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan 

institution yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian 

literatur tersebut lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang 

menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi 

social yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. 



 

Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk 

organisasi adat yang tersusun relative tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-

peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai 

otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan kebutuhan 

dasar. Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatanadat yang dibentuk 

oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan 

harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan 

mengurus serta menyelesaikan hal hal yang berkaitan dengan adat.
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Menurut Peraturan daerah provinsi Lampung Nomor2 Tahun 2008 tentang 

Pemeliharaan Kebudayaan Lampung,Lembaga Adat Lampung yaitu organisasi 

kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya memuliakan hukum 

adat dan mendorong anggotaanggotanyauntuk melakukan kegiatan pelestarian 

serta pengembangan adat budaya Lampung. 

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat adalah Lembaga 

Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah 

tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam 

suatumasyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta 

kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk 

mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang 

berkaitan dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. 

                                                             
81

Http : // www.Indonesiakaya.com (Diakses 08 Maret 2017) 

http://www.indonesiakaya.com/


 

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga 

adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yangdibentuk oleh suatu 

masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah 

daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, 

melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun 

pembangunan suatu daerah tersebut. 

Lembaga Adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, 

mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata 

nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat 

demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan 

kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Lembaga adat berfungsi sebagai alat 

kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik 

preventif maupun represif, antara lain:  

c. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan. 

d. Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di 

masyarakat.Kemudian, lembaga adat juga memiliki fungsi lain yaitu : 

9. Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan  di 

segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan 

kemasyarakatan. 

10. Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya. 



 

11. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal hal yang 

berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial kepadatan dan 

keagamaan. 

12. Membina dan mengembangkan nilai nilai adat dalam rangka memperkaya, 

melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya 

dan kebudayaan adat khususnya. 

13. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk 

kesejahteraan masyarakat desa adat 

 Tugas dan Kewajiban Lembaga Adat yaitu : 

f. Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang 

menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. 

g. Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan 

kebiasaan kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya 

daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional. 

h. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif 

antara Ketua Adat, Pemangku Adat,Pemuka Adat dengan Aparat 

Pemerintah pada semua tingkatan pemerintahan di Kabupaten daerah 

adat tersebut. 

i. Membantu kelancaran roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan 

dan/atau harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan 

kepentingan masyarakathukum adat setempat. 



 

j. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat 

memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama 

pemerintah desa/kelurahan dalam pelaksanaan  

 

14. Prosesi Tradisi Perkawinan Adat Lampung 

Masyarakat adat lampung dibedakan dari yang beradat peminggir yang 

berkediaman disepanjang pantai, termasuk masyarakat adat Krui, Ranau, 

Komering, sampai Kayu Agung. Dan beradat pepadun yang berkediaman di 

daerah pedalaman lampung, terdiri dari orang abung, pubiyan, waykanan-

sungkai, dan tulang bawang. Tata cara dan upacara adat ini dapat dilakukakan 

apabila tercapai kesepakatan antara pihak kerabat pria dan kerabat wanita, baik 

dikarenakan rasan sanak, maupun karena rasan tuha. Rangkaian Upacara Tradisi 

Perkawinan Adat Lampung, antara lain :  

4. Sebelum Pernikahan 

g.      Nindai/Nyubuk 

Merupakan proses awal, dimana orang tua calon mempelai pria menilai apakah 

si gadis berkenan dihati atau tidak. Salah satu upacara adat yang diadakan 

pada saat Begawi (Cakak Pepadun) adalah Cangget Pilangan, dimana 

bujang gadis hadir dengan mengenakan pakaian adat, disinilah utusan 

keluarga calon pengantin pria nyubuk atau nindai gadis di balai adat. 

h. Nunang (ngelamar) 



 

Pada hari yang di tentukan calon pengantin pria datang melamar dengan 

membawa bawaan berupa makanan, kue-kue, dodol, alat meroko, alat-alat 

nyireh ugay cambai (sirih pinang), yang jumlahnya disesuaikan dengan 

tahta atau kedudukan calon pengantin pria. Lalu dikemukakanlah maksud 

dan tujuan kedatangan yaitu untuk meminang si gadis.
82

 

i. Nyirok (ngikat) 

Bisa digabungkan pada saat melamar. Ini merupakan peluang bagi calon 

pengantin pria untuk memberi tanda pengikat dan hadiah bagi si gadis 

berupa mas berlian, kain kejung sarat dan sebagainya. Tata cara nyirok : 

Orang tua calon pngantin pria mengikat pinggang si gadis dengan benang 

lutan (benang dari kapas warna putih, merah, hitam atau tridatu) sepanjang 

1 meter dengan niat semoga menjadi jodoh, dijauhi dari halangan. 

j. Berunding (menjeu) 

Utusan pengantin pria datang ke rumah calon mempelai wanita (manjau) 

dengan membawa dudul cumbi untuk membicarakan uang jujur, mas 

kawin, adat macam apa yang akan dilaksanakan, serta menentukan tempat 

acara akad nikah 

k. Betanges (mandi  uap) 

Rempah-rempah wewangian (pepun) direbus sampai mendidih dan 

diletakan dibawah kursi. Calon pengantin wanita duduk di atas kursi 

tersebut dan dilingkari tikar pandan (dikurung), bagian atas tikar ditutup 
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dengan tampah atau kain, sehingga uap menyebar keseluruh tubuh, agar 

tubuh mengeluarkan aroma harum, dan agar calon pengantin tidak terlalu 

banyak berkeringat. Betanges memakan waktu kira-kira 15-25 menit. 

l. Berparas (meucukur) 

Setelah betanges dilanjutkan dengan berparas, untuk menghilangkan bulu-

bulu halus dan membentuk alis agar tampak menarik dan mudah 

membentuk cintok pada dahi dan pelipis, dan pada malam hari dilanjutkan 

memasang pacar pada kuku calon mempelai wanita. 

5. Pada Hari Pernikahan 

c. Upacara Adat 

Beberapa jenis upacara adat dan tata laksana ibal serbo sesuai perundingan 

akan dilaksanakan dengan cara tertentu. Ditempat keluarga gadis 

dilaksanakan 3 acara pokok dalam 2 malam, yaitu Maro Nanggep, Cangget 

pilangan dan Temu di pecah aji. 

d. Upacara akad nikah atau ijab kabul 

Menurut tradisi lampung, biasanya pernikahan dilaksanakan di rumah 

calon mempelai pria, namun dengan perkembangan zaman dan 

kesepakatan, maka akad nikah sudah sering diadakan di rumah calon 

mempelai wanita.
83

 

Rombongan calon mempelai pria diatur sebagai berikut : 

 Barisan paling depan adalah perwatin adat dan pembarep (juru bicara). 
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 Rombongan calon mempelai pria diterima oleh rombongan calon mempelai 

wanita dengan barisan paling depan pembarep pihak calon mempelai 

wanita. 

 Rombongan calon pengantin pria dan calon pengantin wanita disekat atau 

dihalangi dengan Appeng (rintangan kain sabage/cindai yang harus dilalui). 

setelah tercapai kesepakatan, maka juru bicara pihak calon pengantin pria 

menebas atau memotong Appeng dengan alat terapang. Baru rombongan calon 

pengantin pria dipersilahkan masuk dengan membawa seserahan berupa : dodol, 

urai cambai (sirih pinang), juadah balak (lapis legit), kue kering, dan uang adat. 

Kemudian calon pengantin pria dibawa ke tempat pelaksanaan akad nikah, 

didudukan di kasur usut. Selesai akad nikah, selanjutnya sungkem (sujud netang 

sabuk) kepada orang tua, kedua mempelai juga melakukan sembah sujud kepada 

para tetua yang hadir. 

6. Sesudah Pernikahan 

c. Upacara Ngurukken Majeu/Ngekuruk 

Mempelai wanita dibawa ke rumah mempelai pria dengan menaiki rato, 

sejenis kereta roda empat dan jepanon atau tandu. Pengantin pria 

memegang tombak bersama pengantin wanita dibelakangnya. Bagian ujung 

mata tombak dipegang pengantin pria, digantungi kelapa tumbuh dan kendi 

berkepala dua, dan ujung tombak bagian belakang digantungi labayan putih 

atau tukal dipegang oleh pengantin wanita, yang disebut seluluyan. Kelapa 



 

tumbuh bermakna panjang umur dan beranak pinak, kendi bermakna 

keduanya hendaknya dingin hati dan setia dunia sampai akhirat, dan 

lebayan atau benang setungkal bermakna membangun rumah tangga yang 

sakinah dan mawadah. 

 

d. Tabuhan Talo Balak 

Sesampai di rumah pengantin pria, mereka disambut tabuhan talo balak 

irama girang-girang dan tembakan meriam, serta orang tua dan keluarga 

dekat mempelai pria, sementara itu, seorang ibu akan menaburkan beras 

kunyit campur uang logam. 

Berikutnya pengantin wanita mencelupkan kedua kaki kedalam pasu, yakni 

wadah dari tanah liat beralas talam kuningan, berisi air dan anak pisang batu, 

kembang titew, daun sosor bebek dan kembang tujuh rupa, pelambang 

keselamatan, dingin hati dan berhasil dalam rumah tangga. Lalu dibimbing oleh 

mertua perempuan, pengantin wanita bersama pengantin pria naik ke rumah, 

didudukan diatas kasur usut yang digelar didepan appai pareppu atau kebik 

temen, yaitu kamat tidur utama. 

Kedua mempelai duduk bersila dengan posisi lutut kiri mempelai pria 

menindih lutut mempelai wanita. Maknanya agar kelak mempelai wanita patuh 

pada suaminya. Selanjutnya siger mempelai wanita diganti dengan kanduk tiling 

atau manduaro (selendang dililit di kepala),dan dimulailah serangkaian prosesi: 



 

 Ibu mempelai pria menyuapi kedua mempelai , dilanjutkan nenek serta 

tante. 

 Lalu ibu mempelai wanita menyuapi kedua mempelai, diikuti sesepuh lain. 

 Kedua mempelai makan sirih dan bertukar sepah antara mereka. 

 istri kepala adat memberi gelar kepada kedua mempelai, menekan telunjuk 

tangan kiri diatas dahi kedua mempelai secara bergantian. 

 Netang sabik yaitu mempelai pria membuka rantai yang dipakai mempelai 

wanita sambil berkata : "Nyak natangkon bunga mudik, setitik luh mu 

temban jadi cahya begitu bagiku", lalu dipasangkan di leher adik 

perempuannya, dengan maksud agar segera mendapat jodoh. 

 Kedua mempelai menaburkan kacang goreng dan permen gula-gula kepada 

gadis-gadis yang hadir, agar mereka segera mendapat jodoh. 

 Seluruh anak kecil yang hadir diperintahkan merebut ayam panggang dan 

lauk pauk lain sisa kedua mempelai, dengan makna agar segera mendapat 

keturunan. 

15. Nilai- Nilai Islam Dalam Tradisi Perkawinan Adat Lampung 

Nilaiyang terdapatdalam tradsi adat perkawinan pada masyarakat Lampung 

antara lain sebagai berikut : 

10. Rasa ke ikhlasan dalam mengarungi kehidupan dalam berumah tangga. 

11. Mempererat tali persaudaraan antar dua keluarga yang bersatu. 

12. Kerukunan dalam rumah tangga yang di ciptakan. 



 

13. Bersyukur kepada Allah atas segala rahmat yang telah di berikan. 

14. Menumbuhkan rasa kasih sayang antar keluarga. 

15. Sejahtera, bagi mereka yang mengarunginya bukan semata-mata harta 

benda, akan tetapi terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin. 

16. Menerima apa adanya, istri yang baik akan menerima apapun 

penghasilan suaminya, tidak banyak menuntut kepada suaminya. 

Bahkan perempuan banyak membantu suaminya dalam bekerja dalam 

rangka memenuhi kebutuhan rumah tangganya. 

17. Gotong royong, saling pengertian, bantu membantu antara suami istri 

didukung isi keluarga dalam membangun rumah tangga tersebut. 

18. senantiasa menjaga kekurangan antara suami istri yang saling 

memahami dan menerima kekurangan dengan tidak membeberkannya 

ke masyarakat akan menimbulkan perasaan saling menyayangi. 

16. Nilai yang terdapat dalam pernikahan dengan cara Sebambangan 

5. Nilai kesetian antara bujang dan gadis dalam melakukan pernikahan 

6. Penghematan biaya yang bertujuan tidak untuk pamer karena dalam 

masyarakat lampung setiap akan mengadakan pernikahan biaya yang 

dibutuhkan cukup banyak 

7. Tidak pelit kepada semua keluarga ketika pernikahan akan 

dilaksanakan. 

8. Kejujuran bagi pasangan yang melakukan sebuah pernikahan 



 

BAB III 

PENYAJIAN DATA LAPANGAN 

 

A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Desa Kerbang Tinggi atau Bangun Negara 

Menurut penjelasan yang peneliti peroleh baik dari tuha-tuha pekon serta 

masyarakat setempat yang ikut berkecimpung langsung pada masa pembukaan 

hutan dapatlah diambil kesimpulan bahwa pekon kerbang tinggi ini dibuka 

dengan dua kategori pembukaanyakni: 

a. Pembukaan oleh warga 

b. Pembukaan oleh transmigrasi 

Pembukaan oleh warga inilah yang banyak berkaitan dengan nama pekon 

kerbang tinggi ini. Semula tanah didaerah inimasih berupa hutan balentara.Hutan 

ini adalah tempat lalu lintas Gajah, Babi dan berbagai macam binatang lainnya 

dari selatan keutara dan dari barat ke timur. Karena tempatnya berada ditengah-

tengah dan persimpangan jalan, maka hutan ini berfungsi sebagai tempat 

pemberhentian binatang. Pada tahun 1956,1957, 1958 hutan ini dibuka dengan 

alat petani yang seadanya, contoh arit, golok, cangkul dan dibantu oleh alat berat 

beberapa biji pada saat itu masih sangat asing. 

Pekon Kerbang Tinggi di namakan kerbang tinggi karena pada masa warga 

membuka hutan ini menemukan sebuah pohon yang sangat tinggi, yakni nama 

pohon tersebut adalah pohon kerbang karena pohon kerbang tersebut sangat 



 

tinggi maka di satukan antara nama pohon dengan ketinggiannya yaitu menjadi 

Kerbang Tinggi. Pohon kerbang tersebut berada di tepi sungai marang dan pohon 

kerbang tersebut salah satu pedoman warga pada waktu itu, yakni pedoman 

sholat, dan menentukan arah, Kebetulan pohon kerbang itu dibelakang rumah 

bapak mustapa kelabi dan bapak mustapa kelabi ini salah satu tokoh adat di 

pekon kerbang tinggi. 

1. Daftar Batas Wilayah Pekon Kerbang Tinggi 

Tabel 1 

Batas Wilayah Pekon Kerbang Tinggi 

 

No. Batas Wilayah Nama Kelurahan 

1. Sebelah Barat Desa Way Jambu 

2. Sebelah Timur Pekon Kampung Sawah 

3. Sebelah Selatan Pekon Marang 

4. Sebelah Utara Pekon Tanjung Raya 

Sumber : Data Pekon Kerbang Tinggi Tahun 2017 

Berdasarkan tabel di atas, Pekon Kerbang Tinggi terletak di tengah-tengah 

antara pantai dan pegunungan serta lahan sawah dimana pegunungan dan sawah 

tersebut tempat warga mencari  nafkah demi kelangsungan hidup. 

2. Luas Wilayah dan Kondisi Masyarakat Setempat 

a. Luas Wilayah  

Luas wilayah Pekon Kerbang Tinggi963kurang lebih , dengan jumlah 

penduduk 3560jiwa. Dari luas wilayah tersebut, pekon kerbang tinggi 

di bagi atas beberapa jenis dan kegunaan yaitu pemukiman, 

pekarangan, lapangan,dan prasarana umum.  



 

b. Kondisi Masyarakat Setempat 

Jumlah penduduk Pekon Kerbang Tinggi Kecamatan Pesisir Selatan 

sebanyak 3.560 jiwa.Jumlah tersebut sudah meliputi jumlah laki-laki 

dan jumlah perempuan di Pekon Kerbang Tinggi Kecamatan Pesisir 

Selatan, jumlah penduduk berdasarkan agama. 

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Data Desa Bangun Negara Tahun 

2017 

Tabel 2 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Data Pekon Kerbang Tinggi  

Tahun 2016 

 

No Kelurahan Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1. Islam 1.320 2.240 3.560 

Jumlah 

 

  3.560 

Sumber : Data Profil Pekon Kerbang Tinggi Tahun 2017 

Stratifikasi sosial dalam konteks agama, masyarakat Pekon Kerbang 

TinggiKecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat tergolong ke dalam 

masyarakat yang agamis.Dari data di atas, Islam merupakan agama mayoritas 

yang dipeluk oleh penduduk wilayah Pekon Kerbang Tinggi. Selain itu untuk 

melihat potensi sumber daya manusia Pekon Kerbang Tinggi mengklasifikasikan 

jumlah penduduk berdasarkan usia penduduk, dari 0-4 tahun sampai 55 tahun 

keatas. Kemudian penulis mengklasifikasikan lagi berdasarkan rentang usia yang 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 



 

4. Sarana dan Prasarana di Desa Bangun Negara Kecamatan Pesisir 

Selatan Kabupaten Pesisir Barat 

Sarana dan prasarana yang ada di Pekon Kerbang Tinggi terdiri dari sarana 

peribadatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana pemerintahan dan 

sarana olahraga. Jumlah keseluruhan sarana dan prasarana ada 11 buah, yang 

terdiri dari sarana peribadatan berjumlah 2 buah, sarana pendidikan 2 buah, 

sarana kesehatan 1 buah, sarana Pemerintahan 2 buah, dan sarana olahraga 1 

buah. Berikut ini data dari sarana peribadatan, sarana pendidikan, sarana 

kesehatan, sarana pemerintahan di Pekon Kerbang Tinggi. 

5. Sarana dan Prasarana Peribadatan di Desa Bangun Negara 

Kecamatan Pesisir Selatan 

Tabel 5 

Sarana dan Prasarana Peribadatan di PekonKerbang Tinggi 

Kecamatan Pesisir Selatan 

 

No. Sarana Peribadatan Jumlah/Buah 

1. Masjid 1 

2. Musholla 1 

Jumlah 2 

Sumber :DataPekon Kerbang Tinggi Kecamatan Pesisir Selatan 2017 

  



 

6. Sarana dan Prasarana di Desa Bangun Negara Kecamatan Pesisir 

Selatan 

Tabel 6 

Sarana dan Prasarana di Pekon Kerbang Tinggi 

Kecamatan Pesisir Selatan 

 

No Sarana Pendidikan Jumlah/Buah 

1. SLTP/Sederajat 1 

3. SD/Sederajat 1 

4.  TK 1 

5. PAUD 1 

Jumlah 4 

No. Sarana Kesehatan Jumlah/Buah 

6. Puskesmas 1 

Jumlah  1 

No. Sarana Pemerintahan Jumlah/Buah 

7. Kantor Kelurahan 1 

8. Kantor Kecamatan 1 

Jumlah 2 

No. Sarana Olahraga Jumlah/Buah 

9. Lapangan Olahraga 1 

Jumlah 1 

Sumber : Data Desa Bangun Negara 

B. Tiga Bentuk Tradisi Perkawinan Dalam Adat Lampung Pesisir 

Sistem perkawinan dalam masyarakat lampung saibathin, menurut 

ketentuan-ketentuan adat sistem perkawian ini menganut garis keturunan Bapak 

(Patrachaat) yang dibagi menjadi 3 sistem pokok yaitu : 

1. Sistem Pernikahan Nyakak Atau Matudau 

Sistem ini disebut juga sistem pernikahan Jujur karena lelaki mengeluarkan 

uang untuk membayar jujur/Jojokh (Bandi Lunik) kepada pihak keluarga gadis 

(calon istri). jujor adalah dimana Muli yang diambil oleh Mekhanai untuk 



 

menjadi istrinya, maka sang Mekhanai dan Keluarganya harus 

menyerahkan/membayar uang adat kepada ahli si Muli berdasarkan permintaan 

dari ahli Keluarga si Muli. Sedangkan permintaaan si Muli kepada sang 

Mekhanai disebut Kiluan juga harus dibayar/dipenuhi oleh sang Mekhanai 

Kiluan yang menjadi hak si Muli.
84

 

Dalam pernikahan jujor dikenal juga istilah Mentudau dan bila ini terjadi 

berarti si Muli akan meninggalkan keluarganya dan tidak akan mendapat warisan 

dari keluarga si Muli, baik harta dan juga Adoq dari Keluarga asal. Selanjutnya si 

Muli akan diantar oleh sanak keluarganya menuju rumah calon suaminya dan 

sepenuhnya akan menegakkan rumah tangga dan keluarga pihak suami. Biasanya 

Muli yang mentudau ini akan berangkat kerumah suaminya dengan membawa 

keperluan rumah tangga yang cukup dimana barang-barang bawaan kebayan ini 

dinamakan  Benatok, terhadap barang benatok hak dan kekuasaannya tetap pada 

istri dan suami tidak berhak atas benatok tersebut. 

2. Sistem pernikahan Cambokh Sumbay atau Semanda 

Sistem pernikahan Cambokh Sumbay disebut juga Perkawianan semanda, 

yang sebenarnya adalah bentuk pernikahan yang calon suami tidak mengeluarkan 

jujur (Bandi lunik) kepada pihak isteri, sang pria setelah melaksanakan akad 

nikah melepaskan hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarganya sendiri dia 
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bertanggung jawab dan berkewajiban mengurus dan melaksankan tugas-tugas di 

pihak isteri.
85

 

Hal ini sesuai dengan apa yang di kemukakan Prof. Hi. Hilman Hadi 

kusuma yaitu Pernikahan semanda adalah bentuk perkawinan tanpa membayar 

jujur dari pihak pria kepada pihak wanita, setelah pernikahan harus menetap 

dipihak kerabat istri atau bertanggung jawab meneruskan keturunan wanita di 

pihak isteri. 

Di masyarakat Lampung saibatin pernikahan semanda (cambokh sumbay) 

ini ada beberapa macam sesuai dengan perjanjian sewaktu akad nikah antara 

calon suami dan calon isteri atau pihak keluarga pengantin wanita. Dalam 

pernikahan semanda/ cambokh sumbay yang perlu diingat adalah pihak isteri 

harus mengeluarkan pemberian kepada pihak keluarga pria berupa : 

1) Memberikan Katil atau Jajulang kepada pihak pengantin pria 

2) Ajang dengan lauk-pauknya sebagai kawan katil 

3) Memberikan seperangkat pakaian untuk pengantin pria 

4) Memberi gelar/adok sesuai dengan strata pengantin wanita. 

Sedangkan Bandi lunik atau jujur tidak ada sedangkan Bandi Balak atau 

maskawin dapat tidak kontan (Hutang). Pelunasannya setelah sang suami mampu 

membayarnya. Termasuk uang penggalang silapun tidak ada. Selain dari kedua 

sistem pernikahan diatas ada satu sistem pernikahan yang banyak dilakukan oleh 
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banyak orang pada era sekarang. Akan tetapi bukan yang diakui oleh adat justru 

menentang atau berlawanan dengan adat.
86

 

Sistem ini adalah “Sistem Kawin Lari atau kawin Mid Naib” Sistem 

pernikahan ini maksudnya adalah lari menghindari adat, lari dimaksud disini 

tidak sama dengan sebambangan, karena sebambangan lari di bawa ke badan 

hukum adat atau penyimbang, sedangkan kawin lari ini adalah si gadis dilarikan  

bujang ke badan hukum agama islam yaitu Naib (KUA) untuk meminta di 

nikahkan, masalah adat tidak disinggung-singgung, penyelesaian kawin seperti 

ini tidak ada yang bertanggung jawab secara adat, sebab kadang-kadang keluarga 

tidak tahu menahu, penyelesaian secara adat biasanya setelah akad nikah 

berlangsung apabila kedua belah pihak ada kecocokan masalah adatnya, antara 

siapa yang berhak anatara keduanya perempuan nyakak/mentudau atau sang pria 

cambokh sumbay /semanda. 

Pernikahan seperti ini sering dilakukan karena antara kedua belah pihak 

tidak ada kecocokan dikarnakan beberapa hal diantaranya : 

 Sang Bujang belum mampu untuk berkeluarga sedangkan si Gadis 

mendesak harus di nikahkan secepatnya karena ada hal yang memberatkan 

Si gadis. 

 Pernikahan semacam ini dilakukan karena keterbatasan biaya, apabila 

pernikahan ini dilakukan secara adat atau dapat pula di simpulkan untuk 

menghemat biaya. 
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Macam-macam pernikahan cambokh sumbay/semanda : 

1) Semanda Raja-raja  

Bentuk pernikahan semanda raja-raja adalah suami dan isteri sebagai raja atau 

ratu yang dapat menentukan sendiri tempat kedudukan rumah tangga 

mereka. Kedudukan suami dan isteri sama berimbang terhadap harta 

kekayaan yang diperoleh selama perkawinan.
87

 

2) Semanda Lepas 

Istilah semanda lepas dipakai didaerah lampung pesisir yang pada umumnya 

beradat peminggir, dalam arti setelah terjadi pernikahan maka suami 

melepaskan hak dan kedudukan dipihak kerabatnya dan masuk pada 

kerabat isteri 

3) Semanda Nunggu 

Pernikahan semanda nunggu merupakan bentuk pernikahan semanda yang 

bersifat sementara, artinya setelah perkawinan, suami berkedudukan di 

pihak kerabat isteri dengan ketentuan menunggu sampai tugas pertanggung 

jawabannya terhadap keluarga mertua selesai urusannya. 

4) Semanda anak dagang 

Sifat pernikahan ini tidak kuat ikatannya karena kedatangan suami dipihak 

isteri tidak bersyarat apa-apa, ia cukup datang dengan tangan hampa dan 

begitu pula sewaktu-waktu dapat pergi tanpa mebawa apa-apa. 
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5) Semanda Ngangkit 

Berlakunya semanda nungkit biasanya dikalangan masyarakat adat yang 

menganut adat penguasaan atas harta kekayaan dipegang oleh anak 

perempuan. Jadi, apabila seseorang tidak mempunyai anak perempuan dan 

hanya mempunyai anak laki-laki maka untuk dapat meneruskan kedudukan 

dan keturunan serta mengurus harta kekayaa, ia harus mencari wanita 

untuk dikawinkan dengan anak prianya, sehingga ke dua suami isteri itu 

nanti yang akan menguasai harta kekayaan dan meneruskan keturunanya 

itu.
88

 

3. Sistem Perkawinan Mantas atau Bebas 

Yang dimaksud dengan pernikahan mantas adalah bentuk pernikahan 

dimana kedudukan suami isteri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua kedua 

belah pihak, untuk dapat berdiri sendiri membangun keluarga rumah tangga yang 

berbahagia dan kekal. Orang tua atau keluarga dalam pernikahan mantas ini 

hanya bersifat membantu, memberikan bekal hidup dengan pemberian harta. 

Pada umumnya bentuk kawin bebas bersifat endogamy, artinya suatu anjuran 

untuk kawin dengan warga kelompok kerabat sendiri, bentuk ini banyak dijumpai 

di Jawa, Kalimantan dan sebagainya. 

Dalam pelaksanaan pernikahan mantas yang penting adalah adanya 

persetujuan ke dua orang tua atau wali dari pria dan wanita bersangkutan, begitu 
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pula adanya persetujuan pria dan wanita yang akan melakukan perkawinan itu. 

Di dalam persetujuan pernikahan tidak ada sangkut paut masalah hubungan 

kekerabatan, bahkan jika perlu cukup dengan hubungan ketetanggaan saja. 

Sebagaimana disebut dealam undang-undang perkawinan, bahwa 

perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaan dan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Artinya bentuk-bentuk pernikahan diatas, sebanyak 

mungkin harus disesuaikan dengan aturan hukum positif tertulis tersebut (pasal 2 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974).
89

 

Berbeda dengan pernikahan jujur dan semanda, pernikahan bebas dapat 

dijumpai dalam masyarakat parental. Setelah terjadi pernikahan bebas, suami dan 

isteri tidak lagi memiliki satu keluarga tetapi dua keluarga  sekaligus, yaitu 

kerabat suami dari satu pihak dan kerabat isteri di pihak lain. Dan begitu 

seterusnya sampai anak-anak keturunannya. 

 

C. Proses Perkawinan Dengan Cara Sebambangan Pada Masyarakat Adat 

Lampung 

Sebambangan Khasan atau rencana pasangan Muli Mekhanai yang 

berencana untuk menikah tentunya tidaklah selamanya mulus atau lancar seperti 

yang diharapkan, ada kalanya pihak keluarga si Muli tidak setuju dengan calon 
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pilihan si Muli dan demikian juga sebaliknya.Alasanalasan tidak mendapat 

persetujuan kedua belah pihak dapat disebabkan antara lain: 

1. Status sosial yang berbeda 

2. Si mulitelah dijodohkan sebelumnya oleh orang tuanya 

3. Pihak priatidak mampu memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh pihak 

keluarga si muli. 

Dalam hal yang demikian bila niat pasangan muli mekhanai sudah bulat 

atau mungkin karena cintanya yang tidak mungkin dipisahkan, maka keduanya 

mengambil jalan pintas tanpa meminta persetujuan kedua orang tua (terutama 

keluarga si muli) yang dalam adat lampung disebut Sebambangan (kawin 

lari).
90

Sebambangan adalah tindakan yang dirahasiakan oleh kedua pasangan 

terhadap keluarga pihak muli. Oleh sebab itu pada saat si muli akan 

meninggalkan rumah harus meninggalkan surat sebagai keterangan yang 

ditujukan kepada kedua orangtuanya yang isinya memberitahukan kepergiannya. 

Sebambangan dengan siapa dan kemana, selain surat juga meninggalkan 

sejumlah uang yang berasal dari sang mekhanai.
91

 

Sebelum kedua remaja ini sampai tujuan sebambangan, apabila orang tua 

atau keluarga pihak muli mengetahui tentang kepergian mereka, maka berhak 

mencegahnya tetapi apabila sudah sampai ke tujuan maka tidak diperkenankan 
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lagi untuk mencegahnya.Cara sabambangan ini si gadis dilarikan oleh bujang 

dari rumahnya dibawa rumah adat atau rumah si bujang.Biasanya pertama kali 

sampai si gadis ditempat sibujang dinaikan kerumah kepala adat atau jukhagan 

lalu di bawa pulang kerumahnya oleh keluarga si bujang. 

Ciri bahwa si gadis nyakak/mentudau si gadis meletakkan surat yang isinya 

memberitahu orang tuanya kepergiannya nyakak atau mentudau dengan seorang 

bujang (dituliskan namanya), keluarganya, kepenyimbangannya serta untuk 

menjadi istri keberapa, selain itu meninggalakan uang pengepik atau pengluah 

yang tidak ditentukan besarnya, hanya kadang-kadang besarnya uang pengepik 

dijadikan ukuran untuk menentukan ukuran uang jujur (bandi lunik).
92

 

Surat dan uang diletakkan ditempat tersembunyi oleh si gadis.Setelah gadis 

sampai di tempat keluarga si bujang, kepala adat pihak si bujang memerintahkan 

orang-orang adat yang sudah menjadi tugasnya untuk memberi kabar secara 

resmi kepada pihak keluarga si gadis bahwa anak gadisnya yang hilang telah 

berada di keluarga mereka dengan tujuan untuk dipersunting oleh salah satu 

bujang anggota mereka. Mereka yang memberitahu ini membawa tanda-tanda 

mengaku bersalah ada yang menyerahkan kris, badik dan ada juga dengan tanda 

mengajak pesahabatan (ngangasan, rokok, gula, kelapa,dsb) acara ini disebut 

ngeni pandai atau memberi tahu. 
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Sesudah itu berarti terbuka ruang untuk mengadakan perundingan secara 

adat guna menyelesaikan permasalahan kedua pasangan itu.Segala ketentuan adat 

dilaksanakan sampai ditemukan titik kemufakatan, kewajiban, pihak bujang pula 

membayar uang penggalang sila ke pihak adat si gadis.Sebambangan sering kali 

disalah artikan dengan nama “Kawin Lari”. Sehingga citra adat lampung ini 

menjadi jelek dimata masyarakat diluar suku lampung yang tidak mengerti 

makna sesungguhnya dari arti Sebambangan.
93

 

Sebambangan adalah adat lampung yang mengatur pelarian gadis oleh 

bujang ke rumah kepala adat untuk meminta persetujuan dari orang tua si gadis, 

melalui musyawarah adat antara kepala adat dengan kedua orang tua bujang dan 

gadis, sehingga diambil kesepakatan dan persetujuan antara kedua orang tua 

tersebut.Sedangkan kawin lari dapat diartikan sebagai pelarian gadis oleh bujang 

dan langsung terjadi perkawinan tanpa musyawarah adat dan persetujuan orang 

tua si gadis, yang hal ini bertentangan dengan syariat Islam.Jelas jika hal ini 

terjadi, jangankan agama, adat istiadat saja melarang hal tersebut. 

Jika sebambangan diatur oleh hukum adat dan perangkat adat, tidak 

bertentangan dengan syariat Islam, dan bahkan memberikan keadilan kepada 

bujang gadis untuk memilih jodohnya karena akibat paksaan orang tua, sehingga 

dimusyawarahkan sampai diambil keputusan dan persetujuan kedua orang tua 

bujang gadis. Sedangkan kawin lari tidak diatur oleh hukum dan perangkat adat, 
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serta tanpa persetujuan kedua orang tua baik bujang atau gadis sehingga 

bertentangan dengan syariat Islam. 

 Peraturan Ngebambang            

Hal-hal yang diatur dalam Ngebambang adalah sebagai berikut :       

1) Gadis dilarikan oleh bujang (meskipun dalam satu kampung atau dekat 

rumahnya) ke rumah kepala adat si bujang. Dalam melarikan itu si bujang 

biasanya dibantu oleh beberapa orang dari keluarga si bujang dengan 

secara rahasia, sedang perempuan jika jaraknya jauh (keluar kampung) 

biasanya membawa kawan gadis yang dinamakan “Penakau”. 

2) Ketika gadis itu akan pergi, harus meninggalkan uang yang diberi oleh si 

bujang tersebut sebanyak yang diminta oleh si gadis yang dinamakan 

”Pangluahan” (pengeluaran), dan meninggalkan surat sebagai isyarat 

bahwa si gadis telah pergi “Nyakak” (dilarikan oleh si bujang). 

3) Sesampainya gadis di rumah kepala adat kelompok bujang, pihak keluarga 

bujang melakuakn pemberitahuan, sambil membawa uang sebesar beberapa 

rupiah kepada kepala adat pihak perempuan yang dinamakan “Uang 

Penekhangan”. 

4) Jika gadis sudah berada di rumah kepala adat kelompok bujang, maka gadis 

tesebut diberi perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat oleh keluarga 

si gadis atau untuk diambil kembali. Jika terjadi pengambilan kembali 

sebenarnya telah melanggar adat. Lama gadis itu berdiam di rumah kepala 



 

adat si bujang, biasanya menurut hitungan hari ganjil, yaitu 1, 3, 5, atau 7 

hari (malam). 

5) Biasanya keluarga si gadis menurut adat akan mencari anak gadisnya 

(meskipun sudah tahu) ke tempat di mana bunyi surat anaknya 

menunjukkan ia dilarikan bujang, ini dinamakan ”Nyesui Luyut” (mencari 

jejak). Hal itu dilakukan dalam jangka paling lama 7 malam (jika tempat si 

gadis dan si bujang berjauhan). 

6) Jika dalam tempo 7 malam keluarga si gadis tidak mencari anaknya (nyesui 

luyut), maka keluarga bujanglah yang datang ke rumah si gadis 

menerangkan kesalahan-kesalahan karena melarikan anaknya. Biasanya 

keluarga si gadis akan menuntut denda atas pelarian anaknya (sebenarnya 

permintaan denda tersebut sebagai istilah atau basa basi saja, karena denda 

tersebut akhirnya akan kembali juga kepada kedua mempelai, baik 

digunakan untuk hajatan manjau pedom (pesta pernerimaan tamu dari 

pihak si bujang lepas perkawinan) maupun digunakan untuk pembeli alat-

alat rumah tangga sebagai banatok (perabot rumah tangga yang dibawa 

oleh pengantin wanita). 

7) Jika perundingan antara kedua keluarga pihak bujang dan si gadis telah 

cukup maka ditentukanlah waktu perkawainan (aqad pernikahan). 

Adat Sebambangan sepertinya dikenal juga di luar suku Lampung, seperti 

yang terdapat dalam adat salah satu suku di kepulauan Nusatenggara (mungkin 



 

lombok, sumba atau flores). Hanya namanya saja yang mungkin berbeda, tetapi 

hukum dan hal-hal yang diatur dalam adat “Ngebambang” hampir sama.  

D. Faktor-Faktor Menyebabkan Tetap Berlangsungnya Tradisi Pernikahan 

Dengan Cara Sebambangan Pada Masyarakat Lampung Pesisir Di Desa 

Bangun Negara 

Tingkat peradapan maupun cara penghidupan yang modern ternyata tidak 

mampu menghilangkan tradisi serta adat kebiasaan yang hidup di tengah-tengah 

masyarakat. Di dalam proses kemajuan zaman tradisi dan adat mampu 

menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman sehingga adat tersebut 

menjadi kekal. Tradisi dan adat istiadat yang ada di indonesia sangat bervariasi, 

didalamnya terdapat nilai-nilai yang sesuai dengan perkembangan zaman dan ada 

yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman.
94

 

Suku lampung merupakan etnis peribumi yang sejak berabad-abad telah 

membangun suatu sistem kehidupan sosial tertentu yang dicirikan oleh keunikan 

tradisi adat budaya lokalnya yang cukup menarik. Keunikan adat budaya 

lampung, disamping tercermin dalam keunikan bahasa dan tulisan yang telah ada 

dan digunakan sejak adanya suku lampung itu sendiri. 

Salah satu adat istiadat dan tradisi di Provensi Lampung yang pada 

dasarnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman adalah adat 

pernikahan. Pernikahan merupakan suatu lembaga yang fundamental dalam 

kehidupan masyarakat, karenanya pernikahan sulit atau dapat dikatakan tidak 
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akan pernah hilang dari permukaan bumi. Dalam masyarakat Lampung salah satu 

jenis pernikahan yang masih di pertahankan sampai saat ini adalah pernikahan  

dengan cara sebambangan.  

Secara harafiah Sebambangan berasal dari kata se (saling) dan Bumbang 

(bawa tau pergi). Sebambangan juga dapat pula diartikan sebagai pernikahan 

tanpa melalui proses lamaran, dimana pernikahan merupakan inisiatif yang 

kemudian diusahakan dan diperjuangkan oleh pasangan laki-laki dan perempuan 

yang nantinya akan menikah. Berdasarkan hal itu sebambangan dapat diartikan 

sebagai suatu kejadian dimana seorang laki-laki membawa seorang perempuan 

untuk diajak menikah. 

Menurut Suekanto, sebambangan dikatakan sebagai suatu bentuk kawin 

lari dimana pemuda melarikan gadis atas persetujuannya atau karena 

keinginannya, akan tetapi tanpa seizin orang tua gadis. 

Menurut Ali Imron dalam Lucky Irwan Putra mengatakan bahwa 

sebambangan sendiri ada dua macam, yaitu yang dilakukan atas dasar suka sama 

suka dan yang dilakukan atas keinginan salah satu pihak saja, biasanya keinginan 

sepihak ini datang dari pihak laki-laki. 

Fenomena sebambangan yang sering terjadi dalam masyarakat yang tinggal  

di Desa Bangun Negara. Fenomena ini telah menjadi budaya didalam 

masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan faktor-faktor yang 

menyebabkan seseorang melakukan sebambangan. Informan dalam penelitian ini 

adalah pasangan suami istri yang melakukan sebambangan.Subjek penelitian 



 

diambil dengan teknik purposive sampling.Jumlah pasangan yang melakukan 

sebambangan yang dapat dijadikan informan sebanyak 4 pasangan karena data 

dan informasi telah diperoleh memadai. 

Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, non partisipasi, 

pencatatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik 

analisis intraktif dengan 4 tahap yaitu : Pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa, 

faktor-faktor penyebab seorang melakukan sebambangan dibedakan menjadi dua 

faktor yaitu intern dan ekstern. 

1. Faktor intern 

penyebab terjadinya sebambangan yaitu : tidak mendapatkan restu dari 

kedua orang tua dari salah satu pasangan, hamil diluar nikah, dan tidak ampu 

memenuhi syarat-syarat perkawianan secara adat yang di ajukan oleh pihak 

gadis. 

2. faktor ekstrn 

penyebab seseorang melakukan sebambangan yaitu : status sosial yang 

berbeda, faktor ekonomi, serta masyarakat sudah menganggap sebambangan 

adalah hal yang biasa. 

Dampak yang timbul akibat sebambangan adalah hubungan yang tidak 

harmonis antara anak dengan kedua orang tua, kesulitan ekonomi dan terjadinya 

perceraian. 

 



 

BAB IV 

 

ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM TRADISI 

PERNIKAHAN SEBAMBANGAN DI LAMPUNG PESISIR DESA 

BANGUN NEGARA KECAMATAN PESISIR SELATAN 

KABUPATEN PESISIR BARAT 

 

A. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Pernikahan Sebambangan di 

Desa Bangun Negara  

 

Pernikahan sebambangan adalah bentuk pernikahan dengan cara pemuda 

melarikan pemudi calon istrinya ke rumah orang tua atau kerabat dekatnya. Lalu 

pemudi tersebut memberitahu pihak keluarganya dengan cara meninggalkan 

sepucuk surat beserta uang tengepik. Isi surat tersebut berisikan permohonan maaf 

si gadis pada orang tuanya atas kepergian tanpa izin untuk maksud perkawinan 

dengan pemuda yang disebut nama dan kerabatnya serta alamatnya. 

Pada saat wanita tersebut telah berada di rumah calon suaminya, maka 

dimulailah prosesi adat, mulai dari acara nyesui salah (menyatakan permintaan 

maaf, mengakui kesalahan dan perundingan) dari pihak laki-laki  yang diwakili 

kerabat dekat calon suami kepada pihak perumpuan, hingga acara penutupan yaitu 

seperaduan  kicikan atau kesepakatan penentuan hari, tanggal untuk 

melaksanakan pernikahan. 

Nilai yang terdapat dalam tradsi pernikahan sebambangan pada masyarakat 

Lampung Pesisir desa Bangun Negara antara lain sebagai berikut :  

9. Nilai kesetian antara bujang dan gadis dalam melakukan pernikahan 



 

10. Penghematan biaya yang bertujuan bukan untuk pamer atau ria karena 

dalam masyarakat lampung setiap akan mengadakan pernikahan biaya 

yang dibutuhkan cukup banyak. 

11. Tidak pelit kepada semua keluarga ketika pernikahan akan 

dilaksanakan. 

12. Kejujuran bagi pasangan yang melakukan sebuah pernikahan 

13. Mengandung nilai ibadah 

 

B. Analisis tentang faktor-faktor kelebihan dan kekurangan dalam tradisi 

pernikahan sebambangan di desa Bangun Negara 

Pada bab ini peneliti akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan 

tradisi pernikahan sebambangan dan analisis data yang telah diperoleh dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Data tersebut peneliti dapatkan dari 

desa Bangun Negara melalui metode wawancara sebagai metode pokok guna 

mendapatkan suatu keputusan yang objektif dan dapat berfungsi sebagai fakta. 

Selain itu juga peneliti menggunakan metode observasi sebagai metode penunjang 

guna melengkapi data yang telah peneliti dapatkan melalui metode dokumentasi. 

Dalam penganalisaan ini, penulis menggunakan metode Deskriptif, yang 

berarti kesimpulan dari wawancara kepada tokoh Adat, tokoh Masyarakat, tokoh 

Agama di desa Bangun Negara, sedangkan triangulasi peneliti gunakan ketika 

peneliti ingin melakukan wawancara, dan dokumentasi dalam satu waktu. 



 

Selanjutnya peneliti menggunakan data reduksi data, data display dan 

conclusion atau drawing. Sebelum dianalisis data yang peneliti peroleh terlebih 

dahulu dikumpulkan sesuai dengan jenis data yang ada, setelah data terkumpul 

menurut jenisnya masing-masing kemudian peneliti menganalisis data dengan 

suatu metode untuk memaparkan dan menafsirkan data yang ada. Setelah data 

dianalisis kemudian diambil kesimpulan dengan cara berfikir induktif, yaitu 

berangkat dari kesimpulan-kesimpulan khusus kemudian ditarik menjadi sebuah 

kesimpulan yang bersifat umum. 

Dari interview peneliti dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama 

di desa Bangun Negara. Apakah tradisi pernikahan dengan cara sebambangan 

masih ada yang melakukan di desa Bangun Negara ? 

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Patahurrahman selaku tokoh adat desa 

Bangun Negara bahwa : 

Sebenarnya pernikahan dengan cara sebambangan sudah tidak ada lagi 

yang melakukannya, tetapi untuk adatnya masih tetap ada sampai 

sekarang selama masih adanya masyarakat Lampung maka tradisi 

tersebut akan dipertahankan.
95

 

 

Hal yang senada diungkapkan oleh bapak Ermansyah selaku tokoh 

masyarakat 

desa Bangun Negara kepada peneliti saat interview, sebagai berikut : 

  Untuk pernikahan adat dengan cara sebambangan didesa bangun 

negara sudah tidak ada lagi yang melakukannya pada saat ini, mungkin 

zaman dulu banyak orang yang melakukan sebambangan sebagai calan 
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pintas dalam sebuah perkawinan, akan tetapi pada zaman sekarang 

yang sudah modern masyarakat tidak melakukan sebambangan lagi. 

Sedangkan untuk adatnya masih ada sampai sekarang.
96

 

 

Begitu juga yang diungkapkan ustadz Mat Herzan Fikri selaku tokoh 

agama desa bangun negara kepada peneliti saat interview, bahwa : 

Tradisi pernikahan adat sebambangan sudah tidak ada lagi yang 

melakukannnya didesa bangun negara, selama ini setiap ada 

pernikahan didesa bangun negara dilakukan dengan musyawarah 

mupakat, yang dimulai dengan resepsi lamaran serta diakhiri dengan 

syukuran atau walimah. Jadi untuk pernikahan adat sebambangan 

sudah tidak ada lagi sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi untuk 

adatnya masih tetap dipertahankan sampai saat ini dan selama masih 

ada suku lampung di indonesia.
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Berdasarkan hasil interview dan observasi dengan tokoh adat, tokoh 

masyarakat, tokoh agama diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, tradisi 

pernikahan adat sebambangan di desa Bangun Negara sudah tidak ada lagi yang 

melakukannya, karena masyarakat sudah mulai mengikuti perkembangan zaman 

dan untuk adatnya masih tetap ada. 

Pertanyaan yang ke-dua untuk tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama 

di desa Bangun Negara. Apakah perbedaan antara pernikahan sebambangan 

dengan kawin lari? Dalam hal  ini peneliti melakukan interview kepada bapak 

Patahurrahman selaku tokoh adat di desa Bangun Negara, mengemukakan bahwa: 

Perbedaan antara sebambangan dengan kawin lari adalah terletak  pada 

pertanggung jawabannya. Kalau pernikahan sebambangan terjadi 

karena salah satu dari keluaga bujang atau gadis tidak menerima serta 

tidak menyetujui pilihan anaknya maka terjadilah sebambangan, ketika 
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si bujang melarikan gadis calon istrinya kerumah atau ketempat 

saudaranya maka ada pertanggung jawaban adat yang melindunginya. 

Sedangkan kawin lari adalah perkawinan yang dilakukan bujang gadis 

karena tidak disetujui keluarga salah satu pihak, maka gadis dibawah 

ke-badan hukum agama (KUA) untuk menikah serta tidak ada 

pertanggung jawaban adat sama sekali murni atas dasar kemauan 

mereka masing-masing.
98

 

 

Hal yang senada juga diungkapkan oleh bapak Ermansyah selaku tokoh 

masyarakat di desa Bangun Negara, sebagai berikut : 

Pernikahan dengan cara sebambangan adalah pernikahan adat yang 

dilakukan bujang gadis karena tidak mendapatkan restu atau tidak 

disetujui oleh salah satu pihak keluarga bujang atau gadis sehingga 

mereka melakukan sebambangan. Sedangkan kawin lari adalah 

perkawinan yang dilakukan atas kemauan mereka sendiri dan dibawa 

langsung kebadan hukum agama (KUA), sementara masalah adat tidak 

disinggung. Jadi perbedaan anatara sebambangan dengan kawin lari 

terledapat pada penanggung jwabannya satu dibawa kebadan hukum 

adat dan penyelesaiannya dengan cara adat sedangkan kawin lari 

langsung kebadan hukum agama.
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Begitu juga bapak Ustad Mat Herzan Fikri selaku tokoh agama di desa 

Bangun Negara sebagai berikut : 

Menurut pandangan islam sendiri pernikahan dengan cara sebambangan 

dengan kawin lari beda tipis, tergantung awal proses terjadinya 

sebambangan itu sendiri. Dalam islam tradisi pernikahan adat 

sebambangan boleh-boleh saja asalkan masih dalam tahap sewajarnya 

dan tidak melakukan hal-hal yang mengarah ke perbuatan zina serta 

tidak bertentangan dengan norma-norma islam. Sebambangan juga 

bisa terjadi karena dari kedua belah pihak keluarga ada yang tidak 

setuju tetapi mereka berdua (bujang gadis) sudah suka sama suka 

maka terjadilah sebambangan. Sedangkan kawin lari adalah 

pernikahan yang dibawa ke-badan hukum agama, tidak dirumah salah 

satu pihak dan tidak ada pertanggung jawaban dari adat.
100
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Berdasarkan hasil interview dan observasi yang dilakukan peneliti di desa 

Bangun Negara terhadap tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama tentang 

perbedaan antara pernikahan sebambangan dengan kawin lari, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa perbedaan antara kawin lari dengan sebambanagan 

terletak pada penanggung jawabannya. Pada kawin lari penanggung jawaban 

tidak ada hanya atas dasar kemauan masing-masing dan penyelesaiannya tidak di 

sangkut pautkan dengan adat, sedangkan sebambanagn jelas ada penanggung 

jawaban adat didalamnya serta melibatkan keluarga besar dari pihak bujang 

beserta tokoh adatnya.
101

 

Pertanyaan ke-tiga untuk tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama di 

desa Bangun Negara. Tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan pernikahan 

dengan cara sebambangan masih terjadi dalam masyarakat lampung khususnya di 

pekon Bangun Negara? 

Dalam hal  ini peneliti melakukan interview kepada bapak Patahurrahman 

selaku tokoh adat di desa Bangun Negara, mengemukakan bahwa : 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tradisi pernikahan dengan cara 

sebambangan masih ada yang melakukannya, antara lain: 

 Karena tidak adanya persetujuan dari salah satu keluarga bujang dan 
gadis maka terjadilah sebambangan. 

 Status sosial yang berbeda antara salah satu keluarga bujang dan 
gadis. 

 Faktor ekonomi, ketidak sanggupan si bujang calon suami untuk 

memenuhi persyartan yang diajukan keluarga pihak gadis. 
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 Untuk menghindari acara adat, mka dilakukan perkawinan dengan cara 
sebambangan. 

 

Hal yang senada juga di ungkapkan oleh bapak Ermansyah selaku tokoh 

masyarakat desa Bangun Negara, mengemukan bahwa : 

Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dengan cara sebambangan 

tetap terjadi di desa bangun negara salah satunya karena memang adat, 

sebagai jalan pintas yang dilakukan bujang gadis untuk mencapai 

sebuah pernikahan ketika tidak mendapatkan restu dari orang tua 

perempuan, dan untuk menghindari biaya adat maka dilakukan 

perkawinan sebambangan.
102

 

 

Sama seperti yang di ungkapkan oleh bapak Ustad Mat Herzan Fikri selaku 

tokoh agama desa Bangun Negara, bahwa : 

 Faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya tradisi pernikahan 

dengan cara sebambangan di desa Bangun Negara karena salah satu 

dari pihak keluarga tidak menyetujui terhadap calon pilihan anaknya, 

menghindari biaya adat yang terlalu banyak biaya, serta status sosial 

yang berbeda. Maka mereka melakukan perkawinan dengan cara 

sebambangan. Itulah beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan 

adat dengan cara sebambangan masih tetap berlaku di dalam 

masyarakat Lampung.
103

 

 

Berdasarkan hasil interview dan observasi yang dilakukan peneliti di desa 

Bangun Negara mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tradisi pernikahan 

dengan cara sebambangan masih terjadi dalam masyarakat lampung khususnya 

desa Bangun Negara maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang 

menyebabkannnya adalah karena tidak  mendapatkan restu dari keluarga kedua 

belah pihak, sehingga mereka (bujang gadis) melakukan perkawinan dengan cara 
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sebambangan. Dengan cara seperti itu maka mau tidak mau keluarga bujang gadis 

tetap akan menerima perkawinan tersebut. Selain faktor diatas ada juga alasan 

lainnya status sosial yang berbeda, ekonomi yang berbeda serta penghematan 

biaya. 

Pertanyaan ke-empat untuk tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama desa 

Bangun Negara. Bagaimana proses pernikahan dengan cara sebambangan dalam 

masyarakat lampung di desa Bangun Negara? 

Dalam hal ini peneliti melakukan interview secara langsung kepada bapak 

Patahurrahman selaku tokoh adat desa Bangun Negara, mengemukan bahwa : 

 Proses dalam pernikahan dengan cara sebambangan ini dilakukan 

dengan cara si gadis dilarikan oleh bujang dari rumahnya dibawa 

kerumah adat atau rumah si bujang. Cirri bahwa si gadis nyakak atau 

mentudau si gadis meletakkan surat yang isinya memberitahu orang 

tuanya tentang kepergiannya dengan seorang bujang (dituliskan 

namanya, keluarganya, kepenyimbangannya serta untuk menjadi istri 

keberapa), selain itu meninggalkan uang pengepik atau pengluar yang 

tidak ditentukan besarnya.
104

 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Ermnasyah selaku tokoh 

masyarakat desa Bangun Negara, mengemukakan bahwa : 

Sebambangan adalah adat lampung yang mengatur pelarian gadis oleh 

bujang ke rumah kepala adat untuk meminta persetujuan dari orang tua 

si gadis, melalui musyawarah adat antara kepala adat dengan kedua 

orang tua bujang dan gadis, sehingga diambil kesepakatan dan 

persetujan antara kedua orang tua tersebut. Proses dalam sebambangan 

gadis dilarikan oleh bujang (meskipun dalam satu kampung atau dekat 

rumahnya) ke rumah kepala adat si bujang. Dalam melarikan itu si 

bujang biasanya dibantu oleh beberapa orang keluarga si bujang 

dengan cara rahasia, ketika gadis itu akan pergi harus meninggalkan 
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uang yang diberikan oleh si bujang tersebut dan meninggalkan surat 

sebagai isyarat bahwa si gadis telah pergi.
105

 

 

Begitu juga yang diungkapkan oleh bapak Ustad Mat Herzan Fikri selaku 

tokoh agama desa Bangun Negara, mengemukakan bahwa : 

Pada masyarakat adat Lampung dikenal banyak bentuk pernikahan dan 

salah satu diantaranya adalah pernikahan dengan cara sebambangan. 

Proses dalam tardisi pernikahan sebambangan pemuda melarikan 

pemudi calon istrinya kerumah orang tua, rumah adat setempat dan 

rumah kerabat dekatnya. Lalu pemudi tersebut memberitahu pihak 

keluarganya dengan cara meninggalkan sepucuk surat beserta uang 

tengepik. Isi surat tersebut berisikan permohonan maaf si gadis pada 

orang tuanya atas kepergiannya tanpa izin untuk maksud pernikahan 

dengan pemuda yang disebut nama, kerabat serta alamatnya. Pada saat 

pemudi tersebut sudah berada dirumah calon suaminya maka 

dimulailah prosesi adat, mualai dari nyesui salah hingga acara 

penutupan kesepakatan dalam pernikahan. Namun mereka belum 

boleh melakukan hubungan suami istri karena belum adanya akad 

nikah.
106

 

 

Dari hasil interview dan observasi yang dilakukan peneliti dengan tokoh 

adat, tokoh masyarakat, tokoh agama desa Bangun Negara dapat diambil 

kesimpulan bahwa proses dalam pernikahan dengan cara sebambangan harus jelas 

dengan siapa gadis pergi, kemana si gadis pergi serta kekerabatan si bujang yang 

membawa gadis tersebut harus jelas juga. Dengan cara seperti itu keluarga gadis 

mudah untuk mencari anaknya yang telah dibawa pergi. 

Pertanyaan ke-lima untuk tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama desa 

Bangun Negara. Menurut anda apa kelebihan dan kekurangan pernikahan dengan 

cara sebambangan? 
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Dalam hal ini peneliti melakukan interview secara langsung dengan bapak 

Patahurrahman selaku tokoh adat desa Bangun Negara, mengemukakan bahwa : 

Menurut saya, salah satu kelebihan dari pernikahan sebambangan ini 

untuk mempermudah kedua calon pengantin pria dan wanita agar tetap 

bisa melakukan perkawinan meskipun tidak mempunyai dana yang 

banyak. Sedangkan kelemahan dari pernikahan sebambangan ini, 

mereka selaku orang tua tidak meluruskan niat baik dari bujang dan 

gadis untuk melakukan pernikahan tanpa harus mempersulit dengan 

berbagai alasan. Dengan merestui kedua calon tersebut maka tidak 

akan terjadinya sebambangan.
107

 

 

Hal yang senada juga di sampaikan oleh bapak Ermansyah selaku tokoh 

masyarakat desa Bangun Negara, mengatakan bahwa : 

Menurut saya, dalam tradisi pernikahan sebambangan ini memang ada 

kelebihan dan kekurangan dari pernikahan sebambangan ini. 

Kelebihannya sebagai jalan pintas yang dilakukan bujang gadis untuk 

mempermudah menyelenggarakan pernikahan ketika mereka tidak 

mendapatkan restu dari salah satu orang tua mereka serta untuk 

menghindari biaya adat yang terlalu mahal. Sedangkan kekurangan 

dari tradisi pernikahan sebambangan ini dapat merusak hubungan 

persaudaraan, tidak mempererat tali silaturrahmi antara keluarga 

bujang dan gadis bahkan bisa menimbulkan permusuhan.
108

 

 

Begitu juga menurut bapak Ustad Mat Herzan Fikri selaku tokoh agama 

desa Bangun negara, memberikan pendapat sebagai berikut : 

Menurut saya ada masing-masing kelebihan dan kekurangan dari tradisi 

pernikahan dengan cara sebambangan. Kelebihan sebambangan untuk 

mengantisipasi dari pada perbuatan yang tidak diinginkan yang 

mengarah pada perbuatan yang tidak senonoh. Lebih baik mereka 

melakukan sebambangan dari pada mereka melakukan perzinahan 

yang jelas dilarang oleh agama. 

 Sedangkan kekurangan dari tradisi pernikahan dengan cara 

sebambangan ini, kalau sudah terjadinya sebambangan biasanya 

keluarga si gadis merasa malu dihadapan masyarakat umum sehingga 
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banyak dari warga sekitar membicarakan masalah sebambangan 

tersebut. Banyak anggapan masyarakat bahwa orang yang melakukan 

sebambangan dikarenakan hamil luar nikah atau karna faktor yang 

lain. Orang yang melakukan pernikahan dengan cara sebambanganan 

biasanya hubungan silaturrahmi antara keluarga kedua belah pihak 

kurang harmonis diawal terjadinya sebambangan walaupun pada 

akhirnya nanti akan sama-sama menerima segala Sesuatu yang telah 

terjadi.
109

 
 

Dari hasil interview dan observasi yang dilakukan peneliti terhadap tokoh 

adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama di desa Bangun Negara, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa dalam pernikahan dengan cara sebambangan ini 

tedapat kelebihan serta kekurangannya. Kelebihannya sebagai jalan pintas yang 

dilakukan bujang gadis untuk mempermudah melaksanakan pernikahan, ketika 

bujang gadis tersebut sudah mempunyai keinginan untuk berumah tangga namun 

tidak mendapatkan restu dari salah satu keluarga mereka. Kekurangannya bisa 

membuat hubungan keluarga besar mereka kurang harmonis karena terjadinya 

pernikahan sebambangan tersebut. 

Pertanyaan ke-enam untuk tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama di 

desa Bangun Negara. Apakah dampak bagi keluarga yang melakukan pernikahan 

dengan cara sebambangan? 

Dalam hal ini peneliti melakukan interview secara langsung dengan bapak 

Patahurrahman selaku tokoh adat desa Bangun Negara, mengemukakan bahwa : 

Dampak bagi keluarga yang melakukan sebambangan tersebut, anak gadis 

yang melakukan sebambangan akan dipandang rendah orang lain dan 

sering juga disebut perempuan yang tidak laku sebagai sangsi sosial 

dari masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjaga pi‟il keluarga 

biasanya pihak keluarga perempuan lebih cendrung mengikuti 
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permintaan keluarga laki-laki untuk menikahkan anak perempuannya 

dengan pasangan laki-lakinya.
110

 

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Ermansyah selaku tokoh 

masyarakat desa Bangun Negara, mengatakan bahwa : 

Dampak bagi perempuan atau gadis yang melakukan sebambangan tidak 

bisa pulang kerumah orang tuanya selama penyelesaian adat belum 

dilaksanakan dan menunggu pernikahan tersebut selesai. Ketika 

perkawinan sudah selesai keluarga perempuan akan merasa kecewa 

dengan apa yang telah diperbuat oleh anaknya, meskipun pada 

akhirnya akan menerima semua yang telah terjadi.
111

 

Begitu juga yang dikatakan bapak Ustad Mat Herzan Fikri selaku tokoh 

agama desa Bangun Negara, mengungkapkan bahwa : 

Apabila dalam suatu perkawinan dilatar belakangi dengan sebambangan, 

maka acara akad nikah dan pesta perkawinan dilakukan ditempat 

tinggal keluarga pihak laki-laki dan semua biaya pelaksanaan 

ditanggung pihak laki-laki. Berbeda dengan perkawinan yang tidak 

dilatar belakangi oleh adat sebambangan, maka akad nikah serta pesta 

perkawinan dilakukan ditempat perempuan.
112

 

Dari hasil interview dan observasi yang dilakukan peneliti dengan tokoh 

adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama desa Bangun Negara, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa dampak dari pernikahan dengan cara sebambangan 

bagi keluarga yang melakukannya bisa berupa sangsi sosial dari masyarakat yaitu 

anak perempuan yang melakukan sebambangan dipandang rendah bagi 

masyarakat sekitarnya, sebagai bahan gossip masyarakat dan membuat keluarga 

pihak perempuan merasa malu dan sakit hati terhadap yang dilakukan oleh 

anaknya. 
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Pertanyaan ke-tujuh untuk tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama di 

desa Bangun Negara. Menuru anda apakah pernikahan dengan cara sebambangan 

bertentangan dengan syariat islam? 

Dalam hal ini peneliti melakukan interview secara langsung dengan bapak 

Patahurrahman selaku tokoh adat desa Bangun Negara, mengatakan bahwa : 

Pernikahan dengan cara sebambangan tidak bertentangan dengan syariat 

islam selama memang dipatuhi aturan-aturan dalam sebambangan 

tersebut. Dengan mematuhi aturan tersebut maka tidak akan 

menimbilkan hal-hal yang tidak diinginkan yang menjerumuskan kita 

kearah perzinahan.
113

 

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Ermansyah selaku tokoh 

masyarakat, mengemukan bahwa : 

sebambangan tidak bertentangan dengan syariat islam asalkan tidak 

melakukan hal-hal aneh yang menjerumus kearah perzinahan dan 

melanggar norma-norma agama. Sebambangan dilakukan dimalam 

hari, dalam sebambangan itu juga ada pihak kerabat si bujang yang 

mengkawal langsung dalam sebambanagan tersebut.
114

 

Begitu juga yang diungkapkan oleh bapak Ustad Mat Herzan Fikri selaku 

tokoh agama desa Bangun Negara, sebagai berikut : 

masalah sebambangan ini tidak bertentangan dengan syariat islam selama 

tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama kita. Serta memenuhi 

sarat dan rukun dalam pernikahan, adanya kedua mempelai pria dan 

wanita, dua orang saksi, wali nikah, ijab serta Kabul nya maka tidak 

bertentangan dengan syariat islam.
115

 

Dari hasil interview dan observasi yang dilakukan peneliti secara langsung 

dengan tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama desa Bangun Negara, 
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maka dapat dambil kesimpulan bahwa pernikahan dengan cara sebambangan ini 

tidak bertentangan dengan syariat islam selama mematuhi atauran dalam adat 

setampat..dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. 

Pertanyaan ke-delapan untuk tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh 

agama di desa Bangun Negara. Apakah nilai-nilai pendidikan islam yang terdapat 

dalam tradisi pernikahan dengan cara sebambangan di desa Bangun Negara? 

Dalam hal ini peneliti melakukan interview secara langsung dengan bapak 

Patahurrahman selaku tokoh adat desa Bangun Negara, mengatakan bahw : 

Pernikahan adalah sebuah ritual yang sangat sakral dalam masyarakat 

lampung yang didalamnya terdapat nilai kesetian dalam mengarungi 

rumah tangga, nilai ibadah. Disamping itu juga dalam sebuah 

pernikahan terdapat nilai keikhlasan dalam mengarungi rumah tangga 

untuk menempuh hidup bersama sehingga akan menciptakan keluarga 

yang sakinah mawaddah warohmah.
116

 

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Ermansyah selaku tokoh 

masyarakat desa Bangun Negara, mengemukakan bahwa : 

Nilai yang terkandung dalam sebuah pernikahan bertujuan untuk 

menciptakan kerukunan dalam rumah tangga, menimbulkan rasa 

saling menyayangi antara suami istri sehingga akan menciptakan 

keharmonisan didalamnya serta terdapat nilai kejujuran untuk 

menerima pasangannya masing-m,asing..
117

 

Begitu juga yang diungkapkan oleh bapak Ustad Mat Herzan Fikri selaku 

tokoh agama di desa Bangun Negara, mengatakan bahwa : 

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam 

pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja 
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merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan 

rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu 

jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain. 

Dalam sebuah pernikahan mengandung nilai ibadah, karena dengan 

adanya pernikahan maka ibadahnya pun akan bertambah lipat, selain 

itu dalam sebuah pernikahan juga suami istri harus saling mengerti apa 

saja yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan.
118

 

Dari hasil interview dan observasi yang dilakukan peneliti secara langsung 

dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di desa Bangun Negara, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam sebuah pernikahan terdapat 

berbagai macam nilai yaitu nilai ibadah, nilai kejujuran, serta nilai kesetian bagi 

masing-masing pasangan. Selain itu dalam sebuah pernikahan akan 

menumbuhkan rasa cinta dan kasih diantara mereka berdua sehingga akan 

terciptanya keluarga yang diimpikan semua orang sakinah mawaddah serta 

warohmah. 

BAB IV 

 

ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM TRADISI 

PERNIKAHAN SEBAMBANGAN DI LAMPUNG PESISIR DESA 

BANGUN NEGARA KECAMATAN PESISIR SELATAN 

KABUPATEN PESISIR BARAT 

 

C. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Pernikahan Sebambangan di 

Desa Bangun Negara  

 

Pernikahan sebambangan adalah bentuk pernikahan dengan cara pemuda 

melarikan pemudi calon istrinya ke rumah orang tua atau kerabat dekatnya. Lalu 

pemudi tersebut memberitahu pihak keluarganya dengan cara meninggalkan 
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sepucuk surat beserta uang tengepik. Isi surat tersebut berisikan permohonan maaf 

si gadis pada orang tuanya atas kepergian tanpa izin untuk maksud perkawinan 

dengan pemuda yang disebut nama dan kerabatnya serta alamatnya. 

Pada saat wanita tersebut telah berada di rumah calon suaminya, maka 

dimulailah prosesi adat, mulai dari acara nyesui salah (menyatakan permintaan 

maaf, mengakui kesalahan dan perundingan) dari pihak laki-laki  yang diwakili 

kerabat dekat calon suami kepada pihak perumpuan, hingga acara penutupan yaitu 

seperaduan  kicikan atau kesepakatan penentuan hari, tanggal untuk 

melaksanakan pernikahan. 

Nilai yang terdapat dalam tradsi pernikahan sebambangan pada masyarakat 

Lampung Pesisir desa Bangun Negara antara lain sebagai berikut :  

14. Nilai kesetian antara bujang dan gadis dalam melakukan pernikahan 

15. Penghematan biaya yang bertujuan bukan untuk pamer atau ria karena 

dalam masyarakat lampung setiap akan mengadakan pernikahan biaya 

yang dibutuhkan cukup banyak. 

16. Tidak pelit kepada semua keluarga ketika pernikahan akan 

dilaksanakan. 

17. Kejujuran bagi pasangan yang melakukan sebuah pernikahan 

18. Mengandung nilai ibadah 

 

D. Analisis tentang faktor-faktor kelebihan dan kekurangan dalam tradisi 

pernikahan sebambangan di desa Bangun Negara 



 

Pada bab ini peneliti akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan 

tradisi pernikahan sebambangan dan analisis data yang telah diperoleh dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Data tersebut peneliti dapatkan dari 

desa Bangun Negara melalui metode wawancara sebagai metode pokok guna 

mendapatkan suatu keputusan yang objektif dan dapat berfungsi sebagai fakta. 

Selain itu juga peneliti menggunakan metode observasi sebagai metode penunjang 

guna melengkapi data yang telah peneliti dapatkan melalui metode dokumentasi. 

Dalam penganalisaan ini, penulis menggunakan metode Deskriptif, yang 

berarti kesimpulan dari wawancara kepada tokoh Adat, tokoh Masyarakat, tokoh 

Agama di desa Bangun Negara, sedangkan triangulasi peneliti gunakan ketika 

peneliti ingin melakukan wawancara, dan dokumentasi dalam satu waktu. 

Selanjutnya peneliti menggunakan data reduksi data, data display dan 

conclusion atau drawing. Sebelum dianalisis data yang peneliti peroleh terlebih 

dahulu dikumpulkan sesuai dengan jenis data yang ada, setelah data terkumpul 

menurut jenisnya masing-masing kemudian peneliti menganalisis data dengan 

suatu metode untuk memaparkan dan menafsirkan data yang ada. Setelah data 

dianalisis kemudian diambil kesimpulan dengan cara berfikir induktif, yaitu 

berangkat dari kesimpulan-kesimpulan khusus kemudian ditarik menjadi sebuah 

kesimpulan yang bersifat umum. 

Dari interview peneliti dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama 

di desa Bangun Negara. Apakah tradisi pernikahan dengan cara sebambangan 

masih ada yang melakukan di desa Bangun Negara ? 



 

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Patahurrahman selaku tokoh adat desa 

Bangun Negara bahwa : 

Sebenarnya pernikahan dengan cara sebambangan sudah tidak ada lagi 

yang melakukannya, tetapi untuk adatnya masih tetap ada sampai 

sekarang selama masih adanya masyarakat Lampung maka tradisi 

tersebut akan dipertahankan.
119

 

 

Hal yang senada diungkapkan oleh bapak Ermansyah selaku tokoh 

masyarakat 

desa Bangun Negara kepada peneliti saat interview, sebagai berikut : 

  Untuk pernikahan adat dengan cara sebambangan didesa bangun 

negara sudah tidak ada lagi yang melakukannya pada saat ini, mungkin 

zaman dulu banyak orang yang melakukan sebambangan sebagai calan 

pintas dalam sebuah perkawinan, akan tetapi pada zaman sekarang 

yang sudah modern masyarakat tidak melakukan sebambangan lagi. 

Sedangkan untuk adatnya masih ada sampai sekarang.
120

 

 

Begitu juga yang diungkapkan ustadz Mat Herzan Fikri selaku tokoh 

agama desa bangun negara kepada peneliti saat interview, bahwa : 

Tradisi pernikahan adat sebambangan sudah tidak ada lagi yang 

melakukannnya didesa bangun negara, selama ini setiap ada 

pernikahan didesa bangun negara dilakukan dengan musyawarah 

mupakat, yang dimulai dengan resepsi lamaran serta diakhiri dengan 

syukuran atau walimah. Jadi untuk pernikahan adat sebambangan 

sudah tidak ada lagi sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi untuk 

adatnya masih tetap dipertahankan sampai saat ini dan selama masih 

ada suku lampung di indonesia.
121

 

 

Berdasarkan hasil interview dan observasi dengan tokoh adat, tokoh 

masyarakat, tokoh agama diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, tradisi 
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pernikahan adat sebambangan di desa Bangun Negara sudah tidak ada lagi yang 

melakukannya, karena masyarakat sudah mulai mengikuti perkembangan zaman 

dan untuk adatnya masih tetap ada. 

Pertanyaan yang ke-dua untuk tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama 

di desa Bangun Negara. Apakah perbedaan antara pernikahan sebambangan 

dengan kawin lari? Dalam hal  ini peneliti melakukan interview kepada bapak 

Patahurrahman selaku tokoh adat di desa Bangun Negara, mengemukakan bahwa: 

Perbedaan antara sebambangan dengan kawin lari adalah terletak  pada 

pertanggung jawabannya. Kalau pernikahan sebambangan terjadi 

karena salah satu dari keluaga bujang atau gadis tidak menerima serta 

tidak menyetujui pilihan anaknya maka terjadilah sebambangan, ketika 

si bujang melarikan gadis calon istrinya kerumah atau ketempat 

saudaranya maka ada pertanggung jawaban adat yang melindunginya. 

Sedangkan kawin lari adalah perkawinan yang dilakukan bujang gadis 

karena tidak disetujui keluarga salah satu pihak, maka gadis dibawah 

ke-badan hukum agama (KUA) untuk menikah serta tidak ada 

pertanggung jawaban adat sama sekali murni atas dasar kemauan 

mereka masing-masing.
122

 

 

Hal yang senada juga diungkapkan oleh bapak Ermansyah selaku tokoh 

masyarakat di desa Bangun Negara, sebagai berikut : 

Pernikahan dengan cara sebambangan adalah pernikahan adat yang 

dilakukan bujang gadis karena tidak mendapatkan restu atau tidak 

disetujui oleh salah satu pihak keluarga bujang atau gadis sehingga 

mereka melakukan sebambangan. Sedangkan kawin lari adalah 

perkawinan yang dilakukan atas kemauan mereka sendiri dan dibawa 

langsung kebadan hukum agama (KUA), sementara masalah adat tidak 

disinggung. Jadi perbedaan anatara sebambangan dengan kawin lari 

terledapat pada penanggung jwabannya satu dibawa kebadan hukum 
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adat dan penyelesaiannya dengan cara adat sedangkan kawin lari 

langsung kebadan hukum agama.
123

 

 

Begitu juga bapak Ustad Mat Herzan Fikri selaku tokoh agama di desa 

Bangun Negara sebagai berikut : 

Menurut pandangan islam sendiri pernikahan dengan cara sebambangan 

dengan kawin lari beda tipis, tergantung awal proses terjadinya 

sebambangan itu sendiri. Dalam islam tradisi pernikahan adat 

sebambangan boleh-boleh saja asalkan masih dalam tahap sewajarnya 

dan tidak melakukan hal-hal yang mengarah ke perbuatan zina serta 

tidak bertentangan dengan norma-norma islam. Sebambangan juga 

bisa terjadi karena dari kedua belah pihak keluarga ada yang tidak 

setuju tetapi mereka berdua (bujang gadis) sudah suka sama suka 

maka terjadilah sebambangan. Sedangkan kawin lari adalah 

pernikahan yang dibawa ke-badan hukum agama, tidak dirumah salah 

satu pihak dan tidak ada pertanggung jawaban dari adat.
124

 

 

Berdasarkan hasil interview dan observasi yang dilakukan peneliti di desa 

Bangun Negara terhadap tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama tentang 

perbedaan antara pernikahan sebambangan dengan kawin lari, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa perbedaan antara kawin lari dengan sebambanagan 

terletak pada penanggung jawabannya. Pada kawin lari penanggung jawaban 

tidak ada hanya atas dasar kemauan masing-masing dan penyelesaiannya tidak di 

sangkut pautkan dengan adat, sedangkan sebambanagn jelas ada penanggung 

jawaban adat didalamnya serta melibatkan keluarga besar dari pihak bujang 

beserta tokoh adatnya.
125
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Pertanyaan ke-tiga untuk tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama di 

desa Bangun Negara. Tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan pernikahan 

dengan cara sebambangan masih terjadi dalam masyarakat lampung khususnya di 

pekon Bangun Negara? 

Dalam hal  ini peneliti melakukan interview kepada bapak Patahurrahman 

selaku tokoh adat di desa Bangun Negara, mengemukakan bahwa : 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tradisi pernikahan dengan cara 

sebambangan masih ada yang melakukannya, antara lain: 

 Karena tidak adanya persetujuan dari salah satu keluarga bujang dan 
gadis maka terjadilah sebambangan. 

 Status sosial yang berbeda antara salah satu keluarga bujang dan 

gadis. 

 Faktor ekonomi, ketidak sanggupan si bujang calon suami untuk 

memenuhi persyartan yang diajukan keluarga pihak gadis. 

 Untuk menghindari acara adat, mka dilakukan perkawinan dengan cara 
sebambangan. 

 

Hal yang senada juga di ungkapkan oleh bapak Ermansyah selaku tokoh 

masyarakat desa Bangun Negara, mengemukan bahwa : 

Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dengan cara sebambangan 

tetap terjadi di desa bangun negara salah satunya karena memang adat, 

sebagai jalan pintas yang dilakukan bujang gadis untuk mencapai 

sebuah pernikahan ketika tidak mendapatkan restu dari orang tua 

perempuan, dan untuk menghindari biaya adat maka dilakukan 

perkawinan sebambangan.
126

 

 

Sama seperti yang di ungkapkan oleh bapak Ustad Mat Herzan Fikri selaku 

tokoh agama desa Bangun Negara, bahwa : 
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 Faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya tradisi pernikahan 

dengan cara sebambangan di desa Bangun Negara karena salah satu 

dari pihak keluarga tidak menyetujui terhadap calon pilihan anaknya, 

menghindari biaya adat yang terlalu banyak biaya, serta status sosial 

yang berbeda. Maka mereka melakukan perkawinan dengan cara 

sebambangan. Itulah beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan 

adat dengan cara sebambangan masih tetap berlaku di dalam 

masyarakat Lampung.
127

 

 

Berdasarkan hasil interview dan observasi yang dilakukan peneliti di desa 

Bangun Negara mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tradisi pernikahan 

dengan cara sebambangan masih terjadi dalam masyarakat lampung khususnya 

desa Bangun Negara maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang 

menyebabkannnya adalah karena tidak  mendapatkan restu dari keluarga kedua 

belah pihak, sehingga mereka (bujang gadis) melakukan perkawinan dengan cara 

sebambangan. Dengan cara seperti itu maka mau tidak mau keluarga bujang gadis 

tetap akan menerima perkawinan tersebut. Selain faktor diatas ada juga alasan 

lainnya status sosial yang berbeda, ekonomi yang berbeda serta penghematan 

biaya. 

Pertanyaan ke-empat untuk tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama desa 

Bangun Negara. Bagaimana proses pernikahan dengan cara sebambangan dalam 

masyarakat lampung di desa Bangun Negara? 

Dalam hal ini peneliti melakukan interview secara langsung kepada bapak 

Patahurrahman selaku tokoh adat desa Bangun Negara, mengemukan bahwa : 

 Proses dalam pernikahan dengan cara sebambangan ini dilakukan 

dengan cara si gadis dilarikan oleh bujang dari rumahnya dibawa 
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kerumah adat atau rumah si bujang. Cirri bahwa si gadis nyakak atau 

mentudau si gadis meletakkan surat yang isinya memberitahu orang 

tuanya tentang kepergiannya dengan seorang bujang (dituliskan 

namanya, keluarganya, kepenyimbangannya serta untuk menjadi istri 

keberapa), selain itu meninggalkan uang pengepik atau pengluar yang 

tidak ditentukan besarnya.
128

 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Ermnasyah selaku tokoh 

masyarakat desa Bangun Negara, mengemukakan bahwa : 

Sebambangan adalah adat lampung yang mengatur pelarian gadis oleh 

bujang ke rumah kepala adat untuk meminta persetujuan dari orang tua 

si gadis, melalui musyawarah adat antara kepala adat dengan kedua 

orang tua bujang dan gadis, sehingga diambil kesepakatan dan 

persetujan antara kedua orang tua tersebut. Proses dalam sebambangan 

gadis dilarikan oleh bujang (meskipun dalam satu kampung atau dekat 

rumahnya) ke rumah kepala adat si bujang. Dalam melarikan itu si 

bujang biasanya dibantu oleh beberapa orang keluarga si bujang 

dengan cara rahasia, ketika gadis itu akan pergi harus meninggalkan 

uang yang diberikan oleh si bujang tersebut dan meninggalkan surat 

sebagai isyarat bahwa si gadis telah pergi.
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Begitu juga yang diungkapkan oleh bapak Ustad Mat Herzan Fikri selaku 

tokoh agama desa Bangun Negara, mengemukakan bahwa : 

Pada masyarakat adat Lampung dikenal banyak bentuk pernikahan dan 

salah satu diantaranya adalah pernikahan dengan cara sebambangan. 

Proses dalam tardisi pernikahan sebambangan pemuda melarikan 

pemudi calon istrinya kerumah orang tua, rumah adat setempat dan 

rumah kerabat dekatnya. Lalu pemudi tersebut memberitahu pihak 

keluarganya dengan cara meninggalkan sepucuk surat beserta uang 

tengepik. Isi surat tersebut berisikan permohonan maaf si gadis pada 

orang tuanya atas kepergiannya tanpa izin untuk maksud pernikahan 

dengan pemuda yang disebut nama, kerabat serta alamatnya. Pada saat 

pemudi tersebut sudah berada dirumah calon suaminya maka 

dimulailah prosesi adat, mualai dari nyesui salah hingga acara 

penutupan kesepakatan dalam pernikahan. Namun mereka belum 
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boleh melakukan hubungan suami istri karena belum adanya akad 

nikah.
130

 

 

Dari hasil interview dan observasi yang dilakukan peneliti dengan tokoh 

adat, tokoh masyarakat, tokoh agama desa Bangun Negara dapat diambil 

kesimpulan bahwa proses dalam pernikahan dengan cara sebambangan harus jelas 

dengan siapa gadis pergi, kemana si gadis pergi serta kekerabatan si bujang yang 

membawa gadis tersebut harus jelas juga. Dengan cara seperti itu keluarga gadis 

mudah untuk mencari anaknya yang telah dibawa pergi. 

Pertanyaan ke-lima untuk tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama desa 

Bangun Negara. Menurut anda apa kelebihan dan kekurangan pernikahan dengan 

cara sebambangan? 

Dalam hal ini peneliti melakukan interview secara langsung dengan bapak 

Patahurrahman selaku tokoh adat desa Bangun Negara, mengemukakan bahwa : 

Menurut saya, salah satu kelebihan dari pernikahan sebambangan ini 

untuk mempermudah kedua calon pengantin pria dan wanita agar tetap 

bisa melakukan perkawinan meskipun tidak mempunyai dana yang 

banyak. Sedangkan kelemahan dari pernikahan sebambangan ini, 

mereka selaku orang tua tidak meluruskan niat baik dari bujang dan 

gadis untuk melakukan pernikahan tanpa harus mempersulit dengan 

berbagai alasan. Dengan merestui kedua calon tersebut maka tidak 

akan terjadinya sebambangan.
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Hal yang senada juga di sampaikan oleh bapak Ermansyah selaku tokoh 

masyarakat desa Bangun Negara, mengatakan bahwa : 

Menurut saya, dalam tradisi pernikahan sebambangan ini memang ada 

kelebihan dan kekurangan dari pernikahan sebambangan ini. 
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Kelebihannya sebagai jalan pintas yang dilakukan bujang gadis untuk 

mempermudah menyelenggarakan pernikahan ketika mereka tidak 

mendapatkan restu dari salah satu orang tua mereka serta untuk 

menghindari biaya adat yang terlalu mahal. Sedangkan kekurangan 

dari tradisi pernikahan sebambangan ini dapat merusak hubungan 

persaudaraan, tidak mempererat tali silaturrahmi antara keluarga 

bujang dan gadis bahkan bisa menimbulkan permusuhan.
132

 

 

Begitu juga menurut bapak Ustad Mat Herzan Fikri selaku tokoh agama 

desa Bangun negara, memberikan pendapat sebagai berikut : 

Menurut saya ada masing-masing kelebihan dan kekurangan dari tradisi 

pernikahan dengan cara sebambangan. Kelebihan sebambangan untuk 

mengantisipasi dari pada perbuatan yang tidak diinginkan yang 

mengarah pada perbuatan yang tidak senonoh. Lebih baik mereka 

melakukan sebambangan dari pada mereka melakukan perzinahan 

yang jelas dilarang oleh agama. 

 Sedangkan kekurangan dari tradisi pernikahan dengan cara 

sebambangan ini, kalau sudah terjadinya sebambangan biasanya 

keluarga si gadis merasa malu dihadapan masyarakat umum sehingga 

banyak dari warga sekitar membicarakan masalah sebambangan 

tersebut. Banyak anggapan masyarakat bahwa orang yang melakukan 

sebambangan dikarenakan hamil luar nikah atau karna faktor yang 

lain. Orang yang melakukan pernikahan dengan cara sebambanganan 

biasanya hubungan silaturrahmi antara keluarga kedua belah pihak 

kurang harmonis diawal terjadinya sebambangan walaupun pada 

akhirnya nanti akan sama-sama menerima segala Sesuatu yang telah 

terjadi.
133

 
 

Dari hasil interview dan observasi yang dilakukan peneliti terhadap tokoh 

adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama di desa Bangun Negara, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa dalam pernikahan dengan cara sebambangan ini 

tedapat kelebihan serta kekurangannya. Kelebihannya sebagai jalan pintas yang 

dilakukan bujang gadis untuk mempermudah melaksanakan pernikahan, ketika 

bujang gadis tersebut sudah mempunyai keinginan untuk berumah tangga namun 
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tidak mendapatkan restu dari salah satu keluarga mereka. Kekurangannya bisa 

membuat hubungan keluarga besar mereka kurang harmonis karena terjadinya 

pernikahan sebambangan tersebut. 

Pertanyaan ke-enam untuk tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama di 

desa Bangun Negara. Apakah dampak bagi keluarga yang melakukan pernikahan 

dengan cara sebambangan? 

Dalam hal ini peneliti melakukan interview secara langsung dengan bapak 

Patahurrahman selaku tokoh adat desa Bangun Negara, mengemukakan bahwa : 

Dampak bagi keluarga yang melakukan sebambangan tersebut, anak gadis 

yang melakukan sebambangan akan dipandang rendah orang lain dan 

sering juga disebut perempuan yang tidak laku sebagai sangsi sosial 

dari masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjaga pi‟il keluarga 

biasanya pihak keluarga perempuan lebih cendrung mengikuti 

permintaan keluarga laki-laki untuk menikahkan anak perempuannya 

dengan pasangan laki-lakinya.
134

 

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Ermansyah selaku tokoh 

masyarakat desa Bangun Negara, mengatakan bahwa : 

Dampak bagi perempuan atau gadis yang melakukan sebambangan tidak 

bisa pulang kerumah orang tuanya selama penyelesaian adat belum 

dilaksanakan dan menunggu pernikahan tersebut selesai. Ketika 

perkawinan sudah selesai keluarga perempuan akan merasa kecewa 

dengan apa yang telah diperbuat oleh anaknya, meskipun pada 

akhirnya akan menerima semua yang telah terjadi.
135

 

Begitu juga yang dikatakan bapak Ustad Mat Herzan Fikri selaku tokoh 

agama desa Bangun Negara, mengungkapkan bahwa : 

Apabila dalam suatu perkawinan dilatar belakangi dengan sebambangan, 

maka acara akad nikah dan pesta perkawinan dilakukan ditempat 

tinggal keluarga pihak laki-laki dan semua biaya pelaksanaan 
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ditanggung pihak laki-laki. Berbeda dengan perkawinan yang tidak 

dilatar belakangi oleh adat sebambangan, maka akad nikah serta pesta 

perkawinan dilakukan ditempat perempuan.
136

 

Dari hasil interview dan observasi yang dilakukan peneliti dengan tokoh 

adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama desa Bangun Negara, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa dampak dari pernikahan dengan cara sebambangan 

bagi keluarga yang melakukannya bisa berupa sangsi sosial dari masyarakat yaitu 

anak perempuan yang melakukan sebambangan dipandang rendah bagi 

masyarakat sekitarnya, sebagai bahan gossip masyarakat dan membuat keluarga 

pihak perempuan merasa malu dan sakit hati terhadap yang dilakukan oleh 

anaknya. 

Pertanyaan ke-tujuh untuk tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama di 

desa Bangun Negara. Menuru anda apakah pernikahan dengan cara sebambangan 

bertentangan dengan syariat islam? 

Dalam hal ini peneliti melakukan interview secara langsung dengan bapak 

Patahurrahman selaku tokoh adat desa Bangun Negara, mengatakan bahwa : 

Pernikahan dengan cara sebambangan tidak bertentangan dengan syariat 

islam selama memang dipatuhi aturan-aturan dalam sebambangan 

tersebut. Dengan mematuhi aturan tersebut maka tidak akan 

menimbilkan hal-hal yang tidak diinginkan yang menjerumuskan kita 

kearah perzinahan.
137

 

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Ermansyah selaku tokoh 

masyarakat, mengemukan bahwa : 
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sebambangan tidak bertentangan dengan syariat islam asalkan tidak 

melakukan hal-hal aneh yang menjerumus kearah perzinahan dan 

melanggar norma-norma agama. Sebambangan dilakukan dimalam 

hari, dalam sebambangan itu juga ada pihak kerabat si bujang yang 

mengkawal langsung dalam sebambanagan tersebut.
138

 

Begitu juga yang diungkapkan oleh bapak Ustad Mat Herzan Fikri selaku 

tokoh agama desa Bangun Negara, sebagai berikut : 

masalah sebambangan ini tidak bertentangan dengan syariat islam selama 

tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama kita. Serta memenuhi 

sarat dan rukun dalam pernikahan, adanya kedua mempelai pria dan 

wanita, dua orang saksi, wali nikah, ijab serta Kabul nya maka tidak 

bertentangan dengan syariat islam.
139

 

Dari hasil interview dan observasi yang dilakukan peneliti secara langsung 

dengan tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama desa Bangun Negara, 

maka dapat dambil kesimpulan bahwa pernikahan dengan cara sebambangan ini 

tidak bertentangan dengan syariat islam selama mematuhi atauran dalam adat 

setampat..dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. 

Pertanyaan ke-delapan untuk tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh 

agama di desa Bangun Negara. Apakah nilai-nilai pendidikan islam yang terdapat 

dalam tradisi pernikahan dengan cara sebambangan di desa Bangun Negara? 

Dalam hal ini peneliti melakukan interview secara langsung dengan bapak 

Patahurrahman selaku tokoh adat desa Bangun Negara, mengatakan bahw : 

Pernikahan adalah sebuah ritual yang sangat sakral dalam masyarakat 

lampung yang didalamnya terdapat nilai kesetian dalam mengarungi 

rumah tangga, nilai ibadah. Disamping itu juga dalam sebuah 
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pernikahan terdapat nilai keikhlasan dalam mengarungi rumah tangga 

untuk menempuh hidup bersama sehingga akan menciptakan keluarga 

yang sakinah mawaddah warohmah.
140

 

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Ermansyah selaku tokoh 

masyarakat desa Bangun Negara, mengemukakan bahwa : 

Nilai yang terkandung dalam sebuah pernikahan bertujuan untuk 

menciptakan kerukunan dalam rumah tangga, menimbulkan rasa 

saling menyayangi antara suami istri sehingga akan menciptakan 

keharmonisan didalamnya serta terdapat nilai kejujuran untuk 

menerima pasangannya masing-m,asing..
141

 

Begitu juga yang diungkapkan oleh bapak Ustad Mat Herzan Fikri selaku 

tokoh agama di desa Bangun Negara, mengatakan bahwa : 

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam 

pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja 

merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan 

rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu 

jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain. 

Dalam sebuah pernikahan mengandung nilai ibadah, karena dengan 

adanya pernikahan maka ibadahnya pun akan bertambah lipat, selain 

itu dalam sebuah pernikahan juga suami istri harus saling mengerti apa 

saja yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan.
142

 

Dari hasil interview dan observasi yang dilakukan peneliti secara langsung 

dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di desa Bangun Negara, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam sebuah pernikahan terdapat 

berbagai macam nilai yaitu nilai ibadah, nilai kejujuran, serta nilai kesetian bagi 

masing-masing pasangan. Selain itu dalam sebuah pernikahan akan 

menumbuhkan rasa cinta dan kasih diantara mereka berdua sehingga akan 
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terciptanya keluarga yang diimpikan semua orang sakinah mawaddah serta 

warohmah. 

 

  



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa  Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling 

utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan 

saja hubungan antara suami istri tetapi lebih kehubungan keluarga besar suami 

istri. 

Dalam sebuah pernikahan dengan cara sebambangan mengandung nilai 

kesetian bagi bujang dan gadis dalam sebuah pernikahan, penghematan biaya 

yang bertujuan bukan untuk pamer atau ria karena dalam adat lampung setiap 

pernikahan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, serta mengandung nilai 

kejujuran bagi mereka yang melakukan pernikahan yang bertujuan untuk bisa 

menerima kekurangan serta kelebihan dari masing-masing pasangannya. 

Disamping itu dalam sebuah pernikahan secara umum mengandung nilai 

ibadah, karena dengan adanya pernikahan maka ibadahnya pun akan bertambah 

lipat, disamping itu juga dalam sebuah pernikahan terdapat nilai keikhlasan dalam 

mengarungi rumah tangga untuk menempuh hidup bersama sehingga akan 

menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta menimbulkan 

rasa kasih saying antara suami istri sehingga akan  menciptakan keharmonisan 

didalamnya. 

 



 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian dan terlibat langsung didalamnya serta 

berdasarkan analisis mengenai Apa saja nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi 

pernikahan dengancara sebambangan pada masyarakat Pesisir Barat di pekon 

Bangun Negara kecamatan Pesisir Selatan maka penulis menyumbangkan sedikit 

saran antara lain: 

1. Untuk masyarakat Lampung Pesisir khususnya di desa Bangun Negara agar 

bisa mempertahankan salah satu adat lampung yaitu perkawinan adat 

sebambangan agar tidak hilang meskipun sekarang kita hidup di zaman yang 

modern. 

2. Untuk tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, sultan maupun raja selaku 

orang yang paham dengan adat lampung agar bisa bersama-sama dengan 

instansi yang terkait menjaga serta melestarikan kebudayaan lampung baik 

dalam adat pernikahan maupun kesenian yang lainnya. 

3. Untuk pemuda di desabangun Negara sebagai generasi penerus harus bisa 

melestariakan dan menjaga adat kita sendiri jangan sampai punah, meskipun 

pada saat ini pemudanya kurang mencintai bahkan tidak paham dengan 

adatnya.  

C. Kata Penutup 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segalan 

ikmat, rahmad dan karunia serta perlindungan kasih sanyang-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancer tanpa adanya kendala. 



 

Selanjutnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum sempurna 

dan masih banyak terdapat kekurangan, hal ini disebabkan keterbatasan yang 

penulis miliki. 

Sehubungan dengan itu maka kepada semua pihak, terutama kepada yang 

berkesempatan membaca dan menelaah skripsi ini peneliti harapkan saran, 

masukan, dan kritikan yang sifatnya membangun, terhadap kesalahan dan 

kekurangan yang penulis miliki, sebab dengan cara itu lah penulis dapat 

membenarkannya dimasa yang akan datang. 

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon ampun, semoga skripsi ini 

ada manfaatnya, aamiinyarobbal ‘alaiin. 
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