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SARI 

Wardani, St Jumhuriatul. 2009 Adat Kawin Lari “Merariq” Pada Masyarakat 
Sasak (Studi Kasus di Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur), Jurusan Sosiologi 
dan Antropologi, FIS UNNES. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 
Semarang. Dosen Pembimbing I, Drs Totok Rochana, M.A, Dosen Pembimbing II 
Nugroho Trisnu Brata, S.Sos, M.Hum. 
 
Kata kunci: Adat, Kawin Lari, Merariq, Masyarakat Sasak 

Kawin lari dalam masyarakat pada umumnya menjadi suatu yang tabu. 
Akan tetapi pada masyarakat Sasak kawin lari atau merariq adalah suatu adat 
istiadat yang sudah menjadi identitas bagi mereka. Selain karena merupakan adat, 
merariq dilakukan  sebagai pembuktian kelaki-lakian, keberanian, keseriusan dan 
tanggung jawab seorang laki-laki pada calon istrinya. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Mengapa 
masyarakat Sasak khususnya masyarakat Sakra melakukan merariq?, 2) Apa 
perbedaan merariq pada kaum bangsawan dengan masyarakat biasa?. Penelitian  
ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui alasan-alasan yang melatar belakangi 
masyarakat Sasak khususnya masyarakat desa Sakra melakukan merariq, 2) 
Untuk mengetahui apakah ada perbedaan merariq yang dilakukan oleh kaum 
bangsawan dengan masyarakat biasa. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif  di mana metode ini adalah suatu metode yang tidak menggunakan 
angka-angka melainkan suatu deskripsi mengenai kehidupan maupun 
permasalahan yang terdapat pada masyarakat yang diteliti. Lokasi penelitian 
dalam penelitian ini adalah di Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok 
Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat. 

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa alasan-alasan yang 
melatarbelakangi masyarakat Sakra melakukan merariq adalah  karena dengan 
pelarian yang mereka lakukan akan menunjukakan kemampuan mereka 
memegang tanggung jawab untuk mandiri menjalankan kehidupan mereka 
bersama. Adapun alasan yang lain karena ketidaksetujuan dari orang tua dengan 
pasangan yang dipilih oleh anak mereka dan karena adanya suatu paksaan atau 
bisa dikatakan ketidaktahuan dari pihak perempuan  kalau dia ternyata dibawa lari 
oleh pasangannya. Selain dalam praktik merariq didapatkan beberapa kemudahan 
dan tidak beresiko untuk tidak direstui oleh orang tua dari pihak perempuan. 
Terdapat perbedaan antara merariq yang dilakukan oleh kaum bangsawan dengan 
masyarakat biasa. Pada zaman dahulu perbedaan itu terlihat dari pakaian, payung 
agung yang digunakan  akan tetapi pada masa sekarang sudah tidak bisa terlihat 
lagi karena antara bangsawan dan masyarakat biasa sama saja, yang 
membedakannya hanya pada  besarnya aji krame yang disebutkan dalam prosesi 
sorong serah, yang mana kaum bangsawan yakni lalu atau baiq 66 selakse 
sedangkan masyarakat biasa 33 selakse.   

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan 
melakukan pelarian bersama tersebut, laki-laki dan perempuan menunjukakan 
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kemampuan mereka memegang tanggung jawab untuk mandiri menjalankan 
kehidupan bersama. Alasan yang lain karena  ketidaksetujuan dari pihak orang tua 
dengan pasangan yang dipilih oleh anak mereka, dan karena adanya paksaan atau 
bisa dikatakan ketidaktahuan dari pihak perempuan jika ternyata mereka sudah 
dibawa lari. Perbedaan merariq pada kaum bangsawan pada saat ini hanya telihat 
dari besar kecilnya jumlah aji krame yang dibacakan saat sorong serah, jika 
seorang bangsawan aji kramenya 66 selakse sedangkan masyarakat biasa nilainya 
33 selakse. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang ingin 
disampaikan agar masyarakat Sasak jangan menyalahgunakan adat merariq 
sebagai alat untuk kepentingan yang tidak benar. Dan juga kontrol dari 
masyarakat  sangat diperlukan agar tidak terjadi penyelewengan oleh pihak-pihak 
tertentu terkait dengan adat merariq ini. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sistem perkawinan yang menjadi pintu gerbang utama untuk 

memasuki kehidupan juga dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang 

dilakukan dengan melalui peminangan (sistem yang dominan yang dilakukan 

dalam masyarakat seperti Jawa), ada juga yang dilakukan dalam bentuk 

pelarian diri atau disebut kawin lari yang dapat ditemukan pada masyarakat 

Sasak di Lombok.   

Merariq dalam bahasa Sasak merupakan kata kerja yang secara umum 

dimaknai sebagai kesatuan tindakan pra pernikahan yang dimulai dengan 

melarikan gadis (calon istri) dari pengawasan walinya dan sekaligus dijadikan 

sebagai prosesi awal pernikahannya. Ada interpretasi yang beragam dalam 

memaknai merariq, ada yang memaknainya sebagai proses melarikan diri 

(dengan persetujuan kedua pasangan), ada juga yang memaknainya sebagai 

tindakan mencuri, dalam bahasa Sasak disebut memaling seorang gadis dari 

pengawasan orang tuanya.  

Merariq dalam pengertian pelarian diri atau mencuri gadis dari 

pengawasan walinya dan lingkungan sosialnya sudah terbentuk sebagai 

warisan budaya turun temurun bagi masyarakat Sasak secara  umum. Pada 

sebagaian masyarakat meyakini bahwa dengan melarikan diri atau mencuri si 

gadis dari pengawasan walinya, bajang atau pemuda Sasak sebagai ajang 
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pembuktian kelaki-lakian, serta keberania, keseriusan, dan gambaran 

tanggung jawab dalam perkawinan serta dalam kehidupan keluarga nantinya. 

Fenomena budaya merariq yang terdapat pada masyarakat Sasak ini 

merupakan wujud kearifan lokal yang di dalamnya terlibat suatu keyakinan 

bagi masyarakatnya untuk menjalaninya sebagai pembuktian keberanian 

seorang laki-laki pada calon istrinya. Adapun beberapa alasan yang 

melatarbelakangi masyarakat Sakra melakukan perkawinan dengan merariq 

adalah karena itu merupakan adat istiadat yang memang sudah ada dan 

membudaya dalam masyarakat dan ini dilakukan oleh sebagaian besar 

masyarakat di Sakra. Alasan yang kedua adalah karena adanya pertentangan 

yang didapatkan dari orang tua mengenai hubungan yang dijalani sehingga 

dipilihlah cara merariq sebagai jalan keluarnya. Alasan selanjutnya adalah 

ketidaktahuan dari pihak perempuan bahwa dirinya dibawa lari oleh 

pasangannya.   

Dari alasan di atas bisa di ungkapkan bahwa secara tidak sadar mereka 

melakukan perkawinan dengan merariq karena itu merupakan suatu budaya 

yang secara turun temurun telah diwariskan oleh nenek moyang mereka 

terdahulu sehingga tetap dijalankan. Seperti yang diungkapkan oleh Levi-

Strauss bahwa sistem kekerabatan sebagaimana sistem fonem, dibangun oleh 

pikiran pada level unconscious atau tidak sadar. Kenyataanya bahwa terdapat 

pengulangan-pengulangan (kesamaan-kesamaan) pola-pola kekerabatan dan 

aturan-aturan perkawinan, sikap-sikap kekerabatan, diberbagai tempat 

berbeda-beda secara mendasar (Brata 2008: 25), ini artinya mereka melakukan 
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merariq karena itu memang suatu adat istiadat yang sudah ada dari dulu dan 

secara tidak sadar dilakukan terus menerus dan berulang-ulang oleh 

masyarakat. 

Dalam kenyataannya, sistem perkawinan dengan merariq ternyata 

menimbulkan berbagai macam implikasi terhadap tatanan sistem sosial karena 

tidak jarang menimbulkan konflik antar keluarga, apalagi merariq yang 

dilakukan karena memang adanya ketidaksetujuan dari pihak keluarga, 

pengaruh negative terhadap kedua calon mempelai yang melakukan 

perkawinan dengan merariq seperti sakit hati pasangan bila dalam proses 

pelarianya mendapatkan aral dari pihak orang tua.   

Dalam terjadinya proses merariq, terlebih dahulu tejadi adanya 

penjajakan antara pemuda atau terune Sasak dengan gadis atau dedere yang 

tertuang dalam ikatan berpacaran atau bekemelean. Jika kedua insan saling 

menaruh hati, maka keagresivan pemuda dituntut. Pemuda tersebut baik 

melalui perjanjian atau tidak datang bertandang ke rumah gadis yang 

diidamkannya. Pemuda itu datang kerumah gadis dengan maksud untuk 

mencari dan mengkomunikasikan cinta antar mereka atau disebut midang. 

Bila cinta mereka itu mendapatkan kecocokan baru sampai pada pembicaraan 

rencana untuk perkawinan. Prosesi setelah menjalin hubungan pacaran inilah 

kemudian sebuah pasangan kekakis melakukan lari bersama untuk perkawinan 

mereka. 

Dalam merencanakan dan memperkuat hubungan samara sebuah 

pasangan hingga sampai ke sebuah perkawinan, sering juga melibatkan orang 
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lain dan memberikan andil tidak sedikit guna penyatuan hubungan pasangan 

ini. Dalam istilah Sasak dikenal dengan subandar atau mak comblang.  

Fenomena subandar ini muncul dikarenakan oleh seringnya para pemuda atau 

perempuan Sasak merasa malu untuk menyatakan maksud hati tentang 

hubungannya dengan orang yang dicintai.   

Permasalahan lain yang menarik adalah mengenai larangan 

perkawinan antara golongan bangsawan dengan masyarakat biasa. Jika laki-

lakinya adalah seorang yang bangsawan maka menikah dengan perempuan 

biasa tidak dilarang, kan tetapi jika perempuannya adalah seorang yang 

bangsawan maka diharuskan menikah dengan sesama bangsawan dan jika itu 

dilanggar biasa perempuan tersebut tidak akan mendapatkan warisan berupa 

harta bergerak dan tidak memeiliki hak mengeluarkan pendapat dalam 

keluarganya. Ini terjadi karena sistem kekerabatan yang dianut oleh 

masyarakat Sasak adalah sistem patrilineal, sehingga jika seorang istri dari 

golongan bangsawan menikah dengan laki-laki biasa maka drajatnya 

mengikuti suaminya serta anak yang dihasilkan dari pernikah tersebut akan 

mengikitu garis keturunan bapaknya. Ada suatu kejadian yang  mana anak 

perempuannya sampai dibuang atau tidak dianggap lagi sebagai anak oleh 

orang tuanya karena dia menikah dengan laki-laki biasa. Keadaan semacam ini 

yang mengakibatkan sebagian golongan bangsawan menikah dengan orang 

yang masih memiliki hubungan keluarga atau endogami, agar kebangsawanan 

mereka tetap terjaga. 
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Akan tetapi pada masa sekarang ini walaupun pemikiran-pemikiran 

semacam itu masih ada, tapi dengan perkembangan jaman yang lebih moderen 

dan tingkat pendidikan yang maju, hal yang demikian itu semakin memudar. 

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk menggali 

informasi yang lebih mendalam, dengan mengambil judul  Adat Kawin Lari 

”Merariq” Pada Masayarakat Sasak (Studi Kasus di Desa Sakra Kabupaten 

Lombok Timur).  

 

B.   Identifikasi Masalah 

Seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, bahwa pada 

masyarakat Sasak khususnya masyarakat Sakra masih memegang teguh adat 

istiadat yaitu adat perkawinan merariq. Dalam pelaksanaan adat ini dianggap 

penting bagi masyarakat karena itu merupakan suatu ketentuan yang sudah 

disepakati bersama. Upacara pernikahan atau perkawinan merupakan hal yang 

sakral sehingga setiap orang dalam melaksanakannya penuh pertimbangan dan 

dengan hati-hati. Adat merariq pada masyarakat Sasak  biasanya dilaksanakan 

oleh masyarakat Sasak atau Suku Sasak yang memang penduduk asli. Akan 

tetapi apabila masyarakat Sasak menikah dengan masyarakat luar suku 

biasanya akan ada kesepakatan antara kedua belah pihak apakah menggunakan 

adat merariq atau dengan lamaran (peminangan). 

Kawin lari sebenarnya bukan hanya terdapat pada masyarakat Sasak 

saja, akan tetapi juga terdapat pada daerah Bali dan Lampung. Merariq  

sendiri adalah prosesi pra pernikahan dimana seorang laki-laki melarikan anak 
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gadis  (calon istri) dari pengawasan wali atau orang tuanya. Ada beberapa hal 

yang menarik untuk dikaji antara lain: 

1. Apa pengertian adat merariq?  

2. Apa alasan-alasan yang melatarbelakangi masyarakat Sasak khususnya       

masyarakat Sakra melakukan merariq? 

3. Bagaimana prosesi dari adat merariq? 

4. Adakah  konflik yang ditimbulkan dari adat merariq ini baik dari pihak 

laki-laki atau pihak perempuan? 

5. Siapa sajakah  yang terlibat dalam pelaksanaan adat merariq ini? 

6. Adakah perubahan dalam pelaksanaan masa dahulu dengan masa sekarang 

ini?  

7. Adakah perbedaan antara merariq pada golongan bangsawan dengan 

masyarakat biasa? 

 

C.   Perumusan Masalah 

Dalam penelitian adat kawin lari atau merariq permasalahan yang 

dapat diangkat dari identifikasi masalah maupun latar belakang dengan 

masalah pokoknya adalah bagaimana adat merariq pada masyarakat Sasak 

maka dapat dirumuskan menjadi permasalahan yang akan diteliti sebagai 

berikut: 

1. Mengapa masyarakat Sasak khususnya masyarakat desa Sakra melakukan  

merariq? 

2. Apa perbedaan merariq pada kaum bangsawan dengan masyarakat biasa?  
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D.   Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian tentang adat istiadat 

merariq adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui alasan-alasan yang melatar belakangi masyarakat Sasak 

khususnya Sakra melakukan merariq. 

2. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan merariq pada kaum bangsawan 

dengan masyarakat biasa. 

 

E.   Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan uraian di atas maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat secara teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang adat merariq pada masyarakat Sasak sehingga tidak terjadi kesalah 

pahaman dalam masyarakat mengenai adat merariq dan sebagai acuan 

untuk penelitian berikutnya. 

2. Manfaat secara praktis. 

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan 

informasi dan pengenalan adat  merariq yang dimiliki oleh masyarakat 

Sasak sebagai khasanah budaya.   
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F.   Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan judul dalam 

penelitian ini, terlebih dahulu penulis memberikan penegasan istilah untuk 

menjelaskan batas-batas dalam judul sebagai berikut:  

1. Adat 

Adat merupakan sistem nilai budaya yang merupakan suatu yang 

dianggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup karena dijadikan 

sebagai pedoman yang memberi arahan pada masyarakat yang bersangkutan 

(Koentjaraningrat 1990:190). Dalam penelitian ini yang dimaksud adat ialah 

adat merariq atau kawin lari yang terdapat pada masyarakat desa Sakra 

Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. 

2. Merariq   

Merariq  adalah suatu kesatuan ritual budaya perkawinan masyarakat 

Sasak yang secara umum dimaknai sebagai kesatuan tindakan pra 

pernikahan yang dimulai dengan melarikan gadis (calon istri) dari 

pengawasan walinya atau orang tua dan sekaligus sebagai prosesi awal 

pernikahan.  

3.  Masyarakat Sasak 

Menurut Joyomartono 1991: 12 masyarakat adalah kumpulan orang-

orang yang terorganisasi, yang hidup dan bekerjasama, yang berintegrasi 

dalam mencapai tujuan bersama. 

 Masyarakat Sasak sendiri adalah masyarakat yang mendiami Pulau 

Lombok yang terdiri dari Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok 
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Tengah dan Kabupaten Lombok Timur. Dimana mata pencaharian utama 

orang Sasak adalah bercocok tanam di ladang atau lendang atau sawah 

(Hidayah 1997: 233). Sistem kekerabatan di masyarakat Sasak adalah 

berdasarkan hubungan patrilineal dengan pola memetap patrilokal. Pada 

masyarakat Sasak mengenal adanya stratifikasi sosial yang mana dapat 

dilihat dari status sosialnya yakni  golongan bangsawan dan masyarakat 

biasa atau disebut jajar karang. Adapun  masyarakat yang menjadi fokus 

dalam penelitian ini adalah masyarakat Sasak yang berada di desa Sakra 

Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur. 

4.  Masyarakat golongan bangsawan 

Golongan bangsawan itu sendiri terdiri dari dua tingkatan, tingkatan 

yang pertama adalah raden (gelar yang dipakai oleh pria bangsawan) 

sedangkan wanitanya bergelar dende. Tingkatan kedua adalah lalu (gelar 

yang dipakai oleh pria bangsawan dari lapisan dua), dan wanitanya bergelar 

baiq.  Ketiga golongan jajar karang. Akan tetapi menurut sumber yang lain 

menyebutkan bahwa golongan bangsawan itu terdiri dari dua yakni 

golongan menak dan perwangse. Di mana golongan menak adalah 

kebangsawanan yang didapatkan secara turun temurun, sedangkan 

perwangse adalah gelar yang diberikan oleh raja karena telah mengabdi 

pada raja. Akan tetapi antara menak dan perwangse memiliki gelar yang 

sama yakni lalu untuk pria dan baiq untuk wanita.  
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5.  Masyarakat biasa 

Selain bangsawan terdapat pula golongan biasa atau jajar karang  yang 

mana seorang pria disebut lo dan bila ia menikah sebutannya menjadi amaq. 

Sedangkan wanita dari jajar karang disebut le dan bila menikah sebutannya 

inaq. 

 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika sripsi yang berjudul Adat Kawin Lari “MERARIQ” pada 

Masyarakat Sasak (Studi kasus di desa Sakra Kabupaten Lombok Timur) 

terdiri dari bagian awal skripsi berisi sampul, halaman judul, persetujuan 

pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, kata 

pengentar, sari, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar bagan dan 

lampiran. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu: 

BAB I   Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Identifikasi 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan Skripsi. 

BAB II  Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori yang meliputi 

Perkawinan, Sistem Kekerabatan Masyarakat Sasak, Kawin Lari di Berbagai 

Daerah di Indonesia, Masyarakat Sasak, Landasan Teori.  

BAB III Metode Penelitian berisi tentang Dasar Penelitian, Lokasi 

Penelitian, Fokus Penelitian, Sumber Data Penelitian, Metode Pengumpulan 

Data, validitas Data, Analisis Data. 
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BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab Hasil Penelitian 

diuraikan tentang 1) Gambaran Umum Desa Sakra dan Masyarakat Sakra, 

meliputi: a) kondisi geografis, b) kondisi demografis, c) keagamaan, d) tingkat 

pendidikan, e) kesenian. 2) Alasan yang Melatarbelakangi Masyarakat Sakra 

Melakukan Merariq 3) Prosesi dan Tahap-Tahap Pelaksanaan Merariq 4) 

Perbedaan Merariq yang Dilakukan Bangsawan dena Masyarakat Biasa 5) 

Dampak negatif dari Merariq.  

BAB V Penutup. Dalam bagian ini diuraikan simpulan dari hasil 

penelitian dan saran bagi kelanjutan hasil penelitian dan pembahasan. Adapun 

bagian akhir dari skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

berupa surat izin penelitian, dafrat informan, pedoman wawancara. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI  

 

A.  Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan adalah hal yang penting dalam masyarakat, dengan 

adanya perkawinan menyebabkan seorang laki-laki dalam masyarakat 

tidak dapat bersetubuh dengan sembarang wanita lain hanya dengan satu 

(jika monogami) atau beberapa wanita (jika poligami). Dengan adanya 

perkawinan sebagai pengatur kelakuan manusia yang berhubungan dengan 

seks tersebut maka kehidupan manusia akan lebih teratur. 

Perkawinan menjadi petanda terbentuknya sebuah keluarga (rumah 

tangga) baru yang segera memisahkan diri, baik secara ekonomi maupun 

tempat tinggal, lepas dari kelompok orang tua dan membentuk sebuah 

basis untuk sebuah rumah tangga yang baru. Pada kebanyakan masyarakat 

perkawinan juga merupakan pelebaran menyamping tali ikatan antara dua 

kelompok himpunan yang tidak bersaudara atau pengukuhan keanggotaan 

di dalam satu kelompok endogen bersama (Geertz 1985: 57-58). 

Dipandang dari sudut kebudayaan manusia, maka perkawinan 

merupakan pengaturan kelakuan manusia yang bersangkutan dengan 

kehidupan seksnya, ialah kelakuan seks terutama persetubuhan. 

Perkawinan menyebabkan bahwa seorang laki-laki dalam pengertian 

masyarakat tidak dapat bersetubuh dengan sembarang perempuan lain 
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tetapi hanya satu atau beberapa perempuan tertentu dalam masyarakat 

(Koentjaraningrat 1981:90). 

Haviland (1985:77) mengartikan perkawinan sebagai suatu transaksi 

dan kontrak yang sah dan resmi antara seseorang wanita dan seorang laki-

laki yang mengukuhkan hak mereka yang tetap untuk berhubungan seks 

satu sama lain dan yang menegaskan bahwa si wanita yang bersangkutan 

sudah memenuhi syarat untuk melahirkan anak. Perkawinan meliputi 

pemberian hak antara keluarga termasuk hak atas harta milik, hak atas 

anak-anak, dan hak atas hubungan seksual. Hal yang senada juga 

diungkapkan  (Koentjaraningrat 1981: 90) bahwa selain sebagai pengatur 

kelakuan seks saja, perkawinan juga mempunyai berbagai fungsi lain 

dalam kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia. Pertama-tama 

perkawinan  juga memberi ketentuan hak dan kewajiban serta 

perlindungan kepada hasil persetubuhan, ialah anak-anak, kemudian 

perkawinan juga memenuhi kebutuhan manusia akan teman hidup, 

memenuhi kabutuhan akan harta, akan gengsi dan naik kelas kelompok-

kelompok kerabat yang tertentu juga merupakan alasan dari perkawinan. 

Dalam hal ini, Kessing (1992:6-7) mengemukakan beberapa 

pemikiran umum yang penting memahami arti perkawinan dalam dunia 

kesukuan, antara lain: 

a. Secara karekteristik perkawinan itu bukan hubungan antara individu, 

akan tetapi suatu kontak antar kelompok (sering antar korporasi). 

Hubungan yang terjalin oleh kontrak perkawinan dapat terus 



 

 
 

berlangsung meskipun salah satu patnernya meninggal (atau bahkan 

meskipun keduanya sudah meninggal). 

b. Perkawinan menimbulkan perpindahan atau peralihan berbagai hak-

hak yang pindah dari kelompok istri kekelompok suami (atau 

sebaliknya) sangat berbeda antara lain meliputi jasa tenaga, hak 

seksual, hak atas anak-anak, harta milik, dan sebagainya. 

c. Meskipun perkawinan menyangkut hak prioritas bagi suami untuk 

menggauli istrinya secara seksual, itu tidak harus dilaksanakan. 

d. Perkawinan itu tidak harus monogami. Dalam banyak masyarakat 

dapat diadakan kontrak untuk lebih dari hubungan perkawinan 

sekaligus, dan kadang-kadang suatu kontrak dapat melibatkan dua istri 

atau lebih atau dua suami atau lebih. 

 Dengan demikian bahwa perkawinan merupakan suatu pranata yang 

harus diberi tempat yang tinggi dalam kehidupan manusia. Hal ini 

disebabkan dalam perkawinan tersangkut hubungan sebagai suami istri 

dari dua orang yang berlainan jenis yang diikat oleh aturan agama dan adat 

istiadat juga menyangkut hubungan dengan status pasangan tersebut dalam 

masyarakat.  

2.  Fungsi Perkawinan 

Menurut Keesing (1992:6)  perkawinan berfungsi sebagai berikut: 

a. Mengatur hubungan seksual. 

b. Menentukan kedudukan sosial individu dan keanggotaan mereka 

dalam kelompok. 



 

 
 

c. Menentukan hak dan kepentingan sah. 

d. Menghubungkan individu–individu dengan kelompok diluar kelompok 

sendiri. 

e. Menciptakan unit-unit ekonomi rumah tangga. 

f. Instrumen hubungan politik diantara individu dan kelompok. 

3. Syarat-syarat Perkawinan 

Perkawinan di dalam sebagian besar dari masyarakat manusia tidak 

semata-mata berhenti kepada fungsi pokoknya, ialah melakukan 

persetubuhan saja, tetapi mempunyai akibat yang jauh lebih luas bagi yang 

berkepentingan. Dua orang yang kawin mula-mula termasuk suatu 

kelompok kekerabatan dalam masyarakat, maka dari itu berkepentingan 

biasanya tidak hanya dua orang yang kawin tadi, tetapi juga turunan 

melalui ayah (garis patrilineal) dan kewargaan dalam seksi sub-seksi 

ditentukan oleh garis keturunan ibu (garis matrilineal). Perkawinan itu 

merupakan peristiwa sosial yang luas, maka orang yang hendak 

mengambil inisiatif untuk kawin (di dalam hampir semua masyarakat di 

dunia itu selalu laki-laki), harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat 

untuk kawin itu yang dapat kita lihat dalam adat istiadat berbagai suku 

bangsa yang ada di dunia bisa berupa tiga macam, yakni a) mas kawin 

(bride-price) b) pencurahan tenaga untuk kawin (bride-service) dan c) 

pertukaran gadis (bride-exchange) (Koentjaraningrat 1981:103). 

 

 



 

 
 

a.  Mas kawin 

Mas kawin merupakan sejumlah harta yang diberikan oleh laki-

laki kepada perempuan, dan kaum kerabat perempuan. Arti dasar dari 

mas kawin adalah mula-mula mungkin mengganti kerugian. Besar 

kecilnya mas kawin itu tertentu berbeda-beda pada berbagai suku 

bangsa di dunia. Kadang-kadang besar kecilnya mas kaiwn harus 

ditetapkan secara berunding antara kedua belah pihak yang 

bersangkutan, dan sesuai dengan kedudukan kepandaian, kecantikan, 

umur dan sebagainya dari si perempuan (Koentjaraningrat 1981:103). 

Fungsi mas kawin pada banyak suku bangsa di Indonesia adalah 

sebagai syarat. Mengenai hal syarat itu orang biasanya tidak bertanya 

lagi mengapa dan untuk apa: ia hanya tahu bahwa mas kawin itu syarat 

dan karena itu harus dilakukan. Sebaliknya, sebagai syarat mas kawin 

kemudian bercampur dengan unsur-unsur yang bersangkut paut dengan 

kepercayaan. Pada berbagai suku bangsa akan kita lihat bahwa yang 

dipakai sebagai mas kawin adalah benda-benda yang dianggap 

mengandung kekuatan sakti (Koentjaraningrat 1981:104 ; Fischer 

1980:107). 

Seringkali juga kita lihat pada banyak suku bangsa di dunia 

bahwa adat pemberian pada perkawinan itu tidak hanya datang dari 

satu pihak ialah pihak laki-laki, tetapi juga dari pihak si perempuan 

serta kaum kerabatnya contohnya pada masyarakat Minangkabau. 

Dalam sistem semacam itu perkawinan akan mengakibatkan suatu 



 

 
 

hubungan pemberian harta benda secara tukar menukar. Fungsi dari 

adat pemberian harta benda pada perkawinan itu tidak sulit untuk 

diterka. Fungsinya adalah untuk memperkuat hubungan baik antara 

dua kelompok kerabat. Di sini menjadi lebih terang bagaimana 

perkawinan antara dua orang individu bukanlah semata-mata soal 

kedua individu tadi, melainkan soal dari keseluruh kedua kelompok 

kekerabatan (Koentjaraningrat 1981:105). 

b.  Pencurahan Tenaga Untuk Kawin  

Adat untuk melamar perempuan dengan cara bekerja bagi 

keperluan keluarga si perempuan, atau bride-service, ada pada banyak 

suku bangsa di muka bumi ini serta halnya pada masyarakat Flores 

yang mana perkawinananya disebut dengan duluk. Pada masyarakat, 

adat bride-service malahan berdampingan dengan adat menetap setelah 

perkawinan, yang menentukan bahwa pengantin baru harus tinggal 

menetap dekat kepada pusat kediaman kelompok kerabat istri 

(uxorilokal) atau suami (Koentjaraningrat 1981:105). Bride-service ini 

merupakan suatu masa tertentu bagi mempelai laki-laki untuk lebih 

mengabdi kepada keluarga mempelai perempuan  (Haviland 1985:95). 

Menurut adat bila masa layanan atau bride-service itu selesai dan 

pasangan itu akan berangkat, maka sama sekali tidak berhak untuk 

membawa barang apapun dari keluarga perempuan. Namun aturan ini 

lebih sering dilanggar dari pada diikuti. Sesudah kawin beberapa tahun 

atau setelah selesainya bride-service maka suatu pasangan melepaskan 



 

 
 

diri dari keluarga orang tua suami atau istri dan membina rumah 

tangga mereka sendiri (Hudson 1986:151). 

c. Pertukaran Gadis 

Adat pertukaran gadis atau bride-exchange, mewajibkan kepada 

seorang yang melamar seorang gadis untuk menyediakan seorang 

gadis dari kaum kerabatnya sendiri yang bersedia dikawinkan dengan 

orang dari kerabat yang dilamar. Di Indonesia, adat bride-exchange 

ada pada beberapa suku bangsa di Irian Jaya (Koentjaraningrat, 

1981:106). Dalam hal ini pengambilan gadis harus hormat pada 

pemberi gadis andaikata tidak dilakukannya maka ia akan mengambil 

hal yang tidak baik, pemberi anak gadis merupakan “suatu sumber 

daya yang magis, tenaga hidup  yang bersifat keorangan” bagi 

pengambil gadis dan dengan demikianlah yang dapat dipahamkan 

bahwa akan diminta pertolongan mereka dalam berbagai keadaan 

(Fischer 1980:97).  

Selain itu juga dalam pemilihan pasangan terhadap anaknya, 

orang tua biasanya memperhatikan beberapa penilaian dan syarat-

syarat seperti, bibit, bebet, dan bobot yang dimiliki oleh pasangan 

anaknya. Bibit, bebet, bobot itu antara lain: keturunan, tingkah laku 

calon,  pendidikan agama, latar belakang kondisi ekonomi orang tua, 

status sosial orang tua. 

  Sedangkan syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam UU No. 

1/1974 meliputi syarat materiil maupun formil. Syarat-syarat yang 



 

 
 

mengenai diri pribadi calon mempelai, sedangkan syarat formil 

menyangkut formalitas-formalitas atau tata cara yang dipenuhi 

sebelum dan saat dilangsungkannya perkawinan. Syarat materiil itu 

sendiri ada yang berlaku untuk semua perkawinan (umum) dan hanya 

untuk perkawinan tertentu saja. 

a. Syarat–syarat materiil, yaitu: 

1. Harus ada persetujuan dari kedua calon pengantin 

2. Usia calon pengantin laki-laki sudah mencapai 19 tahun dan 

perempuan sudah mencapai 16 tahun 

3. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain 

4. Waktu tunggu bagi seseorang wanita yang putus 

perkawinannya yaitu 300 hari setelah putusnya perkawinan 

5. Ijin orang tua atau wali 

b. Syarat-syarat formil 

1. Pemberitahuan kehendak menyelenggarakan perkawinan 

kepada pegawai pencatat perkawinan 

2. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan 

3. Pelaksanaan perkawinan menurut agamanya masing-masing 

4. Pencatatan oleh pegawai pencatat. 

 

 

 

 



 

 
 

B.  Sistem Kekerabatan Masyarakat Sasak  

Sistem kekerabatan di masyarakat Sasak adalah berdasarkan hubungan 

patrilineal yang mengenal garis keturunan dari pihak bapak. Pada pola 

keluarga luas, kelompok masyarakat Sasak mengenalnya dengan istilah 

kadang waris yang terdiri dari lebih dari satu keluarga inti atau batih. Adanya 

ketentuan adat kebiasaan menetap dalam satu lingkungan dan kebiasaan 

sistem patrilineal yang mengambil garis keturunan laki-laki menyebabkan 

pola menetap keluarga luas Sasak dengan menganut sistem patrilokal, di mana 

pasangan suami istri tinggal dalam rumah keluarga ayah si suami atau dalam 

bahasa Sasak disebut nyodoq. Selain itu ada juga yang tinggal di rumah 

sendiri (bale mesaq)  artinya, rumah yang dibangun oleh suami sejak sebelum 

perkawinan. Rumah tersebut biasanya dibangun disamping rumah orang tua 

jika pekarangan memungkinkan. Tetapi kadang-kadang dibangun 

dipekarangan lain yang dibelikan oleh orang tua pengantin laki-laki. 

Kemudian ada yang tinggal dirumah keluarga istri (nurun nina) artinya ikut 

istri (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1996:63-64). 

Sistem kekerabatan yang lain adalah kindred atau kadang waris dalam 

bahasa Sasak, yang merupakan kesatuan kerabat secara genealogis yang 

melingkari seseorang sehubungan dengan upacara-upacara yang berhubungan 

dengan daur hidup (life cycle). Pada masyarakat suku Sasak dan suku yang 

lainya juga mengenal kindred yang mana beranggotakan individu-individu 

kerabat yaitu saudara kandung, saudara sepupu dari pihak ayah dan ibu, 



 

 
 

saudara orang tua (paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu), saudara 

keponakan-keponakan dari pihak ayah dan ibu. 

Guna mempertegas sistem kekerabatan, maka dibawah ini dijelaskan 

istilah-istilah kekerabatan yang ada dan dianut oleh suku Sasak. Setiap 

anggota keluarga dalam pola hubungan dan interaksi satu dengan yang lain 

dipengaruhi oleh istilah-istilah kekerabatan yang secara tradisional dikenal 

oleh komunitas itu. Istilah-istilah kekerabatan itu digunakan, baik dalam 

menyapa ataupun untuk menyebut. Adapun setiap istilah dapat memberikan 

tanda tentang kedudukan seseorang dalam kelompok kerabat itu sendiri dan 

sekaligus mengandung pesan bagaimana seseorang harus bertingkah laku 

dalam interaksi dengan individu lainya. 

Istilah-istilah kekerabatan tersebut sebagai berikut: 

a. Dari ego ke atas 

1. Amaq, ayah ego dan Inaq, ibu ego 

2. Papu’, orang tua ayah 

3. Balo’, orang tua papu’ 

4. Tata, orang tua balo’ 

5. Toker, orang tua tata 

6. Goneng, orang tua toker 

7. Keloyok, orang tua goneng 

8. Kelatek, orang tua keloyok 

9. Gantung siwur, orang tua kelatek 

10. Wareng, orang tua gantung siwur 



 

 
 

b. Dari ego ke bawah 

1. Anak, turunan ego 

2. Bai atau papu, cucu ego 

3. Dari tiga sampai dengan sepuluh sama sebutannya ke bawah dengan 

sebutannya ke atas. 

c. Ego ke samping 

1. Semeton, yaitu adik atau kakak si ego 

2. Pisa’, anak saudara orang tua ego, misan 

3. Sempu sekali (sepupu sekali), anak misan orang tua si ego 

4. Sempu dua kali ( sepupu dua kali), anak sepupu sekali orang tua ego 

d. Ego ke samping atas 

1. Amaq rari atau uwa’ atau amaq kake, saudara atau pisa’ atau sempu 

laki-laki orang tua si ego 

2. Inaq rari atau uwa’ atau inaq kake, saudara atau pisa’ atau sempu 

perempuan orang tua ego 

e. Duwan atau ruwan atau naken, yaitu anak saudara laki-laki atau 

perempuan atau anak laki-laki atau perempuan dari sempu (sekali atau 

dua kali) si ego 

f. Mentoa’, yaitu orang tua istri si ego 

g. Menantu, istri atau suami anak laki-laki atau perempuan ego 

h. Sumbah, orang tua menantu ego 

i. Kadang Waris, ahli waris si ego yang tunggal leluhur asal laki-laki 

 



 

 
 

C.  Adat Merariq 

1. Adat 

Adat merupakan segala keseluruhan aturan dan hukum yang tidak 

tertulis, tidak dibukukan, yang cukup segala aspek termasuk menentukan 

hal-hal yang baik dan buruk bagi seseorang sebagai warga masyarakat 

(Bastomi 1992:11). Menurut Koentjaraningrat (1990:190) adat adalah 

sistem nilai budaya yang merupakan suatu yang dianggap bernilai, 

berharga dan penting dalam hidup karena dijadikan sebagai pedoman yang 

memberi arahan pada masyarakat yang bersangkutan. Jadi adat merupakan 

sistem wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai pengatur kelakuan. 

Menurut Soekanto (1982:180) adat adalah norma atau kaidah–kaidah 

yang mengatur tingkah laku atau tindakan anggota masyarakat. Menurut 

(Suyuno 1985) adat adalah kebiasaan yang bersifat magis religius dari 

kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi antara lain mengenai nilai-

nilai budaya, norma-norma hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan 

dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan tradisional. Jadi dari 

beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan adat merupakan kaidah-

kaidah yang ada dalam kehidupan masyarakat bertujuan sebagai pedoman 

hidup dan mengatur tingkahlaku warga masyarakat.  

Menurut Koentjaraningrat (1974:11–12) adat dapat dibagi dalam 

empat tingkatan, yaitu: 

 

 



 

 
 

a Tingkatan Nilai Budaya  

Tingkatan ini adalah lapisan yang paling abstrak dan luas ruang 

lingkupnya, berupa ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling 

bernilai dalam kehidupan masyarakat. Misalnya: nilai gotong royong. 

b Tingkatan Norma. 

Tingkatan adat ini lebih kongkkrit sebagai sistem norma. Norma 

adalah nilai–nilai budaya yang sudah terkait kepada peranan tertentu 

dari manusia dalam masyarakat. Misalnya peranan sebagai orang 

atasan-bawahan. 

c Tingkatan Hukum. 

Tingkatan hukum ini sebagai sistem hukum (baik hukum adat maupun 

hukum tertulis) yang berlaku dalam masyarakat. Misal: hukum adat 

perkawinan. 

d Tingkatan Aturan Khusus 

Tingkat adat ini adalah aturan-aturan khusus yang mengatur aktivitas 

yang amat jelas dan terbatas ruang lingkupnya dalam kehidupan 

masyarakat. Misal: aturan sopan–santun. 

 

2. Kawin Lari  atau Merariq 

Dalam perkawinan di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara. Ada 

yang dilakukan dengan melalaui peminangan (sistem yang dominan dalam 

masyarakat termasuk di Jawa, Minangkabau, Bugis dan Kalimantan), ada 

juga yang dilakukan dalam bentuk pelarian diri atau dalam terminologi 

hukum adat disebut kawin lari yang dapat ditemukan pada beberapa 



 

 
 

masyarakat di Indonesia seperti di Bali, Lampung, Tapanuli Selatan dan 

Lombok. 

Kawin lari adalah salah satu bentuk perkawinan yang mungkin bagi 

sebagian masyarakat adalah hal yang aneh dan tabu, tapi inilah 

kenyataannya. Bahwa masyarakat dibeberapa daerah di Indonesia 

memiliki sistem perkawinan yang seperti ini. Contohnya saja masyarakat 

Angkola yang bermukim di daerah Tapanuli Selatan yaitu di Sipirok, 

Padangsidempuan, Batangtoru. Masyarakat Angkola dahulunya berasal 

dari kerajaan Batak di kampung Sianjur Mula-mula, Pusuk Buhit, Danau 

Toba. Saat itu penduduknya mempunyai sistem kekerabatan yang disebut 

Dalihan na Tolu (dalihan artinya tungku, na artinya yang dan tolu artinya 

tiga) yang berarti tungku tiga. Sistem kekerabatan ini mempunyai tiga 

unsur dasar yang pada masyarakat Angkola terdiri atas: 1) kahanggi yaitu 

keluarga laki-laki dari garis keturunan orang tua laki-laki, 2) anak boru 

yaitu keluarga laki-laki dari suami adik atau kakak perempuan yang sudah 

kawin, dan 3) mora yaitu keluarga laki-laki dari saudara isteri. Ketiga 

unsur ini memegang peranan penting dalam lingkungan kekelurgaan 

masyarakat Angkola. Tutur sapa menjadi lancar kalau ketiga unsur ini 

jelas keberadaannya. Ketiga unsur ini saling memerlukan dan berfungsi 

sesuai dengan kedudukannya.  

 Pada garis besarnya, perkawinan menurut masyarakat Angkola dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu: 1) sepengetahuan keluarga yang disebut 

dengan istilah dipabuat, 2) perkawinan tanpa persetujuan orang tua yang 



 

 
 

disebut dengan marlojong atau kawin lari. Marlojong pada masyarakat 

Angkola merupakan satu kebiasaan apabila perkawinan yang umum tidak 

dapat dilakukan. Perkawinan ini merupakan jalan keluar yang akan 

ditempuh oleh sepasang muda-mudi Angkola apabila mereka memperoleh 

kesulitan dan kendala yang tidak dapat diselesaikan.  

Berdasarkan epistimologinya, kata marlojong berasal dari awalan mar 

berarti ‘ber’ lalu melekat pada kata lojong yang berarti lari. Jadi kata 

marlojong berarti berlari. Kemudian berkembang artinya menjadi kawin 

lari. Menurut masyarakat Angkola, marlojong merupakan satu perkawinan 

yang dapat diterima dalam adat istiadat maupun oleh masyarakat 

(http://www.silaban.net/2007/08/08/pengertian-kawin-lari-pada-

masyarakat-batak-angkola). 

Selain pada masyarakat Angkola kawin lari juga terdapat pada 

masyarakat Bali. Seperti yang diketahui di Bali mempunyai dua macam 

pernikahan yakni 1) memadik atau meminang, di mana pihak laki-laki 

meminta kepada orang tua pihak perempuan untuk menikahkan anak laki-

laki mereka dengan anak gadis dari pihak perempuan. 2) kawin lari, di 

mana banyak dijumpai pada pernikahan beda wangsa atau kasta, di mana 

perempuan meninggalkan rumahnya untuk menikah tanpa sepengetahuan 

orang tuanya. Bagi masyarakat Hindu perempuan yang berwangsa Brahma 

tidak diperkenankan untuk menikah dengan pria yang berkasta lebih 

rendah, karena akan menyebabkan kasta si perempuan akan turun. Jika hal 

tersebut dilakukan maka ritual perkawinan haruslah mengikuti perubahan 



 

 
 

status itu (http://ichoez.multiply.com/jurnal/item/21/perwiwahan Bali-

kawin lari adat Bali). 

Pada masyarakat Lampung juga terdapat perkawinan dengan kawin 

lari yang  lebih dikenal dengan sebutan sebambangan. Terdapat prinsip 

dasar bagi terlaksananya tradisi sebambangan ini yakni pelaksanaannya 

harus didahului adanya suatu perjanjian dan kesepakatan (akad) antara 

pihak pria dan wanita yang sama-sama sepakat untuk melangsungkan 

pernikahan dengan cara sebambangan atau kawin lari dan jika salah satu 

pihak, biasanya perempuan yang menolak, prinsip itu belum terpenuhi. 

Lazimnya selain berkaitan dorongan melestarikan tradisi dan adat, kawin 

lari dipilih oleh pasangan kekasih di Lampung kalau masih ada keluarga 

salah satu pihak belum sepakat tentang rencana pernikahan dengan cara 

yang normal (http://www.kapanlagi.com/h/0000065387.html/tradisi kawin 

lari di Lampung  diharapkan tak disalahgunakan). 

 

D. Masyarakat Sasak   

      Masyarakat Sasak khususnya di Lombok Timur sebagian besar 

beragama Islam. Mereka percaya pada Tuhan sebagaimana yang diajarkan 

oleh agama Islam. Segala aktivitas sehari-hari maupun tradisi budaya 

Sasak selalu dihubungkan dengan religi Islam. Selamatan merupakan salah 

satu cara yang dilakukan masyarakat dalam setiap kegiatan yang 

berhubungan dengan upacara keagamaan. Adapun selamatan (zikiran) 

dapat dibagi menurut:  



 

 
 

1. Selamatan yang berhubungan dengan hari-hari besar Islam 

2. Selamatan yang berhubungan dengan lingkaran hidup seseorang 

Pada sebagian masyarakat Sasak menyebut Tuhan Yang Tunggal 

dengan sebutan Neneq. Hal tersebut masih dapat kita ketahui dari 

ungkapan-ungkapan masyarakat yang sering menyebut Nenaq Kaji Siq 

Lebeh Kuase yang artinya Tuhan kami Yang Maha Kuasa. Selain itu 

masyarakat juga percaya kepada makhluk halus yang disebut jim. Makhluk 

halus yang baik disebut jim sedangkan yang tidak baik disebut bakek. 

      Suku bangsa Sasak ditinjau dari stratifikasi sosial masyarakat 

terdapat dua golongan yaitu golongan bangsawan dan golongan biasa. Dari  

wawancara dengan bapak Lalu Intayang menyatakan bahwa stratifikasi 

sosial pada masyarakat Sasak terdiri dari tiga golongan yaitu, golongan 

menak, kebangsawanan yang didapatkan secara turun temurun, golongan 

perwangse, gelar kebangsawanan yang diperoleh dari pemberian raja dan 

golongan masyarakat biasa atau jajar karang. Golongan bangsawan masih 

bisa melihat garis-garis keturunan secara genealogis dari satu nenek 

moyang. Dapat diketahui dengan adanya gelar-gelar kebangsawanan yang 

melekat pada nama garis keturunannya seperti lalu-baiq, gede-lale. 

Untuk golongan biasa, garis genealogis sebagian besar tidak 

diketahui secara pasti, dan tidak ditemukan gelar-gelar khusus dalam garis 

keturunannya. Maka dalam keseharian panggilan nama biasa 

menggunakan bahasa biasa seperti loq bagi laki-laki dan le’ bagi 

perempuan. 



 

 
 

Seperti yang dijelaskan oleh Soejono Soekanto yang menyatakan 

bahwa ada dua asumsi yang melahirkan adanya hierarki kebangsawanan 

yaitu: masing-masinng lebih sering dilahirkan atas faktor pengakuan diri 

sebagai keturunan keluarga raja (ascribed status), dan archieved status 

yang merupakan gelar kebangsawanan yang diperoleh dari pemberian raja 

karena alasan keahlian, jasa, karir dan pengabdian kepada raja (Soekanto 

1982: 240-241). 

 

D.  Landasan Teori  

Dalam mengkaji dan menganalisis hasil penelitian tentang “Adat 

Kawin Lari Merariq Pada Masyarakat Sasak (Studi kasus di Desa Sakra 

Kabupaten Lombok Timur) ini menggunakan dua teori yakni:  

1. Teori Tindakan Sosial 

Tindakan diartikan sebagai perilaku subyektif (pikiran-perasaan) untuk 

mencapai tujuan tertentu. Tindakan yang berhubungan dengan orang lain 

disebut tindakan sosial (social action). Suatu tindakan dianggap sebagai 

tindakan sosial apabila tindakan tersebut mempengaruhi atau dipengaruhi 

oleh orang lain. Max Weber mengartikan tindakan sosial sebagai tindakan 

manusia yang dapat mempengaruhi individu-individu lainya dalam 

masyarakat (Dhohiri, Taufiq Rahman 2003: 51-53).  

Menurut Max Weber, metode yang bisa dipergunakan untuk 

memahami arti-arti subjektif tindakan sosial adalah dengan verstehen. Weber 

menjelaskan verstehen adalah kemampuan untuk berempati atau kemampuan 



 

 
 

untuk menempatkan diri dalam kerangka berfikir orang lain yang 

berperilakunya mau dijelaskan dan situasi serta tujuan-tujuannya mau dilihat 

menurut perspektif itu.  Istilah ini tidak hanya sekedar merupakan intropeksi 

yang cuma bisa digunakan untuk memahami arti subjektif tindakan diri 

sendiri, bukan tindakan subjektif orang lain (Johnson dalam Narwoko 2004: 

18).     

Max Weber membedakan tindakan sosial kedalam empat jenis yaitu, 

Zwerk Rational (Raionalitas Instrumental), Werk Rational (Rasionalitas 

Nilai), Affectual Action (Tindakan yang Dipengaruhi Emosi) dan Tradisional 

Action (Tindakan karena Kebiasaan) (Dhohiri, Taufiq Rahman 2003: 51-53). 

Dalam penelitian ini jenis tindakan yang digunakan adalah tindakan 

sosial Zwerk Rational (Rasionalitas Instrumen) dan Tradisional Action 

(Tindakan karena kebiasaan). Tindakan rasional instrumental adalah tindakan 

yang diarahkan secara rasional untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Tindakan rasional instrumental dilaksanakan setelah melalui pertimbangan 

matang mengenai tujuan dan cara yang akan ditempuh untuk meraih tujuan 

tersebut. Tindakan tradisional merupakan tindakan yang tidak 

memperhitungkan pertimbangan rasional. Tindakan ini dilaksanakan 

berdasarkan pertimbangan kebiasaan dan adat istiadat (Dhohiri, Taufiq 

Rahman 2003:51-53). 

Apabila adat merariq tersebut dianalisis menggunakan tindakan 

rasional instrumental dan tindakan tradisional sebagai berikut: 



 

 
 

a. Merariq atau kawin lari yang dilakukan oleh enam pasangan yang 

diwawancarai dalam penelitian ini, melakukan perkawinan dengan adat 

merariq penuh dengan kesadaran, perencananan dan pertimbangan 

rasional baik itu dari laki-laki yang akan membawa lari calon istrinya 

maupun antara kedua belah pihak yakni laki-laki dan perempuan yang 

akan melakukan pelarian tersebut, atau yang didasarkan pada rasionalitas 

instrumental (Zwerk Rational). Tindakan rasional instrumental atau 

Zwerk Rational ini dikategorikan sebagai alat atau instrumen untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sangat diharapkan. Tujuan disini 

sama dengan faktor yang melatarbelakangi mereka melakukan 

perkawinan dengan cara merariq.  

b. Merariq yang dilakukan dengan berorientasi pada tindakan tradisional. 

Dalam hal ini calon mempelai laki-laki dan perempuan melakukan 

perkawinan dengan cara  merariq karena didasarkan pada suatu 

kebiasaan atau sudah umum dilakukan dan membudaya pada masyarakat 

serta dilakukan secara sadar dan penuh pertimbangan.  

2. Teori Perubahan Budaya 

Manusia dan kebudayaan adalah kesatuan yang tak terpisahkan. 

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan lepas dari masalah 

kebudayaan, karena kebudayaan itu sendiri adalah bagian dari kehidupan 

manusia. Pendukung kebudayaan adalah manusia itu sendiri. Sekalipun 

manusia itu mati, tetapi kebudayaan yang dimilikinya akan diwariskan 

kepada keturunannya, baik secara vertikal atau kepada anak cucu, 



 

 
 

maupun secara horizontal atau manusia yang satu dapat belajar dengan 

manusia yang lain melalui berbagai pengalaman ( Poerwanto 2000: 88). 

Kebudayaan merupakan seluruh sistem gagasan, tindakan, dan 

hasil karya manusia dalam rangka kehidupannya yang dijadikan milik 

diri manusia dengan cara belajar (Koentjaraningrat 1983:182), hal ini 

sesuai dengan pendapat Klunchon (dalam Poerwanto 2000:88) bahwa 

kebudayaan merupakan proses belajar dan bukan sesuatu yang 

diwariskan secara biologis. Oleh karenanya kebudayaan merupakan pola 

tingkah laku yang dipelajari dan disampaikan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya.  

Kebudayaan memiliki tiga wujud (Koentjaraningrat 1983:186-

187), yaitu:  

a. Wujud  kebudayaan sebagai suatu komplek dari ide-ide, gagasan,                                           

nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, dan sebagainya. 

b. Wujud kebudayaan sebagai suatu komplek aktivitas kelakuan yang 

berpola dari dalam masyarakat. 

c. Wujud kebuadayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. 

Suatu sistem dalam masyarakat harus tetap bertahan hidup. Oleh 

karena itu, sistem itu harus mau dan mampu menyesuaikan dengan 

perkembangan jaman. Dengan adanya proses penyesuaian itu, maka pasti 

akan ada perubahan dalam kehidupan. Perubahan adalah keadaan 

berubah, peralihan atau pertukaran. Di dunia ini tidak ada masyarakat 



 

 
 

yang berhenti perkembangannya. Setiap masyarakat pasti mengalami 

perubahan dan perkembangan betapapun kecilnya perubahan itu. 

Kebudayaan sebagai produk masyarakat tidaklah bersifat statis, 

tetapi akan selalu berubah. Tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh 

masuknya unsur budaya asing sekalipun, suatu kebudayaan dalam 

masyarakat tertentu pasti akan berubah dengan berlalunya waktu (Ihromi 

1999: 32). Lebih lanjut Ihromi mengatakan bahwa kebudayaan bersifat 

adaptif, karena kebudayaan itu melengkapi manusia dengan cara-cara 

penyesuaian diri pada kebutuhan-kebutuhan fisiologis dari badan mereka 

sendiri dan penyesuaian pada lingkungan yang bersifat fisik-geografis, 

maupun pada lingkungan sosialnya. 

Kebudayaan berkembang secara akumulatif dan semakin lama 

bertambah banyak serta kompleks. Menurut Poerwanto (2005: 89), agar 

suatu kebudayaan dapat merespon berbagai masalah kelangsungan hidup 

makhluk manusia dan tetap dipelajari oleh generasi berikutnya, serta 

tetap lestari, maka suatu kebudayaan harus mampu mengembangakan 

berbagai sarana yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan 

pokok para individu. Kebudayaan selalu berubah karena sifat dinamis 

yang dimilikinya, di mana setiap individu dan setiap generasi melakukan 

penyesuaian-penyesuaian dengan semua desain kebudayaan dalam 

kehidupan, sesuai kepribadian mereka dan sesuai dengan tuntutan 

jamannya. Tetapi perubahan bukanlah semata-mata berarti suatu 



 

 
 

kemajuan (progress), namun dapat pula berarti kemunduran dari bidang-

bidang kehidupan tertentu (Poerwanto 2005:95). 

Menurut Suparlan (2005:136), perubahan kebudayaan adalah 

perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama oleh para 

warga masyarakat yang bersangkutan, yang mencakup aturan-aturan atau 

norma yang digunakan sebagai pegangan dalam kehidupan warga 

masyarakat, nilai-nilai, teknologi, selera, dan rasa keindahan serta bahasa. 

Perubahan kebudayaan dapat berwujud penggantian unsur-unsur yang 

lama dengan unsur-unsur yang baru yang secara fungsiaonal dapat 

diterima oleh unsur-unsur yang lain, atau menghilangkan unsur-unsur 

yang lama tanpa mengganti dengan unsur-unsur yang baru, atau 

memadukan unsur-unsur yang baru ke dalam unsur-unsur yang lama 

(Joyomartono 1991:79). 

Perubahan kebudayaan merupakan cara hidup suatu masyarakat 

sebagai akibat dari perkembangan. Perkembangan kebudayaan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 1) faktor dari dalam; 

perkembangan dari masyarakat itu sendiri, misalnya dengan adanya 

penemuan baru, perubahan dalam struktur kependudukan, perubahan 

dalam lingkungan fisik. 2) faktor dari luar; perubahan sebagai kontak 

dengan masyarakat yang memiliki cara hidup yang berbeda, antara lain 

perkembangan sebagai difusi, perkembangan sebagai adanya akulturasi, 

perkembangan sebagai adanya asimilasi (Joyomartono 1991:5-6). 

 



 

 
 

E.    Kerangka Berfikir 

Kerangka berpikir memaparkan tentang dimensi kajian utama faktor–

faktor kunci, variabel-variabel dan hubungan antara dimensi–dimensi yang 

disusun dalam bentuk narasi atau grafis.  

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

Masyarakat Sasak pada umumnya mempunyai adat istiadat, sedangkan 

adat istiadat merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang menjadi faktor 

pendorong diselenggarakannya adat merariq. Pada masyarakat Sasak tidak 

hanya memiliki sistem perkawinan dengan adat merariq (kawin lari) saja 

akan tetapi sistem lamaran pun ada pada masyarakat Sasak. Akan tetapi yang 

menjadi fokus pada penelitian ini adalah adat merariq. Di dalam prosesi atau 

pelaksanaan adat merariq, perlu diketahui latar belakang yang menyebabkan 

mereka untuk menggunakan adat merariq dalam proses perkawinan yang 

Sistem perkawinan pada 
Masyarakat sasak  

    Lamaran atau  peminangan        Merariq 

Tindakan sosial: Latar 
belakang seseorang 
menggunakan adat 
merariq. 

Perubahan budaya: 
Perbedaan merariq pada 
kaum bangsawan dengan 
masyarakat biasa. 



 

 
 

mereka jalani. Dalam latar belakang sebagian besar masyarakat Sasak 

khususnya Sakra menggunakan cara pelarian bersama dalam proses 

perkawinannya merupakan suatu bentuk tindakan rasional instrumental di 

mana pasangan yang melakukan kawin lari ini dengan sadar, rencana dan 

pertimbangan yang matang untuk melakukan  lari bersama dalam proses 

perkawinan mereka. Hal itu juga termasuk dalam tindakan tradisional yang 

mana pelarian yang mereka lakukan karena didasarkan pada adat yang 

memang sudah ada di daerah  mereka. Selain alasan-alasan yang 

menyebabkan mereka melakukan kawin lari yang juga menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah perbedaan yang terjadi antara merariq yang 

dilakukan oleh kaum bangsawan dengan masyarakat biasa. Sehingga bisa 

diketahui seberapa besar pengaruh dari perkembangan zaman dan 

modernisasi dengan kebangsawanan yang ada pada masyarakat Sasak 

khususnya Sakra. 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

A.   Dasar Penelitian 

Dalam penelitian ini  dilakukan di desa Sakra yang mana masyarakat 

Sakra pada khususnya adalah orang-orang yang masih memegang teguh adat 

istiadat yang telah diturunkan oleh nenek moyang dulunya. Suatu penelitian 

yang memfokuskan penelitiannya pada suatu budaya atau adat yang dimiliki 

oleh suatu masyarakat, maka memerlukan suatu metode dalam penelitiannya 

agar penelitian tersebut berjalan dengan baik. Adapun  metode yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Di 

mana penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengawasi orang dalam 

lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka dan berusaha memahami 

bahasa dan tafsiran tentang dunia sekitarnya (Nasution 1988:5). Dengan 

demikian seseorang peneliti kualitatif, secara langsung dapat menyajikan 

hubungan antara peneliti dengan informan agar lebih peka.  

Penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus memfokuskan 

dirinya untuk mengetahui keumuman  dan kekhususan (particularities) dari 

objek studi yang menjadi sasaran penelitiannya. Namun hasil akhir yang 

ingin di peroleh adalah penjelasan tentang keunikan dari kasus yang 

ditekuninya. Keunikan kasus pada umumnya berkaitan dengan 1) hakikat 

dari kasus tersebut 2) latarbelakang histori 3) latarbelakang fisik 4) konteks 



 

 
 

kasus 5) kasus lain disekitar kasus yang dipelajari 6) informan atau pemberi 

informasi tentang keberadaan kasus tersebut (Salim 2001: 97). 

 

B.   Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Desa Sakra, Kecamatan 

Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Alasan 

pemilihan lokasi tersebut karena masyarakat di Desa Sakra masih memegang 

kuat adat merariq jika dibandingkan dengan masyarakat di desa lainnya, dan 

juga Sakra adalah daerah yang masih memiliki budaya yang asli di 

Kabupaten Lombok Timur.  

  

C.   Fokus Penelitian 

Penelitian ini terfokus pada adat kawin lari atau merariq pada 

masyarakat Sasak khususnya masyarakat di desa Sakra. Secara rinci fokus 

penelitian ini antara lain:  

1. Melihat alasan-alasan yang melatarbelakangi masyarakat Sakra 

melakukan merariq dikaitkan dengan teori tindakan sosial yakni tindakan 

rasional instrumental dan tindakan tradisional. 

2. Perbedaan antara merariq yang dilakukan oleh kaum bangsawan dengan 

masyarakat biasa di desa Sakra yang mana dikaji menggunakan teori 

perbubahan budaya. Namun pada penelitian ini juga akan melihat 

gambaran umum dari desa Sakra sebagai tempat penelitian. 

 



 

 
 

D.   Sumber Data Penelitian 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sebagai berikut: 

 1. Informan 

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi atau 

keterangan atau yang diperlukan oleh peneliti. Informan ini dipilih dari 

yang betul-betul dapat dipercaya dan mengetahui obyek yang diteliti 

(Koentjaraningrat 1991:130). Informan dalam penelitian ini antara lain: 

Bapak Lalu Intayang selaku sebagai kepala desa Sakra sekaligus menjadi 

pemangku adat di desa Sakra. Lalu merupakan gelar yang digunakan 

seorang bangsawan pria asal lapisan kedua. Gelar ini akan berubah 

menjadi mami’ jika pria tersebut mempunyai anak. Sedangkan seorang 

wanita bangsawan menggunakan gelar baiq. Berdasarkan keterangan dari 

Bapak Lalu Intayang ini diperoleh mengenai data monografi desa Sakra 

serta bagaimana adat merariq yang ada di Sakra, tahapan-tahapan dan 

prosesi dari merariq dan juga mengenai kebangsawan pada masyarakat 

Sakra. Selain itu yang menjadi informan adalah keenam pasangan yang 

melakukan merariq yaitu: 1.(Syofian dan Wiya), 2. (Andi dan Baiq Fitri), 

3. (Lalu Kertanah dan Baiq Nurhayati), 4 (Lalu Putrawangsa dan Baiq 

Nuning), 5. (Arifin dan Hidayati), 6 (Maulida dan Rezki). Dari enam 

pasangan di atas diperoleh data mengenai alasan-alasan yang 

melatarbelakangi mereka melakukan merariq.  

 

 



 

 
 

2.  Sumber Tertulis 

Data dalam penelitian ini selain  diperoleh dari informan, sebagai 

bahan tambahan diperoleh dari sumber tertulis, yaitu bersumber dari buku-

buku dan dokumen-dokumen tentang wilayah dan kependudukan Desa 

Sakra yang berupa buku monografi. Data yang diperoleh dari monografi 

desa antara lain mengenai gambaran umum desa, batas-batas desa, jumlah 

penduduk, tingkatan pendidikan penduduk, agama penduduk, dan sarana 

prasarana pendidikan dan peribadatan. Sumber lain adalah buku-buku dan 

majalah yang relevan dalam membantu penyelesaian masalah penelitian. 

Buku-buku yang dimaksud adalah buku-buku yang berkaitan dengan tema 

dari penelitian ini. 

3.  Foto 

Foto dalam penelitian ini digunakan sebagai sumber data karena foto 

dapat mengahasilkan data deskriptif. Foto dapat memberikan sedikit 

gambaran tentang peristiwa yang diamati dalam penelitian. Foto yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah foto-foto pada saat pelaksanaan 

prosesi merariq di desa Sakra. Foto-foto yang dihasilkan meliputi foto saat  

acara ijab Kabul, sorong serah aji karma dan acara nyongkolan. 

 

E.   Metode Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian perlu menggunakan metode pengumpulan        

data yang tepat. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh objektif. Metode 



 

 
 

pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

         1. Observasi (pengamatan) 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan 

terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran (Fathoni 2006:104). 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke 

lokasi penelitian. Pada saat observasi ini yang diamati adalah kehidupan 

sosial budaya dan pelaksanaan adat merariq pada masyarakat Sakra. Pada 

saat melakukan observasi juga dilakukan pencatatan data hasil 

pengamatan yang diperoleh dan dokumentasi. Hal ini bertujuan agar 

tidak lupa meskipun data yang diperoleh dari pengamatan ini berupa 

catatan dan foto. 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap. 

Tahap pertama adalah observasi ke desa Sakra untuk memastikan 

keberadaan pemangku adat yang sekaligus berperan sebagai kepala Desa. 

Dari observasi ini diperoleh data mengenai monografi desa Sakra. 

Observasi tahap kedua dilakukan pada tanggal  7 Februari 2009 di 

lokasi penelitian, yaitu di desa Sakra. Dari  observasi ini diperoleh foto 

nyongkolan yang dilakukan oleh pasangan Shopiyan-Wiya.  

Observasi selanjutnya dilakukan untuk mengamati kehidupan sosial 

masyarakat desa Sakra dan kondisi fisik desanya. Observasi ini sejauhnya 



 

 
 

mengamati tentang kegiatan keagamaan, kesenian dan kondisi sosial 

informan yang mayoritas beragama Islam.  

         2. Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan 

pertanyaan pada para responden atau informan (Subagyo 2006:39). 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan luwes, tidak formal 

dan penuh keakraban. Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan 

adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan cara menyiapkan 

beberapa pertanyaan sebagai pedoman tetapi bisa dimungkinkan juga 

adanya variasi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi di luar pedoman wawancara yang telah dibuat dengan tidak 

menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai. 

Sebelum melakukan wawancara dilakukan beberapa hal untk 

menunjang kelancaran dalam wawancara seperti: 1) menyiapkan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan, 2) 

menyiapkan perlengkapan wawancara seperti catatan-catatan, alat tulis, 

alat rekam dan kamera, 3) menyeleksi individu yang akan diwawancarai, 

yaitu dengan mencari informan yang benar-benar dapat dipercaya untuk 

menjawab pertanyaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan. 

Wawancara dalam penelitia ini menggunakan wawancara mendalam 

(deep interview). Wawancara dilakukan seperti percakapan biasa yang 



 

 
 

akrab namun secara mendalam. Artinya tidak hanya menuntut penjelasan 

atau keterangan panjang lengkap. 

Wawancara dilakukan dengan Kepala Desa Sakra. Dari wawancara 

ini diperoleh informasi mengenai monografi desa Sakra, tahapan-tahapan 

prosesi merariq,  bentuk stratifikasi sosial yang ada di Sakra, perbedaan 

merariq yang dilakukan oleh bangsawan dengan masyarakat biasa. 

 Wawancara juga dilakukan dengan enam pasangan yang melakukan 

merariq yaitu: 1. (Syofian dan Wiya), 2. (Andi dan Baiq Fitri), 3. (Lalu 

Kertanah dan Baiq Nurhayati), 4 (Lalu Putrawangsa dan Baiq Nuning), 5. 

(Arifin dan Hidayati), 6 (Maulida dan Rezki). Dari wawancara tersebut 

didapatkan informasi mengenai alasan-alasan yang melatarbelakangi 

mereka memilih perkawinan dengan cara lari bersama. 

Selain itu wawncara juga dilakukan dengan Ibu Maryam selaku 

orang tua dari Wiya dan Bapak Lalu Mahmud selaku orang tua Baiq 

Fitri. 

         3. Dokumentasi 

 Dokumentasi yaitu mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, traskrip, buku, surat kabar, majalah, legger, agenda dan 

sebagainya. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara 

mengambil suatu dokumen yang berkaitan dengan permasalahan, 

sehingga akan dapat menambah kesempurnaan dalam penelitin 

(Suharsimi 2002:231). Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara mengambil atau mengutip data yang ada dalam monografi 



 

 
 

desa Sakra. Dari monografi ini diperoleh data mengenai keadaan desa, 

penduduk, dan data lain yang menunjang kelengkapan data dalam 

penelitian ini. Selain itu, dokumentasi juga dilakukan melalui fotografi 

sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Fotografi digunakan untuk 

mendokumentasikan data yang dianggap perlu untuk diabadikan, 

sehingga ada bukti nyata yang dapat dilihat. Dalam hal ini dokumen 

penelitian berupa foto-foto. Foto-foto tersebut merupakan foto yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. 

 

F.   Validitas Data 

Validitas data merupakan faktor penting dalam penelitian, oleh karena 

itu perlu pemeriksaan data sebelum analisis dilakukan. Karena itu data yang 

berhasil dikumpulkan selama penelitian harus diusahakan kemantapan dan 

kebenarannya. Validitas data berguna terutama untuk menentukan valid atau 

tidaknya suatu data yang akan digunakan sebagai sumber penelitian. 

Keabsahan data dalam penelitian ini diperoleh melalui trianggulasi. Teknik 

trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan kebenaran suatu data dengan 

cara membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain pada 

berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan, dan sering 

dengan menggunakan metode yang berlainan (Nasution 2003:115). 

Trianggulasi bukan sekedar mentes kebenaran data dan bukan untuk 

mengumpulkan berbagai ragam data, melainkan juga suatu usaha untuk 

melihat dengan lebih tajam hubungan antara berbagai data agar mencegah 



 

 
 

kesalahan dalam analisis data. Selain itu dalam trianggulasi dapat ditemukan 

perbedaan informasi yang justru dapat merangsang pemikiran yang lebih 

mendalam.  

Dari adanya hasil pembandingan tersebut kita dapat mengetahui adanya 

alasan-alasan terjadinya perbedaan tersebut. Artinya membandingkan hasil 

wawancara dalam prosesi adat merariq di Desa Sakra Kecamatan Sakra 

Kabupaten Lombok Timur dan melakukan pengamatan kembali terhadap 

sumber data, maksudnya peneliti  meninjau kembali apabila ada data 

kekurangan dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan tujuan data yang 

diperoleh benar-benar valid. 

 

G.    Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan atau verifikasi data. 

1. Pengumpulan data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui 

pelaksanaan adat merariq dan keadaan sosial masyarakat Sakra. 

Wawancara dilakukan dengan informan  yakni bapak Lalu Intayang 

sebagai kepala desa sekaligus pemangku adat desa Sakra dan kedua 

mempelai yang melakukan merariq. Wawancara juga dilakukan dengan 

informan yang dapat memberikan data penunjang dalam penelitan ini. 

 



 

 
 

2. Reduksi Data  

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasikan (Miles 

1992:16). Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan  untuk 

menyederhanakan hasil wawancara yang diperoleh agar mudah untuk 

menarik kesimpulan. Reduksi data dilakukan pada hasil wawancara yang 

tidak terkait dengan fokus penelitian atau hanya sebatas pengembangan 

dari wawancara agar terkesan tidak kaku. Selain itu, reduksi juga 

dilakukan terhadap hasil observasi dan data monografi yang tidak 

berhubungan dengan penelitian. Setelah diseleksi dibuat uraian singkat 

agar mempermudah penarikan kesimpulan. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data dimaksudkan untuk menggabungkan informasi 

tentang pelaksanaan adat merariq yang dilakukan oleh masyarakat serta 

alasan-alasan yang melatarbelakangi mereka sehingga dapat ditarik suatu 

kesimpulan dengan benar. Data yang telah digolongkan diatas kemudian 

disajikan dalam bentuk teks yang diperluas atau dijelaskan ke dalam 

uraian-uraian naratif berdasarkan sistematikanya, agar dapat ditarik 

kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian. 

 

 



 

 
 

4. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi  

Setelah data direduksi dan disajikan maka dari data-data yang ada 

tersebut dapat ditarik kesimpulan. Verifikasi ini dapat dilakukan melalui 

pemikiran kembali mengenai apa yang terlintas dan meninjau ulang 

catatan-catatan lapangan dengan data yang telah disajikan. Untuk 

memperoleh data yang kurang lengkap peneliti mencari data tambahan 

dengan mengadakan wawancara ulang serta dengan mencari data-data 

tertulis melalui studi pustaka. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh 

dan penafsiran data memiliki validitas. 

Alur dari proses analisis data adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

                               Bagan 3.1 Komponen-komponen analisis data: model 

interaktif (Miles dan Huberam 1992:20) 

Dari gambar skema di atas jika diterapkan dalam penelitian ini berarti 

data terlebih dulu dikumpulkan dari informan tentang alasan mengapa 

masyarakat Sasak khususnya di desa Sakra melakukan adat merariq atau 

  Pengumpulan Data 

  Reduksi Data 

Penyajian Data 

Penarikan Kesimpulan 
atau Verifikasi 



 

 
 

kawin lari, serta perbedaan antara merariq yang dilakukan oleh kaum 

bangsawan dengan merariq yang dilakukan oleh masyarakat biasa. 

Setelah itu dilanjutkan oleh proses menyeleksi data dalam hal ini 

dilakukan penyederhanaan keterangan yang sudah didapatkan di lapangan. 

Kemudian dikelompokkan secara terpisah antara data mengenai alasan-

alasan dilakukannya merariq oleh masyarakat Sasak dan perbedaan antara 

merariq antara kaum bangsawan dengan masyarakat biasa. Setelah proses 

pengelompokan data, kemudian data disajikan secara rapi dan tersusun 

sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan.  

Pada suatu penelitian awalnya mengumpulkan suatu data dari informan 

yang diteliti yakni mengenai adat merariq yang masyarakat Sakra  lakukan 

dan lestarikan sampai sekarang ini serta data mengenai strata sosial yang 

terdapat pada masyarakat Sakra, yang mana strata sosial pada masyarakat 

Sakra masih digunakan walaupun pada masa sekarang sudah terkikis oleh 

tinkatan pendidikan dan pekerjaan seorang. 

Setelah itu data terkumpul maka dilanjutkan dengan menyeleksi data, 

dalam hal ini dilakukan penyederhanaan data yang didapatkan di lapangan. 

Kemudian dikelompokkan secara terpisah antara data mengenai alasan-

alasan yang melatarbelakangi mereka untuk merariq dan perbedaan antara 

merariq yang dilakukan oleh para bangsawan dengan masyarakat biasa, data 

monografi desa dan sebagainya. Setelah itu  data disajikan dalam bentuk 

tulisan secara rapi dan tersusun sistematis sehingga dapat ditarik sebuah 

kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.    
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Gambaran Umum  

a . Kondisi Geografis Desa Sakra 

     Secara administrasi Desa Sakra merupakan salah satu desa yang 

berada di wilayah Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Desa 

Sakra berjarak 150 m dari pusat Kecamatan Sakra, 8 km dari Kabupaten 

Lombok Timur dan 60 km dari ibu kota propinsi. Luas wilayah desa 

Sakra 11.238.177  m2. Desa Sakra di sebelah utara berbatasan dengan 

desa Semaya  Kecamatan Sikur dan, sebelah selatan berbatasan dengan 

desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat, sebelah timur berbatasan 

dengan desa Montong Tangi dan Rumbuk, dan sebelah barat berbatasan 

dengan desa Suwangi Kecamatan Sakra.  

b.  Kondisi Demografis 

     Penduduk desa Sakra berjumla 21.670 jiwa, terdiri dari 10.616   

penduduk laki-laki dan 11.054 penduduk perempuan dengan jumlah KK 

sebanyak 5286 KK. Mata pencaharian pendududuk desa Sakra terdiri 

dari petani berjumlah 2794 orang, buruh tani 2776 orang, pedagang 

1595 orang, PNS/TNI/Polri berjumlah 473 orang, montir/sopir 264 

orang, karyawan swasta 157 orang, pengerajin 570 orang dan guru 512 

orang. 



 

 
 

c . Keagamaan 

        Masyarakat desa Sakra mayoritas memeluk agama Islam, selain itu 

ada juga yang beragama Hindu. Desa Sakra sendiri mempunyai 18 

masjid dan 59 musholla. Masjid dan musholla merupakan pusat 

kegiatan untuk pelaksanaan ibadah sehari-hari masyarakat desa Sakra, 

dan juga sebagai sarana kegitan pengajian, belajar agama dan sebagai 

tempat untuk melaksanakan musyawarah baik dari kalangan remaja 

maupun masyarakat setempat. 

        Selain adanya masjid dan musholla terdapat pula sarana pendidikan 

agama Islam yang lainnya di desa Sakra yaitu TPQ (Taman Pendidikan 

Al-Quran).  TPQ yang ada di desa Sakra berjumlah 64 buah, yang 

semuanya itu digunakan oleh masyarakat Sakra terutama anak-anak dan 

remaja sebagai sarana kegiatan belajar tambahan  khususnya belajar 

agama seperti: mengaji, belajar tajwid, fiqih, bahasa arab. TPQ 

melaksanakan kegiatan belajarnya setelah shalat ashar atau sekitar pukul 

empat sore.  

        Kegiatan keagamaan yang ada di desa Sakra tidak hanya terbatas 

pada kegiatan shalat berjamaah di masjid atau musholla saja, tapi 

meliputi banyak kegiatan seperti peringatan Maulud Nabi Besar 

Muhammad SAW, Isra’ Mikraj, banjar kematian, yasinan, dan hiziban. 

Peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW dan Isra’ Mikraj rutin 

dilakukan setahun sekali. Kegiatan banjar kematian adalah kegiatan 

membaca yasin bersama, yang diadakan satu hari sampai kesembilan 



 

 
 

hari, empat puluh hari, seratus dan seribu hari. Pelaksanaannya 

dilakukan oleh kelompok-kelompok yang sudah dibentuk sendiri oleh 

warga Sakra dan kegiatannya diadakan setelah selesai shalat magrib 

(wawancara dengan Bapak Lalu Intayang, 3 Februari 2009).   

d. Tingkat Pendidikan 

 Masyarakat Sakra sebagian besar berpendidikan SD, yaitu 6.915 

orang, SLTP 4.175 orang, SLTA 3.486 orang, Perguruan Tinggi 1.776 

orang, belum sekolah 2.181 orang, tidak tamat SD yaitu sebanyak 3.060 

orang dan yang buta aksara sebanyak 77 orang. Untuk lebih jelasnya 

lihat tabel di bawah ini: 

Tabel 4.1 

Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Jumlah (jiwa) Persentase 
(%) 

Belum Sekolah 2181 10,06 
Tidak Tamat SD 3060 14,12 
Tamat SD 6915 31,91 
Tamat SLTP 4175 19,27 
Tamat SLTA 3486 16,09 
Tamat PT 1776 8,20 
Buta Aksara 77 0,36 
Total  21670 100,00 

                      Sumber: Monografi Desa Tahun 2006 

 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat pendidikan 

masyarakat Desa Sakra masih rendah. Hal ini terbukti dari banyaknya 

jumlah tamatan SD, tidak tamat SD  dan masih ada yang buta aksara. 

e . Kesenian 



 

 
 

 Masyarakat Sakra merupakan masyarakat yang masih memegang 

teguh budaya, adat istiadat  dan kesenian di daerahnya. Kesenian yang 

berkembang saat ini adalah seni musik gendang beleq (gendang besar), 

cilokak dan qasidah. Gendang beleq (gendang besar) adalah  sejenis 

seni musik yang  dimainkan oleh laki-laki yang digunakan untuk 

mengiringi upacara perkawinan biasanya pada saat nyongkolan dan di 

acara nyongkolan gendang beleq memiliki fungsi sebagai pemanggil 

masa,  sedangkan pada zaman dulu gendang beleq ini dimainkan pada 

acara pesta kerajaan. Seni musik gendang beleq berkembang di 

kalangan generasi muda. Beberapa nama kelompok gendang beleq yang 

ada di Sakra antara lain: mangin saper, jaya bakti, rau beleq, prapen, 

dewe some, majapahit, ukir mendur, sari temu dan lainnya. Biasanya 

gendang beleq beranggotakan 50 sampai 60 orang setiap kelompok.   

                  

                 Gambar 4.1 Salah satu pertujukan gendang beleq 2009 
                                     (dokumentasi Jamal) 



 

 
 

 Selain kesenian gendang beleq (gendang besar) ada juga cilokak 

yang merupakan seni musik daerah yang terdiri dari bermacam-macam 

alat  yakni alat petik, gambus, biola, suling, pereret, gendang dan rincik 

dan juga ada dua orang penyanyi laki-laki dan perempuan yang 

mengiringinya. Kesenian ini biasanya ada jika ada yang mendatangkan 

saja, seperti orang yang memiliki hajatan baik itu saat upacara 

perkawinan seperti halnya gendang beleq. Nama-nama kelompok 

cilokak yang ada di Sakra antara lain: satria majapahit, mule jati, dewe 

mas panji, dan perdama group, di mana cilokak biasanya beranggotaka 

15-20 orang.  

        Selain gendang beleq dan cilokak ada juga kesenian yang 

bernafaskan Islam yaitu qasidah. Qasidah merupakan seni musik 

berupa nyanyi-nyanyian yang bernafaskan Islami. Ada beberapa 

kelompok qasidah yang terdapat di  Sakra antara lain: dasan baru, nurul 

inayah, darul falah, raudatul jannah, hidayatun nasah dan biasanya 

kelompok qasidah ini beranggotakan 15 sampai 25 orang. Dan biasanya 

dimainkan oleh para wanita  pada saat acara-acara Islami seperti 

Maulud Nabi, Isra’ Mikraj dan lainnya. 

 

2. Alasan  yang Melatarbelakangi Masyarakat Sakra  Merariq. 

Seperti yang diketahui bahwa perkawinan di Lombok Timur terbagi 

menjadi dua 1) dengan meminang atau soloh atau belakoq, 2) dengan cara 

merariq atau melarikan si gadis. Akan tetapi  perkawinan yang paling 



 

 
 

dominan digunakan oleh masyarakat Sasak adalah dengan merariq atau 

melarikan gadis yang akan dinikahinya.  

 Pemangku adat adalah seseorang yang memegang suatu peranan 

dalam hal yang berkaitan dengan adat yang ada di daerahnya dan dia 

mengerti tentang adat istiadat yang ada di daerahnya tersebut dan juga 

sebagai penengah dalam masalah yang timbul dengan adat.  

 Merariq adalah suatu adat dalam sebuah perkawinan yang dimiliki 

oleh masyarakat Sasak dan sudah menjadi identitas mereka. Adapun 

alasan-alasan yang melatarbelakangi keenam pasangan ini melakukan 

pelarian bersama dalam proses perkawinannya antara lain: 

1. Karena merariq merupakan suatu adat, kebiasaan yang memang sudah 

ada dan terjadi dimasyarakat, yakni pasangan Lalu Kertanah-Baiq 

Nurhayati, pasangan Lalu Putrawangsa-Baiq Nuning. Sebagaimana 

diungkapkan oleh Lalu Kertanah: 

“Sik tiang nikah, tiang pelaik-ang calon seninek tiang, 
sengek sine  wah jari adat endah wah membudaye lek tene, 
timekne arak dengan sik ngeang cere belakok, laguk luek an 
dengan melariang dedere sik te cinte. Lamun te melariang 
dedere sik gente nikahin ino nunjuang keberanian dengan 
meme”  
“Pada saat menikah saya melarikan calon istri saya karena 
itu memang sudah menjadi  adat dan membudaya di sini, 
walaupun ada juga sebagian orang mengunakan cara 
meminang, namun lebih banyak yang melarikan gadis yang 
dicintainya. Dengan melarikan gadis yang akan kita nikahi 
akan lebih menunjukkan keberanian seorang laki-laki” 
(wawancara dengan Bapak Lalu Kertanah 5 Februari2009).   

 
 

Hal yang serupa diungkapkan oleh pasangan Lalu Putrawangsa-Baiq 

Nuning bahwa mereka menikah dengan cara melakukan pelarian berdua 



 

 
 

karena itu adalah sebuah tradisi atau adat yang memang sudah ada dan 

harus dilestarikan keberadaannya, pelarian yang mereka lakukan ternyata 

atas seizing dari orang tua. 

 “Sebenarne pernikahan tiang bou te sebut perjodohan, 
sengek dengan toek komi sejek ngenalang komi. Tiang 
bareng sememek tiang mosi arak iketan keluarga. Dengan 
toek melene tiang merariq bareng dengan sik pede status 
sosialne sik tiang. Komi pede-pede lekan golongan 
bangsawan jorine dengan toek setuju. Komi bekemele’an 
setaon terus merariq. Tiang te pelariang, waktu ino dengan 
toek tiang wah taok akan rencene pelarian komi loguk ejek-
ejek iye ndek taok” 
“Sebenarnya pernikahan saya bisa dibilang perjodohan, 
karena saya menikah atas perkenalan yang sengaja diatur 
oleh orang tua kita berdua. Saya dan suami masih memiliki 
hubungan keluarga. Orang tua saya menginginkan saya 
menikah  dengan orang yang memiliki status sosial yang 
sama  begitupun dengan orang tuanya. Karena kami adalah 
sama-sama dari golongan bangsawan. Kami berpacaran 
selama satu tahun dan akhirnya memutuskan untuk menikah. 
Saya pun di bawa lari, dan pelarian ini diketahui oleh kedua 
orang tua saya tapi mereka pura-pura tidak mengetahuinya” 
(wawancara dengan Baiq Nuning 5 Februari 2009). 
 

Dari pernyataan di atas kita bisa melilhat bahwa nilai-nilai budaya 

yang  ada dalam  masyarakat masih dijalankan sebagaimana mestinya dan 

dijadikan sebuah identitas bagi mereka, walaupun ditengah medernitas 

yang begitu pesat. 

2. Pasangan yang lainnya memilih cara perkawinan dengan merariq 

karena alasan ketidak setujuan orang tua mereka baik itu orang tua dari 

pihak laki-laki maupun perempuan. 

Lain halnya dengan Wiya yang menyatakan bahwa dia melakukan 

pelarian bersama dengan Shopiyan karena orang tuanya dan keluarga 

menginginkan dia menikah dengan seseorang yang telah dipilihkan 



 

 
 

untuknya, padahal dia tidak suka dengan calon yang dipilihkannya 

tersebut. 

“Sebenarne dengan toek ndek ape ndek setuju sik hubungan 
tiang bareng kemele’ang tiang, loguk saat ino dengan toek 
tiang ndek ne taok amun tiang wah beduwe kemele’an. 
Selun-selun wah pilennang ne ite calon. Sengek  jegek 
perasaan dengan toek, tiang aok ang loguk cume kenalan 
bareng bebaturan doang. Dengan toek maran ite jalanin 
hubungan wah serius padahal ite jarang bedoit. Selun-selun 
mele ne dateng keluarga ne. Denger berite ino, tiang bedek 
kemel’an tiang trus komi mutusang berori merariq” 
“Sebenarnya orang tua bukanya tidak menyetujui hubungan 
saya dengan suami saya, akan tetapi saat itu orang tua dan 
keluarga belum mengetahui kalau saya sudah memiliki 
seorang pacar. Tiba-tiba keluarga memilihkan calon untuk 
saya, karena untuk menjaga perasaan orang tua, saya 
mengiyakan tapi hanya sebatas kenalan dan hanya berteman 
saja. Orang tua mengira kita menjalininya dengan serius 
padahal kita jarang bertemu. Tiba-tiba saja orang tuanya 
mau datang. Mendengar hal itu saya memberitahukannya 
pada pacar saya dan kita memutuskan untuk kawin lari”  
(wawancara dengan Wiya 9 Februari 2009).   

 
 

Selain  wawancara dengan Wiya penulis juga mendapatkan 

keterangan dari  Ibu Maryam selaku orang tua Wiya: 

 “Sebage dengan toek melen te anak sino mouk sememek 
dengan sik bagus, loguk epe engkat te le Wiya endek ne ulek 
bebedek lamun endek ne setuju bareng dengan sik te 
pilenang, jori paran te iye setuju. Selun-selun ne lalo berori 
bareng kemele’an ne” 
“Sebagai orang tua  mengingingkan anaknya agar 
mendapatkan seorang yang baik untuk mendampingi 
hidupnya, namun apa dikata Wiya itu tidak memberitahukan 
kalau dia tidak setuju dengan apa yang dipilihkan, jadi 
keluarga menganggap dia setuju. Tiba-tiba saja dia lari 
dengan pacarnya.” (Wawancara dengan Ibu Maryam 9 
Februari 2009).  

 



 

 
 

Sama halnya yang terjadi antara Baiq Fitri dengan Andi yang mana 

mereka melakukan pelarian karena  ketidaksetujuan orang tua Fitri yakni 

Bapak Lalu Mahmud karena Andi adalah seorang yang tidak sederajat 

dengan dirinya. 

 “Dengan toek tiang terutema mami’ nentang pernikahan 
ine, gara-gara tiang lekan golongan bangsawan loguk 
sememek tiang dengan biese. Mami’ melene tiang merariq 
bareng dengan sik sederajat. Sengek endek ne setuju, 
sememek tiang nenek tiang berari. Mami’ endek ne mele jori 
wali nikah tiang, terpaksa sik jori wali paman tiang.   
“Orang tua saya terutama Mami’ menentang pernikahan ini 
hanya karena alasan bahwa saya adalah seorang dari 
golongan bangsawan dan Andi adalah masyarakat biasa, 
mami’ menginginkan pernikahan dengan seorang dari derajat 
yang sama. Karena ketidak setujuan dari mami’ suami saya 
mengajak untuk kawin lari. Dan mami’ tidak mau menjadi 
wali saat pernikahan kita, dan digantikan oleh paman” 
(wawancara dengan Baiq Fitri 10 Februari 2009). 

 
 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Lalu Mahmud menyatakan: 

 “Tiang sanget mengharep anak-anak tiang nikah bareng 
dengan sik sederajat, sengek lamun ne nikah bareng dengan 
sik endek sederajat kebangsawananne ilang, nurut sememek 
ne. peristiwe ine miek ilek keluarga. Loguk wak kedung, epe 
engkat te ampok. Sang ine miek iye bahagie” 
“Saya sebagai orang tua sangat mengharapkan agar anak-
anak saya menikah dengan seorang yang derajatnya paling 
tidak sama dengan dia, ini karena jika dia menikah dengan 
orang yang tidak sederajat maka kebangsawanannya akan 
turun mengikuti suaminya dan ini akan memalukan bagi 
keluarga. Tapi sudah terlanjur apa mau dikata. Mingkin ini 
yang membuat dia bahagia”(wawancara dengan Bapak Lalu 
Mahmud). 

 
Sebenarnya masyarakat Sasak selalu menghindari terjadinya 

perkawinan dengan orang yang lebih tinggi jabatanya atau tingkat 

kebangsawanannya. Karena mereka menyadari bahwa perkawinan dengan 



 

 
 

orang yang jauh lebih tinggi kedudukannya hanya akan merendahkan arti 

keluarganya. Mereka beranggapan bila suami atau istri jauh lebih tinggi 

status sosialnya, keluarga dari istri atau suaminya akan malu datang ke 

tempatnya dengan demikian perkawinan tersebut hanya akan mengucilkan 

dari sanak keluarga dan jika status lebih rendah akan enggan memberikan 

bantuannya pada keluarga. Pepatah mengatakan “pedoq pada pedeq” 

artinya jika saudara miskin kawinlah dengan orang yang setarap dengan 

saudara. 

3. Karena ada suatu paksaan dari pihak laki-laki. Hal ini diceritakan oleh 

Arifin yang menyatakan bahwa dia melarikan Hidayati karena Hidayati 

belum siap dan menolak untuk menikah. 

“Waktu ino komi wah bekemele’an setaon setenge. Wah tian 
nenek iye merariq loguk endek ne mele karene alas an mosi 
kuliah. Yati embeng tiang waktu seleme due taon sampe ne 
lulus kuliah. Loguk dalem waktu lima bulan lekan perjanjian 
komi, tiang melariang iye. Malem ino tiang nenek iye aneng 
balen batur tiang, sekitar  jam 10 kelem tiang nenek iye ulek, 
dalem kesempatan ino tiang jouk iye nyebo’ lek balen 
keluarga tiang” 
“Waktu itu kita sudah berpacaran selama satu setengah 
tahun. Saya mengajak dia untuk menikah, namun dia 
menolak karena alasan masih kuliah. Dia memberi waktu 
selama dua tahun sampai dia selesai kuliah. Akan tetapi 
dalam waktu lima bulan saya sudah membawanya lari,  
malam itu saya meminta dia untuk menemani saya pergi ke 
rumah salah satu teman saya, kira-kira jam 10 malam saya 
mengajak dia untuk pulang, dalam kesempatan  itulah saya 
membawanya sembunyi di rumah kerabat saya”  
(wawancara dengan Arifin 10 Februari 2009).  

 
 
Adapun tanggapan dari Hidayati mengatakan: 

“Saat ino endek ne erek dalem pikiran tiang, lamun ne gen 
melariang tiang, soal ne perjanjian komi kori due taon 



 

 
 

ampok komi merariq. Loguk kelem sik komi uleq lekan bale 
batur ne, kenan tiang langseng ne anterang tiang ulek loguk 
jouq ne tiang aneng bale dengan sik endek tiang kenal, 
ternyete ino bale keluarge ne, nyampek lek bale ino ampok 
ne bebedek lek tiang amun iye mele merariq. Tiang kejut 
denger engkat ne, awal ne endek tiang mele loguk ne galang 
ngeroyu tiang, pihak keluarge ne endah milu ngeroyu tiang 
agen tiang mele merariq”.  
“Saat itu tidak ada dalam pikiran saya kalau akan di larikan, 
soalnya perjanjian kita tinggal dua tahun baru kami menikah. 
Tapi malam itu waktu kami pulang dari rumah temannya, 
saya kira akan di antar langsung ke rumah, tapi saya dibawa 
ke  rumah orang yang saya tidak kenal dan itu ternyata 
rumah salah satu keluarganya, sampai disana baru saya 
diberitahu kalau dia ingin menikah. Saya kaget mendengar 
kata yang diucapkan, awalnya saya tidak mau tapi dia terus 
merayu saya, pihak keluarganya juga ikut membujuk saya 
agar saya mau menikah” (wawancara dengan Hidayati 10 
Februari 2009).  

 
Begitu juga dengan pasangan Maulida dan Riski, yang mana Riski 

membawa lari istrinya tanpa adanya suatu pemberitahuan atau  

kesepakatan antara Riski dengan Maulida, ini semua keputusan yang 

diambil oleh Riski karena adanya suatu ketakutan jika Maulida akan 

diambil oleh orang lain. Untuk itu dia nekat membawa lari Maulida. 

 “Awal ne tiang nenek iye lalo jalan-jalan, waktu ino tiang 
tetuk nenek iye lalo jalan-jalan, sik komi jalan-jalan ino 
tiang bebedek lamun tiang nenek iye merariq. Saat ino 
kenan tiang endek ne mele sengek tiang nenek iye mendadak 
ternyete iye setuju langseng so jouk tiang ye nyebok lek bale 
keluarge tiang. 
“Awalnya saya mengajak dia pergi jalan-jalan, memang saya 
benar mengajak dia jalan-jalan, saat kami dalam perjalanan 
itu saya mengajak dia untuk menikah. Saat itu saya kira dia 
tidak mau karena ajakan ini mendadak sekali, tapi ternyata 
dia setuju dan saya langsung membawanya bersembunyi di 
rumah kerabat saya” (wawancara dengan Riski 12 Februari 
2009).      
 
 



 

 
 

Dari pemaparan latar belakang di atas kita bisa melihat bahwa apa 

yang mereka lakukan adalah suatu bentuk tindakan yang tergolong ke 

dalam tindakan sosial. Suatu tindakan dianggap sebagai tindakan sosial 

apabila tindakan tersebut mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain. 

Tindakan sosial itu sendiri adalah tindakan manusia yang dapat 

mempengaruhi individu-individu lainnya dalam masyarakat. Tindakan 

sosial dibedakan ke dalam empat jenis tindakan yaitu, Rasionalitas 

Instrumental, Rasionalitas Nilai, Tindakan Afektif dan Tindakan 

Tradisional (Dhohiri, Taufiq Rahman 2003: 51-53). 

 Adapun dalam menganalisis ketiga alasan-alasan yang 

melatarbelangi keenam pasangan itu untuk melakukan perkawinan dengan 

cara merariq digunakan jenis tindakan sosial rasionalitas instrumental dan 

tindakan tradisioanal. 

Untuk melakukan merariq perlu pemikiran yang matang antara kedua 

pihak yaitu laki-laki dan perempuan, bagaimana langkah-langkah yang 

mereka ambil agar orang tua tidak merasa curiga dengan rencana pelarian 

mereka, dan harus adanya kesepakatan sehingga bisa terwujud prosesi 

merariq walaupun ada beberapa pasangan yang mana keputusan merariq 

hanya diambil oleh pihak laki-laki saja. Dalam hal ini merariq dijadikan 

sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu misalnya saja merariq yang 

dilakukan karena alasan orang tua tidak merestui hubungan yang mereka 

bina baik itu karena perbedaan status yang mereka miliki, karena adanya 

suatu paksaan dari orang tua untuk menikah dengan orang yang tidak 



 

 
 

dicintai. Sehingga mereka memilih cara lari bersama untuk mencapai 

tujuan tersebut.  Seperti yang dilakukan oleh pasangan Shopian-Wiya dan 

Andi-Baiq Komala yang mana melakukan merariq karena adanya 

tentangan dari orang tua mereka sehingga diambillah cara merariq sebagai 

jalan keluar dari masalah mereka. Tindakan untuk lari bersama yang 

dilakukan sebenarnya dilakukan karena adanya suatu pertentangan yang 

didapat dari orang tua mereka sehingga mereka dengan berani untuk 

mengambil keputusan untuk lari bersama.   

Adat merariq ini juga bisa di kategorikan pada tindakan rasional yang 

tradisional karena merariq adalah suatu kebiasaan yang sudah turun 

temurun dilakukan oleh masyarakat Sasak khususnya Sakra dan dijadikan 

sebagai budaya bersama. Selain itu juga dengan merariq   

Adat merariq yang dilakukan oleh masyarakat Sakra umumnya 

merupakan suatu tradisi yang sudah ada karena dengan dia membawa lari 

gadis dari pengawasan orang tuanya berarti menandakan mereka berdua 

telah mampu memegang tanggung jawab untuk mandiri menjalankan 

kehidupan bersama. Makna lainya adalah orang tua laki-laki berarti berari 

sudah berang maksudnya siap mengambil resiko atas perbuatan anak laki-

lakinya. Dan dilakukan dengan pertimbangan yang matang baik dari kedua 

belah pihak maupun dari pihak laki-laki yang ingin melarikan gadis yang 

dia cintai. Bahwa ini dapat dikategorikan dalam tindakan tradisional 

karena mereka melakukan merariq karena memang sudah menjadi adat 

dan tradisi yang  sudah turun temurun ada di desa Sakra. Di mana bila 



 

 
 

anak perempuan mereka diminta dengan terus terang, orang tua 

perempuan akan tersinggung karena anak perempuannya disamakan 

dengan benda atau barang lainya.  Dan disini dapat dilihat bahwa adat 

merariq yang dilakukan oleh beberapa pasangan tersebut ada yang tanpa 

sepengetahuan maupun ada yang  memang diketahui oleh orang tuanya 

akan tetapi hal itu dibiarkan saja, atau malah ada orang tua yang menjadi 

dalang pelarian yang dilakukan oleh anaknya. Dan ada rasa kebanggaan 

tersendiri bagi orang tua yang anaknya dibawa lari oleh seorang pemuda. 

Merariq dengan pelarian diri terkesan menjadi sebentuk pilihan 

dalam sikap yang menggunakan legalitas adat sebagai instrument pencapai 

keinginan. Karena pilihan yang lain seperti perkawinan dengan meminang 

atau belako’ terkadang cukup memberatkan dan membutuhkan modal dan 

kesiapan psikologis yang harus ditanggung oleh calon mempelai laki-laki. 

Kemungkinan lamaran ditolak dan tidak disetujui oleh wali perempuan 

karena perbedaan status sosial, syarat-syarat persetujuan dan lainnya yang 

harus dipenuhi oleh pelamar tidak kalah sering terasa memberatkan pihak 

laki-laki, maka lari bersama menjadi pilihan tepat bagi satu pasangan. Di 

samping mudah dalam penyelesaian masalah-masalah dalam proses 

perkawinan, juga mempermudah persetujuan wali, karena dalam adat 

perkawinan Sasak bila dua pasangan sudah melarikan diri akan menjadi 

keharusan bagi pihak wali perempuan untuk menyetujuinya. Bila tidak 

maka akan menjadi aib bagi keluarga yang dikesankan menyalahi adat. 



 

 
 

Dari pendapat-pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam praktik merariq didapatkan beberapa kemudahan dalam 

pelaksanaan keinginan untuk mempersunting seorang gadis Sasak. Hanya 

dengan sedikit keberanian dan kenekatan, seseorang pemuda Sasak dapat 

melarikan diri bersama seorang gadis yang dicintai dan diinginkan sebagai 

teman dan pendamping hidupnya. Pilihan perkawinan dengan memaling 

(lari bersama) sangat tidak berisiko untuk tidak direstui oleh orang tua dari 

pihak perempuan. Berbeda dengan perkawinan dengan pinangan yang 

kadang-kadang secara terus terang orang tua perempuan tidak 

mengizinkan perkawinan tersebut. Dan juga pada perkawinan dengan 

peninangan atau lamaran biasanya keluarga dari pihak perempuan akan 

meminta barang apapun itu dan pihak laki-laki harus bisa memenuhinya 

atau dalam bahasa Sasak disebut begantiran. 

Pada pelaksanan perkawinan dengan merariq atau memaling, pihak 

wali perempuan sepertinya tidak memiliki kekuasaan penuh untuk 

menentukan kebolehan perkawinan putrinya, hal ini dikarenakan oleh 

kesan dan pesan adat yang kental atas kerestuan wali perempuan. Bila 

perkawinan dengan merariq dan setelah lari bersama (memaling), wali 

perempuan tidak menyetujui perkawinan terebut, maka akan menjadi aib 

bagi seluruh keluarga perempuan, apabila jika karena tidak adanya 

persetujuan wali itu perempuan yang dilarikan dikembalikan oleh pihak 

laki-laki. Dan juga adanya mitos-mitos yang menyebutkan jikalau anak 

perempuan yang dilarikan dikembalikan maka akan menjadi perawan tua. 



 

 
 

Namun pelaksanaan merariq ini takutnya akan disalah gunakan oleh 

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 

 

3. Proses dan Tahap-Tahap Pelaksananan Merariq. 

Adat perkawinan pada masyarakat  Sasak khususnya Lombok Timur 

dikaitkan dengan adat Sorong serah aji karma. Seorang pemuda (terune) 

dapat memperoleh seorang istri berdasarkan adat dengan dua cara yaitu: 1) 

dengan soloh (meminang kepada keluarga si gadis dedere), 2) dengan cara 

merariq (melarikan si gadis).  

Upacara perkawinan Lombok Timur sering dikaitkan dengan upacara 

adat perkawinan sorang serah aji karma yang merupakan salah satu tradisi 

yang ada sejak zaman dahulu dan telah melekat dengan kuat serta utuh di 

dalam tatanan kehidupan masyarakat suku Sasak Lombok Timur, bahkan 

beberapa kalangan masyarakat baik itu tokoh agama dan tokoh adat itu 

sendiri menyatakan bahwa jika tidak melaksanakan upacara adat ini akan 

menjadi aib bagi keluarga dan masyarakat setempat (Pemerintah 

Kabupaten Lombok Timur 2002: 69). 

Merariq sebagai seperangkat prosesi adat dilaksanakan dalam 

bebereapa graduasi yang sekurang-kurangnya harus dijalankan oleh calon 

pasangan suami istri dalam adat masyarakat Sasak.  

Prosesi merariq pada masyarakat Sasak dilaksanakan dalam lima 

tahap tindakan (aksi). Tindakan pertaman adalah memaling (mencuri) 

yaitu tahap melarikan diri atau lari bersama pasangan, proses kedua, 



 

 
 

sembunyi (sebo’) yang berarti gadis yang sudah dilarikan disembunyikan 

di rumah keluarga atau sahabat calon suami. Proses ketiga adalah mesejati 

yaitu tindakan pemberitahuan kepada pihak keluarga gadis yang dilakukan 

oleh dua orang utusan dari pihak laki-laki tentang pencurian anak 

gadisnya, proses keempat yaitu pembicaraan antara kedua keluarga 

pasangan kaitannya dengan jumlah besarnya mas kawin (mahar) dan biaya 

prosesi lainnya yang disebut selabar. Selanjutnya proses yang kelima 

adalah proses sorong serah dan nyongkolan. 

Di bawah ini akan dijelaskan secara detail prosesi maupun tahapan 

adat perkawinana masyarakat Sasak, sebagai berikut: 

a. Memaling atau memaren (mencuri) yaitu tahap melarikan diri atau lari 

bersama pasangan.  

     Sebelum seorang pemuda dan pemudi Sasak melakukan perkawinan 

terdapat suatu masa perkenalan yang menjadi cikal bakal terbentuknya 

ikatan pacaran atau dalam bahasa Sasak dikenal dengan beberayean atau 

bekemelean (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI adat istiadat 

daerah Nusa Tenggara Barat 1997: 157). Ini semua tidak lepas dari pola 

pergaulan dan interaksi antara laki-laki dan perempuan Sasak. 

 Jika dua insan Sasak saling menaruh hati, agresif pemuda dituntut. 

Pemuda tersebut baik melalui perjanjian atau tidak datang bertandang ke 

rumah gadis yang diidamkannya. Pemuda itu datang ke rumah sang gadis 

dengan maksud untuk mencari dan mengkomunikaasikan cinta antara 

mereka, disebut midang. 



 

 
 

Menurut para informan dari para tokoh-tokoh adat dan masyarakat 

Sasak menjelaskan bahwa ada tiga opsi cara yang mungkin digunakan 

untuk pelarian diri. Pertama, pasangan memutuskan untuk bertemu disuatu 

tempat kemudian melarikan diri, kedua adalah pihak laki-laki dengan 

melalui perantara biasanya keluarga laki-laki mengatas namakan lelaki 

yang akan melakukan pelarian diri dan juga merancang untuk bertemu di 

suatu tempat, terakhir yaitu pelamar laki-laki menggunakan magis untuk 

menarik perempuan ke sebuah tempat di mana laki-laki itu menunggu 

untuk melarikan diri. 

Pelarian diri itu dilaksanakan setelah adanya perundingan dan 

kesepakatan awal antar calon pasangan tentang penentuan waktu pelarian 

diri yang dilakukan melalui kelambagan adat yang disebut midang atau 

ngayo. Pelaksanaan hasil perundingan untuk melarikan diri biasanya 

dilaksanakan pada malam sekitar pukul 6.30 hingga 7.30 antara waktu 

magrib dan isya’, tatkala penduduk sedang bersimpangan dan lalu lalang 

ke masjid untuk menunaikan shalat magrib atau saat makan malam. Waktu 

tersebut digunakan agar tidak terlalu kentara seandainya seseorang wanita 

berjalan sendirian di halaman rumahnya, demikian juga pihak keluarga 

yang tentu tidak terlalu curiga andai sang anak gadisnya keluar rumah 

dengan alasan ke masjid atau ke tempat kerabat dekat rumahnya. 

Proses memaling dimaksudkan sebagai permulaan tindakan 

pelaksanaan perkawinan. Oleh beberapa kemungkinan adat, tindakan 

tersebut mungkin berakibat pada kagagalan-kegagalan, tetapi sangat kecil 



 

 
 

kemungkinan kegagalan jika seorang gadis telah berhasil dilarikan oleh 

seorang pemuda. Karena seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa 

menjadi hal yang tidak wajar bagi masyarakat adat Sasak bila satu 

perkawianan dihalang-halangi oleh wali perempuan dan menurut Bapak 

Lalu Intayang  selaku pemangku adat bagi masyarakat Sakra akan menjadi 

suatu aib bagi keluarga jika seorang perempuan sudah dibawa lari oleh 

laki-laki dan sudah  sempat menginap barang satu hari jadi mereka harus 

dinikahkan.  

b.  Pesebo’an (sebo’) atau tempat persembunyian atau tempat tinggal 

sementara. 

Sebo’ merupakan prosesi lanjutan dari tahap merariq sebuah 

pasangan. Sebo’ dilaksanakan setelah lari bersama dilakukan di mana sang 

gadis dititipkan di rumah atau tempat tinggal keluarga atau sahabat pihak 

laki-laki. Tempat tinggal sementara itu dalam istilah Sasak di sebut 

pesebo’an. Dalam keadaan sebo’ baik gadis maupun laki-laki terikat 

dengan norma-norma adat yang harus ditaati bila tidak menginginkan 

sangsi-sangsi adat. Aturan-aturan adat itu terdiri dari ketentuan laku 

pelaku merariq yang dalam tahap penyebo’an, misalnya larangan untuk 

kedua calon pasangan keluar dari penyebo’an sehingga dilihat oleh 

keluarga perempuan, atau atas dasar keinginan untuk menemui keluarga  

gadis. Jika hal itu terjadi, akan mengakibatkan dedosan atau sangsi adat 

berupa denda pada tahap seremonial merariq selanjutnya. 



 

 
 

Berbeda dengan orang Sasak Boda yaitu suku Sasak yang menganut 

kepercayaan pra Islam atau animisme yang berada di desa Bantek, di mana 

pada malam dilarikannya gadis tersebut dapat langsung melakukan 

hubungan biologis tetapi setelah mendapatkan bedak langah dari belian 

yakni kelapa parut yang diusapkan di kepala sang gadis dan pemuda. Soal 

pengesahan menurut agama atau kepercayaan mereka yang disebut kawin 

akan dilaksanakan kapan saja berdasarkan kemampuannya. Sedangkan 

pada masyarakat Sasak Muslim di desa Sakra sendiri tidak mengenal ritual 

itu, karena kehalalan berhubungan biologis hanya dapat dilaksanakan bila 

akad nikah secara Islami telah dilaksanakan (Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan 1997 :164). 

Di masa penyebo’an, calon mempelai laki-laki dan perempuan 

biasanya tidak tinggal satu rumah pada malam harinya. Terkecuali pada 

siang hari pihak calon mempelai tinggal bersama keluarga tempat 

pesebo’an. Kebersamaan ini berlaku sebagai ajang rembuk bagi keluarga 

calon mempelai laki-laki. Tetap saja sebagaimana aturan adat Sasak, calon 

mempelai laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan berkomunikasi 

dengan wali perempuan sampai ada utusan khusus dari pihak laki-laki atas 

pengetahuan administrasi desa guna pemberitahuan kepada wali 

perempuan.  

c.  Mesejati dan Selabar  

Mesejati atau bersejati berasal dari kata jati, yang artinya benar atau 

yakin, yaitu proses melapor kepada kepala lingkungan (kliang, bahasa 



 

 
 

Sasak) tempat laki-laki dan perempuan berdomisili oleh pihak laki-laki 

telah membawa lari anak perempuan, serta menjelaskan nama dan alamat 

orang tua perempuan, dengan tujuan apabila orang tua perempuan melapor 

pada kepala lingkungan, ia kehilangan anak perempuan, maka kepala 

lingkungan dapat menjelaskan perihal kejadian tersebut sehingga tidak 

menimbulkan permasalahan. Begitu pula kepala lingkungan tempat 

berdomisili laki-laki tidak curiga apabila ada perempuan tidak dikenal di 

daerahnya, hal ini untuk mencegah fitnah (Paguyuban Senopati Mojopahit 

Selaparang Lombok Timur Nusa Tenggara Barat 2005: 28). Dalam 

mesejati ada campur tangan masyarakat adat yang mana ada dua utusan 

dari pihak keluarga laki-laki yang disebut pembayun diutus untuk 

melaporkan kepada pihak keluarga perempuan melalui kepala lingkungan 

di mana orang tua gadis bertempat tinggal. Kedua utusan tersebut dalam 

upacara ini berpakain adat dengan kain batik, dodot dan sapuk serta 

sebilah keris yang diselipkan diantara dodot dan kain batik. Tujuan 

kedatangan kedua utusan tersebut adalah untuk memberitahukan secara 

resmi akan hal anak gadis yang telah tiga hari hilang dari pengawasan 

orang tuanya. 

Kedua pembayun, setibanya di rumah keliang menyampaikan 

maksud kedatangannya dengan kata-kata sebagai berikut: 

“Tabeq tiang keliang, kiyai sani sedaya, tiang te utus isiq 
keliang tiang sejatine bijan epe si A ta bait isiq B, sinasawa 
halal kawin eleq dunia rauhing akhira” 
“Permisi keliang atau kepala lingkungan semua yang hadir 
di sini, saya diutus oleh keliang saya untuk pemberitahuan 
secara benar tentang anak bapak si A yang diambil oleh si B 



 

 
 

untuk dijadikan istri yang halal dunia hingga akhirat” 
(wawancara dengan Bapak Lalu Intayang selaku pemangku 
adat 4 Februari 2009). 

 
Keliang yang menerima pemberitahuan tersebut dengan kalimat 

singkat menjawab sampun tiang terima. Setelah pemberitahuan kedua 

pembayun tersebut secara resmi diterima oleh keliang, maka keliang 

memberitahukan kepada pembayaun, agar kedua pembayun datang lagi 

tiga hari setelah hari itu. Kedatangan yang berikutnya dimaksudkan untuk 

prosesi berikutnya yaitu selabar. 

Sedangkan selabar berasal dari kata abar (bahasa kawi artinya 

bersinar-sinar terang), adalah proses mengabari keluarga perempuan oleh 

pihak laki-laki yang didampingi oleh kepala lingkungan, bahwa anak 

perempuan mereka telah dibawa oleh laki-laki atau calon suaminya. 

Dalam adat perkawinan sasak bila tidak melakukan mesejati dan selabar 

akan mengalami kusulitan untuk nuntut wali, karena orang tua perempuan 

menganggap anaknya diculik (Paguyuban Songopati Mojopahit 

Selaparang 2005: 27-28). 

d. Nuntut Wali dan Bait Janji 

Setelah melakukan mesejati dan selabar maka proses berikutnya 

yang harus dilalui, yaitu proses mencarai wali, yaitu pihak yang akan 

menikahkan perempuan sesuai dengan ketentuan syari’at Islam. 

Pernikahan secara agama berlangsung dalam proses ini. 

 

 



 

 
 

 

Gambar 4.2  Akad nikah yang dilakukan oleh pasangan pelaku  
              Merariq 2009 (dokumentasi Guntur) 
 

Proses adat berikutnya setelah nuntut wali adalah bait janji. Maksud 

bait janji adalah proses musyawarah utusan dari kedua belah pihak untuk 

membicarakan bagaimana penyelesaian masalah adat untuk prosesi sorong 

serah, aji karma yang digunakan untuk sorong serah, sekaligus membahas 

besarnya arta gegawan, yaitu harta atau uang yang akan dibawa untuk 

diserahkan kepada pihak perempuan sebagai penunjang jalannya acara 

adat. Dalam proses ini terjadi pula prosesi pisuke yaitu proses tawar 

menawar atau menimbang kesepakatan antara kedua belah pihak laki-laki 

dan perempuan sebagai ganti atas kehilangan anak perempuan.  

e. Sorong serah dan Nongkolan (nyondol) 

Prosesi sorong serah merupakan tindak lanjut dari proses 

sebelumnya yaitu proses mesejati dan selabar. Sorong serah merupakan 

upacara adat yang melibatkan pemuka adat kampung dan aparat 



 

 
 

pemerintahan desa guna penyelesaian mengenai persoalan-persoalan adat 

yang timbul dari perkawinan tersebut. 

                        

                        Gambar 4. 3 prosesi sorong serah dari pihak laki-laki 
                                            2009 (dokumentasi  Guntur) 

                           

                           Gambar 4.4 prosesi sorong serah dari pihak  
                                               2009 perempuan (dokumentasi Guntur)                                                                        

 Kata sorong dalam bahasa Sasak berarti menyodorkan, dorong 

(mendorong), sedangkan serah artinya seserahan, memberikan atau 

menyerahkan. Sebagai bahasa adat Sasak sorong serah berarti upacara 

pemberian seserahan dan syarat-syarat perkawinan yang telah disepakati 

oleh mempelai laki-laki dan keluarganya kepada mempelai perempuan dan 



 

 
 

keluarganya (wawancara dengan Bapak Lalu Intayang selaku pemangku 

adat tanggal 3 Februari 2009). 

Pada momentum sorong serah, pembayaran denda-denda adat 

dilakukan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki yang timbul karena 

perkawinana dengan pelarian diri baik yang berpola memagah di mana 

perempuan yang dilarikan tidak dalam pengawasan orang tua atau sedang 

berada di rumah orang lain ataupun pembanyaran denda pelengkak bila 

mempelai laki-laki maupun perempuan menikah dengan mendahului 

kakaknya. 

Hal yang paling penting dan harus dilakukan dalam prosesi sorong 

serah adalah pembanyaran dan penyerahan ajikarama. Ajikrama  sendiri 

berasal dari bahasa Sansekerta, aji dan krama. Aji artinya raja, mulia dan 

krama artinya adat. Ajikrama berarti adat yang mulia, dapat juga diartikan 

benda adat yang mulia. Dikatakan mulia karena kedudukan dan fungsinya 

dalam adat Sasak adalah untuk menetapkan harkat martabat anak-anak 

yang akan lahir dari perkawinan tersebut. Pada setiap kampung kadang-

kadang memiliki ketentuan ajikrama yang berbeda-beda. Secara umum 

ketentuan ajikrama berupa:  

 Kepeng penyorong (uang sorong serah), merupakan denda-

denda adat pelarian diri yang jumlahnya dahulu ditetapkan 

sebanyak uang adat, pada masa sekarang sering dinilai dengan 

uang rupiah. 



 

 
 

 Kotak yang berisi kain yang terdiri dari lekasan dan kain putih, 

sering juga dibawa dalam bokor yaitu wadah yang terbuat dari 

kuningan menyerupai tempayan merupakan salah satu benda 

adat masyarakat Sasak. 

 Tumpuan wirang berupa senjata tajam semacam keris-keris 

pusaka yang digunakan hanya sebagai simbol-simbol adat. 

 Pengosap malak berupa sepotong kain putih untuk pembungkus 

kepeng tepong (uang bolong). 

 Penginang atau tempat khusus yang berupa tempayan wadah 

untuk alat-alat mama’  yang berupa daun sirih,gambir,kapur 

Dengan selesainya acara sorong serah aji krame, maka sahlah kedua 

insan yang saling mencintai itu sebagai pasangan suami istri. Kesuka 

citaan atas perkawinan ini kemudian dirayakan dalam sebuah acara yang 

disebut begawe. Begawe itu sendiri berarti pesta, perhelatan dan 

selametan. Begawe ini secara spesifik disebut begawe merariq, yang 

merupakan bagian dari begawe urip (upacara yang berkaitan dengan hidup 

manusia) dalam adat Sasak. Sebesar apa pesta atau selametan yang 

dilaksanakan  tidak ada ketentuan sacara adat, dan lebih disesuaikan 

dengan kemampuan dan kesenangan pihak-pihak yang melaksanakannya. 

Perkembangan belakangan ini dalam masyarakat Sasak, begawe 

merariq itu dilanjutkan dengan resepsi adat. Acara resepsi ini biasanya 

berisi sambutan atas nama keluarga, nasihat perkawinan, doa dan ucapan 

selamt. 



 

 
 

Dua proses akhir dari prosess perkawinan Sasak adalah nyongkolan 

atau nyondol dan bales honos nae atau bales lampak.  

                

               Gambar 4. 5 Acara Nyongkolan yang dilakukan oleh pasangan 
                Shopiyan dan wiya 7 Februari 2009 (dokumentasi Ozi) 

 

Nyongkol atau nyondol merupakan prosesi untuk mempublikasikan 

bahwa kedua insan telah menikah, biasanya dalam bentuk arak-arakan. Di 

mana pasangan baru itu datang kerumah orang tua pengantin perempuan 

diiringi dengan rombongan nyongkol dan musik gendang beleq (bila ada) 

guna penerimaan dan pemberia restu atas perkawinan tersebut.  

Selanjutnya adalah bales honos nae atau bales lampak yaitu 

berkunjumg kembali ke rumah pengantin perempuan bersama keluarga 

dari pihak laki-laki, dan biasanya dilakukan pada malam hari. 

 

 



 

 
 

4.  Perbedaan Merariq yang Dilakukan Kaum Bangsawan dengan 

Masyarakat Biasa  

Sejarah adanya kaum bangsawanan di Sakra khususnya sebenarnya 

berasal dari keturunan raja-raja dari tiga kerajaan yang ada di Lombok 

yaitu Kerajaan Selaparang yang berada di timur, Kerajaan Pejanggik di 

selatan dan Kerajaan Langko yang berada di tengah (wawancara dengan 

Bapak Lalu Intayang). Sehingga  Desa Sakra yang merupakan pusat 

kecamatan ini merupakan sentra bangsawan pada jaman dahulu yang 

dalam istilah bahasa Sasak disebut pedaleman. 

 Dalam masyarakat Sasak secara umum mengenal tiga stratifikasi 

sosial, yang terdiri dari 1) golongan yang menempati status sosial tertinggi 

adalah golongan bangsawan yang disebut dengan reden (gelar yang 

dipakai seorang pria) dan denda gelar yang dipergunakan seorang wanita. 

Akan tetapi di Sakra sendiri tidak ditemui golongan yang tertinggi ini. 2)  

golongan bangsawan lapisan kedua. Biasanya bergelar lalu untuk pria, 

gelar lalu ini akan berubah menjadi mami’ jika pria tersebut mempunyai 

anak. dan baiq untuk wanita, dan 3) golongan masyarakat biasa atau jajar 

karang (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI 1997: 185). 

Sedangkan menurut Bapak Lalu Intayang sistem stratifikasi sosial 

terdapat tiga golongan yaitu: 1) golongan Menak yang merupakan 

kebangsawanan yang didaptkan secara turun temurun dari  garis keturunan 

ayahnya atau disebut patrilineal. Biasanya bergelar lalu untuk laki-laki 

dan baiq untuk perempuan. 2) golongan Perwangse yang mana gelarnya 



 

 
 

itu didapatkan karena pemberian dari raja. 3) golongan jajar karang atau 

masyarakat biasa.   

Sebagai seorang bangsawan tentunya memiliki perbedaan dengan 

masyarakat biasa atau disebut jajar karang seperti dalam bahasa sehari-

hari yang digunakan di mana saorang bangsawan tentunya menggunakan 

bahasa yang krama (basa alus) sedangkan masyarakat biasa menggunakan 

bahasa ngoko (basa jamaq). 

Sama halnya dengan perkawinan yang dilakukan oleh para 

bangsawan dengan masyarakat biasa  memiliki perbedaan-perbedaan, 

walaupun adat yang digunakan dalam perkawinan sama-sama 

menggunakan adat merariq atau memaling. Salah satu perbedaan itu 

terlihat dari payung agung yang biasanya digunakan oleh para bangsawan 

saat acara nyongkolan. Penggunaan  payung agung tersebut sebagai tanda 

bahwa  mereka adalah seorang  bangsawan, sedangkan masyarakat biasa 

atau jajar karang tidak menggunakan payung agung. 

 Pada jaman duhulu para bangsawan dalam perkawinannya 

menggunakan pakaian adat yang berupa kain tenun Sasak yang dibentuk 

seperti  kemben pakaian sebatas dada yang mana laki-laki hanya sebatas 

dengkul atau biasa disebut dodot serta sebilah keris yang diselipkan di 

antara dodot dan dilengkapi dengan sapuk yaitu tutup kepala dengan motif 

tertentu. Sedangkan perempuannya juga mengunakan kemben akan tetapi 

sampai sebatas mata kaki. Pada masyarakat biasanya juga menggunakan 

dodot akan tetapi diluarnya memakai baju yang menutupi dodotnya 



 

 
 

tersebut dan perempuannya menggunakan kebaya dan kain songket 

sebagai bawahannya. Diantara perbedaan tersebut hal yang paling 

membedakan perkawinan pada para bangsawan dengan masyarakat biasa  

adalah aji karma yang dibacakan saat sorong serah dilakukan di mana 

seorang bangsawan dari golongan raden memiliki aji krame 100, 

sedangkan bangsawan dari golongan kedua seperti lalu aji kramenya 

sebesar 66 selakse dan jajar karang aji kramenya sebesar 33. 

Akan tetapi perbedaan-perbedaan di atas pada masa sekarang ini 

sudah tidak bisa terlihat lagi. Pada masa sekarang ini baik itu perkawinan 

yang dilakukan oleh bangsawan maupun jajar karang dalam prosesinya 

sudah tidak bisa dibedakan mana yang bangsawan dengan masyarakat 

biasa. Pada masa sekarang ini semua masyarakat dari golongan mana saja 

menggunakan payung agung sebagai pelengkap ketika dalam prosesi 

nyongkolan dilakukan. Dan kadang pada sekarang ini perkawiana yang di 

lakukan oleh masyarakat biasa melebihi dari pada bangsawan jadi pada 

masa sekarang ini bukan melihat lagi seseorang itu bangsawan dan punya 

gelar akan tetapi lebih pada tingkat kekayaan yang dimiliki seseorang. 

Sedangkan dalam hal berpakainan sekarang sudah tidak ada yang 

menggunakan kemben sebenarnya pakaian adat yang digunakan 

merupakan adopsi dari budaya Bali juga dan karena sekarang di Lombok 

khususnya Lombok Timur lebih banyak mengadaptasi budaya Islam 

sehingga model pakaipun mulai berubah.  Akan tetapi yang masih bisa 

membedakan antara perkawinan bangsawan dengan masyarakat biasa 



 

 
 

adalah pada besarnya aji krame yang disebutkan dalam prosesi sorong 

serah. Jika  sesorang itu dari golongan raden nilainya itu 100, kalau dari 

lalu, baiq nilainya sebesar 66 sedangkan dari masyarakat biasa bernilai 33. 

Dari penjelasan diatas kita bisa melihat adanya suatu perubahan 

budaya karena kebudayaan bersifat dinamis, seperti yang disampaikan 

oleh Joyomartono (1991:36), bahwa kebudayaan cenderung dinamis 

mengikuti perubahan yang terjadi di lingkungannya, di mana dinamika 

perubahan unsur-unsur kebudayaan antara unsur yang satu dengan yang 

lain tidak selalu sama. Perubaha-perubahan itu terjadi karena beberapa 

faktor antara lain:  

a. Pengaruh Kontak Budaya 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju 

dalam kehidupan masyarakat, membuat akses informasi dan hubungan 

manusia yang satu dengan manusia yang lainya dengan berbagai 

kebudayaan yang berbeda menjadi semakin mudah dan cepat. Sehingga 

kebiasaan, pola perilaku termasuk juga di dalamnya budaya pada 

masyarakat juga mengalami perubahan atau pergeseran. Begitu pula pada 

masyarakat Sakra, di mana sekarang antara merariq yang dilakukan oleh 

kaum bangsawan dengan masyarakat jajar karang sudah mengalami 

perubahan. 

Perubahan tersebut tampak dari perubahan model pakaian yang 

digunakan. Dahulunya pakaian yang digunakan baik itu laki-laki maupun 

perempuan bangsawan berupa kemben sama halnya dengan pakaian adat 



 

 
 

masyarakat Bali, akan tetapi dengan masuknya ajaran Islam model pakaian 

tersebut berubah mengikuti syariat Islam.  

b. Pengaruh Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi 

Bukan hanya faktor budaya saja, berubahnya pandangan masyarakat 

Sasak khususnya Sakra juga dipengaruhi oleh makin tingginya tingkat 

pendidikan warga masyarakat, pada jaman sekarang ini status sosial sudah 

tidak berdasarkan keturunan semata akan tetapi dilihat berdasarkan 

kekayaan, tingkat pendidikan sesorang.  

Sebagai seorang bangsawan biasanya melakukan perkawinan 

dengan orang yang sama strata sosialnya sehingga tidak jarang ditemui 

mereka menikah dengan sepupu mereka sendiri atau disebut endogami. 

Pada masyarakat Sakra jika seorang wanita dari kalangan bangsawan 

menikah dengan seorang yang memiliki strata sosial lebih rendah maka 

status sosialnya turun mengikuti suaminya dan keturunannya pun tidak 

akan menyandang gelar bangsawan karena garis keturunan pada 

masyarakat Sasak diambil dari garis keturunan ayah, selain menurut 

hukum adat dia tidak mendapatkan warisan dan hak berpendapat dalam 

keluarga tidak ada,  selain itu ada juga yang sampai tidak dianggap sebagai 

anak lagi. Akan tetapi pemikiran yang seperti itu sudah tidak ada lagi pada 

sekarang ini. Ini dikarenakan oleh pemikiran yang sudah semakin maju 

dari masyarakat tidak seperti jaman yang masih feodal dan pendidikan 

yang berkembang dalam masyarakat, sehingga menyebabkan perubahan 

tersebut.  



 

 
 

Selain faktor pendidikan seperti yang diungkapkan di atas, yang 

mempengaruhi pandangan masyarakat Sakra adalah dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masyarakat sekarang ini, 

perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sangat pesat 

bukan hanya pada masyarakat pedesaan. Hal ini berakibat berubahnya 

nilai-nilai yang dianut, yang menjadi pegangan masyarakat dalam 

bertingkah laku. Nilai-nilai tersebut lambat laun bergeser dan mulai 

digantikan oleh nilai-nilai baru. 

Walaupun demikian ada suatu hal yang masih tetap bisa 

membedakan antara perkawinan yang dilakukan oleh kaum bangsawan 

dengan jajar karang  yaitu pada aji krame yang diberikan saat upacara 

sorong serah dilakukan. Yang mana jika seorang bangsawan maka aji nya 

berjumlah 66 selakse sedangakan jajar karang sebesar 33 selakse.  

 

5. Dampak Negatif dari Adat Merariq 

Walaupun merariq adalah suatu adat yang diperbolehkan dalam 

masyarakat, akan tetapi merariq  dapat menimbulkan dampak negatif 

dalam suatu perkawinan misalnya saja dengan adanya adat merariq ini 

banyak kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi. Padahal adat tidak 

mungkin secara gampang membatalkan suatu perkawinan apa lagi si gadis 

sudah dilarikan oleh calon suaminya. Jika ditarik dari tempat 

persembunyiannya karena soal umur pihak keluarga akan menjadi malu 

dan si pemuda dan gadis yang gagal melakukan perkawinan disebut 



 

 
 

penganten burung artinya pengantin yang batal. Sebutan atau predikat 

pengantin gagal  itu akan menyebabkan keluarga dan yang bersangkutan 

sangat malu dihadapan masyarakat. Biasanya jalan keluar yang diambil 

agar pernikahan tetap dilaksanakan adalah dengan pemalsuan-pemalsuan 

tahun lahir si gadis. Dampak dari perkawinan dibawah umur ini akan bisa 

terjadi kawin cerai antar mereka. Karena mereka menikah dalam usia yang 

belum matang, tingkat emosi masih belum stabil dan bisa juga mereka 

melakukan lari bersama sebelum mereka benar-benar saling kenal satu 

dengan yang lainya  sehingga tidak jarang terjadi perceraian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Simpulan yang diperoleh dari penelitian tentang Adat Kawin Lari 

“Merariq” Pada Masyarakat Sasak (studi kasus di Desa Sakra Kabupaten 

Lombok Timur) adalah sebagai berikut: 

1. Alasan yang melatarbelakangi masyarakat Sasak khususnya Sakra 

melakukan kawin lari atau merariq antara lain: 1) karena perkawinan 

dengan adat merariq bagi laki-laki dan perempuan merupakan bentuk 

kemampuan mereka memegang tanggung jawab untuk mandiri 

menjalankan kehidupan bersama. Selain itu juga orang tua laki-laki berarti  

sudah berang maksudnya siap mengambil resiko atas perbuatan anak laki-

lakinya. 2) Adanya  ketidaksetujuan dari pihak orang tua dengan pasangan 

yang dipilih oleh anak mereka. 3) Bisa dikatakan bahwa pihak laki-laki, 

tanpa sepengetahuan dan kesepakatan dari pihak perempuan, langsung 

membawa lari gadis yang akan dinikahinya tersebut.  

2. Perbedaan  merariq pada kaum bangsawan dengan masyarakat biasa pada 

saat ini hanya terlihat dari besar kecilnya jumlah  aji karma yang 

dibacakan saat prosesi sorong serah selebihnya sekarang sama saja, jika 

seorang bangsawan aji krame nya sebesar 66 selakse sedangkan 

masyarakat biasa nilainya 33 selakse. Akan tetapi pada jaman dahulu 

antara bangsawan dengan masyarakat biasa terdapat perbedaan yaitu: 1) 



 

 
 

cara berpakaian mereka, 2) payung agung yang digunakan saat 

nyongkolan.  Akan tetapi pada sekarang ini baik itu bangsawan maupun 

masyarakat biasa sama-sama menggunakan payung agung saat mereka 

melakukan acara nyongkolan dan dari cara berpakainya antara bangsawan 

dan masyarakat biasa pada saat ini sama saja.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang ingin 

disampaikan agar masyarakat Sasak jangan menyalah gunakan adat merariq 

sebagai alat untuk kepentingan yang tidak benar. Dan juga kontrol dari 

masyarakat  sangat diperlukan agar tidak terjadi penyelewengan oleh pihak-

pihak tertentu terkait dengan adat merariq ini. 
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