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BAB 1 

Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia dalam kehidupannya membutuhkan seorang partner untuk bekerja sama 

sehingga suatu pekerjaan yang berat menjadi ringan. Hal ini berarti bahwa untuk menempuh 

pergaulan hidup dalam masyarakat, manusia tidak terlepas dari adanya rasa ketergantungan 

kepada manusia lainnya. Karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Manusia 

membutuhkan hidup bersama dengan orang lain sehingga kebutuhan hidupnya terpenuhi baik 

kebutuhan jasmani maupun rohani. 

Dalam konteks kehidupan yang seperti ini, perkawinan menjadi salah satu proses 

manusia membangun hubungannya dengan seseorang yang bisa menjadi partner hidup. Oleh 

sebab  itu, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dan memiliki nilai yang sangat 

sakral dalam kehidupan manusia. Dikatakan sakral, karena perkawinan mengandung sebuah 

janji yang diikrarkan bukan saja di hadapan manusia tetapi juga di hadapan Tuhan Yang 

Maha Kuasa. 

Perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat karena 

sudah menjadi kodrat alami, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda 

yakni, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling tarik menarik satu sama lain 

untuk hidup bersama.
1
 Perkawinan yang ideal adalah yang dianggap dapat memberikan 

intimasi atau kedekatan, pertemanan, pemenuhan kebutuhan seksual, kebersamaan, dan 

perkembangan emosional. Herning (dalam Soewondo, 2001) menambahkan bahwa 
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perkawinan merupakan ikatan antara pria dan wanita yang kurang lebih permanen, ditentukan 

oleh kebudayaan, dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan.
2
 

Untuk masuk pada perkawinan, maka manusia menciptakan tata-tertib dan peraturan 

yang mengatur dan memberi sanksi terhadap tingkah laku manusia. Tata tertib sudah ada 

sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para 

pemuka masyarakat adat dan pemuka agama. Aturan atau tata tertib itu terus berkembang 

maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu 

negara. 

Di Indonesia aturan atau tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, masa 

kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Budaya perkawinan dan aturannya 

yang berlaku pada suatu masyarakat atau suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya 

dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi 

oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat 

bersangkutan.
3
 

Sistem perkawinan yang ada di Indonesia bukan saja dipengaruhi oleh adat budaya 

masyarakat setempat, melainkan juga dipengaruhi ajaran agama Hindu, Budha, Islam dan 

Kristen, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan Barat. Indonesia terdiri dari berbagai suku 

dan budaya bahkan agama yang berbeda-beda. Sistem perkawinan yang ada pun sangat 

beragam dan memiliki keunikan masing-masing. Walaupun bangsa Indonesia telah memiliki 

hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, namun dalam kenyataannya masih tetap 

berlaku tata tertib perkawinan bagi masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang 

budaya yang berbeda, perkawinan ini biasanya disebut dengan perkawinan adat. Hal ini 
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berarti walaupun pada intinya kita telah memiliki hukum perkawinan yang berlandaskan 

kesatuan namun kebhinekaannya masih tetap berlaku.
4
 

Berbicara tentang perkawinan adat, di Indonesia perkawinan adat juga mempunyai 

aturan. Tata cara dan upacara perkawinannya berbeda-beda sesuai dengan budaya masing-

masing. Setiap upacara perkawinan adat memiliki simbol dan makna yang sangat dalam. 

Karena itu, kebanyakan dari masyarakat kita masih tetap menjunjung tinggi upacara 

perkawinan adat tersebut sebagai ritual yang tidak boleh ditinggalkan. Walaupun, ada juga 

sebagian masyarakat yang lebih memilih upacara perkawinan mereka yang dirayakan secara 

praktis.
5
 

Salah satu sistem perkawinan yang sangat unik ialah perkawinan adat suku sasak yang 

berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Perkawinan adatnya dinamakan sebagai merariq 

atau yang kita kenal sebagai kawin lari. Budaya merariq ini sangat kental dipengaruhi oleh 

budaya Bali, dalam sejarah, suku Sasak Lombok menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Karang 

Asem yang dirajai oleh Anak Agung. Kentalnya budaya Bali diakar budaya suku Sasak tidak 

mudah dihapus begitu saja. Namun tidak semua wilayah di pulau Lombok menjadi wilayah 

kekuasaan Anak Agung, sehingga semakin ke Timur budaya khas yang bernuansa Bali 

cenderung memudar. Untuk wilayah  timur kentalnya budaya Islam cukup terlihat, sebab 

pengaruh sejarah kedatangan Islam ke pulau Lombok melalui dua pintu dari Timur dan 

Utara.
6
 Ada juga beberapa orang Sasak mengatakan bahwa merariq merupakan perkawinan 

adat asli suku Sasak. 

Merariq mengandung pengertian yaitu suatu peristiwa membawa lari seorang gadis 

oleh seorang pemuda untuk dijadikan sebagai isterinya, karena itu sering diartikan sebagai 
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kawin lari.
7
 Dalam perkawinan adat kawin lari atau merariq, urusan perjodohan biasanya 

diserahkan sepenuhnya pada anak. Apabila keduanya saling suka, pihak laki-laki bisa 

membawa lari gadis maka keduanya dianggap telah menikah. Merariq merupakan sebuah 

langkah awal dari suatu proses perkawinan yang panjang. Caranya sederhana, apabila ingin 

menikah langsung saja bawa gadis itu pergi dan tidak perlu izin. Gadis dilarikan tanpa perlu 

izin karena bagi suku ini cara ini lebih terhormat dibandingkan meminta kepada orang 

tuanya. Hal ini jelas bahwa masyarakat sasak menganggap positif prosesi perkawinan kawin 

lari.
8
 

Dibandingkan dengan adat-adat perkawinan di Indonesia, pada umumnya sangat anti 

dengan prosesi perkawinan kawin lari ini. Sebaliknya di suku Sasak, kawin lari memiliki nilai 

luhur. Karena itu, melalui perkawinan adat suku Sasak ini penulis sadar bahwa kawin lari 

tidak selamanya harus dianggap negatif. Akan tetapi, kita juga tidak bisa menyalahkan 

budaya masyarakat yang menolak prosesi perkawinan lari ini. Hal ini merupakan salah satu 

dari keragaman dua budaya yang berbeda. Bukankah ini merupakan ciri khas dari bangsa 

Indonesia? 

Penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap perkawinan adat 

masyarakat Sasak alasannya agar cara perkawinannya dan nilai luhur yang ada di dalamnya 

tetap terjaga dan terpelihara. Bisa saja suatu saat adat kawin lari dari suku sasak dhilangkan 

karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa umumnya, di masyarakat Indonesia 

menganggap prosesi seperti ini negatif. Oleh karena itu, melalui penulisan dan penelitian ini, 

penulis mencoba untuk menyadarkan kita sebagai orang-orang Indonesia untuk menjaga 
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keunikan budaya kita bukan hanya mencintai dan menjaga budaya di daerah kita sendiri, 

melainkan menjaga budaya Indonesia seluruhnya dari sabang sampai merauke. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memilih judul “Kawin Lari” dengan sub 

judul “Suatu kajian sosio-antropologi terhadap nilai luhur dari tradisi kawin lari dalam 

perkawinan adat suku Sasak”. Dengan judul penelitian seperti sudah dijelaskan 

sebelumnya, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah, Bagaimana pemahaman 

masyarakat Sasak tentang kawin lari dan apa saja nilai luhur yang terkandung di dalamnya?  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Mendiskripsikan pemahaman masyarakat Sasak tentang tradisi kawin lari 

2. Menganalisa nilai luhur dari tradisi kawin lari dalam perkawinan adat suku Sasak. 

 

1.3 Hipotesa Penelitian 

Melalui penulisan dan penelitian yang akan dilakukan ini, penulis menduga bahwa 

masyarakat Sasak sangat menghormati adat perkawinan mereka yaitu merariq atau 

perkawinan dengan cara kawin lari karena perkawinan ini kelihatannya sangat menghormati 

pilihan dari anak lelaki dan anak gadis mereka.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai antara lain agar bisa, mendiskripsikan dan 

menganalisa pemahaman masyarakat tentang kawin lari dan nilai luhur yang terkandung di 

dalamnya. 
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1.5 Signifikansi Penelitian 

Signifikansi yang dapat diperoleh dari penulisan ini adalah: 

1. Untuk menambah dan melengkapi wawasan dan pengetahuan Fakultas Teologi 

Universitas Kristen Satya Wacana tentang sistem perkawinan yang ada di Indonesia 

khususnya perkawinan adat merariq atau kawin lari yang berasal dari suku sasak. 

2. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat luas bahwa Indonesia merupakan negeri 

yang kaya adat istiadat dan kebudayaan, tak terkecuali dalam hal perkawinan. Karena 

itu, penting bagi kita untuk mengenal keragaman perkawinan adat di nusantara 

dengan keunikannya masing-masing sebagai identitas budaya nasional di tengah 

maraknya konsep perkawinan internasional dewasa ini. Dalam hal ini, perkawinan 

adat suku sasak yang menganggap sistem perkawinan dengan cara kawin lari lebih 

terhormat yang berbeda dengan pemahaman masyarakat dalam hal ini masyarakat 

Indonesia umumnya. 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Metode Penelitian 

Metode adalah cara mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis untuk 

mencapai tujuan, secara filosofis, metodologi penelitian merupakan epistomologi penelitian 

yaitu bagaimana kita mengadakan penelitian untuk mencari kebenaran ilmu.
9
 Metode yang 

digunakan dalam penulisan ini ialah metode deskriptif yang diartikan sebagai suatu metode 

yang menjabarkan berbagai unit sosial makro (Negara, budaya, daerah, sistem pedidikan, 

ekonomi dan sejarah). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data 
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deksriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari 

orang-orang yang diteliti.
10

 

Tujuan mengumpulkan bahan-bahan informasi dengan melakukan deskripsi tentang 

kehidupan masyarakat dalam bentuk penguraian fenomena dalam bentuk kalimat-kalimat.
11

 

Melalui metode dan jenis penelitian ini maka penulis berusaha mendiskripsikan sistem 

perkawinan di suku Sasak yaitu kawin lari atau merariq dan nilai luhur yang terkandung di 

dalamnya. 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan atau Dokumentasi 

Mengumpulkan bahan atau data melalui studi kepustakaan dari berbagai buku dan 

dokumen lainnya, jika objek masalahnya lewat studi kepustakaan. Studi kepustakaan 

bermanfaat juga untuk menyusun landasan teori yang akan menjadi tolak ukur untuk 

menganalisa hasil interpretasi data penelitian lapangan guna menjawab persoalan pada 

rumusan dan tujuan masalah. Penggunaan teknik dokumentasi adalah suatu teknik yang 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, internet dan sebagainya.
12

 Berdasarkan uraian diatas, 

penulis dalam menyelesaikan penulisan dari penelitian penulis tentang kawin lari sebagai 

salah satu bagian dari perkawinan adat Sasak maka juga membutuhkan sumber kepustakaan 

atau dokumentasi sebagai salah satu sumber informasi dari berbagai sumber-sumber seperti 

buku, internet, kamus, jurnal dan sebagainya untuk melengkapi penulisan tesis ini.  
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b. Observasi 

Observasi ialah aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrument-instrumen 

dan merekamnya demi tujuan-tujuan ilmiah atau tujuan lain.
13

 Sebelum masuk dalam teknik 

wawancara, penulis akan melakukan observasi terhadap masyarakat Sasak. Observasi yang 

akan penulis lakukan yaitu penulis akan langsung ke lapangan di mana masyarakat Sasak 

menetap yaitu di Kampung Sade. 

       c. Wawancara Mendalam ( In-depth interview)   

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu 

penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting 

dalam proses penelitian. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh keterangan, pendirian, 

pendapat secara lisan dari seseorang yang disebut sebagai responden berbicara langsung 

dengan orang tersebut.
14

 Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan 

beberapa orang Sasak berdomisili di Lombok khususnya di Kampung Sade. 

1.7 Unit Pengamatan 

Unit pengamatan adalah daerah yang dipilih penulis untuk mengadakan penelitian. 

Daerah pertama yang akan diteliti yaitu daerah dimana masyarakat Sasak tradisional menetap 

tepatnya di Kampung Sade, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara 

Barat. Penulis memilih daerah atau lokasi tersebut karena di Daerah tersebut dihuni oleh 

masyarakat Sasak pada era globalisasi ini masih menganggap kawin lari itu terhormat dan 

nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.  
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1.8 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Pada Bab 1 penulis akan mengawali penulisan ini dengan menguraikan latar belakang 

masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, metodologi 

penelitian, kerangka konseptual dan sistematika penulisan. 

Setelah menguraikan maksud dan tujuan pada bagian pertama, maka dalam Bab 2 di 

dalamnya akan berisikan kajian pustaka yang akan memuat teori yang berkaitan dengan 

penulisan ini yaitu teori-teori kebudayaan dan teori-teori tentang perkawinan. 

Dalam Bab 3, berisikan data-data tentang sistem perkawinan adat suku Sasak serta 

pembahasan mengenai sistem perkawinan suku Sasak dari hasil penelitian khususnya 

perkawinan adat “kawin lari atau marariq”.  

Adat Istiadat Perkawinan Kawin Lari 

Masyarakat Sasak 

Perkawinan Nusantara 

Nilai Luhur 
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Setelah mendapatkan data, maka teori dan data akan dianlisa pada Bab 4. Oleh karena 

itu, Bab 4 akan berisikan analisa terhadap kawin lari dari pemahaman masyarakat Sasak dan 

nilai luhur yang terkandung di dalamnya. 

Pada bagian terakhir dari penulisan ini yaitu Bab 5 penulis akan memaparkan 

kesimpulan dan saran yang merupakan akhir dari penulisan tesis ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


