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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Perubahan Nilai Sosial Kawin lari Masyarakat Desa 
Cempaka Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 
Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan perubahan nilai sosial kawin lari, 
penyebab terjadinya perubahan nilai sosial kawin lari serta proses adaptasi 
perubahan nilai sosial kawin lari. Tujuan Penelitian ini adalah pertama, untuk 
mengetahui dan memahami perubahan nilai sosial kawin lari. Kedua, untuk 
mengetahui penyebab terjadinya perubahan nilai sosial kawin lari. Ketiga, untuk 
Mengetahui proses penyesuaian diri terhadap perubahan nilai sosial kawin lari.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam 
penentuan informan penelitian digunakan teknik purposive, jumlah informan yang 
diambil sebanyak delapan belas orang. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan cara wawancara mendalam, oberservasi dan dokumentasi. Data yang 
terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis. Teknik analisis data 
menggunakan teknik Pemprosesan satuan, kategorisasi dan penafsiran data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai sosial kawin lari terbentuk 
karena adanya fungsi sosial kawin lari. Nilai social tersebut meliputi nilai dalam 
bentuk tanggung jawab pembayaran jujur, nilai kekeluargaan (gotong royong) dan 
nilai solidaritas dalam masyarakat yang menyangkut norma agama, musyawarah 
dan kekerabatan. Nilai sosial mengalami perubahan. Perubahan nilai sosial 
meliputi perubahan dalam bentuk tanggung jawab pembayaran jujur, perubahan 
stabilitas nilai kekeluargaan dalam perkawinan rasan tuha dan perubahan alat 
solidaritas dalam masyarakat. Perubahan nilai sosial disebabkan karena alasan 
sosial, ekonomi, budaya dan agama. Perubahan nilai sosial dipengaruhi oleh 
adaptasi masyarakat. Adaptasi tersebut di pengaruhi oleh kebudayaan.

Kata Kunci: Fungsi Sosial, Perubahan Nilai Sosial, Adaptasi

dengan
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa yang memiliki banyak kebudayaan, salah 

keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia adalah budaya perkawinan 

perkawinan adat. Perkawinan memiliki banyak ragam dan variasi antar 

bangsa, suku yang berbeda pada satu bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. 

Di setiap daerah memiliki adat kebiasaan yang memberikan identitas tersendiri 

pada daerah yang bersangkutan. Perbedaan adat perkawinan dipengaruhi oleh 

kemajemukan atau keanekarangan bangsa Indonesia dan perkawinan adat yang 

ada pada daerah-daerah tertentu mempunyai ciri-ciri serta kebudayaan yang khas, 

yang mengandung nilai sosial yang berlaku bagi golongan suku atau etnisnya 

sendiri (Ardiarto,2008:108)

satu

atau

Di Indonesia perkawinan menurut adat istiadat, menyangkut masalah 

kebudayaan yang lebih luas, masyarakat hukum adat, sistem kekerabatan, 

kedudukan sosial maupun persoalan pribadi yang bersangkutan. Perkawinan 

merupakan upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh 

dua orang dengan maksud mensyahkan suatu ikatan. Perkawinan merupakan 

bagian dari kehidupan umat manusia yang pada prinsipnya, bertujuan untuk 

menciptakan keluarga yang kekal abadi selamanya bersama anak keturunan 

mereka. Suami isteri harus dapat mengembangkan kepribadian untuk membantu 

dan mencapai kesejahteraan spiritual dan moralitas (Ardiarto, 2008:109).
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Perkawinan adalah suatu tempat berputarnya roda hidup kemasyarakatan. 

Perkawinan merupakan salah satu tingkat peralihan dalam putaran roda kehidupan. 

Tingkat penghidupan itu antara lain; lahir, dewasa, kawin dan mati. Pada berbagai 

masyarakat dan kebudayaan berpendapat bahwa saat peralihan merupakan saat 

kritis yang penuh bahaya, baik secara nyata maupun tidak. Dengan demikian 

maka upacara-upacara pada saat melampaui saat-saat kritis serupa itu, sering 

mengandung unsur-unsur yang bermaksud menolak bahaya-bahaya tersebut

(Hadikusuma, 1992:182).

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Provensi Sumatera Selatan 

memiliki adat perkawinan, salah satunya adalah perkawinan lari (sibambangan). 

Kawin lari merupakan salah satu warisan nenek moyang masyarakat desa 

Cempaka. Kawin lari telah dianggap syah sebagai perkawinan adat karena kawin 

lari merupakan perkawinan yang dipersingkat oleh masyarakat tetapi, kawin lari 

biasanya dilakukan untuk menghemat pembayaran jujur (pemberian pembayaran 

uang atau barang). Perkawinan ini bukan dilakukan secara sengaja tetapi 

perkawinan ini dilakukan karena ketidakinginan seorang pemuda/pemudi yang 

terlalu menuruti peraturan adat yang ada atau tidak direstui orang tua pihak laki- 

laki atau orang tua pihak perempuan, bukan hanya penghematan pembayaran jujur 

atau restu, kawin lari dilakukan karena faktor kebiasaan (Tahyuddin, 1997:28).

Kawin lari masih dilakukan oleh masyarakat, Desa Cempaka Kecamatan 

Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kawin lari merupakan salah

satu perkawinan adat, kawin lari dilakukan setelah pemuda dan pemudi 

saling kenal dan saling mufakat, maka mereka lari dari

telah

rumah ke tempat
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khotib/P3NTR/penghuIu atau ke rumah pemuda untuk minta dinikahkan (sebelum 

pernikahan, pihak dari laki-laki mengirimkan seorang utusan, untuk menjemput 

orangtua perempuan, dan orangtua dari pihak perempuan harus merestui 

perkawinan tersebut). Dalam situasi semacam ini, pihak pemuda datang ke pihak 

pemudi untuk mengakui kesalahan yang diperbuat yang sering disebut dengan 

proses Nyalah (menyerah diri dengan ciri khas pihak laki — laki menyerahkan 

/membawa keris, pakaian laki - laki seperangkat, piliman (tempat sirih), beras dan 

kelapa. Setelah mereka dinikahkan, tiga hari kemudian mereka berkunjung ke 

rumah orang tua perempuan untuk bersujud kepada orang tua perempuan. 

Biasanya kunjungan ini dilakukan selama tujuh hari atau selama seminggu.

Dalam proses kawin lari terdapat nilai-nilai sosial yang diciptakan oleh

masyarakat dan nilai tersebut dianggap syah dan dijalankan oleh masyarakat.

Nilai- nilai yang terkandung dalam kawin lari, merupakan petunjuk tentang apa

yang dianngap baik dan dianggap buruk.

Nilai sosial yang terkandung di dalam proses kawin lari pada masyarakat 

desa Cempaka masih digunakan. Nilai sosial merupakan nilai yang dianut oleh 

suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk 

oleh masyarakat. Nilai sosial sebagai petunjuk umum yang telah berlangsung lama, 

yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk menentukan sesuatu itu dikatakan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas 

harus melalui proses menimbang. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh 

kebudayaan yang dianut masyarakat. Nilai sosial yang terkandung dalam kawin 

lari pada masyarakat desa Cempaka merupakan nilai yang dianggap kurang baik

3



oleh sebagian masyarakat karena tidak mematuhi peraturan adat yang ada dan 

sebaiknya perkawinan lari tersebut dihindari, tetapi sebagian masyarakat lainnya 

nilai sosial kawin lari merupakan nilai sosial yang bersifat baik 

karena menimbulkan ikatan yang kuat dalam masyarakat seperti nilai 

kekeluargaan.

menganggap

Nilai sosial kawin lari merupakan perwujudan dari fungsi sosial yang 

ada pada kawin lari. Fungsi sosial tersebut menimbulkan suatu prilaku dan 

tindakan yang terus dijalankan masyarakat dan terus dilakukan oleh masyarakat 

karena masyarakat desa Cempaka menganggap kawin lari merupakan suatu hal

yang pantas dan memilki nilai sosial yang berbeda-beda.

Masyarakat desa Cempaka cenderung melakukan kawin lari karena 

masyarakat beranggapan kawin lari merupakan perkawinan yang hemat. Terkait 

dengan nilai sosial yang ada pada masyarakat, kawin lari sudah menjadi kebiasaan. 

Kawin lari yang dulunya dianggap mempunyai pandangan yang buruk telah 

dianggap perkawinan yang biasa saja tanpa memperdulikan lagi makna kawin lari 

sebenarnya dalam masyarakat. Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa 

Cempaka menyebabkan perubahan - perubahan nilai sosial dan perubahan 

tersebut disebabkan perubahan zaman yang dipengaruhi oleh keadaan sosial, 

ekonomi, agama dan budaya yang ada pada masyarakat.

Perubahan nilai sosial yang terjadi pada sistem kawin lari pada 

masyarakat Cempaka mengalami penyesuaian. Penyesuaian itu mengikuti arus 

kawin lari pada masyarakat desa Cempakazaman. Sistem
mempunyai
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penyesuaian diri yang berbeda-beda, karena telah dipengaruhi nilai sosial yang 

ada pada masyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat desa Cempaka cenderung 

menyesuaikan diri dengan lingkungan, hal itu memungkinkan masyarakat 

membuat suatu kebudayaan. Menyesuaikan diri ini merupakan mekanisme dasar 

digunakan oleh masyarakat untuk memulai suatu perubahan terhadapyang

lingkungannya dan akhirnya menguasai lingkungannya.

Sistem kawin lari pada masyarakat desa Cempaka juga mengalami 

perubahan, di mana kawin lari dahulu kala dianggap suatu perkawinan yang tidak 

baik dalam pandangan sebagian masyarakat desa Cempaka. Perkawinan lari pada 

zaman dahulu dianggap suatu perkawinan yang terlarang atau perkawinan yang 

melanggar adat, perkawinan yang harus menuruti apa yang telah ditetapkan.

melihat bahwa nilai yang terkandung pada 

perkawinan lari suatu nilai yang dianggap tidak baik oleh sebagian masyarakat, 

karena tidak menuruti adat yang telah ditetapkan oleh adat istiadat yang ada pada 

masyarakat desa Cempaka namun memiliki nilai sosial tersendiri yang dapat 

mengikat keutuhan/ikatan/jalinan dalam masyarakat dan apabila terjadi kawin lari 

pada masyarakat, perkawinan itu harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah 

dibuat oleh adat istiadat perkawinan lari. Kawin lari pada zaman sekarang 

dianggap suatu yang biasa, nilai-nilai yang ada pada kawin lari telah mengalami 

perubahan. Perubahan itu berupa nilai - nilai sosial yang terbentuk karena fungsi 

kawin lari mengalami mengikisan dan nilai- nilai tersebut dianggap suatu hal yang 

tak lagi dipakai oleh masyarakat dan juga nilai-nilai yang ada pada kawin lari

Masyarakat desa Cempaka
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pada sebagian masyarakat telah dianggap nilai yang tidak penting dan sekarang 

kawin lari dianggap kawin yang lumrah bagi masyarakat desa Cempaka.

Perubahan nilai sosial yang ada pada masyarakat tentang kawin lari 

mengakibatkan mudahnya masyarakat melaksanakan kawin lari. Kawin lari yang 

tidak lagi mengikuti adat dan menjadi kebiasaan, nilai- nilai yang ada pada kawin 

lari mengalami perubahan dan perubahan nilai sosial tersebut mengakibatkan 

masyarakat salah mengartikan makna yang terkandung dalam pelaksanaan kawin

lari.

Perubahan nilai sosial kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat

membuat suatu penyesuaian dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat yang

cenderung melakukan kawin lari dan mengabaikan nilai membuat suatu

penyesuaian sendiri pada pelaksanaan kawin lari.

Berdasarkan fenomena yang teijadi pada masyarakat desa Cempaka 

tentang kawin lari, menarik untuk dikaji dalam suatu penelitian yang mendalam 

tentang kawin lari, penelitian mengenai perubahan nilai sosial kawin lari pada 

masyarakat desa Cempaka. Perubahan nilai sosial dikarenakan adanya 

penyesuaian diri yang dilakukan oleh masyarakat desa Cempaka.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka masalah 

utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perubahan Nilai 

Sosial Kawin Lari pada Masyarakat Desa Cempaka Kecamatan Cempaka 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Adapun rumusan permasalahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Perubahan-perubahan nilai sosial apa saja yang teijadi pada sistem

kawin lari pada masyarakat Desa Cempaka?

2. Mengapa terjadi perubahan nilai sosial kawin lari pada Masyarakat

Desa Cempaka?

3. Bagaimana proses terjadinya adaptasi atau penyesuaian diri terhadap 

perubahan nilai sosial kawin lari pada masyarakat Desa Cempaka?

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum

Tujuan Umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

nilai sosial yang ada pada kawin lan dan perubahan nilai sosial 

yang teijadi pada kawin lari masyarakat Desa Cempaka Kecamatan Cempaka 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

memahami nilai -
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1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

Untuk mengetahui dan memahami perubahan nilai sosial kawin lari 

pada masyarakat Desa Cempaka Kecamatan Cempaka Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Timur.

2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya Perubahan Nilai sosial kawin 

lari yang terjadi pada masyarakat desa Cempaka Kecamatan Cempaka 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

3. Untuk mengetahui proses penyesuaian diri terhadap perubahan nilai 

sosial kawin lari pada masyarakat desa Cempaka.

1.

4.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai sumbangan terhadap 

pemikiran ilmu sosial khususnya pada mata kuliah Sistem Sosial Budaya 

Indonesia, yang menyangkut Perubahan nilai Sosial kawin lari pada Masyarakat 

Desa Cempaka Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan rujukan awal bagi studi lanjutan dalam menggungkap 

perubahan nilai sosial kawin lari pada masyarakat yang dipengaruhi 

proses penyesuaian diri.
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2. Sebagai bahan pembelajaran bagi masyarakat dalam melihat penyebab 

yang terjadi pada perkawinan lari

masukan pada masyarakat dalam melihat dan

diri sehingga

3. Sebagai bahan

mempelajari proses adaptasi atau penyesuaian 

menyebabkan perubahan nilai sosial kawin lari pada masyarakat desa

Cempaka.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai kawin lari sebenarnya telah banyak dilakukan oleh 

peneliti terdahulu dengan perfektif yang berbeda beda. Ada beberapa penelitian 

mengkaji tentang perkawinan lari, diantaranya oleh Maimunah dalam 

skripsinya mengenai kawin lari di daerah Kayu Agung ditinjau dan hukum pidana. 

Subjek penelitiannya adalah perilaku kawin lari, penelitian itu memfokuskan 

tentang perilaku kawin lari di lihat dari hukum pidana.

yang

Menurut Maimunah (1991), kawin lari di Kayu Agung disebut

bergubalan. Bergubalan adalah suatu perkawinan yang didahului oleh tindakan si 

bujang melarikan gadis ke rumah sendiri atau kepala kampung setempat.

Tindakan ini sering diambil disebabkan pihak orang tua gadis tidak mensetujui

calon menantunya atau pihak si bujang tidak mampu memenuhi permintaan orang

tua gadis, maka mengambil jalan bergubalan /kawin lari tersebut. Akibat dari

tindakan bergubalan (kawin Lari) ;

a. Orang tua gadis dan kadang-kadang juga orang tua bujang karena 

dianggap menghina keluarga, mereka tidak mencampuri terhadap
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perkawinan anak — anak mereka, sehingga perkawinan tersebut dilakukan 

oleh penguasa secara sederhana.

b. Timbulnya penyelesaian dari pihak orang tua gadis atau bujang, maka 

persoalan mereka diselesaikan melewati perkawinan 

(kehendak orang tua).

Dengan demikian apa yang dikaji oleh Maimunah lebih memfokuskan 

pada perilaku masyarakat yang melakukan kawin lari di mana lelaki melarikan 

wanita dan penghindari adat atau tidak mampu dalam pembayaran jujur atau 

mahar.

“rasan tuo”

Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Prof.H.Ahmad Samin

Siregar (1990), yaitu perkawinan lari (.Marlojong) pada masyarakat Angkola di 

daerah Tapanuli Selatan. Perkawinan yang dapat diterima dalam adat istiadat 

mereka. Perkawinan marlojong ini dilaksanakan tanpa sepengetahuan/persetujuan 

orang tua perempuan. Perkawinan marlojong sebenarnya merupakan perkawinan 

yang kurang disukai orang-orang Angkola. Namun sebab keadaan yang memaksa 

dan tidak bisa terhindarkan, perkawinan marlojong ini pun banyak pula sekarang 

ini dipergunakan oleh muda-mudi di Angkola. Jadi, marlojong kawin lari ini 

sebenarnya merupakan jalan pintas terakhir yang dilakukan seorang pemuda 

Angkola karena adanya hambatan serta rintangan yang terjadi, terutama karena

kekurangsetujuan dari pihak orang tua dan keluarga si anak gadis terhadap si 

pemuda.
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Berbeda dengan penelitian Maimunah dan Samin Ahmad, Ahmisa Putra 

(1988) dalam penelitiannya mengenai perkawinan lari di Sulawesi Selatan adalah 

yang ditempuh sebagai usaha terakhir karena jalan lain tidak memungkinkan 

atau tidak ada. Masih di dalam penelitian Ahmisa Putra kawin lari di masyarakat 

Sulawesi Selatan merupakan pintu darurat yang ditempuh oleh si pemuda, 

perkawinan ini dilakukan secara darurat (kebanyakan dilaksanakan di rumah 

penghulu) namun tetap dianggap sah menurut hukum adat.

cara

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Albar Sentosa (1995), 

tentang kawin lari dan dampak terhadap kriminalitas pada daerah Musi 

Banyuasin, tujuan dari penelitian tersebut adalah mengadakan identifikasi

!

terhadap proses penyelesaian kawin lari dan melihat dampaknya terhadap kasus

perbuatan pidana, di dalam penelitian ini mengambil sampel didaerah Musi

Banyuasin dan Ogan Komering Ulu. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa di 

kedua daerah tersebut kawin lari merupakan adat, tetapi artematif yang disediakan 

adat dalam melaksanakan perkawinan. Adapun yang menyebabkan terjadinya 

kawin lari adalah besarnya pembayaran jujur dan tingkat ekonomi penduduk yang 

rendah.

Nadia (2003) meneliti tentang Pola perkawinan lari pada Masyarakat

Desa Batu Ampar Kecamatan S.P Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nadia 

gangkat tentang pola kawin lari. Peneliti mengkaitkan pola kawin lari pada 

masyarakat menyangkut peranan lembaga adat dalam menyelesaikan 

permasalahan yang timbul karena kawin lari.

men

suatu

Menurut Nadia, pola kawin lari pada

n



I

Masyarakat Desa Batu Ampar ada dua. Pertama kawin selarian, dimana seorang 

pria mengajak lari seorang wanita, dan Kedua Turun Barang. Seorang pria 

membawa lari barang si gadis, dengan persetujuan dari gadis tersebut.

Penelitian - penelitian tersebut cenderung bersifat deskripsi, penelitian 

tersebut hanya memberikan gambaran tentang proses kawin lari, perilaku kawin 

dan penyebab masyarakat melakukan kawin lari. Berbeda dengan penelitian — 

penelitian yang telah ada, penelitian ini cenderung memfokuskan nilai- nilai sosial 

yang ada pada kawin lari yang dilihat dari fungsi sosialnya, perubahan nilai sosial 

kawin lari pada masyarakat Cempaka dan cara penyesuaian diri yang dilakukan 

masyarakat untuk mencocokkan dengan nilai sosial yang terbentuk dalam kawin

lari pada masyarakat Desa Cempaka Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur.

Berdasarkan persepsi dan makna yang terkandung dalam nilai tersebut, 

bentuk - bentuk nilai sosial dapat dipahami untuk mengkaji aspek yang lebih 

mendalam dan analisis. Maka penelitian ini menggunakan teori dari perubahan 

nilai sosial sebagai acuan teori yang digunakan meliputi teori perubahan. Melalui 

tinjauan teori ini proses perkawinan lari dalam masyarakat Desa Cempaka 

berkaitan dengan nilai - nilai sosial yang terbentuk oleh fungsi sosial yang ada 

dalam perkawinan lari tersebut.
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1.6 Kerangka Pemikiran

Dari tinjauan sosiologi, perkawinan merupakan persatuan antara seorang

atau lebih yang diberikanlaki - laki atau lebih dengan seorang perempuan 

kekuatan sangsi secara sosial, dalam suatu hubungan suami istri (Lawang, 

1985:91) jadi perkawinan merupakan salah satu lembaga sosial yang penting dan

teijadi secara terus menerus di dalam masyarakat.

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan meliputi pelamaran, 

upacara perkawinan dan putusnya ikatan perkawinan. Hukum adat perkawinan 

dapat berbentuk yaitu (Hilman Hadikusuma,1990:9-10)

1) . Perkawinan jujur, perkawinan dengan pemberian
(pembayaran) uang (barang) jujur, pada umurnya berlaku 
di lingkungan masyarakat hukum adat yang 
mempertahankan garis keturunan lelaki (bapak).

2) . Perkawinan Semenda pada umumnya berlaku di
lingkungan masyarakat matrilineal, dalam rangka 
mempertahankan garis keterunan ibu (wanita).

3) . Perkawinan Bebas (mandiri), pada umunya berlaku
dilingkungan masyarakat adat yang bersifat parental 
(keorang-tuaan) atau di kalangan masyarakat yang sudah 
modem, dimana orang tua tidak banyak lagi campur 
tangga dalam keluarga.

Sedangkan menurut Kartono Kartini (2004: 9), perkawinan adalah 

“suatu peristiwa secara formal mempertemukan sepasang mempelai atau sepasang 

calon suami istri dihadapan penghulu atau kepala agama tertentu, para saksi dan
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sejumlah hadirin, untuk kemudian disyahkan secara resmi sebagai suami istri, 

dengan upacara-upacara dan ritus tertentu” (Jatmikasari, 2004.9).

ES.Ardinarto (2008: 78) mendefinisikan Perkawinan lari adalah suatu

peijawanan dimana kedua calon pengantin sudah saling menyetujui tetapi untuk

adat (Pembanyaran Jujur), yang padamenghindari kewaj iban-kewaj iban 

umumnya mahal (berat) maka mereka sepakat untuk lari bersama menuju rumah

penghulu masyarakat (kepala adat) meminta untuk dinikahi.

Berbeda dengan pengertian kawin lari menurut Sudiyat (1998:131) 

perkawinan lari adalah lari dengan seorang wanita yang sudah dipertunangkan 

atau dikawinkan dengan pria lain dan melarikan wanita secara paksa.

Sedangkan menurut Usman (1989; 105) pengertian kawin lari merupakan

bentuk perkawinan yang tidak didasarkan persetujuan lamaran orang tua, tetapi

berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua belah pihak yang bersangkutan

dan merupakan pelanggaran adat yang dibenarkan apabila tata tertib kawin lari ini

dilaksanakan, misalnya ada surat atau benda yang ditinggalkan si gadis sebagai

tanda kepergiannya.

Manusia merupakan mahluk sosial yang bergantung satu sama lain. 

Hal ini terjadi karena kelangsungan hidupnya, rasa ketergantungan 

mengalami perubahan baik secara individual maupun secara kelompok. Proses

manusia lm

perubahan ini merupakan mekanisme yang teijadi dalam masyarakat dan 

tentunya terbentuk melalui interaksi yang teijadi dalam lingkungannya 

terus menerus dan berkelanjutan. Perubahan dalam

secara

masyarakat pada prinsipnya
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terus menerus, artinya bahwa setiap masyarakatmerupakan suatu proses yang 

pada kenyataanya akan mengalami perubahan itu, perubahan-perubahan dalam

masyarakat menyangkut hal yang kompleks.

Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur 

sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya 

merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. 

Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu 

ingin mengadakan perubahan. Hirschman mengatakan bahwa kebosanan 

manusia sebenarnya merupakan penyebab dari perubahan.

Kehidupan manusia merupakan proses dari satu tahap hidup ke tahap

hidup lainnya, karena itu perubahan sebagai proses dapat menunjukan perubahan

sosial dan perubahan budaya atau berlaku kedua — duanya pada satu runtutan

proses (Gama, 1992:4).

Menurut Astrid Susanto (1992:25) mengemukakan bahwa perubahan 

masyarakat sebagai fakta yang dibuktikan oleh adanya gejala - gejala 

depersonalisasi, frustasi, apatis, konflik dan kesenjagan antargenerasi. Pengertian 

perubahan sosial menurut Astrid adalah perubahan masyarakat dalam arti luas, 

diartikan sebagai perubahan/perkembangan dalam arti positif maupun negative. 

Arti perubahan sosial mempunyai dua dimensi, yaitu perubahan sosial sebagai 

kemunduran (regress) dan sebagai kemajuan (progress). Motivasi seseorang yang 

disebabkan oleh kemajuan teknologi, penggunaan penemuan teknologi tersebut 

mengubah pendapat dan penilaian melalui falsafah hidup baru. (Gama,l992:5)
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Selanjutnya menurut Astrid batasan tentang perubahan sosial yang lebih 

lengkap, yaitu perubahan sosial ialah perubahan masyarakat menjadi kemajuan 

masyarakat dengan suatu pola masyarakat yang sesuai bahkan dapat menguasai 

kemajuan teknologi dan menghindari bahaya degredasi martabatnya lebih lanjut 

Astrid menekankan proses pembentukan norma baru dan adatapsi terhadap 

keadaan baru, atau proses perubahan sosial pada dasarnya ialah perubahan 

norma masyarakat (Gama,l 992:5).

norma-

Perubahan sosial berguna untuk melihat perbedaan keadaan yang berarti 

dalam unsur masyarakat dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Setiap 

masyarakat berubah, tidak pernah statis dari waktu didapati perbedaan keadaan 

masyarakat. Terjadinya perubahan sosial memang tidak dapat disangkal dan 

sering kali tidak bisa ditolak. Moore (Gama, 1992:2) memberikan gambaran 

perubahan dalam suatu generalisasi sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat manapun, perubahan cepat berlangsung atau 
berlaku secara tetap.

2. Perubahan itu tidaklah bersifat sementara karena perubahan terjadi 
dalam rangkaian runtut bukan sebagai krisis sementara yang 
membawa akibat perubahan yang cenderung bergema keseluruh 
kawasan.

3. Karena perubahan itu berlaku dan akibatnya bermakna di manapun, 
maka perubahan itu memilki azaz ganda.

4. Proporsi perubahan dilaksanakan lebih tinggi proporsinya di 
bandingkan pada masa lalu

5. sehubungan dengan hal tersebut lingkup teknologi materi dan 
strategi sosial menyebar pesat

6. Kejadian normal perubahan telah memberikan akibat bagi 
individu luas dan aspek fungsional masyarakat dalam dunia modem.

suatu

Menurut Gillin dan Gillin perubahan - perubahan sosial adalah suatu 

variasi dari cara - cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan baik karena
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perubahan geografis, kebudayaan materil, komposisi penduduk, ideologi maupun 

karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat 

tersebut.

Menurut Selo Soemardjan perubahan sosial sebagai perubahan yang 

terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang 

mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola 

perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Soekanto, 1982: 307).

Proses perubahan sosial yang terjadi dapat diketahui dari adanya ciri ciri

berikut (Soekanto,!982:314) :

1. Tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya, oleh karena 
setiap masyarakat mengalami perubahan-perubahan yang terjadi 
secara lamban ataupun cepat.

2. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan 
tertentu akan diikuti dengan perubahan pada lembaga - lembaga 
sosial lainnya.

3. Perubahan - perubahan sosial yang cepat, biasanya mengakibatkan 
terjadinya disorganisasi yang sementara sifatnya di dalam proses 
penyusuaian diri. Disorganisasi tersebut akan diikuti oleh suatu 
reorganisasi yang mencakup pemantapan dari pada kaedah - kaedah 
dan nilai - nilai lain yang baru.

4. Perubahan - perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan 
atau bidang spiritual saja, oleh karena kedua bidang tersebut 
mempunyai kaitan timbal balik yang sangat kuat.

Perubahan dalam masyarakat terjadi karena adanya penggerak- 

penggerak tertentu. Daya penggerak untuk proses perubahan dalam suatu 

masyarakat datang dari dua sumber, dari dalam dan dari luar demikian 

disampaikan oleh Raymond Firth (dalam Taneko 1993):

yang
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a. Dari Dalam
Mayarakat sekarang ini lebih cenderung mengarah kearah 
yang lebih modem dan praktis-praktis saja.

b. Pengaruh dari Luar
Adanya pengaruh dari luar yaitu modernisasi dan masuknya 
budaya-budaya asing.

Sedangkan menurut Thomstein Vebian, suatu perubahan sosial hanya 

dapat diterima kalau sejalan dengan pembahan dalam cara berfikir masyarakat. 

Pembahan masyarakat dapat teijadi karena adanya sesuatu yang tidak memuaskan, 

atau pembahan tersebut terjadi karena aturan —aturan yang membingungkan dalam 

masyarakat. Faktor pembahan sosial ada dua, faktor pendorong dan penghambat. 

Faktor pendorong terdiri dari faktor internal yang meliputi: Pertama, 

bertambahnya atau berkurangya jumlah penduduk, Kedua, Isolasi dan kontak 

dengan pihak luar, Ketiga Orientasi kemasa depan, keempat, Penduduk yang 

heterogen. Kelima, ketidakpuasan pada bidang tertentu (budaya) dan Keenam, 

nilai- nilai yang terkandung pada masyarakat (kekeluargaan), dan faktor yang 

selanjutnya, faktor Estemal yang meliputi lingkungan alam dan adanya 

Faktor penghambat teijadinya pembahan sosial meliputi (1) 

Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. (2) Perkembangan ilmu 

Pengetahuan yang Terhambat. (3) Sikap Tradisonil. (4) masyarakat Tertutup dan 

memilki prasangka. (5) Adat atau kebiasaan yang tidak dapat dirubah.

perperangan.

Kekuatan dan daya pendorong ini berasal dari segala aspek situasi yang 

merangsang kemampuan untuk melakukan pembahan. Kekuatan ini menurut 

Taneko berasal dari beberapa faktor, yaitu:
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1. Ketidakpuasan terhadap situasi yang ada, karena itu adanya 

keinginan untuk situasi yang lain.
2. Adanya pengetahuan tentang perbedaan antara yang ada dan yang 

seharusnya bisa ada
3. Adanya tekanan dari luar seperi kompetisi, keharusan menyesuaikan

diri, dan lain - lain. ... .
4. Kebutuhan dari dalam untuk mencapai efesiensi dan peningkatan

misalnya produktifltas, dan lain — lain.

Menurut Alvin L Bertrand berpendapat bahwa awal dari perubahan itu 

adalah komunikasi, yaitu proses dengan mana informasi disampaikan dari 

individu yang satu kepada individu lain. Maka yang dikomunikasikan itu tidak 

lain adalah gagasan — gagasan, ide-ide atau keyakinan-keyakinan manapun hasil 

budaya yang berupa fisik itu (Taneko, 1993:136)

Menurut Abdulsyani (1995:167) perubahan masyarakat pada umumnya

dapat terjadi dengan sendirinya secara wajar dan teratur, terutama apabila 

perubahan itu sesuai dengan pertumbuhan kepentingan masyarakat. Jika tidak 

biasanya masyarakat tertutup terhadap perubahan lantaran khawatir atau takut 

kalau stabilitas kehidupan masyarakatnya akan terganggu akibat perubahan

masyarakat tidak bisa dihindari terutama jika keadaan sekarang dianggap

berkemajuan atau tidak memuaskan.

Menurut Prof. Dr. Awan Mutakin, M.Pd, Orientasi atau arah perubahan 

meliputi beberapa orientasi, antara lain (1) perubahan dengan orientasi pada upaya 

meninggalkan faktor-faktor atau unsur-unsur kehidupan sosial yang mesti 

ditinggalkan atau diubah, (2) perubahan dengan orientasi pada suatu bentuk atau 

yang memang bentuk atau unsur baru, (3) suatu perubahanunsur yang
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berorientasi pada bentuk, unsur, atau nilai yang telah eksis atau ada pada masa

lampau.

Dalam kajian sosiologis, nilai — nilai seseorang atau kelompok secara 

langsung dapat mempengaruhi segala aktivitasnya, terutama dalam rangka 

menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ada pada masyarakat sekelilingnya. 

Kecuali nilai-nilai sosial dapat menentukan ukuran besar kecil atau tinggi 

rendahnya status dan peranan seseorang di tengah- tengah kehidupan masyarakat. 

Kamus bahasa Indonesia menyebutkan nilai diartikan sebagai harga, harga satuan 

(uang), angka kepandaian;ponten, kadar; mutu; banyak sedikitnya isi dan sifat 

yang penting atau berguna bagi manusia.

Menurut Bertrand L Alvin (1890) pengertian nilai-nilai sosial

merupakan gambaran kecenderungan terhadap apa-apa yang disukai dan apa-apa

yang tidak disukai, akan kelihatan bila sistem-sietem sosial dipakai sebagai alat 

konsepsi di dalam menganalisa tindakan sosial. Nilai — nilai itu merupakan ciri 

sistem sebagai suatu keseluruhan, dan bukan merupakan sekedar salah satu bagian 

komponennya belaka. Sedangkan konsep keyakinan merupakan kumpulan pikiran 

dan kepercayaan terhadap suatu fakta yang boleh atau tidak untuk membuktikan

kebenarannya(Abdulsayni, 1992:51 -52)

Menurut Robert Mz Lawang, nilai sosial merupakan gambaran 

mengenai apa yang di inginkan, pantas, berharga dan mempengaruhi perilaku 

sosial orang-orang yang memiliki nilai tersebut. Nilai sosial mempunyai fungsi 

sosial berupa. Pertama, sebagai alat solidaritas dalam masyarakat. Kedua, sebagai
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alat pengawasan dengan daya tekan dan daya pengikat tertentu. Ketiga, factor 

pendorong seseorang untuk mencari cita cita dan Terakhir, sebagai perlindungan 

dan menjaga stabilitas budaya kelompok masyarakat.

Beberapa ahli sosiologi membagi nilai sosial atas nilai immaterial dan

nilai material

1. Nilai Immaterial merupakan bentuk abstark yang terdapat pada nilai 

sosial, mencakup ajaran atau ideology, gagasan dan bersifat religi

2. Nilai Material merupakan nilai kongkret yang terbentuk karena 

adanya nilai immaterial. Di mana nilai kongkrit dalam nilai sosial 

lebih melihat kegunaan dan kenikmatan dalam kehidupan. Contoh

dari nilai kongkrit yaitu tindakan yang dilakukan individu.

Beberapa fungsi umum dari nilai-nilai sosial menurut Huky yaitu:

1. Nilai-nilai menyumbangkan seperangkat alat yang siap diakui untuk 
menetapkan harga sosial dari pribadi dan grup. Nilai-nilai ini 
memungkinkan sistem stratifikasi secara menyeluruh yang ada pada 
setiap masyrakat.

2. Cara-cara berpikir dan bertingkah laku secara ideal dalam sejumlah 
masyarakat diarahkan atau dibentuk oleh nilai-nilai.

3. Nilai-nilai merupakan penentu terakhir bagi manusia dalam 
memenuhi peranan-peranan sosialnya. Menciptakan minat dan 
memberi semangat pada manusia untuk mewujudkan apa yang 
diminta dan diharapkan oleh peranan-peranan menuju tercapainya 
sasaran-sasaran masyarakat.

nilai dapat berfungsi sebagai alat pengawasan dengan daya 
tekan dan daya mengikat tertentu

5. Nilai dapat berfungsi sebagai alat solidaritas di kalangan anggota 
kelompok dan masyarakat.

Surparto mengemukakan bahwa nilai-nilai sosial

4. Nilai -

memiliki fungsi

umum dalam masyarakat. Di antaranya nilai-nilai dapat menyumbangkan
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seperangkat alat untuk mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah

Selain itu, nilai sosial juga berfungsi sebagai penentu terakhir bagi 

dalam memenuhi peranan-peranan sosial. Nilai sosial dapat memotivasi seseorang

Ciri nilai sosial di

manusialaku.

untuk mewujudkan harapan sesuai dengan peranannya.

antaranya sebagai berikut.

Merupakan konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antarwarga 
masyarakat.

2. Disebarkan diantara warga masyarakat (bukan bawaan lahir).
3. Terbentuk melalui sosialisasi (proses belajar)
4. Merupakan bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial 

manusia.
5. Bervariasi antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain.
6. Dapat mempengaruhi pengembangan diri sosial
7. Memiliki pengaruh yang berbeda antarwarga masyarakat.
8. Cenderung berkaitan satu sama lain.

1.

Ciri-ciri nilai seperti disebutkan di atas, mengandung pengertian bahwa

nilai sosial itu merupakan patokan (standar) perilaku sosial yang terjadi dalam

masyarakat, melambangkan baik-buruk, benar-salanya suatu objek dalam hidup

bermasyarakat.

Woods mendefinisikan nilai sosial sebagai petunjuk umum yang telah 

berlangsung lama, yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam 

kehidupan sehari-hari. Untuk menentukan sesuatu itu dikatakan baik atau buruk, 

pantas atau tidak pantas harus melalui proses menimbang. Hal ini tentu sangat 

dipengaruhi oleh kebudayaan yang dianut masyarakat.

Dalam Rokeach (1973) dikatakan, sebagai keyakinan, nilai memiliki 

aspek kognitif, afektif dan tingkah laku. Nilai meliputi kognitif tentang apa yang
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diinginkan, menjelaskan pengetahuan, opini dan pemikiran individu tentang apa 

yang diinginkan. Nilai meliputi afektif, di mana individu atau kelompok memiliki

diinginkan, sehingga nilai menjelaskan perasaan

Nilai memiliki

emosi terhadap apa yang

individu atau kelompok terhadap apa yang diinginkan itu. 

komponen tingkah laku, artinya nilai merupakan variabel yang berpengaruh dalam 

mengarahkan tingkah laku yang ditampilkan. Nilai sosial dapat diaitkan dalam

suatu perkawinan adat. Biasanya nilai - nilai yang terkadung mempunyai suatu 

keunikan sendiri dari perkawinan tersebut.

Menurut Prof. Notonagoro nilai mempunyai jenis dan sumber. Jenis nilai

dibagi menjadi tiga yaitu:

a) Nilai material, adalah segala sesuatu yang berguna bagi jasmani 
manusia.

b) Nilai vital, adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam 
melaksanakan berbagai aktivitas.

c) Nilai kerohanian, adalah segala sesuatu yang berguna bagi 
kebutuhan rohani manusia,seperti:Nilai kebenaran, yaitu nilai yang 
bersumber pada akal manusia (cipta); Nilai keindahan, yaitu nilai 
yang bersumber pada unsur perasaan (estetika); Nilai moral, yaitu 
nilai yang bersumber pada unsur kehendak (karsa); dan Nilai 
keagamaan (religiusitas), yaitu nilai-nilai yang bersumber pada 
revelasi (wahyu) dari Tuhan.

Sumber Nilai sosial menurut Notonagoro

1. Nilai Theonom adalah nilai sosial yang bersumber dari Tuhan 
yaitu melalui ajaran yang disampaikan oleh Tuhan melalui 
agama. Agama berisi nilai-nilai sosial yang memberikan 
pedoman bagaimana cara bersikap dan bertindak bagi manusia.

2. Nilai Heteronom adalah nilai sosial yang dirumuskan dari 
kesepakatan banyak anggota masyarakat. Berisi nilai yang harus 
dipedomani oleh seluruh warga masyarakat.

3. Nilai Otonom adalah nilai sosial yang bersumber dari setiap 
individu.

23



Dalam Orientasi nilai kawin lari pada masyarakat desa Cempaka, 

terdapat penyesuaian yang terjadi pada sistem kawin lari. Adaptasi tersebut terjadi 

karena ketidakbetahan masyarakat mengikuti aturan-aturan kawin lari.

Kata Adaptasi semula digunakan dalam bidang biologi yang mengacu 

kepada pengertian penyesuaian secara biologis. Menurut Darwin, adaptasi adalah

menyesuiakan diri dengan kondisi baru 

(Kumiawan,2001:26). Maksudnya membuat aturan tersendiri tentang kawin lari.

proses modifikasi untuk

Bannet (Adimiharaja, 1993:10) mengemukakan bahwa proses adaptasi 

dalam pengertiannya adalah saling hubungan antara manusia dengan lingkungan 

alam, manusia mengembangkan tingkah laku yang sesuai dengan tantangan 

lingkungan, merupakan manusia untuk membangun image dalam suatu dunia

fisik (Material lahiriah) bagian yang tidak terpisahkan dari realitas empiris.

Menurut Mulyanto (1991) ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam

usaha memahami adaptasi sebagai proses perilaku, yaitu individu, kelompok dan

lingkungan. Baik individu maupun kelompok, keduanya mampu melakukan 

adaptasi. Namun perlu dibedakan antara adaptasi tingkat individu dengan adaptasi 

tingkat kelompok.

Di dalam menghadapi berbagai perubahan yang bersifat non fisik, 

masyarakat desa Cempaka berusaha menyusuaikan kawin lari dengan lingkungan

yang baru. Mac Iver (kumiawan, 2001:27) dalam tulisannya mengatakan bahwa 

adaptasi itu terdiri dari tiga tingkatan, yaitu adaptasi fisik, biologis dan adaptasi 

sosial, sedangkan Otto Soemarwoto (kumiawan,2001:27) menyatakan bahwa
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terdapat empat bentuk penyesuian/ adaptasi yang dapat dilakukan oleh 

untuk tetap mempertahankan hidupnya, yaitu (1) adapatasi fisiologis, (2) adaptasi 

morfologi; (3) adaptasi tingkah laku; dan (4) adaptasi budaya.

manusia

Kaplan dan Manners (Kumiawan, 2001:28) memberikan perhatian 

mengenai adaptasi dalam dua tatanan, yaitu: pertama, sehubungan dengan cara 

sistem budaya beradaptasi dengan lingkungan totalnya, dan kedua, perhatian 

terhadap cara institusi-institusi dalam suatu budaya beradaptasi atau saling 

menyesuaikan diri. Dalam proses pemenuhan kebutuhan hidupnya manusia 

melakukan adaptasi terhadap lingkungan di mana di tinggal dengan menggunakan 

suatu bentuk dari hasil adaptasinya (Kumiawanan, 2001:29).

Rapport (Adimihatja, 1993:10-11) membedakan antara pengertian

adaptasi dan sistem maintenance. Adaptasi dipahami sebagai pola tingkah laku

yang merupakan jawaban terhadap perubahan lingkungan tertentu. Sistem

maintenance merupakan suatu tingkah laku yang ada dalam suatu sistem yang 

dirancang agar mampu melakukan penyesuaian diri terhadap kondisi yang timbul, 

seperti memelihara keadaan yang tetap atau dalam kondosi homeostati.

Adaptasi sebenarnya selalu terjadi dalam kehidupan, 

kebudayaanpun adaptasi terjadi dengan sendirinya. Salah satu kebudayaan yang 

sering terpengaruh adalah perkawinan. Pada masyarakat desa Cempaka adaptasi 

terjadi pada perkawinan lari.

dalam

Pola adaptasi budaya merupakan suatu pola adaptasi masyarakat 

mampu hidup dan menjaga kelangsungan keberadaan sesuai dengan situasi dan

agar
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kondisi suatu daerah tertentu. Menurut Posman(l 999,149-150) Adaptasi budaya

dipengaruhi oleh empat faktor yaitu

1. Faktor alam

Faktot alam atau faktor georafis ialah letak tata bumi, iklim 
alam fifis ( kayu,batu dan faktor alam lainya)

2. Faktor kebiasaan

Kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam kelolmpok tertentu, 
akan dijumpai perilaku-perilaku yang dilarang untuk daerah 
tertentu tapi tidak dilarang untuk daerah lainnya

3. Faktor kedaerahan

Faktor kedaerahan melahirkan budaya-budaya khusus pada 
masyarakat yang tinggal diderah-daerah lain

4. Faktor pelapisan sosial

Adanya kelas sosial dalam masyarakat menyebabkan 
adanya proses penyesuaian dalam tata kelakuan atau hidup.

Adaptasi budaya dapat pula berhubungan dengan keberadaan nilai sosial 

yang ada pada sistem kawin lari. Adaptasi yang tercipta pada kawin lari 

dipengaruhi oleh faktor kedaerahan. Adaptasi dalam kebudayaan cenderung 

mengalami pembahan dimana pembahan penyesuaian diri pada kebudayaan 

termasuk pembahan secara evolusi atau dapat disebut adaptasi evolusioner.

Adaptasi jenis merupakan pembahan kebudayaan dalam masyarakat 

yang berlangsung dalam jangka waktu lama dari tingkat yang terendah sampai 

tingkat yang lebih tinggi.
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Bagan I

Adaptasi nilai sosial kawin lari pada masyarakat Desa Cempaka Kecamatn 

Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Kawin lari

Perubahan Sosial Ideologi

ANilai Immaterial 
(abstrak) Gagasan

Religi
Nilai Sosial

Fungsi social 
kawin lari 

(Tanggung jawab, 
Stabilitas nilai 

kekeluargaan dan 
alat solidaritas)

Nilai material
(Kongkrit)

\ r

Penyesuaian (Adaptasi) Nilai 
Sosial Kawin Lari

Adaptasi Budaya

Perubahan Nilai Sosial Kawin Lari

1.7 Sistematika Penulisan

Sitematika dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I Berisi pendahuluan yang mengulas tentang latar belakang,

masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjuan pustaka, metode penelitian 

dan sitematika penulisan.

rumusan
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BAB II Merupakan kerangka pemikiran yaitu menyangkut tentang pengertian 

perkawinan, perkawinan lari, teori perubahan sosial, nilai sosial, fungsi 

nilai sosiaal serta adaptasi atau penyesuaian diri.

BAB III Gambaran umum wilayah penelitian, menguraikan tentang letak wilayah 

Ogan Komering Ulu Timur dan desa Cempaka, sejarah desa Cempaka, 

keadaan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan keadaan informan

serta menguraikan tata cara perkawinan lari dari proses sampai setelah

perkawinan lari.

BAB IV Tentang hasil pembahasan yang menguraikan tentang temuan- temuan di

lapangan serta analisis sosiologis terhadap permasalahan penelitian

yang mencakup nilai - nilai sosial, perubahan nilai sosial, alasan

perubahan serta adaptasi atau penyesuaian diri yang dilakukan oleh 

masyarakat desa Cempaka Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur.

BAB V Berisi kesimpulan yang terdiri dari kesimpilan dari hasil penelitian serta

saran.
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