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ABSTRAK 

Desa Centini merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Laren 

Kabupaten Lamongan yang memiliki tradisi unik yaitu tradisi lamaran ndudut 

mantu. Yaitu tradisi lamaran oleh keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki 

dengan membawa gawan untuk melamar dan melakukan pengitungan hari. 

Karena hanya dilakukan di Lamongan khususnya Desa Centini pada penelitian ini 

ingin melihat konstruksi tradisi ndudut mantu pada masyarakat Desa Centini 

Lamongan, mengingat Desa Centini meupakan desa yang memiliki latar belakang 

agama yang cukup baik. Sehingga pada penelitian ini memfokuskan penelitian 

pada konstruksi sosial tradisi lamaran ndudut mantu pada masyarakat Desa 

Centini Lamongan. 

Studi ini menggunakan data kulaitatif dengan paradigma definisi sosial 

dengan menggunakan teori kosntruksi sosial Peter L Berger dan konsep Budaya 

Lokal J.W Ajawaila. Dengan metode penentuan informan secara purposive yang 

dilakukan secara acak namun menggunakan kriteria tertentu. Selain informan 

subyek, dalam penelitian ini juga menggunakan informan non-subyek atau 

informan pendukung untuk dapat mendukung data yang telah diperoleh. 

Hasil dari penelitian ini adalah Perempuan yang melakukan tradisi ndudut 

mantu pada keluarga laki-laki menganggap bahwa tradisi ndudut dilakukan karena 

mengikuti orang tua yang telah dulu melakukan tradisi tersebut. Laki-laki dengan 

pendidikan tinggi menganggap bahwa tradisi ndudut mantu merupakan tradisi 

yang tidak penting dan sama saja dengan lamaran pada umumnya. Perempuan 

yang melakukan tradisi ndudut mantu pada keluarga laki-laki mempertahankan 

tradisi ndudut mantu karena terdapat tipifikasi yang dihindari dan juga 

keuntungan yang akan dicapai. Laki-laki dengan pendidikan tinggi menganggap 

bahwa tradisi ndudut akan dapat hilang sesuai dengan perkembangan zaman 

karena terhentinya sosialisai pada generasi selanjutnya. 
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