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PENDAHULUAN 

Pernikahan adalah suatu 

penyatuan antara laki-laki dan 

perempuan yang membentuk keluarga 

baru agar dapat meneruskan keturunan 

dari keluarga sebelumnya. Pernikahan 

bertujuan agar dapat memperjelas 

hubungan laki-laki dan perempuan 

yang sah menurut agama dan juga 

dimata hukum. Pernikahan dilakukan 

agar tidak terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan antara laki-laki dan 

perempuan yang dapat menimbulkan 

aib bagi masing-masing keluarga. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia 

kata nikah adalah ikatan (akad) 

perkawinan yang dilakukan sesuai 

dengan ketentuan hukum dan ajaran 

agama
1
. Dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia no 1 tahun 1974 

juga menjelaskan tentang perkawinan, 

ialah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk 

                                                           
1
KBBI online (diakses 19 Mei 2016, pukul 16.24) 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa. 

Dalam melakukan pernikahan, 

tidak secara langsung terjadi antara 

laki-laki dan perempuan dengan begitu 

saja. Tedapat proses yang panjang 

yang akhirnya disepakati untuk 

melakukan pernikahan yang sah 

menurut agama dan hukum. Proses 

tersebut mencakup perkenalan antara 

laki-laki dan perempuan atau kencan, 

kemudian meminta persetujuan pada 

kedua keluarga yang bersangkutan, 

peminangan, pertunangan
2
 dan 

akhirnya melakukan akad sebagai bukti 

sahnya laki-laki dan perempuan 

sebagai suami dan istri. Peminangan 

merupakan suatu proses setelah kencan 

dan diartikan sebagai pergaulan yang 

tertutup dari dua individu yang 

bertujuan untuk kawin. Fungsi 

peminangan adalah untuk menguji 

kesejajaran pasangan, diharapkan tidak 
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akan mengancam perkawinan yang 

akan datang.
3
 Peminangan ini oleh 

masyarakat biasa disebut dengan 

lamaran. Lamaran dilakukan sebagai 

upaya untuk meminta laki-laki atau 

perempuan untuk menjadi suami atau 

istri dari yang bersangkutan agar dapat 

membentuk keluarga baru dalam ikatan 

pernikahan. Peminangan maupun 

lamaran tersebut adalah kebudayaan 

yang diciptakan oleh manusia dan 

berlangsung secara terus menerus 

dilakukan oleh manusia itu sendiri. 

Dalam pembahasan kali ini akan 

berfokus pada kebudayaan immaterial 

yag meliputi adat istiadat, bahasa, ilmu 

pengetahuan dan sebagainya. 

Kaitannya dengan pembahasan kali ini 

kebudayaan yang diciptakan oleh 

manusia berupa adat istiadat yang 

dilakukan secara terus menerus dan 

selalu menjadi kebiasaan yang sulit 

unutuk dihilangkan. Adat istiadat 

tersebut menjadi sebuah budaya lokal 
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yang ada di suatu daerah dan menjadi 

ciri khas daerah tersebut. Khususnya di 

Desa Centini Kecamatan Laren 

Lamongan yang memiliki tradisi 

lamaran yang unik dan menjadi ciri 

khas daerah tersebut atau dapat disebut 

sebagai budaya lokal Desa Centini. 

Budaya lokal menurut J.W Ajawaila 

adalah ciri khas budaya sebuah 

kelompok masyarakat lokal.
4
 Atau 

merupakan budaya asli dari suatu 

kelompok tertentu. Budaya lokal dapat 

berupa adat istiadat peninggalan nenek 

moyang, nilai-nilai yang menentukan 

tindakan suatu masyarakat dan lain-

lain. Begitu juga dengan tradisi 

lamaran yang merupakan suatu budaya 

yang diciptakan oleh manusia dan 

dilakukan secara terus menerus oleh 

masyarakatnya. Karena setiap daerah 

memiliki budaya lokalnya sendiri 

terutama budaya lamaran sehingga 

terdapat perbedaan antara budaya 
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lamaran di daerah satu dan daerah yang 

lainnya. 

Dalam sebuah budaya lamaran 

memiliki cara dan maksud tersendiri 

dari berbagai daerah di Jawa Timur, 

khususnya Kabupaten Lamongan. Di 

Lamongan terdapat sebuah tradisi 

lamaran yang dilakukan oleh keluarga 

pihak perempuan kepada pihak 

keluarga laki-laki sebagai bukti 

perempuan memilih suami untuk 

rumah tangganya. Dan uniknya tradisi 

ini hanya berlaku di Kabupaten 

Lamongan dan sekitarnya saja, oleh 

masyarakat Lamongan khusunya Desa 

Centini Kecamatan Laren Kabupaten 

Lamongan tradisi ini disebut dengan 

tradisi ndudut mantu, atau secara 

umum disebut ndudut atau 

gemblongan. Tradisi ini dilakukan oleh 

pihak keluarga perempuan pada pihak 

keluarga laki-laki, dan dilakukan 

secara terus menerus hingga saat ini. 

Dalam hal ini yang berperan dalam 

melakukan tradisi ndudut pada 

keluarga laki-laki adalah anggota 

keluarga perempuan dan bukan pada si 

perempuan secara langsung.  

Kedudukan utama setiap keluarga yaitu 

fungsi pengantara pada masyarakat 

besar. Sebagai penghubung pribadi 

dengan struktur sosial yang lebih 

besar. Suatu masyarakat tidak akan 

mampu bertahan jika kebutuhannya 

yang bermacam-macam tidak 

dipenuhi
5
, salah satunya adalah dalam 

proses pernikahan khususnya pada 

tahap lamaran. 

Untuk dapat melakukan tradisi 

ini masyarakat Desa Centini pada 

umumnya mendapatkan pasangan yang 

berasal dari satu wilayah daerah yang 

sama dan tidak pernah keluar dari 

wilayah daerah tersebut. Walaupun 

pada kehidupan sehari-hari interaksi 

yang dilakukan masyarakat Desa 

Centini selalu berhubungan dengan 

masyarakat luar Desa Centini namun 

untuk pernikahan selalu mendapat 
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paangan yang berasal dari Daerah yang 

sama. Dalam hal ini setiap pasangan 

dengan sendirinya akan melakukan 

tradisi ndudut tanpa adanya paksaan 

maupun sosialisasi oleh pihak keluarga 

sebelumnya. Seperti halnya pada acara 

lamaran pada umumnya tentu sudah 

ada calon pasangan yang akan 

melakukan lamaran tersebut. Dalam 

menentukan pasangan masyarakat 

Desa Centini memiliki kriteria khusus 

agar tradisi ndudut dapat dilakukan, 

yaitu laki-laki harus berasal dari Desa 

Centini ataupun desa sekitar wilayah 

Desa Centini. Tidak jarang pula 

ditemukan pasangan yang suami atau 

laki-laki berasal dari daerah luar Desa 

Centini bahkan luar Kecamatan Laren 

maupun Kabupaten Tuban, dalam hal 

ini tradisi ndudut mantu tetap 

dilakukan karena masih memiliki 

tradisi yang sama sehingga tradisi 

ndudut mantu dapat diterima diluar 

Desa Centini. Sehingga terkadang 

diberlakukan pemilihan jodoh untuk 

anak perempuan maupun laki-laki agar 

mendapat pasangan dari wilayah yang 

sama sehingga tradisi nudut tetap dapat 

dilakukan. Namun tidak sedikit pula 

yang mendapat pasangan tidak dengan 

cara dijodohkan melainkan mencari 

pasangannya sendiri namun memiliki 

pasangan yang berasal dari wilayah 

daerah yang sama sehingga tradisi 

ndudut masih dapat dilakukan.  

Tradisi ndudut mantu pada 

awalnya dilakukan pada zaman 

kerajaan dan uniknya tradisi seperti ini 

masih saja dilakukan hingga kini 

ditengah perkembangan zaman yang 

begitu pesat. Menurut catatan budaya 

Kabupaten Lamongan tradisi ndudut 

dilakukan untuk mengenang peristiwa 

yang terjadi pada masa kerajaan dulu.
6
 

Kejadian tersebut terjadi antara putri 

Raja Wirasaba (sekarang Kertosono) 

dengan putra Bupati Lamongan saat 

itu. Sehingga oleh masyarakat 

Kabupaten Lamongan dilakukannya 
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tradisi ndudut dengan alasan agar 

masyarakat tidak melupakan kejadian 

tersebut. Meskipun telah lama 

dilakukan namun pada prakteknya 

tradisi ndudut dari dulu hingga saat ini 

tidak memiliki perbedaan yang 

mencolok. Hampir seluruh proses 

tradisi ndudut dulu hingga saat ini 

tetap dilakukan dengan cara yang 

sama, namun yang membedakan 

hanyalah bawaan atau gawan yang 

dibawa. Meskipun demikian 

masyarakat Desa Centini tetap 

mengenal dan melakukan tradisi 

ndudut mantu untuk setiap pasangan 

yang akan menikah, meskipun berada 

ditengah zaman yang semakin maju 

dan berkembang. Namun bukan hanya 

itu, masyarakat Desa Centini juga 

mengenal dan mempraktikan tradisi 

lamaran pada umumnya yaitu laki-laki 

yang melamar perempuan. 

Pada penelitian kali ini 

berfokus pada konstruksi sosial pada 

tradisi lamaran ndududt mantu oleh 

masyarakat Lamongan khususnya Desa 

Centini. Pada penelitian kali ini 

memiliki setting sosial di Desa Centini 

Kecamatan Laren Lamongan karena 

desa tersebut merupakan desa yang 

memiliki tingkat agama yang cukup 

baik namun masih tetap melakukan 

tradisi lamaran ndudut yang telah 

dilakukan sejak lama oleh nenek 

moyang. Penelitian kali ini 

menggunakan teori konstruksi sosial 

Peter L Berger dalam menanalisis 

realitas yang ada dan konsep budaya 

lokal oleh J.W Ajawaila dengan 

menggunakan paradigma definisi 

sosial. 

Penelitian ini menjadi menarik, 

melihat tradisi lamaran ndudut hanya 

dilakukan di daerah tertentu saja di 

Lamongan terlebih di Desa Centini 

yang termasuk desa yang cukup maju 

dengan pendidikan dan mobilitas 

masyarakatnya yang cukup tinggi 

ditambah dengan pengetahuan agama 

yang mumpuni namun masih saja 



melakukan tradisi yang ditinggalkan 

oleh nenek moyang dulu dan terus 

direproduksi hingga kini. Penelitian 

dengan judul Konstruksi Sosial Tradisi 

Lamaran Ndudut Mantu pada 

Masyarakat Desa Centini dilakukan 

untuk memperdalam makna tradisi 

lamaran ndudut mantu bagi masyarakat 

Desa Centini yang telah lama 

dilakukan dan terus direproduksi oleh 

masyarakatnya hingga kini. Pada 

penelitian kali ini fokus penelitiannya 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana masyarakat Desa 

Centini mengkonstruksi tradisi 

ndudut mantu? 

2. Apa yang menyebabkan tradisi 

ndudut mantu tetap dilakukan 

oleh masyarakat Desa Centini? 

Pada penelitian yang dilakukan 

kali ini, peneliti menggunakan 

paradigma definisi sosial yang melihat 

informan sebagai subjek yang valid, 

dan juga menggunakan analisis teori 

konstruksi sosial Peter L Berger dan 

juga konsep budaya lokal oleh J.W 

Ajawaila. Selain itu pada penelitian 

kali ini bersetting sosial di Desa 

Centini Kecamatan Laren Lamongan 

karena Desa yang memiliki latar 

belakang pendidikan yang cukup baik 

didukung dengan mobilitas tinggi dan 

agama yang cukup baik namun tetap 

melakukan tradisi peninggalan nenek 

moyang. Selain itu penelitian yang 

dilakukan kali ini berfokus pada 

konstruksi tradisi lamaran ndudut 

mantu pada masyarakat Desa Centini. 

Sehingga dalam analisisnya penelitian 

ini memfokuskan tentang konstruksi 

individu dalam memaknai tradisi 

lamaran ndudut yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Centini Kecamatan 

Laren Kabupaten Lamongan. Dalam 

buku Sosiologi kontemporer Margaret 

M Poloma menjelaskan tiga tahap 

konstruksi sosial Berger yakni: 

eksternalisasi atau penyesuaian diri 

dengan dunia sosiokultural sebagai 

produk dunia manusia. Yang kedua 



adalah Objektivasi yakni interaksi 

sosial dalam dunia intersebujektif 

yang dilembagakan atau mengalami 

proses institusionalisasi dan yang 

ketiga adalah Internalisasi yakni 

individu mengidentifikasi diri dengan 

lembaga-lembaga sosial atau 

organisasi sosial tempat individu 

menjadi anggotanya.
7
 Pada 

masyarakat Centini pada tahap 

ekternalisasi adalah dilakukan sejak 

dini mengenai nilai-nilai tradisi 

ndudut yang secara tidak langsung 

tersosialisasikan oleh lingkungan 

masyarakat sekitar. Pada tahap 

selanjutnya yaitu objektivasi, pada 

tahap ini individu berusaha untuk 

berinteraksi dengan dunia sosio-

kulturanya. Pada objektivasi realitas 

sosial seakan-akan berada diluar diri 

manusia yang menjadikan realitas 

yang objektif sehingga dirasa akan ada 

dua realitas yaitu realitas diri secara 

subyektif dan realitas yang berada 
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diluar diri yang obyektif. Dua realitas 

tersebut membentuk jaringan 

intersubjektif melalui proses 

pelembagaan atau institusional. 

Pelembagaan atau institusional yaitu 

proses untuk membangun kesadaran 

menjadi tindakan. Didalam proses 

pelembagaan tersebut, nilai-nilai yang 

menjadi pedoman didalam melakukan 

interpretasi terhadap tindakan telah 

menjadi bagian yang tak terpisahkan 

sehingga apa yang disadari adalah apa 

yang dilakukan. Pada tahap 

obyektivasi masyarakat Desa Centini 

yang sudah mendapatkan sosialisasi 

dari lingkungan yaitu tetangga sekitar 

tempat tinggalnya mengenai tradisi 

ndudut mantu mulai mendekatkan diri 

dengan nilai-nilai yang sudah 

ditanamkan dengan membandingkan 

perbandingan-perbandingan dari 

lingkungan sekitar secara sadar untuk 

dapat menentukan tindakan yang 

harus dilakukan yaitu melakukan 

tradisi ndudut seperti halnya yang 



telah diketahui dari lingkungan 

sekitarnya atau tidak melakukan 

tradisi ndudut. Dan tahap ketiga 

adalah internalisasi yaitu identifikasi 

dalam dunia sosiokultural Internalisasi 

adalah proses individu melakukan 

identifikasi diri didalam dunia sosio-

kulturalnya. Internalisasi merupakan 

momen penarikan realitas sosial 

kedalam diri atau realitas sosial 

menjadi realitas subjektif. Realitas 

sosial itu berada didalam diri manusia 

dan dengan cara itu maka diri manusia 

akan teridentifikasi didalam dunia 

sosio-kultural. Dalam tahap ini 

masyarakat Desa Centini sudah dapat 

mengetahui apa yang akan ia lakukan 

dengan 2 pertimbangan tersebut. 

Sehingga tindakan yang ia lakukan 

tersebut murni kesadaran diri sendiri 

tanpa pengaruh dari oreng lain. Jadi 

ketika masyarakat melakukan tradisi 

ndudut mantu maka hal tersebut telah 

berasal dari dalam diri masyarakat 

tersebut. Teori konstruksi sosial dalam 

penelitian kali ini sebagai bahan 

pendekatan dalam menganalisis 

realitas dan menggali lebih dalam 

mengenai tradisi lamaran ndudut 

mantu pada masyarakat Desa Centini 

yang berbeda dengan tradisi lamaran 

yang dilakukan oleh masyarakat pada 

umumnya.  Selain teori konstruksi 

Peter L. Berger pada penelitian kali ini 

juga menggunakan konsep budaya 

lokal, budaya local adalah budaya 

yang menjadi ciri khas suatu bangsa 

atau daerah tertentu yang 

membedakan suatu daerah dengan 

daerah lain. Budaya lokal diartikan 

sebagai nila-nilai lokal hasil budidaya 

masyarakat dari suatu daerah yang 

terbentuk secara alami melalui proses 

belajar dari waktu kewaktu dan 

diwariskan secara turun temurun. 

Budaya tersebut dapat berupa tradisi, 

adat istiadat, pola pikir dan juga seni. 

Setiap  budaya lokal akan berkembang 

disetiap daerahnya masing-masing. 

Budaya lokal menurut J.W Ajawaila 



adalah ciri khas budaya sebuah 

kelompok masyarakat lokal. Sehingga 

setiap daerah memiliki budayanya 

masing dan menjadi pembeda antara 

daerah satu dan daerah lain. Budaya 

tersebut berkembang dan dilakukan 

secara terus menerus oleh suatu 

masyarakat guna untuk melestarikan 

dan mengajarkan pada generasi 

selanjutnya. 

Setting Sosial Penelitian 

Penelitian mengenai 

Konstruksi Tradisi Lamaran Ndudut 

Mantu Pada Masyarakat Desa Centini 

dilakukan di Desa Centini Kecamatan 

Laren Kabupaten Lamongan. Hal ini 

disebabkan Centini merupakan salah 

satu desa yang masih melakukan 

tradisi ndudut dari dulu hingga 

sekarang. Berbeda dengan desa yang 

ada di Lamongan lainnya, Centini 

merupakan desa dengan latar belakang 

agama yang cukup baik. Dalam agama 

islam khususnya, laki-laki memulai 

dulu sebagai imam yang baik, namun 

dalam lamaran perempuan yang lebih 

dulu. Selain agama, Desa Centini 

termasuk dalam desa yang maju dalam 

hal pendidikan sehingga mempunyai 

masyarakat yang berpendidikan dan 

mempunyai pemikiran yang lebih 

maju namun masih melakukan dan 

mempertahankan tradisi ndudut 

mantu. Selain itu masyarakat Desa 

Centini juga merupakan masyarakat 

dengan mobilitas yang cukup tinggi, 

terbukti dengan penduduknya yang 

bekerja maupun menempuh 

pendidikan diluat kota hingga luar 

pulau. 

Penentuan Informan 

Penentuan informan pada 

penelitian kali ini adalah 

menggunakan purposive dengan 

kriteria yang sudah ditentukan, hal ini 

dilakukan mengingat seluruh 

masyarakat Desa Centini mengenal 

dan melakukan tradisi ndudut secara 

mayoritas sehingga sulit untuk 

melakukan dengan penentuan 



informan yang lain, adapun kriteria 

informan adalah: 

1. Laki-laki yang mendapat 

tradisi lamaran ndudut mantu 

2. Perempuan yang 

melakukan tradisi ndudut 

mantu 

3. Orang tua dari perempuan 

yang melakukan tradisi 

lamaran ndudut mantu 

Dari kriteria tersebut diharapkan dapat 

memberikan informasi mengenai 

konstruksi tradisi lamaran ndudut 

mantu pada masyarakat Desa Centini. 

Dalam penentuan informan peneliti 

tidak hanya berpatok pada informan 

subyek saja namun ditambah juga 

dengan informan pendukung atau non-

subyek, yang nantinya diharapkan 

dapat menambah penjelasan mengenai 

konstruksi sosial tradisi lamaran 

ndudut mantu tersebut. Dengan 

jumlah informan subyek sebanyak 5 

orang dan informan non-subyek 

sebanyak 3 orang. 

Konstruksi Masyarakat Tentang 

Tradisi Lamaran Dudut Mantu di 

Desa Centini Kecamatan Laren 

Lamongan Dalam Kacamata Teori 

Konstruksi Sosial Peter L Berger Dan 

Thomas Luckmann 

Dalam buku Sosiologi 

kontemporer Margaret M Poloma 

menjelaskan tiga tahap konstruksi 

sosial Berger yakni: eksternalisasi atau 

penyesuaian diri dengan dunia 

sosiokultural sebagai produk dunia 

manusia. Yang kedua adalah 

Objektivasi yakni interaksi sosial 

dalam dunia intersebujektif yang 

dilembagakan atau mengalami proses 

institusionalisasi dan yang ketiga 

adalah Internalisasi yakni individu 

mengidentifikasi diri dengan lembaga-

lembaga sosial atau organisasi sosial 

tempat individu menjadi anggotanya.
8
 

Berikut adalah tiga tahapan dialektis 

konstruksi sosial: 
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1. Tahap Ekstenalisasi 

Masyarakat Desa Centini 

dalam Mengkonstruksi Tradisi 

Lamaran Ndudut Mantu 

Pada penelitian kali 

ini tahapan ekternalisasi terjadi 

ketika masyarakat berada 

dalam lingkungan yang selalu 

menerapkan tradisi ndudut 

mantu sebagai suatu adat yang 

selalu dilakukan dalam proses 

pernikahan. Sehingga nilai-

nilai tersebut dilihat dan diikuti 

oleh masyarakat secara umum 

baik anak-anak maupun 

individu yang berusia cukup 

untuk menikah. Dalam tahap 

eksternalisasi peran dari 

lingkungan terdekat dengan 

informan seperti lingkungan 

sosial tempat tinggal dengan 

keluarga sangat berpengaruh 

terhadap apa yang diserap oleh 

informan itu sendiri. Pada 

penelitian kali ini tahapan 

eksternalisasi merupkan tahap 

pertama informan mendapat 

sosialisasi dari lingkungan 

tempat tinggalnya. Seperti 

perempuan yang berumur lebih 

dari 50 tahun yang mengetahui 

tradisi lamaran ndudut mantu 

dari orang tuanya, walaupun 

tidak dilakukan secara 

langsung, namun orang tua 

memberikan informasi terkait 

dengan ndudut mantu dan 

kemudian menerapkannya 

pada proses lamarannya dulu. 

Namun dalam hal ini orang tua 

tidak memiliki peran terlalu 

penting dalam melakukan 

tradisi ndudut mantu, hal ini 

terjadi karena orang tua hanya 

berperan dalam melakukan 

tradisi lamaran ndudut mantu 

saja tanpa memberitahukan 

secara langsung apa itu tradisi 

ndudut mantu dan mengapa 

harus melakukannya. Selain 



dari orang tua, sosialisasi juga 

didapat dari lingkungan sekitar 

tempat tinggalnya dan melihat 

secara langsung tradisi ndudut 

mantu dilakukan. Dalam tahap 

eksternalisasi ini yang 

berperan penting dalam 

memberikan sosialisasi adalah 

lingkungan sekitar tempat 

tinggal. Lingkungan sekitar 

tempat tinggal lebih berperan 

penting dalam melakukan 

sosialisasi dari pada dengan 

orang tua. Hal ini disebabkan 

karena masyarakat yang dalam 

usia siap untuk menikah akan 

belajar dari apa yang dilakukan 

oleh keluarga yang 

sebelumnya telah melakukan 

tradisi ndudut mantu. Seperti 

halnya dengan 2 informan 

perempuan dalam penelitian 

ini, mereka mendapatkan 

sosialisasi dari lingkungan 

sekitar tempat tinggal yaitu 

dari tetangga yang terlebih 

dulu melakukan tradisi ndudut 

mantu tersebut. Karena orang 

tua tidak memberikan 

informasi lebih banyak terkait 

dengan tradisi ndudut mantu, 

maka informan lebih banyak 

belajar dari lingkungan sekitar 

yang telah lebih dulu 

melakukan tradisi ndudut 

mantu. Sehingga pengetahuan 

yang didapat oleh masyarakat 

terkait tradisi ndudut mantu 

adalah terjadi secara tidak 

langsung yang berasal dari 

lingkungan sekitar dan melihat 

secara langsung terjadinya 

tradisi ndudut mantu tersebut. 

Sedangkan informan laki-laki 

yang mendapat tradisi ndudut 

mantu dari pihak perempuan, 

mendapat sosialisasi dari 

tetangga sekitar rumahnya dan 

juga melihat secara langsung 

tradisi tersebut yang dilakukan 



oleh salah satu keluarga dan 

juga teman dekatnya. Seperti 

halnya informan laki-laki yang 

memiliki tingkat pendidikan 

tinggi yang mendapat 

sosialisasi mengani tradisi 

ndudut manu dari lingkungan 

sekitar dan menyaksikannya 

secara langsung, karena telah 

menyaksikannya secara 

langsung maka muncul rasa 

ingin tahu terkait dengan 

tradisi ndudut mantu yang 

telah dilakukan tersebut. Untuk 

menyiasati hal itu ia juga 

mendapatkan sosialisasi dari 

orang tua yang dituakan 

dilingkungan sekitar, hal ini ia 

lakukan agar mengetahui 

secara langsung bagaimana 

tradisi ndudut mantu tersebut 

dilingkungannya. 

Sehingga pada tahap 

ini para informan mengenali 

aturan mengenai tradisi ndudut 

mantu yang ada dilingkungan 

tempat tinggalnya tenpa 

mempertanyakan dan 

membantah terkait dengan 

dilakukannya tradisi ndudut 

mantu di Desa Centini. 

Informan hanya mengikuti dan 

menjalankan sebuah aturan dan 

kebiasaan yang telah 

berlangsung lama dalam dunia 

objektifnya dan hanya 

mengikuti aturan dan 

kebiasaan tersebut secara 

objektif karena belum dapat 

menolak maupun menerima 

secara langsung dengan 

kesadaran subjektifnya. Hal ini 

disebabkan oleh individu tidak 

memiliki kemampuan untuk 

mengubah bahkan menolak 

adanya kebiasaan tradisi 

lamaran ndudut karena 

sebelum ia dilahirkan tradisi 

tersebut telah terlebih dahulu 

ada, sehingga individu secara 



tidak sadar mengikuti apa 

sudah menjadi kenyataan dan 

kebiasaan dalam 

lingkungannya. Terlebih pada 

lingkungan keluarga yang 

tentunya dapat mempengaruhi 

bagaimana individu 

menyikapai tradisi ndudut 

mantu tersebut.  

2. Tahap Objektivasi Masyarakat 

Desa Centini dalam 

Mengkonstruksi Tradisi 

Lamaran Ndudut Mantu 

Pada tahapan ini 

masyarakat Desa Centini yang 

sudah menerima sosialisasi-

sosialisasi sebelumnya 

mengenai tradisi ndudut 

mantu, mulai mengakrabkan 

diri dengan nilai-nilai yang 

sudah ditanamkan oleh 

keluarga maupun lingkungan 

sekitar dengan perbandingan-

perbandingan dari luar 

lingkungannya secara sadar 

untuk dapat menentuan 

tindakan yang akan dilakukan 

melakukan tradisi ndudut atau 

tidak melakukan tradisi 

ndudut, hal ini dipengaruhi 

oleh perbandingan-

perbandingan yang telah 

dilakukan. Nilai-nilai yang 

telah disosialisasikan 

sebeumnya tentu sudah 

diaplikasikan oleh 

lingkungannya sebelum 

informan ada, nilai tersebut 

telah melekat dan dibenarkan 

oleh lembaga keluarga dan 

juga masyarakat sekitar 

mengenai tradisi ndudut 

mantu.  

Seperti pada 

penelitian kali ini bahwa tahap 

objektivasi mayarakat dalam 

memahami tradisi ndudut 

mantu selalu diulang terus 

menerus oleh keluarga satu 

dan keluarga lainnya yang 



telah siap untuk menikahkan 

anak-anaknya dalam 

lingkungan sekitar. Maka 

ketika suatu keluarga tidak 

melakukan tradisi ndudut 

mantu, maka akan mendapat 

suatu sanksi dari masyarakat 

berupa suatu gunjingan 

maupun teguran yang 

ditujukan pada kelaurga yang 

tidak melakukan adat 

kebiasaan tersebut. Hal ini 

karena dianggap tidak 

melakukan dan melestarikan 

kebiasaan yang telah lama 

dilakukan di Desa Centini 

sebagai suatu tradisi turun 

temurun. Dengan adanya 

kenyataan sanksi seperti itu, 

maka untuk mengabaikan 

tradisi tersebut membuat 

masyarakat khususnya 

keluarga tidak dapat begitu 

saja mengabaikannya. Karena 

sanksi yang diberikan berupa 

gunjingan maka akan sangat 

sulit untuk menghindarinya 

terlebih masyarakat sekitar 

lingkungan yang melakukan 

yang setiap hari bertemu dan 

bertatap muka secara langsung. 

Sehingga pada tahap ini 

masyarakat mengalami 

kebimbangan antara dua 

realitas yaitu tentang tipifikasi 

dari tradisi ndudut mantu dan 

juga pandangan dari luar 

wilayah Desa Centini yang 

tidak melakukan tradisi 

tersebut dan dianggap wajar. 

3. Tahap Internalisasi Masyarakat 

Desa Centini dalam 

Mengkonstruksi Tradisi 

Lamaran Ndudut Mantu 

Pada tahap 

internalisasi, masyarakat Desa 

Centini menginternalisasikan 

hasil akhir dari tahapan-

tahapan yang telah dilalaui, 

kemudian masyarakat pada 



tahap ini mengkonstruksikan 

realitas yang sesuai dengan 

fikirannya secara subjektif. 

Seperti halnya dengan 

informan pertama yaitu 

seorang perempuan yang 

dituakan di Desa Cnetini yang 

mengkonstruksikan bahwa 

tradisi ndudut mantu adalah 

adat kebiasaan masyarakat 

sejak dulu dan harus dilakukan 

oleh masyarakat saat ini. 

Begitu juga dengan informan 

perempuan yang pernah 

melakukan tradisi ndudut 

mantu dan juga informan 

perempuan kedua yang akan 

melakukan tradisi ndudut pada 

anak laki-lakinya yang 

mengkonstruksikan bahwa 

tradisi ndudut mantu adalah 

sebuah tradisi dan kebiasaan 

yang selalu dilakukan ketika 

akan menikah dan telah 

dilakukan sejak dulu dan 

dilakukan hingga saat ini. Hal 

serupa juga dikonstruksikan 

oleh informan laki-laki yang 

baru pertama kali mendapatkan 

tradisi ndudut mantu dari 

pasanagnnya. Berbeda dengan 

informan laki-laki yang 

memiliki tingkat pendidikan 

tinggi yang 

mengkonstruksikan bahwa 

tradisi ndudut mantu adalah 

tradisi yang tidak penting 

karena, merupakan suatu 

tradisi yang sebenarnya sama 

saja dengan apa yang 

dilakukan oleh masyarakat 

pada umumnya. Perbedaan 

pendapat mengenai tradisi 

ndudut mantu tentunya juga 

berasal dari latar belakang 

yang berbeda pula, makna 

subjektif akan berbeda antara 

individu satu dengan individu 

lainnya karena dalam tahap 

internalisasi tindakan yang 



dilakukan sudah kembali 

kepada diri individu masing-

masing.  

Tradisi Ndudut Mantu Tetap 

Dilakukan Oleh Masyarakat Desa 

Centini Berdasarkan Konsep Budaya 

Lokal J.W Ajawaila 

Dalam penelitian kali ini 

yang berjudul, Konstruksi Sosial 

Tradisi Lamaran Ndudut Mantu 

pada Masyarakat Desa Centini 

Kecamatan Laren Lamongan 

budaya lokal digunakan untuk 

menjelaskan tradisi ndudut mantu 

yang berkembang di Desa Centini 

Lamongan merupakan suatu tradisi 

lokal yang terus menerus 

diproduksi oleh masyarakat dengan 

cara dipelajari. Tradisi ndudut 

mantu termasuk budaya lokal Desa 

Centini Kecamatan Laren 

Lamongan, karena tradisi ini masih 

dapat dijumpai di desa tersebut. 

Walaupun menerut pengetahuan 

masyarakat lain tradisi ini 

berkembang diseluruh Lamongan 

namun pada kenyataannya tradisi 

ini masih berlangsung hingga saat 

ini di Desa Centini. Dan masih 

dipertahankan mulai cara hingga 

proses tradisi lamaran ndudut 

mantu masih sama dan tidak terlalu 

banyak yang berubah. Alasan 

dipertahankannya tradisi ini adalah 

karena nilai-nilai yang telah 

tertanam di masyarakat Desa 

Centini dan selalu diproduksi 

melalui proses belajar dari generasi 

ke generasi. Selain itu karena 

terdapat tipifikasi ketika tidak 

melakukan tradisi ndudut mantu 

maka hal ini mempengaruhi 

bagaimana masyarakat mengambil 

sikap untuk melakukan atau tidak 

melakukan tradisi ndudut mantu. 

Tipifikasi yang terjadi dalam 

bentuk gunjingan serta teguran 

secara langsung maupun tidak 

langsung dilakukan oleh 

masyarakat pada keluarga yang 



tidak melakukan tradisi ndudut 

mantu. Karena terdapat gunjingan 

tersebut akhirnya masyarakat 

memilih untuk menghindari 

gunjingan dengan melakukan 

tradisi ndudut mantu.  

Selain terdapat tipifikasi 

dengan tidak melakukan tradisi 

ndudut mantu, juga terdapat 

keuntungan ketika melakukan 

tradisi ndudut mantu sehingga 

masyarakat melakukan tradisi 

ndudut mantu dengan tanpa adanya 

paksaan. Keuntungan tersebut 

berupa segera dapat melakukan 

acara pernikahan setelah 

melakukan tradisi ndudut mantu. 

Dalam acara pernikahan tersebut 

pihak perempuan diuntungkan 

dengan adanya biaya pernikahan 

yang ditanggung oleh laki-laki 

walaupun tidak keseluruhan. 

Terutama jika perempuan akan ikut 

laki-laki, dalam artian setelah 

menikah tinggal bersama laki-laki 

maka biaya yang dikeluarkan oleh 

laki-laki akan lebih banyak. Pihak 

perempuan dapat diuntungkan 

dengan adanya biaya tersebut. 

Sedangkan pihak laki-laki 

diuntungkan dengan tidak harus 

repot-repot melamar dan memilih 

pasangan, karena keluarga laki-laki 

berhak menolak lamaran yang 

dilakukan pihak perempuan ketika 

laki-laki tidak menyukainya. Hal 

tersebut terjadi ketika terjadi proses 

perjodohan, namun walaupun 

melalui proses perjodohan laki-laki 

dan perempuan mempunyai cara 

tersendiri agar keduanya tidak 

saling tolak menolak yaitu dengan 

menjalin pertemanan terlebih 

dahulu sebelum akhirnya menikah, 

namun hal itu dilakukan setelah 

tradisi ndudut dilakukan. Namun 

tidak jarang pula dijumpai laki-laki 

dan perempuan sebelumnya telah 

saling mengenal dan orang tua 

hanya tinggal melakukan ndudut 



mantu. Sehingga orang tua tidak 

perlu melakukan perjodohan 

terlebih dahulu, dan setelah ndudut 

mantu dilakukan selanjutnya hanya 

menunggu hari baik untuk 

menikah. 

Karena hal yang 

menguntungkan tersebut masyarakt 

Desa Centini tetap 

mempertahankan tradisi ndudut 

mantu dan terus melakukan 

sosialisasi pada laki-laki maupun 

perempuan yang siap untuk 

menikah. Sosialisasi tersebut 

dilakukan bukan dalam bentuk 

secara langsung dari orang tua pada 

anaknya, melainkan dalam bentuk 

lingkungan atau tetangga pada laki-

laki maupun perempuan yang siap 

menikah. Juga terdapat tipifikasi 

yang terjadi jika melakukan 

pelanggaran sehingga sedapat 

mungkin agar keluarga khususnya 

laki-laki maupun perempuan yang 

akan menikah tidak terkena 

tipifikasi tersebut maka harus tetap 

melakukan tradisi ndudut mantu 

tersebut.  

Namun tidak menutup 

kemungkinan bahwa dengan 

berjalannya waktu dan 

berkembangnya zaman tradisi ini 

dapat ditinggalkan sebagai budaya 

lokal Desa Centini. Karena seperti 

pada salah satu informan laki-laki 

yang memiliki tingkat pendidikan 

dan ekonomi yang tinggi 

beranggapan untuk tidak 

melakukan tradisi ndudut mantu 

pada anak-anaknya kelak. Karena 

ia merasa tradisi ndudut mantu 

merupakan tradisi yang tidak 

terlalu penting untuk dilakukan dan 

hanya membuang-buang makanan 

saja. Walaupun ia memiliki 

orientasi seperti demikian, namun 

dalam prakteknya ia tetap 

melakukan tradisi ndudut mantu 

karena hanya mengikuti orang 

tuanya karena dalam meilih 



pasangan ia dijodohkan oleh orang 

tuanya. 

5.1 Kesimpulan 

Dari penjelasan sebelumnya 

dapat ditemukan preposisi yang 

sesuai dengan pertanyaan peneliti, 

sebagai berikut: 

1. 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. 

2. Laki-laki dengan 

pendidikan tinggi 

menganggap bahwa tradisi 

ndudut merupakan tradisi 

yang tidak penting dan 

sama saja dengan lamaran 

pada umumnya. 

3. 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. 

4. 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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