
 27 

 

II. TINJAUAN  PUSTAKA 

 

A. Konsep Analisis Hubungan Sosial Budaya 

 
 
Kondisi hubungan sosial budaya selalu berkaitan dengan kelompok atau individu 

dalam kehidupan sehari hari, hal itu terbukti manusia sebagai individu ternyata 

tidak mampu hidup sendiri. Dalam menjalankan kehidupan akan senatiasa 

bersama dan tergantung pada manusia lainnya. Untuk lebih memahami konsep 

analisis hubungan sosial budaya, terlebih dahulu  memahami konsep masing-

masing status itu sendiri. Karena setiap masyarakat mempunyai suatu hubungan 

status sosial budaya yang berbeda-beda.  

 

Untuk mempelajari analisis hubungan sosial budaya pada penduduk di desa 

Bagelen, perlu kita ketahui sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya 

perubahan itu. Apabila diteliti lebih mendalam sebab terjadinya suatu perubahan 

penduduk, karena adanya sesuatu yang dianggap sudah tidak lagi memuaskan. 

Mungkin saja karena ada faktor baru yang lebih memuaskan penduduk sebagai 

pengganti faktor yang lama. Menurut  pendapat Selo Seoemardjan dan Soelaiman 

Soemardi bahwa perubahan dalam masyarakat akan menyangkut banyak hal dan 

dapat mengenai noma-norma, nilai-nilai, pola-pola perilaku orang, organisasi 

susunan, dan stratifikasi kemasyarakat  (Selo Soemardjan dan Soelaiman 

Soemardi 1964 : 42). 
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Hubungan sosial budaya dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang 

menyangkut berbagai segi dari kehidupan manusia dalam hubungan dengan 

manusia lainnya, dan berbagai segi kehidupan manusia yang menginginkan hidup 

bersama dalam suatu masyarakat. Hidup bersama dapat  diartikan sebagai hidup 

dalam suatu pergaulan. 

 
 
Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa analisis hubungan sosial 

budaya itu adalah kaitan antara status sosial budaya individu dalam kelompok atau 

status kelompok dengan kelompok lain dalam kelompok yang lebih besar dengan 

kebiasan kehidupan sehari-hari yang membudaya bagi individu atau kelompok 

tersebut dimana kebiasaan itu bisa disebut sebagai culture activity. Menurut 

pendapat Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi  Kebudayaan adalah  ” 

Sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat ” ( Selo Soemardjan dan     

Soelaiman Soemardi 1964 : 407 ).  

 
 
Setelah memperhatikan pendapat para ahli di atas penulis tegaskan, bahwa yang 

dimaksud dengan konsep analisis hubungan sosial budaya adalah hubungan antara 

kelompok atau individu yang didasari oleh hasil karya cipta, karya, dan rasa 

manusia untuk meningkatkan kehidupan serta nilai-nilai moral yang dipercaya 

oleh kehidupan masyarakat yang melahirkan emosional sehingga memperkuat 

hubungan sosial  budaya sesama manusia. 
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B. Konsep Penduduk Pendatang 

 

Untuk memahami konsep penduduk pendatang sebagai komunitas yang 

berhubungan langsung dengan hubungan sosial budaya mempunyai korelasi 

langsung dengan penelitian ini, karena yang menjadi obyek penelitian ini adalah 

hubungan sosial budaya antara penduduk di wilayah pemukiman transmigrasi di 

desa Bagelen Kecamatan Gedong-Tataan Kabupaten Pesawaran. 

    

Menurut George W. Barclay bahwa penduduk pendatang merupakan sumber 

perubahan jumlah penduduk karena aliran migrasi mudah terpengaruh oleh 

fluktuasi. Hal ini memberikan response terhadap berbagi pengaruh terhadap 

penduduk ( George W. Barclay. 1984 : 61 ). Seperti yang dikatakan oleh Abu 

Ahmadi dan Kaelani H.D tentang penduduk pendatang yaitu bahwa penduduk 

pendatang dapat terjadi dari tingkat desa, kabupaten, propinsi, pulau dan negara. 

Penduduk pendatang ini terjadi juga untuk sementara waktu seperti perpindahan 

penduduk dari daerah yang tidak subur ( minus ) ke tempat yang subur ( surplus ) 

khususnya dalam masa musim ( migrasi musiman ). ( Abu Ahmadi dan Kaelani 

H.D. 1982 : 50 )  

 
 
Berdasarkan pendapat yang dikemukan oleh para ahli  maka pengertian penduduk 

pendatang yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu penduduk yang berasal dari 

daerah lain dengan berbagai alasan kemudian menetap di tempat tinggal di desa 

Bagelen.   
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C. Konsep Penduduk Asli 

 

Bila  berbicara penduduk asli maka lawan adalah penduduk pendatang, penduduk 

asli selalu berkaitan dengan Pribumi. Dalam penelitian transmigrasi dari jepang, 

Yashie Yamzaki dari Universal Kyoei-Jepang mengklasifikasikan penduduk 

terbagi dua unsur yaitu  penduduk pribumi / Asli dan penduduk pendatang. 

Penduduk pribumi adalah warga penduduk asli yang sudah lama menetap bahkan 

turun menurun mendiami suatu tempat. Penduduk pendatang adalah penduduk 

pendatang yang tinggal dan menetap di suatu tempat  ( http : // bursa transmigrasi. 

net ). 

 

Menurut Hilman Hadikusuma penduduk asli adalah orang Lampung selatan pulau 

Sumatera yang berbatasan di antara Teluk Lampung sampai Kayu Agung dan di 

antara Danau Ranau dengan Laut Jawa. Mempunyai dua dialek bahasa, yaitu 

dialek A dan dialek O dan dua macam adat istiadat yaitu adat istiadat yaitu 

pepadun dan peminggir. ( Hilman Hadikusuma 1977 : 87-88 ). Menurut pendapat 

Iskandar Syah orang Lampung beradat pepadun adalah satu kelompok masyarakat 

yang ditandai dengan upacara adat naik tahta dengan menggunakan alat upacara    

( Iskandar Syah  2005 : 2 ). 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka yang dimaksud dengan penduduk 

asli dalam penelitian ini adalah warga yang terlebih dahulu menetap di desa 

Bagelen yang sudah mempunyai adat istiadat turun menurun.  

 



 31 

D.  Kerangka Pikir 

  
Dalam kehidupan manusia ditandai dengan adanya hubungan sosial dan budaya 

yang saling berkaitan, maka akan terjadi pengaruh antara individu yang satu 

dengan individu yang lainya atau antara kelompok manusia yang satu dengan 

kelompok manusia yang lainnya.  

 

Keadaan hubungan yang mulai harmonis antara penduduk pendatang dan 

penduduk asli di Desa  Bagelen, dapat dijadikan tolak ukur bagi suatu daerah. 

Serta perkembangan fasilitas-fasilitas ada di desa seperti puskesmas, balai desa, 

tempat ibadah, balai pengobatan,  serta tersedia sarana prasarana pendidikan. 

 

Keragamaan suku yang ada di desa Bagelen diharapkan menjadi hubungan selaras 

dan serasi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Keragamaan itu tampak 

pada pola mata pencarian, tingkat pendidikan, kesenian, dan upacara-upacara adat. 

 
 
Hal itu yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian terhadap 

masyarakat di wilayah transmigrasi di desa Bagelen Kecamatan Gedong-Tataan 

dengan menitik beratkan kepada hubungan sosial budaya masyarakatnya. Sebab 

dengan mengetahuai hubungan sosial budaya mereka kita akan dapat memahami 

masalah-masalah yang dihadapi mereka.  
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G . Paradigma 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  Keterangan  

                      : Garis Hubungan 

                      : Garis Pengaruh   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Penduduk Pendatang 

( Jawa ) 
 

 
Penduduk Asli 
( Lampung ) 

1. Mata Pencarian 
2. Pendidikan 
3. Kesenian 
4. Upacara-upacara Adat 
 

Analisa dan Perubahan sosial budaya 
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