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ABSTRAK 

 

 

 

SEJARAH KEBERADAAN ETNIS BUGIS PERANTAUAN 

DI TELUK BETUNG TIMUR 

 

OLEH 

 

ADILAH SHOBARIYAH 

 

 

Sejak terjadi perlawanan dilakukan oleh Sultan Hasanuddin dari Kesultanan Bone 

mengakibatkan kondisi Sulawesi Selatan tidak aman maka, Etnis Bugis pergi 

merantau untuk mencari tempat tinggal dan sumber mata pencarian di tanah 

rantau. 

 

Rumusan masalah dari penelitian “Bagaimanakah Sejarah Keberadaan Etnis 

Bugis Perantauan di Teluk Betung Timur?”. Tujuan peneliti untuk mengetahui 

Sejarah Keberadaan Etnis Bugis Perantauan di Teluk Betung Timur. Metode yang 

digunakan adalah Penelitian Historis, penarikan dari informan dilakukan secara 

Teknik Snowball Sampling diperoleh sebanyak 8 informan dengan kriteria. 

peneliti menggunakan Teknik Wawancara, Teknik Kepustakaan dan Teknik 

Analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik analisis data kualitatif.  

Hasil penelitian ini di peroleh bahwa Etnis Bugis mempunyai sifat berani yang 

tinggi sehingga perantau, memiliki kemampuan melihat strategi berlayar di laut, 

dapat berinteraksi dengan masyarakat, mempunyai pribadi yang keras sehingga 

kadang terdapat permasalahan konflik yang datang menjadi pendorong dan 

penghambat Etnis Bugis Perantauan di Teluk Betung Timur. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi 

pendorong Etnis Bugis mempunyai sifat pribadi yang berani, mencari daerah 

aman untuk mereka tinggali, kemampuan ilmu pengetahuan yang luas terkait 

kelautan, berinteraksi dan beradaptasi dengan baik oleh masyarakat sekitar dan hal 

yang menjadi penghambat Etnis Bugis yang menyebabkan perantau kesulitan 

dalam segi bahasa sehingga awal mulai berinteraksi masih menggunakan bahasa 

isyarat sampai ia bisa memahami bahasa daerah perantauan, dan mudah 

menimbulkan konflik yang di bawakan perawakan dari Etnis Bugis yang berani. 

 

Kata Kunci : Sejarah, Pendorong, dan Etnis Bugis Perantauan. 
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MOTTO 

 

 

 

“Merantaulah! Orang berilmu dan beradab tidak diam 

beristirahat di kampung halaman, Tinggalkan negerimu dan 

hidup di negeri asing (di negeri orang)”  

(Imam Syafi’i) 

 

"Sejauh apapun kamu pergi, kamu akan selalu punya 

tempat untuk pulang yaitu keluarga. Seorang perantau 

hanya pergi untuk kembali dan membuktikan kepada 

mereka bahwa kita bisa pulang dengan keadaan yang 

berbeda." 

(Adilah Shobariyah) 
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I. PENDAHULUAN 

  

  

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sejarah merupakan pengetahuan dan kajian mengenai berbagai peristiwa yang 

pernah terjadi di masa lampau. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat 

Sjamsuddin (2012 : 6) yang mengungkapkan secara umum dan sederhana sejarah 

ialah kajian tentang masa lalu manusia. 

 

Sejarah Indonesia sendiri digunakan pertama kali pada saat Kongres Pemuda II 

tanggal 28 Oktober 1928 yang dahulu Indonesia lebih dikenal sebagai kata 

nusantara, hampir tidak luput dari penjajahan bangsa asing. Sumber daya alam 

yang melimpah menjadi bahan incaran bangsa asing. Belanda menguasai 

Indonesia selama kurang lebih 350 tahun, Belanda memanfaatkan serta 

mengekspoitasi seluruh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di 

Indonesia yang membuat masyarakat Indonesia begitu kerja keras di daerah 

kelahiran mereka sendiri, sehingga akhirnya Belanda Sampai di Wilayah Sulawesi 

Selatan.  

 

Pentingnya mengetahui sejarah untuk masyarakat guna mencari referensi pada 

masa keadaan situasi sekarang kita dapat mengekspolarasi fakta-fakta yang 

berperan di masa lampau sehingga dapat menganalisa situasi yang dapat membuat 

proyeksi ke masa depan yang di analisis sesuai fakta sejarah pemberi pengalaman 
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yang secara tidak langsung kita memiliki pengalaman tanpa perlu merasakan 

secara langsung kejadian demi kejadian menurut Kartodirjo (1992 : 35).  

 

Peristiwa yang saling berkaitan akan melatih kita untuk berpikir dan mengolah 

informasi sehingga mendorong untuk menggali lebih banyak informasi. 

Mengetahui Nilai-nilai yang akan di pelajari bahwa persatuan, toleransi dalam 

perbedaan nasionalisme dan nilai-nilainya merupakan hal yang penting untuk 

ditanamkan pada diri sendiri. 

 

Budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia 

dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. 

Hal tersebut berarti bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan 

karena hanya sedikit tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat yang tidak 

perlu dibiasakan dengan belajar menurut Koentjaraningrat, (2009:144). 

 

Adanya keragaman dan corak tersebut, maka Koentjaraningrat berpendirian 

bahwa kebudayaan itu ada 3 (tiga) wujudnya yaitu: 

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma 

peraturan dan sebagainya. 

2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan 

berpola dari manusia dalam masyarakat.  

3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. 

(Koentjaraningrat, 2009:150). 

 

Budaya adalah rasa, cipta, dan karsa manusia, maka untuk hasil dari budaya itulah 

yang dinamakan dengan kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu kekayaan 

yang sangat bernilai karena selain merupakan ciri khas dari suatu daerah juga 

menjadi lambang dari kepribadian suatu bangsa atau daerah.  
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Di samping itu, menurut Koentjaraningrat terdapat 7 unsur kebudayaan yang 

ditemukan pada keseluruhan bangsa di dunia antara lain: 

 

1. Bahasa 

2. Sistem pengetahuan 

3. Organisasi sosial 

4. Sistem peralatan hidup dan teknologi 

5. Sistem mata pencaharian hidup 

6. Sistem religi 

7. Kesenian (Koentjaraningrat 2009:165) 

 

Manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tak bisa dipisahkan 

dalam kehidupan ini. Manusia sebagai makhluk yang menciptakan kebudayan  

mereka sendiri dan melestarikan secara turun-temurun. Budaya tercipta dari 

kegiatan sehari-hari dan kejadian-kejadian yang sudah di atur oleh pencipta.  

 

Pada masyarakat Etnis Bugis Perantauan di sini mempunyai ciri khas menjunjung 

tinggi harga diri dan martabat pada Masyarakat Bugis sendiri. Fakta Masyakarat 

Bugis di sini sudah membaurnya kekerabatan antara tradisi yang di bawa dari 

Sulawesi Selatan dan kehidupan sehari-hari yang berada di Teluk Betung Timur 

Provinsi Lampung, akan tetapi tradisi seperti pernikahan, pada zaman modern 

sekarang diperbolehkan menikah dengan lintas Etnis Bugis dan Masyarakat Bugis 

semangat mencari uang untuk kehidupan sehari-hari lebih banyak berprofesi 

sebagai nelayan mencari ikan dilaut untuk diperjual belikan di kalangan 

masyarakat sekitar.  

 

Etnis Bugis tergolong ke dalam Etnis Detro-Melayu (Melayu Muda), masuk ke 

Indonesia setelah gelombang migrasi pertama dari Daratan Asia tepatnya di 

Yunan. Etnis Bugis merupakan etnis yang mendiami Indonesia di bagian Timur 

yang sebagian besar masyarakatnya berada di daerah Sulawesi Selatan (Daldjoeni, 

1984 : 4). 
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Berdasarkan wawancara dengan informan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 

2020, Pukul 10.30 WIB oleh bapak Dr. Syarifudin (53 tahun) Pada tahun 1950 

peristiwa DI/TII (Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia) dan PKI (Partai Komunis 

Indonesia) di Sulawesi Selatan merantau Etnis Bugis ke wilayah yang berada di 

Teluk Betung Timur di Provinsi Lampung. Masyarakat setempat membuka lahan 

yang tadinya berupa hutan belantara di Teluk Betung Timur Bandar Lampung 

menjadi sebuah perkampungan yang sekarang menjadi Teluk Betung Timur, 

kemudian mencoba peruntungan menjadi nelayan untuk menyambung hidup. 

Mata pencarian masyarakat Etnis Bugis saat di Sulawesi Selatan adalah sebagai 

seorang petani. Etnis Bugis sendiri identik dengan julukan pelaut handal. Padahal 

tidak semua masyarakat Etnis Bugis adalah pelaut. Etnis Bugis yang banyak 

merantau ke daerah Teluk Betung Timur adalah Bugis Wajo dan Bugis Bone. 

Keturunan Etnis Bugis sebagaian besar banyak bermukim di kawasan pesisir, 

mulai dari Lampung Selatan, Teluk Betung Timur Kota Bandar lampung, 

Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Menggala Kota Tulang 

Bawang. 

 

Peneliti mendapatkan informasi juga dari narasumber mengenai Etnis Bugis di 

Teluk Betung Timur, berdasarkan wawancara kepada Informan pada hari Selasa 

tanggal 25 Desember 2018, Pukul 12. 50 WIB oleh Bapak Amin Masri (74 tahun) 

Etnis Bugis masuk ke daerah Pulau Pasaran pada tahun 1967 dan awalnya yang 

memasuki Pulau Pasaran saat itu berjumlah 3 orang terdiri dari Bapak Amin 

Masri dan 2 kawannya yang dibawa langsung dari Sulawesi Selatan dengan 

berlayar menggunakan perahu sederhana. Pulau Pasaran sebelum dibuka menjadi 

perkampungan merupakan sebuah hutan belantara lalu dijadikan tempat kegiatan 
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nelayan menjemur dan mengeringkan ikan yang diperoleh dari hasil tangkapan 

laut. Kebudayaan Etnis Bugis yang masih bertahan sampai saat ini yang sudah 

membaur pada Etnis Bugis Asli dan tidak seutuhnya bertahan. Pertama, Etnis 

Bugis tidak boleh menikah dengan etnis selain dengan Etnis Bugis, akan tetapi 

tradisi ini sudah lebih menerima dengan keberadaan etnis lain yang akan dijadikan 

saudara besanan karena sampai saat ini pada masyarakat Etnis Bugis yang 

menikah dengan etnis lain yang berada di Nusantara sudah banyak, termasuk 

Suku Lampung. Kedua, Mempertahankan harga diri. Mempertahankan harga diri 

pada Etnis Bugis tidak mengenal takut ketika apa yang mereka lakukan benar dan 

merekapun tidak takut dengan mati, banyak orang juga yang menyebutkan 

bahwasannya Etnis Bugis disebut ninja, yang biasa mempertahankan kekuatan 

yang menjadi sumber energi dari Etnis Bugis tersebut.  

 

Menurut Pelras (2006) profesi Etnis Bugis secara tradisional adalah seorang 

bertani, akan tetapi keadaan berubah pada abad-abad berikutnya, karena 

kenyataan sosial menunjukkan bahwa Etnis Bugis membangun komoditas di luar 

daerah Sulawesi Selatan dan banyak ditemukan pada daerah pesisir pantai dan 

mereka menggunakan kapal phinisi dalam mengarungi samudra di beberapa 

wilayah yang Etnis Bugis lebih dikenal sebagai pelaut yang pemberani dan 

handal.  

 

Keberadaan Salah satu Etnis Bugis yang dijumpai diberbagai provinsi salah 

satunya di Provinsi Lampung yaitu di tepatnya di Kota Bandar Lampung 

Kecamatan Teluk Betung Timur Kelurahan Karang yang mana terdapat wilayah 

yang sering disebut dengan Teluk Betung Timur.  
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Berdasarkan pembahasan pada latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan 

melakukan untuk mengetahui Sejarah Keberadaan Etnis Bugis Perantauan Teluk 

Betung Timur dan faktor pendorong serta penghambat merantau pada Etnis Bugis 

yang tinggal di daerah perantauan. 

 

1.2 Analisis Masalah 

1.2.1 Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1.2.1.1 Penyebaran Etnis Bugis Perantauan yang merantau ke seluruh wilayah di 

Nusantara  

1.2.1.2 Sejarah Keberadaan Etnis Bugis Perantauan yang merantau ke Kelurahan 

Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur  

1.2.1.3 Faktor Penyebab Etnis Bugis bertahan hidup di tanah rantau yang berada 

di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur. 

 

1.2.2 Batasan masalah 

Agar penelitian sesuai dengan identifikasi masalah di atas maka peneliti 

membatasi masalah pada identifikasi masalah yaitu “Sejarah Keberadaan Etnis 

Bugis Perantauan di Teluk Betung Timur” 

 

1.2.3 Rumusan masalah 

Maka yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimanakah Sejarah Keberadaan Etnis Bugis di perantauan di Teluk Betung 

Timur ?” 

 



7 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui “Sejarah Keberadaan Etnis Bugis 

perantauan di Teluk Betung Timur”. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Peneliti berharapkan dapat bermanfaat bagi semua orang terutama yang 

membutuhkan informasi mengenai masalah yang terkait dengan penelitian ini, 

adapun kegunaan penelitian ini yaitu: 

1.4.1.Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi setiap pembaca yang ingin 

menggali lebih dalam tentang Sejarah Keberadaan Etnis Bugis 

perantauan di Teluk Betung Timur. 

1.4.2 Untuk menambah wawasan penulis tentang Sejarah Keberadaan Etnis 

Bugis perantauan di Teluk Betung Timur. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Agar tidak terjadi kerancuan dalam sebuah penelitian, maka penulis berikan 

batasan ruang lingkup yang akan mempermudah pembaca memahami isi 

penelitian ini. Adapun ruang lingkup tersebut adalah: 

 

1.5.1 Objek Penelitian:  

Objek dalam penelitian ini adalah Sejarah Keberadaan Etnis Bugis 

perantauan di Teluk Betung Timur  
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1.5.2 Subjek Penelitian:  

Subjek dalam penelitian ini adalah Masyarakat Etnis Bugis perantauan 

yang bertempat tinggal di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk 

Betung Timur. 

 

 1.5.3 Tempat Penelitian:  

i. Desa Teluk Betung Timur. 

ii. Kelurahan Kota Karang 

iii. Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung 

iv. Perpustakaan Universitas Lampung. 

 

Disebabkan, karena dalam bidang Ilmu Sejarah dibutuhkan referensi buku dan 

wawancara guna menunjang penyelesaian penelitian ini.  

 

1.5.4 Waktu Penelitian: Tahun 2021 

 

1.5.5 Konsentrasi : Ilmu Sejarah 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur 

dan acuan untuk menyelesaikannya, memudahkan penulis dalam menentukan 

langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori 

maupun konsep menurut Ihsan, (1996 : 9). Menyatakan bahwa tinjauan pustaka 

harus mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan dalam pendekatan 

permasalahan penelitian : teori, konsep-konsep, analisa, kesimpulan, kelemahan 

dan keunggulan pendekatan yang dilakukan orang lain dalam penelitian, penulis 

harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari duplikasi dan pengulangan 

penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya 

Masyhuri dan Zainuddin, (2008: 100). 

 

Tinjauan pustaka dilakukan guna peninjauan kembali (review) tentang pustaka 

masalah-masalah yang akan dijadikan topik penelitian. Tinjauan pustaka ini akan 

dicari konsep-konsep yang akan dijadikan landasan teoritis dalam penelitian yang 

akan dilakukan. Adapun tinjauan pustaka penelitian ini adalah: 

 

2.1.1 Konsep Sejarah  

Sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki seperangkat prinsip dan 

aturan yang digunakan untuk mengolah informasi dan pengetahuan mengenai 
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peristiwa masa lalu. Contoh dari prinsip, dan aturan dari ilmu sejarah dan tahapan 

penelitian sejarah. 

 

Secara etimologis, kata “Sejarah” berasal dari kosakata bahasa Arab yaitu 

“Syajaratun” yang berarti pohon waktu. Bahasa inggris, sejarah dikenal dengan 

kata “History”. Kata tersebut berakar dari Bahasa Latin dan Bahasa Yunani yaitu 

“Historia” yang berarti investigasi, inkuiri dan orang pintar. Arti etimologis 

tersebut dapat digunakan sebagai panduan konsep dalam tujuan pembelajaran 

ilmu sejarah secara umum. 

 

Bila semua arti kata tersebut dapat dipadukan bahwa, sejarah merupakan sebuah 

cabang ilmu yang melakukan kegiatan investigasi terhadap pohon waktu. Artinya, 

terdapat kegiatan penelusuran atau penyelidikan peristiwa-peristiwa yang 

sebenarnya tersusun dan memiliki makna beserta pola layaknya sebuah pohon.  

 

Pengertian sejarah, konsep waktu di titik beratkan pada waktu atau kapankah 

suatu peristiwa terjadi. Lalu ruang menitik beratkan pada tempat dimana peristiwa 

tersebut berlangsung. Konsep tersebut menjadi sesuatu yang akan saling terkait 

satu sama lain. Artinya segala peristiwa di muka bumi ini selalu berkaitan dengan 

waktu dan tempat dimana peristiwa tersebut terjadi. 

 

Menurut Widja sejarah adalah suatu studi yang telah dialami manusia 

diwaktu lampau dan telah meninggalkan jejak diwaktu sekarang, dimana 

tekanan perhatian diletakkan, terutama pada aspek peristiwa sendiri. Hal 

ini tersusun dalam cerita sejarah (I Gede Widja, 1989:9). 

 

Menurut Sartono Kartodirjo sejarah adalah gambaran tentang masa lalu 

manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah 

dan lengkap. Meliputi urutan fakta masa, tafsiran dan penjelasan yang 

memberikan pengertian pemahaman tentang apa yang telah berlalu 

(Sartono Kartodirjo, 1982 : 12). 
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Menurut Sidi Gazalba sejarah adalah gambaran masa lalu tentang manusia 

dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan 

lengkap, meliputi fakta masa, tafsiran dan penjelasan, yang memberikan 

pengertian tentang apa yang telah berlalu (Gazalba, 1981:13). 

 

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka sejarah merupakan sebuah ilmu yang 

mempelajari kejadian-kejadian atau peristiwa pada masa lalu manusia serta 

merontruksi apa yang terjadi pada masa lalu, dengan adanya pembelajaran sejarah 

pada ini mahasiswa memahami perilaku manusia pada masa lalu, masa sekarang 

dan masa yang akan datang. 

 

2.1.2 Konsep Keberadaan  

Menurut Prasanti, (2016: 1-2) Keberadaan atau eksistensi yang berasal 

dari kata lain yang mempunyai banyak arti seperti : muncul, ada, timbul 

dan memiliki. Terdapat memiliki arti dibagi menjadi 4 pengertian antara 

lain. Pertama, keberadaan adalah apa yang ada. Kedua, apa yang dimiliki. 

Ketiga, segala sesuatu yang dialami atau ditekan bahwa sesuatu itu ada, 

dan Keempat, kesempurnaan.  

 

Menurut Sjafiroh (2016:3-4) Keberadaan diartikan sebagaimana 

keberadaan yang dimaksud adalah pengaruh atas ada atau tidak adanya 

kita ini perlu “diberikan” orang lain kepada kita, karena dengan adanya 

respon dari orang di sekeliling kita ini membuktikan bahwa keberadaan 

atau kita diakui. Masalah keperluan akan nilai keberadaan ini sangat 

penting, karena merupakan pembuktian akan hasil kerja atau performa di 

dalam suatu lingkungan. 

 

Menurut Tim Penyusun, (2005 : 288) dalam kamus umum Bahasa 

Indonesia dikemukakan bahwa : Keberadaan itu artinya adanya. menurut 

Idrus, (1996 : 95). Keberadaan artinya, keadaan dan adanya. 

 

Berdasarkan pendapat ahli di atas bahwa keberadaan itu menunjukkan bahwa di 

sebuah lingkungan terdapat rasa kepemilikkan yang akan dilihat dalam sudut 

pandang budaya di lingkungan masyarakat perantau Etnis Bugis yang menetap di 
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Daerah Lampung. Prinsip yang mereka junjung lebih tinggi walaupun berada di 

tanah perantauan masih melestrarikan kebudayaan sendiri yang sifatnya sudah 

jauh dari tanah pribumi dahulu, akan tetapi dengan cara melestarikan masyarakat 

menghargai dan mengingat kembali budaya yang dikerjakan semasa di tanah 

pribumi menjadi alasan untuk eksistensi atau keberadaan budaya itu tetap terus 

ada walaupun dengan sadar berada di Tanah Lampung. Tidak menutup 

kemungkinan kebudyaan akan tergerus seiring akan masuk budaya baru di tempat 

tinggal yang masyarakat perantauan menetap di daerah tersebut. 

  

2.1.3 Konsep Etnis Bugis Perantauan 

Istilah Bugis Etnis bangsa yang berasal dari Sulawesi Selatan, Indonesia yang 

terkenal sebagai pelaut menurut Kamus Dewan, (2010 : 212). Etnis Bugis 

merupakan bagian dari Etnis di wilayah Sulawesi Selatan yaitu termasuk 

kelompok Etnis Toraja, Mandar, dan Makassar. Etnis Bugis kini dengan 

populasinya mencapai 4 juta yang mendiami hampir seluruh kawasan Sulawesi 

kebanyakan agama yang dianut oleh mereka adalah agama Islam. Etnis ini 

merupakan etnis bangsa yang menyebar dan merantau hampir ke seluruh kawasan 

pesisir pantai kepulauan nusantara di Indonesia, nenek moyang mereka dikatakan 

seorang pelaut berasal dari Sulawesi Selatan.  

 

Etnis Bugis merupakan etnis asli dari Sulawesi Selatan pada saat itu merantau ke 

berbagai wilayah di Nusantara salah satunya ke Provinsi Lampung yang 

kebanyakkan menetap di pinggiran Kota Bandar Lampung. Perantauan Etnis 

Bugis sudah ada yang berkeluarga dengan suku yang lain.  
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Etnis Bugis menurut Thomas Stamford Raffles dan menggelarkan tanah asal 

mereka adalah Celebes (Sulawesi) mengatakan bahwa, Bugis adalah Negara 

maritim dan pusat perdagangan yang besar di kepulauan ini, sedangkan orangnya 

bersosok tubuh yang perawakannya tidak terlalu tinggi dan mereka termasuk 

orang yang pemberani, berpetualang, tinggi, semangat usaha yang tinggi di antara 

bangsa-bangsa di timur dan terutama sekali mereka amat gemarkan kehidupan 

menantang (A. Rahman Rahim, 2011:4). Semenjak penakhlukan Belanda pada 

kurun abad ke-17 menyebabkan sebagian etnis ini berpindah dan bercampur 

dengan etnis bangsa lainnya di berbagai wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, 

Jawa, Maluku, Papua, Semenanjung Malaysia, Sabah, dan termasuk Sarawak. 

 

Etnis Bugis pada zaman dahulu merupakan pembuka terulung terhadap hutan-

hutan belantara dan perkampungan bagi tujuan penanaman padi atau guna 

membangun perkampungan baru untuk ditempati. Aktivitas pembukaan lahan 

baru ini, biasanya dilakukan dengan seluas yang mereka mampu dengan tujuan 

untuk mendapatkan kediaman dan perkampungan di samping akan menghasilkan 

tuaian tanaman padi dan perkebunan kelapa yang lebih banyak. Bagi masyarakat 

Etnis Bugis barang siapa yang dapat menghasilkan tuaian padi atau hasil 

perkebunan lebih banyak, maka ia merupakan seorang yang bisa dianggap 

dipandang tinggi, pintar, rajin, dan kaya raya. Justru itu Etnis Bugis ini pernah 

dianggap sebagai salah satu masyarakat terkenal dengan penanaman padi dan 

perkebunan kelapa yang ulung di Pulau Sumatera dan Kalimantan.  

 

Merantau merupakan salah satu tradisi yang perlu diketahui bahwa yang 

memberikan pengaruh dan melatar belakangi perantauan mereka, seperti 



14 

 

adat kebiasaan, kemajuan pendidikan para perantau, pekerjaan utama para 

perantau, tempat merantau yang biasa dituju, dan tujuan mereka merantau. 

(Kato, 2005 : 116) 

 

Istilah perantauan dari sudut sosiologi mengandung 6 pokok unsur yaitu :  

(1) Meninggalkan kampung halaman; (2) Dasar kemauan sendiri; (3) Jangka 

waktu lama; (4) Tujuan mencari penghidupan, menuntut ilmu dan mencari 

pengalaman; (5) Kembali pulang dan; (6) Perantauan ialah lembaga sosial 

yang membudaya (Mochtar Naim, 2013 : 4). 

 

Perpindahan ada hubungannya dengan siklus kehidupan, dan setiap 

perpindahan tidak berarti merupakan komitmen untuk berdiam seterusnya di 

daerah rantau tertentu (Pelly, 1994 : 3). 

 

Menurut pendapat ahli di atas perantauan merupakan sebagai fenomena suatu 

suku/etnis meninggalkan tempat kehidupan untuk mencari hal yang bersifat ilmu 

maupun material dalam bentuk migrasi yang waktunya tidak lama. Merantau biasa 

dilihat sebagai migrasi yang mengikuti kecenderungan sosial dalam berjalannya 

waktu pergi melintasi batas wilayah awal bermukim ke tempat yang jauh dari 

pemukiman awal. Tujuan merantau ialah mendapatkan kehidupan yang lebih baik, 

pengalaman yang tidak ditemukan pada kelompok masyarakat sebelumnya.  

 

Masyarakat Bugis mempunyai prinsip-prinsip hirarki yang berdasarkan garis 

keturunan dijelaskan oleh Christian Pelras, (2006 : 193-194) dalam bukunya 

Manusia Bugis, berikut : Prinsip hirarki tradisional Bugis cukup sederhana 

berdasarkan La Galigo dan mitos tentang nenek moyang mereka, awalnya hanya 

dua jenis manusia : mereka yang “Berdarah Putih” yang keturunan dewata, serta 

mereka yang “Berdarah Merah” yang bergolong orang biasa, rakyat jelata, dan 

budak. Naskah, membagi kedua kategori bersifat mutlak dan tidak boleh saling 

dicampurkan.  
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Mempertahankan darah kebangsawan tertinggi dalam Etnis Bugis merupakan 

sesuatu yang penting, karena hal tersebut menentukan status mereka dalam 

masyarakat luas. Namun lama kelamaan semakin banyak orang berkebangsawan 

tertinggi yang kawin dengan rakyat jelata. 

 

Mental Etnis Bugis tabah menghadapi tantangan-tantangan hidup, 

mengutamakan harga diri seorang sebagai sesuatu yang sangat bernilai 

baginya, setia kawan yang sukar dikhianati, berwatak keras dan manakalah 

pernah ditolong oleh seorang, maka menjadi kewajibannya untuk 

membalasnya ( A. Moeng. 1977 : 12)   

 

Kebudayaan merupakan masalah yang tidak habis-habisnya. Semua perilaku 

manusia terjadi dalam kebudayaan-kebudayaan tertentu, dalam konteks-

konteks yang ditentukan secara sosial. Pasti kebudayaan di setiap etnis 

memiliki perbedaan dengan etnis lainnya. Adapun pendekatan-pendekatan 

yang dapat dilakukan terhadap kultur Etnis Bugis. (Niebuhr, 1997 : 4)  

 

Berdasarkan pendapat ahli di atas bahwa Etnis Bugis dapat diartikan suatu unsur-

unsur yang menandakan patokan Masyakarat Bugis untuk bertindak. Unsur-unsur 

Kebudayaan Bugis banyak bersumber prinsip hirarki tradisional yang berdasarkan 

La Galigo yang merupakan sesuatu yang penting karena menentukan status dari 

keturunan Etnis Bugis itu sendiri dengan kata lain Seseorang Bugis akan merasa 

dirinya sebagai manusia, apabila nilai Siri’ (martabat/harga diri) itu dihargai. Ada 

begitu banyak yang dilakukan Etnis Bugis untuk tetap menegakkan Siri’ baik 

dengan cara yang positif bahkan dengan negatif. Penegakkan Siri’ secara positif 

dapat dilihat dengan upaya Etnis Bugis untuk mendapatkan keberhasilan hidup 

dengan usaha merantau di negeri orang sedangkan secara negatif nampak dari 

tindakan kekerasan terhadap orang yang telah mempermalukan dirinya. 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

Secara umum sejarah merupakan ilmu yang memiliki objek studi serta terdapat isi 

utama yaitu kesenjangan waktu karena objek studi sejarah adalah peristiwa dalam 

masyarakat manusia pada masa lampau yang sudah lewat yang tak mungkin 

berulang lagi, karena terdapat kesenjangan waktu bagi kita khususnya peneliti 

sejarah yang hidup sekarang untuk meneliti masa lalu, seperti tak mungkin. 

Sejarah merupakan gambaran masa lampau mengenai peristiwa-peristiwa sejarah 

yang benar sudah terjadi atau berlangsung berdasarkan bukti-bukti dan data-data 

peninggalan dari peristiwa masa lampau.  

 

Bandar Lampung, Khususnya Teluk Betung Timur Kecamatan Kota Karang 

Provinsi Lampung. Merantau adalah pilihan untuk semua orang akan tetapi pada 

Etnis Bugis ini menjadikan tantangan yang ia hadapi di kehidupan untuk bertahan 

hidup di daerah orang lain.. Memiliki sumber daya yang banyak untuk bisa 

dilestarikan contohnya pada Faktor Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pada faktor 

Ekonomi Etnis Bugis memiliki keterampilan untuk mencari ikan di laut dan 

diperdagangkan oleh masyarakat sekitar, Pada Faktor Sosial mereka bisa 

beradaptasi dengan mudah pada masyarakat yang berada di Teluk Betung Timur, 

dan Faktor Budaya Etnis Bugis masih melestarikan Budaya asalnya yang berada 

di Sulawesi Selatan dan tetap menghormati Budaya yang berada di daerah 

rantauan jadi masih bisa menyesuaikan kebudayaan yang mereka bawa dan di 

daerah rantauan. 

 

Setelah melakukan penguraian terhadap beberapa pengertian dan konsep yang 

akan membatasi penelitian ini, maka kerangka pikir dalam penelitian akan 
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membahas mengenai Perkembangan Seni Kehidupan Etnis Bugis di tanah rantau 

dan Adaptasi ekonomi, sosial dan budaya Etnis Bugis Perantauan di Teluk Betung 

Timur. 

 

2.3 Paradigma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

: Garis Hubung 

 

: Garis Penyebab  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejarah Keberadaan  

Seni Kehidupan Etnis Bugis Adaptasi Ekonomi, Sosial dan Budaya 

Etnis Bugis Perantauan 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian  

3.1.1 Tempat Penelitian  

Penelitian ini berjudul “Sejarah Keberadaan Etnis Bugis Perantauan di 

Teluk Betung Timur”, dengan melakukan teknik pengumpulan data melalui 

studi pustaka, wawancara dan observasi. Adapun perpustakaan yang 

digunakan sebagai tempat penelitian sebagai berikut :  

a. Perpustakaan Pembelajaran Program Studi Pendidikan Sejarah 

Universitas Lampung. 

b. UPT Perpustakaan Universitas Lampung. 

c. Selanjutnya peneliti juga mengumpulkan data dengan melakukan 

observasi dan wawancara di Kantor Kecamatan Teluk Betung Timur, 

Kelurahan Kota Karang, Desa Teluk Betung Timur. 

 

3.1.2 Waktu Penelitian 

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dimulai dari persetujuan judul 

skripsi yaitu pada bulan Desember 2018 sampai dengan selesainya 

penulisan skripsi ini pada bulan Februari 2021. Adapun kegiatan penelitian 

secara rinci tampak pada tabel berikut : 
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Tabel 3.1. Kegiatan Penelitian 

Kegiatan 
2018 2019 2020 2021 

Des Nov Nov Des Jan Feb 

Pengajuan Judul        

Pengajuan Proposal        

Perizinan Penelitian        

Pengumpulan Data        

Analisis Data        

Penyusunan dan 

Penyelesaian Penulisan 

       

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode dalam sebuah penelitian merupakan langkah yang dimiliki oleh peneliti 

dalam rangka untuk mengumpulkan informasi, data dan melakukan investigasi 

pada data yang telah didapatkan. Metode Penelitian memberikan gambaran 

rancangan penelitian yang meliputi : Prosedur, langkah-langkah yang harus 

ditempuh, waktu penelitian, sumber data, langkah-langkah memperoleh data, 

mengolah data dan menganalisis data. 

 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013 : 2). 

  

Metode adalah cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, 

misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis dengan menggunakan teknik 

serta alat tertentu (Winarno Surakhmad, 1982 : 121). 

 

Metode dalam sebuah penelitian sangat penting karena adanya metode dapat 

menentukan tingkat keberhasilan dan tidak berhasil dalam sebuah penelitian. 

Metode penelitian merupakan metode yang menyangkut masalah kerja yakni 

cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang 

bersangkutan (Sayuti Husin, 1998 : 32). 
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Berdasarkan pendapat ahli di atas maka metode penelitian merupakan cara ilmiah 

untuk mencapai suatu kegiatan tertentu dalam mendapatkan tujuan, oleh karena 

itu, metode penelitian sangat dibutuhkan dalam proses upaya menentukan suatu 

tujuan yang tersistematis suatu penelitian Sejarah. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

historis. Metode historis dalam pengertian umum adalah suatu penyelidikan 

permasalahan dengan mengaplikasikan jalan pemecahan dari pandangan 

historis (D. Abdurrohman, 1999 : 53).  

 

Metode historis menurut Louis Gottchalk yang diterjemahkan oleh Nugroho 

Notosusanto (1984: 32), metode historis adalah proses menguji dan 

menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu.  

 

Metode historis adalah prosedur pemecahan masalah dengan data masa lalu, 

baik dalam memahami kejadian yang berlangsung atau masa lalu untuk 

digunakan kedepannya mengetahui kejadian masa yang akan datang ( Hadari 

Nawawi, 2001: 79).  

 

Tujuan penelitian dengan metode historis adalah membuat rekontruksi masa 

lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, 

memverifikasi serta mensistesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan 

kesimpulan yang kuat (Sumadi, 2012: 73). 

 

Berdasarkan dari pendapat ahli di atas, maka metode historis adalah suatu 

prosedur sistematis yang digunakan dalam penelitian dan penulisan sejarah dalam 

penelitian Sejarah Keberadaan Etnis Bugis Perantauan di Kota Karang Teluk 

Betung Timur.  
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Menurut Prof. Dr. Kuntowijoyo (1995:36) Metode historis dalam buku Pengantar 

Ilmu Sejarah menerangkan bahwa sejarah harus didasarkan dengan 4 langkah :  

1. Heuristik yaitu pengumpulan data sejarah yang benar valid dan otentik 

sehingga dibagi menjadi data primer dan sekunder. 

2. Kritik yaitu pengujian kebenaran sehingga data tersebut disebut fakta sejarah. 

3. Interprestasi yaitu fakta sejarah kemudian diinterprestasikan dengan bantuan 

ilmu sosial dan ilmu lainnya sehingga mengetahui hakikat dibalik kejadian 

fakta sejarah. 

4. Historiografi yaitu tahapan penyimpulan dengan menuliskan. 

 

Berikut ini merupakan penjabaran dari proses penelitian historis yang telah 

dilakukan dalam penelitian ini, antara lain :  

1. Heuristik 

Tahapan heuristik adalah mencari dan mengumpulkan sumber yang 

behubungan dengan topik yang akan dibahas. Pada tahap ini, kegiatan 

diarahkan pada pencarian, dan pengumpulan sumber-sumber yang relevan 

dengan judul yang diajukan dalam proposal. Sumber-sumber yaitu 

terdapat di buku dan dokumen yang relevan dengan judul penelitian, 

dalam penelitian ini peneliti mencari, mengumpulkan data-data dan fakta 

yang diperlukan dalam penelitian dengan cara mencari buku dan dokumen 

baik cetak maupun non-cetak (e-book). Sumber tertulis yang dilakukan 

dengan cara mengunjungi UPT Perpustakaan Universitas Lampung untuk 

e-book peneliti temukan dalam Google Scholar (Google Cendikia) dengan 

menelusuri digital library baik di Universitas Lampung maupun 

Universitas di luar Lampung, jurnal-jurnal sejarawan yang relevan dengan 
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judul penelitian. Adapun sumber buku yang ditemukan untuk membantu 

menjelaskan konsep dalam penelitian berjumlah 2 buku seperti : Manusia 

Bugis, dan Mengenali Nilai Sejarah Kebudayaan Sulsera Siri’ dan Pacce 

Ujung Padang Etnis Makassar Press.  

 

Adapun sumber yang digunakan dalam landasan teori ini berjumlah 5 

buku seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia Tim Penysun Kamus Pusat 

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, Pengantar Ilmu Sejarah, Pemikiran dan Perkembangan 

HIstoriografi Indonesia, Pengantar Antropologi, dan Wajah Baru 

Pendidikan Sejarah. 

 

Adapun sumber yang digunakan dalam metode penelitian ini berjumlah 4 

buku, seperti : Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metode Sejarah, Metodologi 

Sejarah, Metodologi Penelitian Sosial, dan Metode, Teori, Teknik 

Penelitian Kebudayaan.  

 

2. Kritik 

Tahapan kritik, sumber yang telah dikumpulkan pada kegiatan heuristik 

yang berupa, buku dan dokumen yang relevan dengan judul penelitian, 

setelah bukti ditemukan maka dilakukan penyeleksian dengan mengacu 

pada prosedur yang ada, yakni : sumber yang faktual dan orisinal terjamin. 

Tujuan dalam pelaksanaan tahapan kritik untuk menilai apakah jejak 

sejarah itu asli atau palsu dan apakah dapat digunakan sesuai dengan judul 

penelitian. Dalam memperoleh keaslian ataupun keabsahan sumber, maka 

peneliti melakukan uji keabsahan yakni dengan cara melakukan kritik 



23 

 

ekstern dan intern terhadap tindak lanjut dari tahapan heuristik. Kritik 

ekstern yang dinilai apakah sumber tersebut memang sumber yang 

memang diperlukan dalam penelitian ini, dalam hal menyeleksi bentuk 

sumber data literatur yang telah didapat setelah melakukan tahapan 

heuristik, peneliti lebih menggunakan literatur dengan tema Manusia 

Bugis yang ditulis oleh para sejarawan Indonesia yaitu karya Pelras 

Christian. 

 

Kritik Intern yaitu penilaian terhadap isi sumber tersebut apakah 

memberikan informasi yang sebenernya kita butuhkan atau sebaliknya. 

Kritik intern dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan 

sumber satu dengan sumber yang lainnya sehingga dapat validasi sumber 

yang bisa digunakan nantinya dalam penginterprestasikan.  

 

3. Interprestasi 

Tahapan Interprestasi adalah penelitian historis dengan melakukan 

penafsiran secara logis, selektif, dan objektif terhadap informasi yang telah 

diperoleh dari berbagai sumber yang dirangkai menjadi satu kesatuan yang 

utuh, masuk akal dan logis setelah melaksanakan kritik sumber, peneliti 

menuliskan deskripsi uraian penafsiran dan analisis pada sumber yang 

telah melalui tahapan kritik ekstern dan intern. Interprestasi yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan metode historis untuk 

mengaitkan antara fakta satu dengan yang lainnya dari hasil pemilahan 

kritik sumber, sehingga dapat diketahui pola penamaan, makna Sejarah 

Keberadaan Etnis Bugis Perantauan di Teluk Betung Timur Kelurahan 



24 

 

Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur yang menjadi objek 

penelitian. Fakta yang telah didapatkan kemudian diinterprestasikan atau 

ditafsirkan, diberikan makna dan arti yang sebenarnya dengan relevan, 

logis dan berkaitan berdasarkan penelitian yang sedang dikaji.  

 

4. Historiografi 

Tahapan Historiografi adalah penulisan sejarah yang hasil dari langkah-

langkah terakhir dari penelitian sejarah akan diintegrasikan dalam 

penulisan yang nantinya menjadi suatu hasil penelitian. Penulisan sejarah 

disusun berdasarkan dengan metode penulisan karya ilmiah yang berlaku 

di Universitas Lampung.  

 

3.3 Variabel Penelitian  

 

Variabel penelitian ini merupakan konsep dari gejala bervariasi berupa objek 

penelitian. Variabel Penelitian adalah objek yang dijadikan titik perhatian 

(Arikunto, 2008 : 118).  

 

Variabel penelitian merupakan beberapa gejala yang berfungsi sama dalam 

penelitian (Hadari Nawawi, 1985 : 49 ). 

 

Variabel tunggal adalah himpunan sejumlah gejala memiliki berbagai aspek 

di dalam yang berfungsi mendominasi kondisi tanpa dihubungkan dengan 

yang lainnya (Hadari Nawawi, 2001:58). 

 

Dari pendapat ahli di atas maka penelitian ini mengambil variabel tunggal. Pada 

Variabel tunggal adalah Sejarah Keberadaan Etnis Bugis Perantauan di Teluk 

Betung Timur. Penelitian lebih di fokuskan pada masyarakat Etnis Bugis 

Perantauan di Teluk Betung Timur. 
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3.4 Penentuan Informan 

3.4.1 Informan 

 

Informan adalah seseorang yang memiliki informasi relatif lengkap terhadap 

budaya yang akan diteliti (Suwardi Endraswara, 2006 : 19) 

 

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu 

dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. 

(Nina Nurdiani, 2014 : 3 ). 

 

Berdasarkan pendapat ahli di atas informan merupakan subjek penelitian yang 

harus mempunyai pengalaman tentang hal-hal yang menjadi latar belakang 

informasi yang dibutuhkan oleh peneliti agar informasi yang dibutuhkan terbukti 

secara valid.  

 

3.4.2 Teknik penentuan Informan 

Menentukan informan yang akan dipilih oleh peneliti harus sesuai dengan 

pengetahuan/pengalaman informan mengenai data yang akan diambil oleh peneliti 

agar kedepannya data yang diperoleh peneliti dapat dipertanggungjawabkan oleh 

informan. 

 

Informan sebagai sumber informasi dan harus memenuhi syarat yang akan 

menjadi acuan kriteria peneliti : 

a) Strategi menentukan informan sesuai degan kriteria yang berhubungan 

dengan masalah peneliti. 

b) Menetapkan informan dengan menentukan jumlah informan dengan 

karakteristik yang diinginkan oleh peneliti. 

c) Metode penetapan sampel yang ditetapkan diawal dan dilanjutkan dengan 

ditentukan dikemudian informan yang dibutuhkan (Sprandley dalam Miles, 

1992 : 5).  
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Penelitian kualitatif tidak terpaku pada jumlah informan akan tetapi 

tergantung pada tepat tidaknya pemilihan informan, demikian, informan 

ditetentukan dengan Teknik Snowball Sampling, memilih informasi awal yaitu 

masyarakat daerah setempat yang memiliki pengalaman dan pengetahuan 

pribadi yang luas mengenai Etnis Bugis, kemudian masyarakat setempat akan 

menunjuk satu individu yang dianggap tokoh di daerah tersebut sehingga 

peneliti akan mendapatkan informasi yang valid dan cocok akan dijadikan 

informasi lanjutan, begitu seterusnya hingga tidak lagi terdapat informasi. 

Demikian penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah sampel (Burhan 

Burningin, 2007 : 53). 

 

Adapun langkah-langkah dalam menentukan informan, agar data dapat diperoleh 

dengan valid, adapun langkah tersebut sebagai berikut : 

a) Informan yang bersangkutan sudah lama dalam mengikuti kegiatan yang 

menjadi sasaran peneliti 

b) Informan yang bersangkutan memiliki pengalaman pribadi yang dapat 

dijadikan data informasi 

c) Informan yang bersangkutan memiliki kesediaan waktu yang cukup dalam 

memberikan informasi (Spadley dalam Sanapiah Faisal, 1990 : 57). 

 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka informan dalam pengertian Sejarah 

Keberadaan Etnis Bugis Perantauan di Teluk Betung Timur, sebagai berikut : 

Sesuai kriteria informan, maka proses penentuan informan menentukan jumlahnya 

secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan 

tokoh adat atau Sesepuh yang di percayakan oleh masyarakat untuk 

menyampaikan suatu informasi khusus yaitu pengetahuan perantauan Etnis Bugis 

yang sudah lama berkehidupan daerah perantauan di Kelurahan Kota Karang 

Kecamatan Teluk Betung Timur.  

Adapun informan yang terdapat di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk 

Betung Timur, sebagai berikut: 
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1. Bapak Dr. Syarifudin sebagai Kepala RT No 002 Lingkungan II 

Kelurahan Kota Karang Kecamata Teluk Betung Timur. 

2. Bapak Amin Masri sebagai Tokoh/sesepuh Etnis Bugis yang pertama kali 

membuka daerah di Pulau Pasaran dan dipercayakan oleh masyarakat 

mengenai informasi wilayah Pulau Pasaran dan Etnis Bugis yang 

merantau di daerah Kelurahan Kota Karang Teluk Betung Timur. 

3. Bapak Andi Ramsis sebagai Kepala RT No 005 Lingkungan II di 

Kelurahan Kota Karang Teluk Betung Timur. 

4. Bapak Daeng Ismail sebagai anggota Perwakilan dari KKSS (Kerukunan 

Keluarga Sulawesi Selatan) di Kelurahan Kota Karang Teluk Betung 

Timur. 

5. Bapak Alfan Faizal sebagai Kepala RT No 001 Lingkungan II di 

Kelurahan Kota Karang Teluk Betung Timur. 

6. Bapak Syamsuddin Mappe sebagai Lurah di Kelurahan Kota Karang 

Kecamatan Teluk Betung Timur. 

7. Bapak Muhammad Yani sebagai Kepala RT No 003 Lingkungan I di 

Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur. 

8. Bapak Letkol (Pur) Ruslan S.H., M.H Sekretaris KKSS yaitu Kerukunan 

Keluarga Sulawesi Selatan dan Kepala Hukum Kodam VII Wirabuana 

Makssar  di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur. 

 

3.5 Teknik pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dan alat pengumpulan data akan digunakan sebagai 

pedoman saat pelaksanaan pengumpulan data oleh peneliti saat berlangsungnya 

penelitian, karena itu pengumpulan data harus dilakukan sesuai dengan metode 
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yang dipilih oleh peneliti agar data diperoleh dengan lengkap, akurat dan dapat 

dipertanggungjawabakan kebenarannya. Maka peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut :  

3.5.1 Teknik Wawancara/Interview 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan yang diwawancarai (Juliansyah Noor, 2012 : 138). 

 

Teknik wawancara merupakan dengan cara tanya jawab sambil bertatapan 

muka antara sang penjawab dan pewawancara dengan menggunakan alat 

yang dinamakan interview guide (Moh Nazir 1985 : 234). 

 

Teknik wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung 

kepada responden oleh peneliti/pewawancara dan jawaban-jawaban 

responden yang dicatat atau direkam oleh alat perekam (Soeharto dalam M. 

Hikmat, 2011 : 80). 

 

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka teknik pengumpulan data menggunakan 

teknik wawancara untuk mendapatkan informasi secara langsung melalui tanya 

jawab dengan informan yaitu tokoh masyarakat yang memberikan informasi 

tentang Etnis Bugis Perantauan di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk 

Betung Timur. Demikian peneliti mendapatkan informasi yang jelas dan relevan. 

Adapun langkah-langkah teknik pelaksanaan wawancara ke informan yaitu 

sebagai berikut : 

1. Menghubungi narasumber untuk menanyakan kesedian dan waktu 

diwawancara. 

2. Menyiapkan instrumen pertanyaan. 

3. Menggunakan prosedur perekaman yang memadai. Peneliti menggunakan 

record handphone untuk merekam proses wawancara dengan informan.  

4. Peneliti menuliskan identitas informan dengan lengkap. 

5. Penilti mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh responden 

terkait penelitian. 
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6. Peneliti menerapkan wawancara yang bersifat lentur, terbuka dan tidak 

terstruktur ketat, tetapi dengan pernyataan yang semakin fokus dan 

mengarah pada pembahasan peneliti 

 

Bentuk-bentuk wawancara adalah wawancara terstruktur, wawancara semi-

terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, sebagai berikut :  

a) Wawancara terstruktur 

Wawancara terstruktur, pewawancara menyampaikan pertanyaan yang 

sudah disiapkan dan proses tanya jawab sudah terarah untuk 

megumpulkan data-data yang relevan. Pertanyaan yang sistematis akan 

mudah diolah dan pemecahan masalah lebih mudah serta kesimpulan yang 

diperoleh lebih reliabel (Usman, 2009 : 57). 

 

b) Wawancara semi-terstruktur  

Wawancara semi-terstruktur, pewawancara dilakukan penyusunan 

pertanyaan wawancara untuk memperoleh informasi mengenai 

permasalahan yang diteliti, pewawancara memberikan pertanyaan terbuka 

namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, pewawancara bebas 

berimprovisasi dalam mengajukan pertanyaan sesuai dengan tujuan dan 

alur yang sudah ditentukan (Herdiansyah, 2012 : 123-124). 

 

c) Wawancara tidak terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur, wawancara dilakukan dengan tidak terarah 

dan wawancara ini dilakukan pada saat penelitian pendahuluan. (Usman 

dan Purnomo, 2009 : 55). 

 

Berdasarkan pendapat ahli di atas peneliti menggunakan wawancara Semi-

Struktur pada penelitian wawancara semi struktur yang biasanya bersifat 

kualitatif, wawancara ini terdiri dari batang pertanyaan yang dapat direspon secara 

bebas, kemudian diikuti dengan pertanyaan lanjutan berdasarkan rencana 

pertanyaan atau jawaban yang muncul dari tanggapan informan. 

 

Wawancara semi-struktur digunakan ketika peneliti cukup tahu tentang topik atau 

fenomena sosial yang diteliti, misal batas-batas topik dan apa yang tidak berkaitan 
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dengan pertanyaan penelitian tetapi tidak tahu dan tidak dapat mengantisipasi 

semua jawaban. Pertanyaan diajukan kepada semua responden dalam urutan yang 

sama. Wawancara ini dapat dilakukan secara tatap muka, dalam format tertulis 

atau melalui telepon, karena pertanyaan tidak dapat diubah begitu pengumpulan 

data dimulai. Pengujian narasumber terhadap pertanyayan itu penting untuk 

memastikan bahwa pertanyaan mencakup topik penelitian dan bahwa tanggapan 

yang diharapkan diperoleh, data dianalisis sekaligus pada akhir pengumpulan 

data. Analisis data wawancara semi-struktur dapat dilakukan analisis tematik. 

Pelaksanaan pada wawancara semi-struktur sebagai berikut : 

 

1. Membuat kesepakatan terlebih dahulu mengenai waktu untuk 

mendapatkan informasi. 

2. Wawancara dilakukan dengan menyampaikan beberapa pertanyaan yang 

terdapat dalam pedoman wawancara. 

3. Peneliti menambahkan beberapa pertanyaan diluar pertanyaan yang 

terdapat di pedoman wawancara untuk semakin memperdalam penelitian. 

4. Informasi dari wawancara dengan informan direkam oleh peneliti 

menggunakan alat perekam suara pada ponsel, disamping itu peneliti 

melakukan pencatatan hal yang penting yang disampaikan oleh informan 

dalam wawancara. 

5. Wawancara pada setiap subjek penelitian berbeda-beda ada yang satu kali 

wawancara, ada yang dua kali wawancara tergantung peneliti 

membutuhkan informasi agar lebih jelas. 

 

3.5.2 Teknik Kepustakaan 

 

 Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang 

berkaitan dengan nilai budaya dan norma yang berkembang pada situasi 

sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam 

melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari 

literatur-literatur ilmiah (Sugiyono, 2012: 291). 

 

Pengumpulan data dengan teknik kepustakaan terdapat di ruangan 

perpustakaan seperti buku, majalah, naskah dan sebagiannya yang relevan 

dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1983 : 133). 

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka teknik kepustakaan merupakan teknik 

dalam pengumpulan suatu data yang diambil melalui buku-buku. Penelitian ini, 
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mengambil teknik studi pustaka untuk mendapatkan teori yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti, dengan melalui literatur-literatur yang berkaitan 

dengan menggunakan bermacam-macam literatur seputar ilmu pengatahuan 

tentang ilmu sejarah, Etnis Perantauan yang terdapat diruang kepustakaan di 

Perpustakaan Universitas Lampung. 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

Analisis merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat diperlukan bagi 

peneliti, karena data yang diperoleh akan lebih bermanfaat setelah dianalisis oleh 

peneliti dan akan memudahkan peneliti dalam proses memecah permasalahan 

dalam penelitian.  

 

Analisis data di atas menggunakan penelitian kualitatif, data yang terdapat di 

penelitian ini adalah data kualitatif, dengan demikian teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yang berupa 

keterangan-keterangan atau kalimat. Langkah-langkah dalam menganalisis data 

kualitatif adalah sebagai berikut : 

1. Penyusunan data 

2. Klasifikasi data 

3. Pengelolahan data 

4. Penafsiran atau penyimpulan 

(Mohammad Ali, 1985 : 120) 

 

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yang diperlukan dalam 

menganalisis data tersebut. Langkah-langkahnya sebagai berikut : 

 

1) Penyusunan Data 

Penyusunan data merupakan penilaian data yang dikumpulkan itu sudah 

layak atau belum sehingga dapat berguna atau tidak, hal ini perlu ada seleksi 
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dan penyusunan. Penyusunan dilakukan seperti mengumpulkan data jumlah 

penduduk Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur terlebih dahulu. 

 

2) Klasifikasi Data 

Klasifikasi data dilakukan untuk menggolongkan data berdasarkan pada 

kategori yang dibuat. Contohnya memilah berdasarkan etnis penduduk Kota 

Karang Kecamatan Teluk Betung Timur. 

 

3) Pengelolaan data dilakukan penyusunan dan klasifikasi data kemudian 

penggolongan data. Penggolongan data dilakukan dengan cara. 

a) Mencari Informasi mengenai pengelolaan sejarah keberadaan Etnis Bugis 

perantauan di Teluk Betung Timur. 

b) Mengidentifikasi makna antara data yang satu dengan yang lain sehingga 

peneliti dapat menentukan satuan dan hubungan secara tepat. 

 

4) Penafsiran atau Penyimpulan 

Penafsiran atau penyimpulan dilakukan dengan cara yang cermat oleh 

peneiliti dilakukan verifikasi berupa peninjauan kembali hasil yang telah di 

dapat di lapangan sehingga data yang diperoleh dapat di 

pertanggungjawabkan di kemudian hari. Langkah-langkah yang digunakan 

pada tahap ini sebagai berikut : 

 

a) Menggabungkan hasil wawancara dengan data yang diperlukan dilapangan 

mengenai sejarah keberadaan Etnis Bugis perantauan di Teluk Betung 

Timur. 

b) Menarik kesimpulan mengenai sejarah keberadaan Etnis Bugis perantauan 

di Teluk Betung Timur. 

 

Berdasarkan pendapat ahli di atas teknik analisis data adalah suatu cara yang 

digunakan sebagai bahan informasi yang sudah dianalisis dan memudahkan 

peneliti dalam memecah permasalahan penelitian tersebut. Teknik analisis data 
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yang digunakan dalam penelitian ini pertama penyusunan data, yaitu penyeleksian 

data yang akan dipilih sebagai data penelitian, yang kedua klasifikasi data 

dilakukan untuk mengelolahan data berdasarkan kategori data yang akan 

dikumpulkan, yang ketiga pengelolaan data yang dilakukan penyusunan dan 

klasifikasi data kemudian digolongkan sesuai dengan kriteria data dan terakhir 

penafsiran atau penyimpulan dilakukan dengan cara verifikasi yaitu peninjauan 

kembali yang telah di dapatkan dilapangan. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dikemukakan di dalam  

bab-bab di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Tentang 

Keberadaan Etnis Bugis Perantauan di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk 

Betung Timur, adalah sebagai berikut:  

1. Seni Kehidupan Etnis Bugis Perantauan 

Upaya Etnis Bugis memenuhi kebutuhan hidupnya, mempertahankan, serta 

megembangkan kehidupannya untuk memperoleh penghasilan dengan 

mengendalikan penggunaan sumber daya alam seperti laut dan lahan.  

2. Faktor yang mendorong Etnis Bugis Merantau 

Faktor yang mendorong Etnis Bugis merantau peristiwa Darul Islam/Tentara 

Islam Indonseisa, mencari tempat aman menginginkan kenyamanan dalam 

beraktivitas di kehidupan sehari hari, budaya Siri’ ego tinggi sehingga sifat 

pemberani mengambil resiko dalam pelayaran, kemampuan ilmu pengetahuan 

tentang pelayaran mengetahui iklim dan cuaca, mudah berinteraksi dengan 

masyarakat setempat membaur dengan mudah, dan memiliki saudara 

seperantauan yang memudahkan memiliki tempat tinggal di daerah 

perantauan. 

 



80 

 

3. Faktor Penghambat Etnis Bugis perantauan 

Pada awal kedatangan Etnis Bugis Perantauan di Kelurahan Kota Karang 

Kecamatan Teluk Betung Timur yang menjadi penghambat Etnis Bugis di 

daerah rantauan itu ketika sampai di daerah rantauan mereka kesulitan 

mengetahui bahasa yang digunakan masyarakat setempat sehingga pada saat 

itu Etnis Bugis pendatang masih menggunakan bahasa isyarat untuk 

berinteraksi, memiliki sifat yang keras untuk menegakkan Siri’ yang sudah 

ditanamkan sejak dini sehingga mudah menimbulkan konflik yang ditemukan 

oleh kalangan muda. 

 

4. Masa Adaptasi Etnis Bugis Perantauan 

Pada masa adaptasi masyarakat Etnis Bugis sudah mencoba untuk 

mensejahteran dirinya di daerah tanah rantau yang di dukung oleh aspek : 

a. Sosial 

Aspek interaksi yang dilakukan masyarakat pendatang dilakukan dengan 

baik, Mengikuti hal yang baru untuk mengawali sebuah hubungan di tanah 

rantauan, Menghargai norma yang berlaku di wilayah rantauan, 

Memanfaatkan sumber daya manusia dan sistem sudah ditentukan oleh 

masyarakat sekitar. 

b. Ekonomi  

Aspek perekonomian sangat menguntungkan bagi masyarakat Etnis Bugis 

yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai sarana untuk menjadi mata 

pencarian yaitu mayoritas menjadi nelayan mengambil ikan melimpah di 

Kelurahan Kota Karang, Memiliki potensi inovasi membuat penangkap 

ikan yang dinamakan dengan bagan dibuat sendiri hasil kerajinan tangan 
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mereka yang menguntungkan bagi masyarakat Etnis Bugis, dan Inovasi 

hasil sumber daya alam dijadikan objek dagang masyarakat. 

c. Budaya 

Aspek Kebudayaan pada awalnya pernikahan di Etnis Bugis ada peraturan 

yang mengharuskan menikah dengan sesama Etnis Bugis akan tetapi 

berjalannya dengan waktu sampai saat ini sudah mulai membaur untuk 

menikah dengan Etnis lain sudah diperbolehkan, dan pada masyarakat 

Etnis Bugis yang masih memegang prinsip Siri’ Harga diri yang tidak 

boleh dipermalukan oleh Etnis lain yang masih dipegang sampai dengan 

sekarang sehingga jika ada yang melakukan dan terdapat konflik Etnis 

Bugis adalah Etnis yang kompak untuk membela saudara yang terjerat 

permasalahan sehingga dapat diselesaikan secara bersama.  

 

5.2 Saran 

Berkaitan dengan penelitian yang telah dilaksanakan dengan judul Sejarah 

Keberadaan Etnis Bugis Perantauan di Teluk Betung Timur ada beberapa saran 

yang ingin peneliti sampaikan diantaranya :  

 

1. Bagi Peneliti Lain 

Perlunya peneliti agar lebih lanjut untuk mengetahui dari sisi Sejarah 

Keberadaan Etnis Bugis di perantauan Kelurahan Kota Karang Kecamatan  

Teluk Betung Timur karena masih ada banyak yang perlu dikaji lagi lebih 

dalam agar peneliti memperolehkan detail gambaran, dan hasil yang lebih 

jelas yang bertentangan dengan Sejarah Keberadaan Etnis Bugis 

perantauan Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur. 
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2. Bagi Pembaca 

Diharapkan dapat lebih mengerti dengan pemaparan yang dilakukan oleh 

peneliti tentang Sejarah Keberadaan Etnis Bugis perantauan Kelurahan 

Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur. 

 

3. Bagi Masyarakat Etnis Bugis Perantauan Teluk Betung Timur 

Diharapkan adanya saran mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti tentang Sejarah Keberadaan Etnis Bugis perantauan Kelurahan 

Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur, agar dapat mengoreksi 

apabila ada diksi yang tidak sesuai dengan kenyataan kesalahan pada 

penulisan nama tempat, nama narasumber, tanggal, dan tahun yang ada di 

Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur.  
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