
1 

 

EKSISTENSI NILAI-NILAI KEBUDAYAAN (STUDI FENOMENOLOGI 

MASYARAKAT PULAU BARRANG LOMPO KOTA MAKASSAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan Sebagai  Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan 

Pada Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Makassar 

 

 

MUH. WAHYU 

105381115316 
 

 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI 

OKTOBER, 2020 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



vi 

 

 

 

MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Jatah sukses dan gagal semua manusia itu sama, maka habiskanlah masa 

gagalmu kemudian rasakan jatah SUKSESmu. Dan nikmati setiap proses 

kehidupan yang kita jalani dengan kata SYUKUR. 

Muh. Wahyu 

 

 

 

 

Coretan teristimewa sepanjang waktu dalam pendidikan ini, 

 saya bingkiskan sebagai salah satu wujud bakti  

kepada Ayahanda, Ibunda saya tercinta  

atas segala tetesan keringat, doa, dan pengorbanannya,  

adik-adikku tersayang,  

atas perhatian dan dorongannya  

Terkhusus untuk Istriku tercinta yang selalu setia  

menemani baik suka dan duka, memberikan semangat, 

 serta selalu memberikan saran dan masukannya. 

serta rekan kerja dan sahabat, 

yang telah hadir menghiasi perjalanan hidupku. 

 

  



vii 

 

ABSTRAK 

Muh. Wahyu  2020,  Eksistensi Nilai-Nila Kebudayaan (Studi Fenomenologi Masyarakat 

Pulau Barrang Lompo Kota Makassar).  Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Penddikan. 

Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Jamaluddin Arifin dan 

Pembimbing II Risfaisal. 

Eksistensi kebudayaan pada masyarakat Pulau Barrang Lompo masih terbilang masih 

dibutuhkan dan masih dilaksanakan oleh sebagian rmasyrakat di Pulau Barrang Lompo. 

diantara yang masih bertahan sampai sekarang dan tetap dijalankan yaitu kebudayaan 

Sikkiri Rabana, Parappo dan Songkabala’. 

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan 

fenomenologi yang bertujuan untuk mengungkap bagaimana keberadaan kebudayaan 

pada masyarakat Pulau Barrang Lompo Kota Makassar ditengah perkembangan zaman. 

Lokasi penelitian ini berada disalah satu Pulau yang ada di Kota Makasar yaitu Pulau 

Barrang Lompo. Informan dalam penelitian ini yaitu, Toko Adat, Toko Masyarakat, dan 

Pemerintah setempat. Teknik pengumpulan datanya menggunakan tiga cara yaitu, 

Observasi, Wawancara dan Dokumen. 

Hasil penelitian ini mengenai eksistensi nilai-nilai kebudayaan yang ada di Pulau Barrang 

Lompo yaitu keberadaannya masih dibutuhkan dalam masyarakat guna untuk senantiasa 

memperbanyak berdoa kepada Allah dan memperbanyak dzikir serta sholawat kepada 

Rasulullah, kemudian temuan lainnya yaitu dengan adanya kebudaaan sikkiri rabana, 

parappo dan songkabala’ ini menunjukkan nilai-niali silahturahmi dan nilai persatuan 

dalam kehidupan bersmayarakat. sikkiri rabana ini orientasi adalah bagaimana senantiasa 

mengingat perjuangan Rasulullah dan memperbanyak sholawat, dan khususnya 

bagaimana diajarkan membaca Al-Qur’an. Kemudian parappo dan songkabala’ ini 

merujuk pada ritual yang biasa dilakukan oleh para masyarakat yang berprofesi sebagai 

nelayan orientasinya mengarah kepada berharap mendapat rezki yang berimpah dan 

terhindar dari segala mara bahaya selama melakukan pencarian ikan di laut. 

 

Kata Kunci: Eksitensi, Nilai Kebudayaan, Masyarakat. 
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ABSTRACT 

Muh. Wahyu 2020, The Existence of Cultural Values (Study of the Phenomenology of 

the People of Barrang Lomppo Island, Makassar City). Thesis. Faculty of Teacher 

Training and Education. Muhammadiyah University of Makassar. Advisor I Jamaluddin 

Arifin and Advisor II Risfaisal. 

The existence of culture in the people of Barrang Lompo Island is still needed and is still 

being implemented by some communities on Barrang Lompo Island. Among those that 

have survived until now and are still being carried out are the Sikkiri Rabana, Parappo 

and Songkabala cultures. 

This thesis uses descriptive qualitative research with a phenomenological approach which 

aims to reveal how the existence of culture in the people of Barrang Lompo Island, 

Makassar City, amid the times. The location of this research is on one of the islands in 

Makassar City, namely Barrang Lompo Island. Informants in this study, namely, 

traditional shops, community shops, and local government. The data collection technique 

uses three methods, namely, observation, interviews and documents. 

The results of this study regarding the existence of cultural values that exist in Barrang 

Lompo Island, namely that their existence is still needed in the community in order to 

always pray more to Allah and increase the dhikr and prayers to the Prophet, then other 

findings are the existence of sikkiri rabana, parappo and songkabala 'culture. This shows 

the values of silahturahmi and the value of unity in social life. sikkiri rabana orientation is 

how to always remember the struggle of the Prophet and increase prayer, and especially 

how to be taught to read the Al-Qur'an. Then parappo and songkabala 'refer to the rituals 

that are usually carried out by people who work as fishermen, the orientation of which is 

to hope for an abundance of sustenance and avoid all dangers while fishing in the sea. 

 

Keywords: Existence, Cultural Value. Public. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemajemukan kebudayaan Indonesia sangat beragam dan kaya 

dengan nilai-nilai dalam hidup bermasyarakat. Dahulu kala sebelum 

Indonesia menikmati kemerdekaan, seluruh kepulauan di Indonesia telah 

bersatu dengan caranya sendiri. Manusia yang mendiami nusantara telah 

mengadakan aktivitasnya menggunakan alat komunikasi, yaitu bahasa 

sebagai satu-satunya alat pemersatu bangsa yang dapat menghubungkan 

antara satu sama lain, yang kemudian dikenal sebagai Bahasa Melayu yang 

kemudian telah menjadi bahasa asosiasi dan bahasa perdagangan antar suku 

di Nusantara. Bahasa Melayu ini kemudian dipilih dan diangkat sebagai 

bahasa Indonesia. 

Orang Indonesia perlu bangga dan bersyukur karena sebelum 

Indonesia resmi menjadi republik, orang Indonesia sudah memiliki bahasa 

pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Banyak negara di Dunia ini tidak 

memiliki bahasa nasional. Mereka hanya meminjam bahasa negara lain dan 

menjadikannya bahasa resmi negara mereka. 

Setelah Indonesia merdeka dan menjadi bangsa, rakyat Indonesia 

perlu bersatu untuk membuat sistem pemerintahan berjalan dengan baik. 

Pemerintahan yang baik tentu akan mengarah pada administrasi negara yang 

baik. Meski demikian, masyarakat Indonesia tidak bisa diatur begitu saja 
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karena Indonesia terdiri dari berbagai suku dan budaya yang hidup di 

dalamnya. Oleh karena itu, perlu dirumuskan sistem pemerintahan yang baik 

dan tepat untuk semua orang di Indonesia. 

Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk, 

keanekaragaman yang terdiri dari beragam budaya, agama, ras, bahasa, dan 

kelompok etnis, di mana setiap wilayah atau kelompok etnis tentu memiliki 

kebudayaan sendiri yang telah dilestarikan secara turun-temurun. seperti 

halnya riset yang dilakukan Andyani (2013) bahwa, identitas kebersamaan 

berupa budaya yang mengikat masyarakat perlahan mulai menggeliat dan 

memudar. Pemudaran budaya ini seringkali bermula karena generasi penerus 

tidak mampu melestarikan budayanya sendiri. Terutama lenyapnya nilai-nilai 

budaya yang dianut dan berbagai bentuk warisan budaya yang mulai 

ditinggalkan. Penanaman nilai dan falsafah hidup yang telah diwariskan dari 

generasi ke generasi akhirnya berakhir. Beberapa generasi masih mampu 

mempertahankan budaya asli mereka sepenuhnya. Namun, tidak semua 

daerah dengan mudah melepaskan budayanya meski sudah merasakan 

modernisasi. Mereka adalah masyarakat yang sangat memahami apa yang 

diyakini dan dilakukan nenek moyang mereka dari generasi ke generasi. 

Mereka tetap menghormati budaya yang mereka yakini pada kesucian dan 

keluhuran. 

Dalam kehidupan sekarang ini keseimbangan budaya didalam 

masyarakat mulai terganggu dan mulai ditinggalkan oleh masyarakatnya 

sendiri disetiap daerah. Karena sistem sosial didalam masyarakat mulai tidak 
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menjalankan fungsinya sebagai mestinya. Seperti yang ditulis oleh Dosen 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman (Syamsul Rijal:2014) dalam 

tulisanya bahwa “Budaya yang dimaksud di sini adalah kebudayaan secara 

luas. Kebudayaan secara luas terdiri atas agama atau kepercayaan, sistem 

organisasi masyarakat, sistem pengetahuan (pendidikan), bahasa, kesenian, 

sistem mata pencaharian, kesenian, dan sistem teknologi dan peralatan 

(Koentjaraningrat). tujuh hal tersebutlah yang biasanya memicu konflik sosial 

dalam satu masyarakat. Jika salah satu dari ketujuh hal di atas tidak berjalan 

secara seimbang, mulailah muncul masalah-masalah sosial yang merupakan 

cikal bakal konflik sosial. Kalau adat-istiadat tidak lagi dijunjung tinggi oleh 

masyarakat setempat, muncul pelanggaran sosial. Kalau ada kelompok 

tertentu yang hendak memaksakan agama tertentu kepada kelompok lain atau 

menghina pemeluk agama lain, yakinlah muncul konflik agama yang 

berujung pada konflik sosial. Kalau pemerintahan tidak berjalan secara adil, 

pastilah muncul kritik yang berpotensi menjadi konflik. Kalau pendidikan 

atau lembaga-lembaga pendidikan tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai 

pendidik, pastilah muncul generasi yang berpotensi menyebabkan konflik.” 

 Ini menjadi persoalan tersendiri untuk setiap daerahnya apabila 

budaya dan kearifan lokalnya sudah mulai ditinggalkan untuk generasi 

berikutnya. Salah satu contoh nyata nilai budaya yang ditinggalkan oleh 

masyarakat Sulawesi Selatan yaitu budaya tabe’. Budaya tabe’ menjadi ciri 

khas dari masyarakat Sulawesi Selatan yang mulai pudar termakan oleh 

zaman. Seperti kutipan (Asriani:2019) mengakatakan, tabe' (permisi) adalah 
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budaya yang sangat indah yang ditinggalkan oleh para leluhur, yang 

mewariskan perilaku yang tidak hanya melalui ucapan tetapi juga dengan 

gerak. Namun, ini perlu dipertahankan karena tidak hanya bagi orang muda 

untuk melakukan yang lebih tua tetapi juga sebaliknya. 

Realitas saat ini adalah budaya tabe 'yang perlahan mulai memudar 

di masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Mereka tidak lagi 

memiliki tabe 'di dalam dirinya. Entah karena orang tua mereka tidak 

mengajarkannya atau memang karena kontaminasi budaya Barat yang 

menghilangkan budaya tabe ini '. Mereka tidak lagi menghormati orang yang 

lebih tua dari mereka. Mereka lewat tanpa izin, bahkan ketika saya sering 

menemukan banyak anak yang menggunakan kata bro atau sod untuk 

menyapa orang yang lebih tua dari mereka, bahkan kepada orang tua mereka 

sendiri. Meskipun sopan santun, jika digunakan akan mencegah banyak 

keributan, akan mencegah perkelahian dan akan memperkuat rasa 

persaudaraan. Bahkan jika budaya tabe diterapkan di masyarakat maka tidak 

ada egosentris yang memicu konflik seperti perkelahian siswa, perang 

saudara, dan jika siswa dikurung, anak yang tahu budaya tabe akan 

berperilaku sopan dan tidak mengganggu teman mereka”.  

Dari kasus tersebut bisa kita melihat bahwa banyak kebudayan-

kebudayan kita yang mula tergeser nilai dan orientasinya dalam masyarakat. 

Budaya tabe’ ini sudah terkikis fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat. 

Bukan hanya budaya tabe’ masih banyak nilai kebudayaan lainnya mulai 

banyak ditinggalkan yang diakibatkan oleh beberapa faktor, baik faktor 
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internal maupun eksternal. Salah satu contoh dari faktor internalnya yaitu 

berkurangnya minat para generasi muda untuk mengetahui, mempelajari, dan 

mengembangkan kebudayaan itu sendiri, kemudian faktor eksternalnya yaitu 

pengaruh modernisasi atau perkembangan teknologi yang sangat pesat yang 

dikarenakan kurang pengendalian dalam menggunakan hasil dari produk 

teknologi tersebut, terlebih lagi gaya hidup masyarakat yang mudah 

terpengaruh dengan gaya hidup orang barat. Ini menjadi salah satu alasan 

peneliti mengapa perlu mengankat judul ini supaya masyarakat bisa lebih 

peka terhadap nilai kebudayaan yang mereka miliki. 

Jika kita melihat Provinsi Sulawesi Selatan memiliki banyak daerah 

dengan keunikan kearifan lokal dan budaya yang berbeda-beda. Salah satunya 

yang ada pulau terluar dari Kota Makassar yaitu Pulau Barrang Lompo Kota 

Makassar. Pulau barrang lompo awalnya dikenal sebagai tempat persinggahan 

bagi para nelayan lain yang mencari ikan untuk bermalam atau beristirahat 

sejenak sebelum melanjutkan pemancingan ikan. Secara administratif, pulau 

Barrang Lompo termasuk dalam wilayah Kota Makassar, dengan jarak dari 

Kota Makassar sekitar 50-60 menit menggunakan kapal motor (KM) di 

dermaga Kayu Bangkoa. 

Dalam kehidupan kesehariannya masyarakat pulau Barrang Lompo 

menggunakan berbagai bahasa, seperti Makassar, Bugis, Mandar, Cina, dan 

Bayo. Uniknya yang menunjukkan bahwa bahasa Cina ada walaupun jarang 

terdengar adalah nama ance dan bonda yang merupakan salah satu panggilan 

nama untuk orang Cina. Untuk melestarikan bahasa lokal, dari sekolah dasar 
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hingga sekolah menengah atas, pelajaran bahasa lokal atau karakter Lontara 

telah diajarkan. Jika mereka sesama etnik, mereka akan menggunakan bahasa 

yang sama tetapi ketika mereka bertemu kelompok etnis yang berbeda, 

mereka akan menggunakan bahasa Makassar atau Indonesia. Pulau Barrang 

Lompo juga memiliki berbagai macam kampung seperti kampung Mandar, 

kampung pajala, kampung cina dan kampung rambala. Letak pulau Barrang 

Lompo yang terletak di pantai membuat masyarakat lebih atau mayoritas 

mencari nafkah sebagai nelayan tetapi masih banyak mata pencaharian orang 

sebagai penyelam teripang. 

Selain sistem sosial dan bahasa yang digunakan oleh orang-orang 

di pulau Barrang Lompo, ada hal-hal unik lainnya di pulau kecil ini termasuk 

budaya spiritual masyarakat. Tradisi masyarakat yang masih ditemukan di 

pulau ini adalah upacara Kelahiran Bathin, yaitu menyucikan diri sebelum 

memasuki bulan Ramadhan, upacara Parappo dan Songkabala, upacara ritual 

yang dilakukan oleh nelayan sebelum turun ke laut (pergi melaut), upacara 

ritual karangan, dan masih banyak lag budaya-budaya lainnya yang serat akan 

nilai-nilai kerafian lokal yang ada di pulau Barrang Lompo. 

Namun seiring perkembangan zaman nilai-nilai kebudayaan 

dipulau Barrang Lompo mulai ditinggalkan oleh sebagain besar 

masyarakatnya. Salah satu akibatnya karena banyaknya perantau yang masuk 

kemudia tinggal menetap di Pulau Barrang Lompo kemudian pengaruh dari 

modernisasi serta minat para remajanya yang tidak mau mengenali dan 

meneruskan apa yang sudah menjadi warisan dari nenek moyangnya. Tentu 



7 
 

 
 

saja peran tokoh masyarakat dan pemangku adat sengat diperlukan untuk 

tetap melestarikan kebudayaan tersebut perlu adanya keterlibatan semua 

pihak agar terjalin integritas yang baik dari kalangan masyarakat dan 

pemerintahan setempat.  

Hasil penelusuran penelitian terdahulu antara lain sebagai beikut. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Puri:2019) tentang Pergeseran Nilai Sosial 

Budaya  MBOLO WEKI Masyarakat Kepo Kabupaten Dompu, kemudian riset 

yang dilakukan (Salma:2017) mengenai Budaya Appatabe’ Di Kalangan 

Masyarakat Desa Panaikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. 

(Tri:2013) dalam penelitiannya tentang  Eksistensi Tradisi Saparan pada 

masyarakat Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. 

Setelah membaca dan memahami hasil penelitian terdahulu, 

penyusun belum pernah menemukan buku atau karya ilmiah yang membahas 

lebih jauh tentang “Eksistensi Nilai-Nilai Kebudayaan Masyarakat Pulau 

Barrang Lompo Kota Makassar”. Kebaruan lain dari penelitian ini disamping 

lokasinya yang berbeda dan belum pernah ada peneliti yang meneliti tentang 

masalah eksistensi nilai-nilai kebudayaan yang ada di Pulau Barrang Lompo 

Kota Makassar, kebaruan lainnya yaitu dimana penelitian ini berfokus 

bagaimana kondisi keberadaan nilai-nilai kebudayaan yang ada di Pulau 

Barrang Lompo. 

Pentingnnya menjaga dan merawat nilai kebudayaan itu agar bisa 

mempertahankan keberadaan ditengah masyarakat yang serba modern maka 
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perlu tindakan yang serius di semua aspek lapisan sosial didalam masyarakat. 

Melihat latar dari permasalahan diatas maka dari itu peneliti tertarik untuk 

mengankat judul “Eksistensi Nilai-Nilai Kebudayaan (Studi Fenomenologi 

Masyarakat Pulau Barrang Lompo Kota Makassar)”.  

B. Rumusan Masalah 

 

Dari latar belakang diatas maka penulis memberikan dua rumusan 

masalah yaitu : 

1. Bagaimana eksistensi kebudayaan yang ada di masyarakat Pulau Barrang 

Lompo? 

2. Apa saja kebudayaan yang masih dilaksanakan sampai sekarang di 

masyarakat Pulau Barrang Lompo? 

C. Tujuan Penelitian  

Ditinjau dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitiannya 

yaitu : 

1. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi kebudayaan yang ada di 

masyarakat Pulau Barrang Lompo. 

2. Untuk mengetahui apa saja kebudayaan yang masih dilaksanakan sampai 

sekarang di masyarakat Pulau Barrang Lompo. 

E.  Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoritik 

Penelitian bertujuan untuk mengunkap fenomena eksistensi nilai-

nilai kebudayaan ditengah modernisasi serta memberikan khazanah ilmu 

pengetahuan, dalam kaitannya eksistensi dengan nilai-nilai kebudayaan 
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yang terjadi dalam masyarakat. dan juga diharapkan penelitian ini dapat 

dijadikan sumber referensi peneliti selanjutnya dengan judul sejenis, 

semoga hasil dari penelitian ini mampu manjadi sumber referensi bagi 

tokoh-tokoh masyarakat, terkhusus tokoh adat yang berperan penting 

dalam melestarikan nilai-nilai budaya didalam masyarakat. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi pemerintahan setempat memperhatikan serta ikut serta dalam 

melestarikan nilai-nilai kebudayaan. 

b. Para Toko Masyarakat dan pemangku adat ataupun para masyarakat 

untuk turut serta dalam memperkenalkan dan melestarikan nilai-nilai 

kebudayaan tersebut. 

D. Definisi Operasional 

1. Eksistensi 

Yang dimaksudkan Eksistensi adalah suatu keberadaan untuk 

mempertahankan yang pernah ada.  

2. Nilai 

Nilai merupakan suatu pedoman yang dianggap benar baik dan 

disepakati oleh masyarakat yang kemudian menjadi pedoman hidup 

dalam bermasyarakat serta memiliki aturan yang mengikat dan sanksi 

bagi para pelanggar nilai. 

3. Kebudayaan 

Kebudayaan adalah hasil karya cipta manusia yang sudah ada sejak 

lama dan memiliki keunikan tersendiri. 
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4. Masyarakat 

Masyarakat yaitu sekumpulan manusia yang hidup dalam 

lingkungan yang sama dan hidup secara berkelompok yang kemudian 

memiliki tujuan hidup bersama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan konsep 

1. Nilai  

Nilai adalah penghargaan atas kualitas sesuatu yang dapat 

menjadi dasar untuk menentukan perilaku seseorang, karena itu menarik, 

menyenangkan, memuaskan, bermanfaat, menguntungkan atau 

merupakan sistem kepercayaan. Nilai itu sama dengan ide, jadi nilai itu 

abstrak, dalam arti abstrak, nilai tidak bisa dilihat atau ditangkap dengan 

indera, yang bisa dilihat atau ditangkap adalah benda-benda yang 

memiliki nilai, sikap dan perilaku yang memiliki nilai. 

Nilai (value) yaitu suatu ide atau konsep tentang sesuatu yang di 

pandang penting oleh seseorang dalam hidup, nilai mencangkup ide-ide 

atau gagasan yang mencangkup tentang benar, baik, indah yang 

mendasari pola-pola budaya dan memandu masyarakat dalam 

menanggapi unsur jasmaniah dan lingkungan sosial (Nurmalina, 

2016:43). 

Adapun pengertian nilai menurut pendapat para ahli antara lain : 

1. Menurut Milton Rekeach dan James Bank, nilai adalah suatu tipe 

kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan 

bila mana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, 

atau memiliki dan dipercayai (Hidayat, 2016:73). 
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2. Menurut Lauis D. Kattsof yang dikutip Syamsul Maarif 

mengartikan nilai sebagai berikut Pertama, nilai merupakan 

kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan, tetapkita dapat 

mengalami dan memahami cara langsung kualitas yang terdapat 

dalam objek itu. Dengan demikian nilai tidak semata-mata 

subjektif, melainkan ada tolak ukur yang pasti terletak pada esensi 

objek itu. Kedua, nilai sebagai objek dari suatu kepentingan, yakni 

suatu objek yang berada dalam kenyataan maupun pikiran. Ketiga, 

nilai sebagai hasil dari pemberian nilai, nilai itu diciptakan oleh 

situasi kehidupan (Ghazzali, 2017:180). 

3. Menurut Chabib Thoha nilai merupakan sifat yang melekat pada 

sesuatu (Sistem kepercayaan) yang telah berhubungan dengan 

subjek yang memberi arti (manusia yang meyakini). Jadi nilai 

adalah sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi manusia sebagai 

acuan tingkah laku (Khakim dan Miftakhul Munir, 2017:104-123). 

Motivasi utama untuk menekankan pelaksanaan pendidikan nilai 

antara lain karena adanya pergeseran dan perubahan sistem nilai dan nilai 

itu sendiri oleh masyarakat yang akibatnya dapat menimbulkan berbagai 

ketegangan, gangguan, dan dapat kehilangan keseimbangan atau konflik, 

kebencian dan kecurigaan. 

Tidak hanya kebiasaan dan perilaku yang berubah, tetapi juga 

norma atau nilai yang mendasarinya berubah. Impuls ini lahir karena 

manusia ingin hidup secara alami. Sehingga muncul norma-norma yang 
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disebut dengan nilai-nilai yang kemudian menjadi pedoman dan tolak 

ukur dalam bertindak, berperilaku dan berpikir. Oleh karena itu 

diperlukan strategi yang efektif dan efisien. Strategi adalah penataan 

potensi dan sumber daya untuk secara efisien memperoleh hasil yang 

direncanakan. 

fungsi nilai sosial bagi kehidupan manusia yaitu: 

1. Dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan 

“harga”sosial dari suatu kelompok. 

2. Dapat mengarahkan mesyrakat dalam berfikir dan bertingkah laku. 

3. Sebagai penentu terakhir manusia dalam memenuhi peranan-

peranan sosial. Nilai sosial dapat memotivasi seseorang untuk 

mewujudkan harapan sesuai dengan peranya. 

4. Sebagai alat solidaritas dikalangan anggota kelompok. 

5. Sebagai alat pengawas perilaku manusia yaitu. 

a. Memberikan harapan yang baik, sikap mandiri dan bertanggung 

jawab. 

b. Mengarahkan cara berperasaan, berfikir, berkehendak, dan 

bertindak, (Aisha,2015). 

Kajian tentang perubahan sosial dimulai pada abad ke-18 yang 

dibawa oleh seorang pemikir Islam bernama Ibnu Khaldun dan beliau 

termasuk orang pertama yang memperkenalkan kajian perubahan sosial, 

dalam kajian perubahan sosial Ibnu Khaldun mengembangkan teori 
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siklus. Masyarakat telah mengalami perubahan dari masyarakat nomaden 

menjadi masyarakat yang menetap, kajian tentang perubahan sosial tidak 

hanya dipengaruhi oleh Ibnu Khaldun, tetapi banyak sosiolog melihat 

perubahan sosial, terutama abad ke-19 hingga abad ke-20. Berdasarkan 

macam-macam perubahan nilai sosial dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

1. Nilai Material 

Nilai materil adalah nilai yang muncul dari materi atau benda yang 

bersangkutan. Misalnya makanan yang memiliki nilai bagi manusia 

sebgai memenuhi hasrat pemenuhan energi. 

2. Nilai Vital 

Nilai Vital adalah suatu nilai yang ada kare kegunaannya. 

Conthnya, Pisau yang memiliki nilai karena kegunaanya untuk 

memotong sesuatu, jika sebuah pisau sudah tumpul, maka nilainya 

akan merosot karena ia menjadi tidak berguna. 

3. Nilai Spiritual 

Nilai spiritual adalah nilai yang ada di dalam kejiwaan manusia. 

Nilai spiritual dibagi lagi menjadi 4 nilai yaitu: 

a. Nilai Estetika, adalah nilai yang terkandung pada suatu benda 

perdasarkan keindahannya, penilaian terhadap nilai estetika ini 

adalah indah/bagus atau jelek. 
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b. Nilai Moral, adalah nilai yang berdasarkan kepada baik atau 

buruknya suatu perbuatan seseorang manusia berdasarkan pada 

nilai-nilai sosial yang bersifat universal. Nilai ini bersifat umum 

walaupun setiap masyarakat memiliki pedoman nilai yang 

berbeda. Namun dalam penerapannya bisa saja terjadi perbedaan 

karena ada pengaruh budaya di dalamnya. 

c. Nilai Religius atau Nilai Kepercayaan, adalah nilai berdasarkan 

kepercayaan seseorang. 

d. Nilai Logika (Kebenaran Ilmu Pengetahuan), adalah tentang 

benar atau salah. Nilai ini bersumber berdasarkan benar atau 

tidaknya sesuatu berdasarkan sumber bukti atau fakta-fakta 

ilmiah. Nilai ini dapat pula menjadikan logika sebagai 

sumbernya (Machmud, 2015). 

Kemudian didalam analisis teori nilai dibedakan menjadi dua jenis 

nilai pendidikan yaitu: 

1) Nilai Instrumental yaitu nilai yang dianggap baik karena bernilai 

untuk sesuatu yang lain. 

2) Nilai Instrinsik ialah nilai yang dianggap baik, tidak untuk sesuatu 

yang lain melainkan didalam dan dirinya sendiri (Nata,2016:40). 

 

Nilai instrumental dapat juga dikategorikan sebagai nilai yang 

bersifat relatif dan subjektif , dan nilai instrinsik keduanya lebih tinggi 
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daripada nilai instrumental.Sedangkan nilai dilihat dari segi sifat nilai itu 

dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu: 

 

1) Nilai Subjektif adalah nilai yang merupakan reaksi subjek dan 

objek. Hal ini sangat tergantung kepada masing-masing 

pengalaman subjek tersebut. 

2) Nilai subjektif rasional (logis) yakni nilai-nilai yang merupakan 

esensi dari objek secara logis yang dapat diketahui melalui akal 

sehat, seperti nilai kemerdekaan,nilai kesehatan, nilai keselamatan, 

badan dan jiwa, nilai perdamaian dan sebagainya. 

3) Nilai yang bersifat objektif metafisik yaitu nilai yang ternyata 

mampu menyusun kenyataan objektif seperti nilai-nilai agama. 

Nilai-nilai yang ada ini perlu dan penting dikembangkan 

semaksimal mungkin. Timbulnya nilai karena adanya dorongan dari 

dalam diri manusia, antara lain adanya dorongan untuk memenuhi 

kebutuhan fisik untuk kelangsungan hidup, kebutuhan akan rasa aman, 

kebutuhan akan cinta, kebutuhan akan rasa hormat dan diakui oleh orang 

lain, kebutuhan akan ilmu dan pengertian, kebutuhan akan keindahan dan 

aktualitas diri. 

Motivasi utama untuk menekankan penyelenggaraan pendidikan 

nilai antara lain disebabkan oleh pergeseran dan perubahan sistem nilai 

dan nilai oleh masyarakat yang akibatnya dapat menimbulkan berbagai 

ketegangan, gangguan, dan dapat kehilangan keseimbangan atau konflik, 
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permusuhan dan kecurigaan. Tidak hanya kebiasaan dan perilaku yang 

berubah, tetapi juga norma atau nilai yang mendasarinya berubah. 

Dari beberapa pemaknaan di atas dapat diaplikasikan bahwa 

nilai adalah sesuatu yang abstrak, ideal, dan melibatkan masalah 

kepercayaan pada apa yang diinginkan, serta memberi pola pada pola 

pikir, perasaan, dan perilaku. Dengan demikian penelusuran suatu nilai 

harus melalui makna realitas lain berupa tindakan, perilaku, pola pikir, 

dan sikap sekelompok orang. Nilai adalah kumpulan perasaan atau 

asumsi tentang sesuatu tentang baik, buruk, benar, salah, tidak pantas, 

mulia, hina, atau penting atau tidak penting. Nyatanya orang bisa 

mengembangkan perasaannya sendiri yang mungkin berbeda dengan 

perasaan kebanyakan warga. Fakta melahirkan nilai-nilai individu, yaitu 

nilai-nilai yang dianut oleh individu sebagai individu yang mungkin 

sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh orang lain, tetapi bisa juga 

berbeda atau bahkan bertentangan. 

2. Pengertian Eksistensi 

Secara etimologis, eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, 

eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu eksistens, dari bahasa latin 

eksistensial yang artinya muncul, eksis, memilih eksistensi aktual. Dari 

kata ex artinya keluar dan kakak artinya muncul atau bangkit. Beberapa 

definisi dalam terminologi, yaitu pertama, apa adanya, kedua, yang 

memiliki aktualisasi (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) 
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yang menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda dengan esensi yang 

menekankan pada pengabaian sesuatu, yang sebenarnya adalah sesuatu 

dengan sifat yang melekat (Bagus Lorens, 2005: 183) dalam (Mirasa Amri 

: 2017). 

Kemudian dalam tulisan (Asnaeni:2016) Istilah eksistensi 

berasal dari kata existra (eks=keluar, sister =ada atau berada), dengan 

demikian, eksistensi memiliki arti sebagai “sesuatu yang sanggup keluar 

dari keberadaannya” atau “sesuatu yang mampu melampaui dirinya 

sendiri”. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Eksistensi adalah 

keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan”. 

Eksistensi sebenarnya mengacu pada hal-hal yang konkret, 

individual dan dinamis. Hal ini dimaksudkan karena seseorang belajar dari 

apa yang dialaminya sesuai dengan fakta. Dan itu dialami oleh dirinya 

sendiri bukan orang lain. Berkaitan dengan masalah budaya, keberadaan 

berarti keberadaan suatu budaya dalam masyarakat tertentu. 

Yang dimaksud dengan keberadaan dalam penelitian ini adalah 

adanya nilai-nilai budaya yang ada di Pulau Barrang Lompo pada era 

modernisasi seperti sekarang, serta melihat bagaimana peran toko-toko 

tradisional dan pemerintah daerah dalam mengembangkan nilai-nilai 

budaya tersebut dan membantu menjaga kelestarian budaya lokal yang saat 

ini mengalami kemunduran. Mengajak para generasi muda untuk ikut 

terlibat dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan tersebut. 
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3. Kebudayaan 

a. Pengertian Kebudayaan 

Manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang 

tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan ini, manusia sebagai 

makhluk Tuhan yang paling sempurna menciptakan budayanya 

sendiri dan melestarikannya dari generasi ke generasi. Kata 

kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu budhi atau akal, 

maka kebudayaan adalah sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan 

budi atau akal, dalam bahasa inggris kebudayaan di sebut culture 

yang berasal dari kata lain colere yang berarti mengolah atau 

mengerjakan tanah atau bertani. Dalam bahasa Indonesia kata 

culture di adopsi menjadi kultur. 

Sedangkan pengertian budaya sendiri adalah sistem 

pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat 

dalam pemikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari 

budaya bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan budaya adalah 

benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk 

berbudaya berupa tingkah laku dan benda nyata seperti pola tingkah 

laku, bahasa, alat kehidupan, organisasi sosial, agama, kesenian yang 

kesemuanya diperlihatkan untuk membantu manusia dalam 

menjalankannya. keluar dari kehidupan sosial (Sarinah, 2019: 11). 
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Menurut Sekanto dan Budi(2014), dalam buku “sosiologi 

suatu pengantar” memberikan definisi mengengenai kebudayaan 

(terjemahanya): 

“kebudayaan adalah kompleks yang mencangkup pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan lain 

kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang 

didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat” 

Dengan kata lain kebudayaan mencangkup semuanya yang 

didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. 

Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola 

normatif, artinya mencangkup segala cara-cara atau pola-pola 

berfikir, merasakan dan bertindak. Selo soemardjan dan soelaeman 

soemardi merumuskan kebudayaan sebagai hasil karya, rasa dan 

cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan 

kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (material 

culture). 

Kebudayaan setiap bangsa atau masyarakat terdiri dari unsur-

unsur besar maupun unsur-unsur kecil yang merupakan bagian dari 

suatu kebulatan yang bersifat kesatuan. Kebudayaan menurut 

kusniyati dan sintanggang yaitu suatu cara hidup yang berkembang 

dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan 

dari generasi ke generasi. 
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Dengan demikian budaya dibentuk dari banyaknya unsur 

yang rumit termasuk sistem agama dan politik adat-istiadat, bahasa, 

perkakas pakaian, bangunan, dan karya seni sebagaimana juga 

budaya mmerupakan bagian tak terpisahkan dari manusia sehingga 

banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. 

Jenis kebudayaan ada tiga yaitu: 

1) Hidup kebatinan manusia, yaitu sesuatu yang menimbulkan 

tertib damainya hidup masyarakat dengan adat-istiadatnya, 

pemerintah negeri, agama, atau ilmu-ilmu kebatinan 

2) Agan-agan manusia, yaitu sesuatu yang dapat menimbulkan 

keluhuran bahasa, kesastraan dan kesusilaan. 

3) Kepada manusia, yaitu sesuatu yang menimbulkan macam-

macam kepandaian tentang perusahaan tanah, peniagaan, 

kerajinan, pelayaran, hubungan lalu-lintas, kesenian, yang 

berjenis-jenis semuanya bersifat indah (Ki Hajar Dewantara 

dalam sitanggang, 2016 ) 

Menurut beberapa ahli budaya yaitu: 

1) Sir Edward B. Tylor menggunakan kata budaya untuk 

menggambarkan keseluruhan kompleks ide dan segala sesuatu 

yang dihasilkan manusia dalam pengalaman sejarahnya. 

2)  Robert H. Lowie, Kebudayaan adalah segala sesuatu yang 

diperoleh individu dari masyarakat, meliputi kepercayaan, adat 

istiadat, norma, kesenian, kebiasaan makan, keterampilan yang 



22 
 

 
 

diperoleh bukan karena kreativitasnya sendiri tetapi diwarisi dari 

masa lalu melalui pendidikan. formal atau informal. 

3) Clyde Kluckhohn, mendefinisikan budaya sebagai cara hidup 

total suatu bangsa, warisan sosial yang diperoleh individu dari 

kelompoknya. 

4) Gillin menganggap bahwa budaya terdiri dari kebiasaan yang 

berpola dan secara fungsional terkait dengan individu tertentu 

yang membentuk kelompok atau kategori sosial tertentu. 

5) Koentjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem 

gagasan tindakan dan kerja manusia dalam konteks kehidupan 

masyarakat yang dijadikan milik manusia melalui pembelajaran 

(Maran 2007: 26). 

b. Unsur-unsur kebudayaan 

Kebudayaan setiap bangsa atau masyarakat terdiri dari unsur 

besar maupun unsur kecil yang merupakan bagian dari satu kesatuan 

yang utuh. Misalnya dalam budaya Indonesia bisa dijumpai unsur-

unsur besar seperti MPR, selain unsur kecil seperti sisir, kancing, 

baju, peniti dan lain-lain dijual di pinggir jalan (dalam pengantar 

buku Sosiologi: 151 ) 

Beberapa orang sarjana telah mencoba merumuskan unsur-

unsur pokok kebudayaa tadi. Misalnya, Melville J. Herskovits 

mengajukan empat unsur pokok kebudayaan, yaitu: alat-alat 

teknologi, sistem ekonomi, keluarga, kekuasaan politik. Selo 
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Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (dalam Soearjono 

Soekanto:151). 

Bronislaw Malinowski yang dikenal sebagai salah satu 

pelopor teori fungsional dalam antropologi, menyebutkan unsur-

unsur utama kebudayaan, antara lain: sistem norma yang 

memungkinkan kerjasama antar anggota masyarakat dalam upaya 

pengendalian lingkungan alam, ekonomi organisasi, alat dan 

lembaga atau petugas pendidikan (perlu diingat bahwa keluarga 

adalah lembaga pendidikan utama), organisasi kekuatan. 

Masing-masing unsur ini, beberapa macam unsur budaya 

untuk tujuan ilmiah dan analisisnya diklasifikasikan menjadi unsur 

utama atau unsur utama budaya, biasa disebut budaya universal, 

yang dapat ditemukan di setiap budaya di mana pun di dunia, oleh 

karena itu penting untuk mengetahuinya. Kenali nilai universal 

budaya ini agar dapat memahami dan menjalankan fungsi dan 

sistemnya dalam setiap masyarakat, karena setiap masyarakat 

memiliki budaya berbeda yang menjadikan budaya unik. Berikut 

tujuh unsur budaya yang dianggap sebagai budaya universal. 

a. peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian 

perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, 

transpor, dan sebagainya). 
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b. mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian 

perternakan, sistem prouksi, sistem distribusi, dan sebagainya). 

c. sistem kemasyrakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, 

sistem hukum, sistem perkawinan). 

d. bahasa (lisan maupun tulisan). 

e. kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya). 

f. sistem pengetahuan. 

g. religi (sistem kepercayaan). 

c. Fungsi Kebudayaan bagi Masyarakat 

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia 

dan masyarakat. Berbagai kekuatan yang harus dihadapi masyarakat 

dan anggotanya, seperti kekuatan alam, maupun kekuatan lain di 

dalam masyarakat sendiri tidak selalu baik untuknya. Selain itu, 

manusia dan masyarakat juga membutuhkan kepuasan, baik di 

bidang spiritual maupun material. Sebagian besar kebutuhan 

masyarakat tersebut di atas dipenuhi oleh budaya yang bersumber 

dari masyarakat itu sendiri. Konon hal ini terutama karena 

kemampuan manusia yang terbatas sehingga kemampuan budaya 

yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi 

segala kebutuhan. 

Karya masyarakat melahirkan teknologi atau budaya material 

yang memiliki kegunaan utama dalam melindungi masyarakat 

terhadap lingkungannya. Pada hakikatnya teknologi sekurang-
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kurangnya mencakup tujuh unsur, yaitu: alat produksi, persenjataan, 

wadah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, papan dan 

tempat tinggal, alat transportasi. 

Dalam tindakannya melindungi dirinya dari lingkungan alam, 

pada tahap awal, manusia mengalah dan bertindak semata-mata 

dalam batas untuk melindungi dirinya sendiri. Tingkatan ini masih 

sering dijumpai pada masyarakat yang tingkat budayanya masih 

rendah, misalnya kelompok suku yang tinggal di pedalaman wilayah 

Jambi masih merelakan lingkungan alamnya. 

d. Wujud Kebudayaan 

Menurut  Koentjaraningrat (1990:86) dalam buku kearifan 

adat istiadat Makassar ada tiga wujud kebudayaan yaitu : 

a. Wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, 

nilai-nilai, norma-norma peraturan, dan sebagainya. 

b. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan 

berpola dari manusia dalam masyarakat. 

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

Bentuk pertama adalah bentuk ideal yang bersifat abstrak, 

tidak bisa disentuh atau difoto. Letaknya ada di kepala, atau dengan 

budaya yang didukung masyarakat, sehingga budaya seolah-olah 

dapat dipelajari secara terpisah dari manusia yang menjadi 

pendukungnya. Untuk mengenal budaya Indonesia hingga ke elemen 
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terkecil, seorang ahli penelitian di bidang ini membutuhkan waktu 

yang lama untuk mengungkap budaya suatu bangsa atau suku bangsa 

secara keseluruhan. 

4. Masyarakat 

Koentjaraningrat Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut 

society (berasal dari kata Latin socius, yang berarti teman). Ini paling 

umum digunakan dalam tulisan ilmiah dan dalam bahasa sehari-hari. 

Masyarakat itu sendiri berasal dari akar kata Arab syaraka, yang berarti 

untuk berpartisipasi, ikut berpartisipasi. 

Untuk menjelaskan pemahaman umum tentang masyarakat, 

perlu dikaji tentang karakteristik masyarakat itu sendiri. Menurut 

Seorjono Soekanto dalam Abdul Syani, menyatakan bahwa sebagai 

pergaulan hidup atau wujud kehidupan dengan manusia, masyarakat 

mempunyai ciri-ciri utama, yaitu: 1) Manusia yang hidup bersamaDalam 

ilmu sosial tidak ada bilangan yang mutlak atau pasti untuk menentukan 

pengukuran. berapa banyak orang yang seharusnya ada. Namun secara 

teori, jumlah minimumnya adalah dua orang yang tinggal bersama. 2) 

Dicampur untuk waktu yang lama. Koleksi orang tidak sama dengan 

koleksi benda mati. Oleh karena itu dengan berkumpulnya orang-orang 

akan muncul orang-orang baru. Manusia dapat berbicara, merasakan dan 

memahami, mereka juga memiliki keinginan untuk menyampaikan kesan 

atau perasaannya. Akibat hidup bersama, muncul sistem komunikasi dan 

regulasi yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok. 3) 
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Mereka menyadari bahwa mereka adalah satu kesatuan 4) Mereka adalah 

sistem hidup bersama, sistem hidup bersama yang melahirkan budaya, 

karena setiap anggota kelompok merasa terikat satu sama lain. 

Menurut Abdul Syani, masyarakat sebagai komunitas dapat 

dilihat dari dua perspektif, yaitu sebagai berikut: a. Memandang 

masyarakat sebagai unsur statis, artinya masyarakat dibentuk dalam suatu 

wadah / tempat dengan batas-batas tertentu, kemudian menunjukkan 

bagian dari kesatuan masyarakat tersebut sehingga bisa juga disebut 

masyarakat lokal, desa, dusun atau kota kecil. Komunitas lokal adalah 

wadah dan area kehidupan sekelompok orang yang bercirikan hubungan 

sosial. Selain itu juga dilengkapi dengan perasaan, nilai dan norma sosial 

yang muncul karena pergaulan hidup atau hidup bersama dengan 

manusia. b. Komunitas dipandang sebagai unsur dinamis, artinya 

melibatkan suatu proses yang terbentuk melalui proses psikologis dan 

hubungan antar manusia, sehingga mengandung unsur kepentingan, 

keinginan atau tujuan fungsional.  

Dari beberapa penjelasan para ahli di atas terkait dengan definisi 

masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah 

sekelompok orang yang hidup bersama dalam lingkungan yang sama 

dalam waktu yang relatif lama, serta memiliki pola nilai dan perilaku 

yang selalu bergerak dinamis. 

B. Tinjauan Teori 

(Syamsul Rijal:2014) dalam tulisannya memberikan pandangan 

mengenai teori mengenai kebudayaan yaitu ada dua teori utama dalam ilmu 
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sosial, yaitu teori integrasi dan teori konflik. Kedua teori ini dapat membawa 

perubahan atau kemajuan dalam masyarakat. Teori integrasi umumnya dapat 

diartikan bahwa untuk mencapai perubahan atau kemajuan dalam masyarakat, 

harus ada integrasi atau kesatuan dalam komunitas itu sendiri. Sementara itu, 

teori konflik dapat diartikan bahwa untuk mencapai perubahan atau kemajuan 

dalam masyarakat, harus ada atau harus melewati konflik terlebih dahulu di 

masyarakat. 

Dua teori di atas juga dapat terjadi secara bersamaan di masyarakat. 

Jika konflik antar kelompok terjadi dalam masyarakat, pasti ada dua 

kelompok yang saling bermusuhan. Di sisi lain, ada integrasi kuat di dalam 

tubuh kelompok yang bertikai. Ini biasa disebut fungsi memisahkan dan 

menyatukan atau oleh Garvin dan Mathiot disebut "menyatukan dan 

memisahkan fungsi". Konflik dapat memisahkan beberapa kelompok, tetapi 

konflik juga dapat menyatukan anggota grup. 

Penyatuan dan pengaturan masyarakat saat ini lebih tepat 

menggunakan teori pendekatan integrasi untuk menyatukan masyarakat, 

khususnya masyarakat yang sangat beragam dalam hubungan sosial. 

Pendekatan ini dapat dipelajari secara akademis dari beberapa kearifan lokal 

dari masing-masing suku. Para peneliti dapat mengidentifikasi hal-hal positif 

yang dibagikan oleh masing-masing suku masyarakat dan kemudian 

mengadopsinya sebagai bentuk kebersamaan. Dalam analisis budaya, akan 

diilustrasikan persamaan dan perbedaan di setiap suku dalam masyarakat. 
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Dengan demikian, pemerintah dapat memilih prinsip kesetaraan masing-

masing suku atau kelompok yang akan diadopsi dalam peraturan pemerintah. 

Dengan latar belakang budaya yang sama ini, integrasi masyarakat 

akan lebih mudah. Jika integrasi telah terjadi di masyarakat, tata kelola lebih 

mudah dijalankan secara optimal untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. 

Selain itu, integrasi dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi setiap 

warga negara dalam aktivitas mereka. 

C. Kerangka Pikir 

Nilai-Nilai Budaya mempunyai ciri khasnya tersendiri disetiap 

daerah karena merupakan hasil karya cipta pikiran manusia yang sarat akan 

nilai-nilai sosial dan nilai kehidupan yang pentig untuk dilestarikan. Namun 

seiring perkembangan zaman, nilai budaya sendiri mulai hilang fungsinya 

karena orientasi masyarakatnya sudah tidak lagi melestarikan nilai 

kebudayaan itu. Namun, ada beberapa kebudayaannya yang masih 

dibutuhkan keberadaannya guna memperkuat kesatuan dan persatuan didalam 

kelompok masyarakat. Walaupun sebagian lapisan masyarakat yang sudah 

merasa tidak peduli dengan kebudayaan daerah masing-masing. Contohnya 

yang ada pada salah satu Pulau Kota Makassar yaitu Pulau Barrang Lompo, 

yang dimana dulunya sangat kental dengan nilai-nilai kebudayaan, 

masyarakat dahulu sangat erat dengan nilai solidaritas dan kebersamaan 

namun sekarang sudah mulai tergeser dengan modernisasi. penting mengingat 

eksistensi dari nilai kebudayan tersebut agar bisa tetap terjaga maka dari itu 

perlu diadakan suatu pengenalan dan pengembangan dari nilai-nilai 
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kebudayaan tersebut. serat melihat bagaimana peran para toko adat, toko 

masyarakat dan pemerintah setempat dalam pengembangan kebudayaan yang 

ada di Pulau Barrang Lompo, penting juga untuk mengenal dan mengembang 

dari nilai-nilai kebudayaan tersebut kepada generasi muda sehingga 

diharapkan dari pengembangan ini bisa tercipta kehidupan bermasyarakat 

yang aman dan damai serta dapat terjalin integritas. Maka dari itu penulis 

tertarik mengankat judul “Eksistensi Nilai-Nilai Kebudayaan (Studi 

Fenomenologi Masyarakat Pulau Barrang Lompo Kota Makassar). 
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Bagan kerangka pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebudayaan Masyarakat 

Pulau Barrang Lompo 

Bagaimana 

eksistensi 

kebudayaan pada 

masyarakat Pulau 

Barrang Lompo   

Apa saja 

kebudayaan yang 

masih dilaksanakan 

di masyarakat Pulau 

Barrang Lompo  

 menguraikan kondisi kebudayaan yang ada pada 

masyarakat Pulau Barrang Lompo. 

 menguraikan mengapa keberadaan kebudayaan itu masih 

dibutuhkan. 

 menguraikan nilai yang terkandung didalam kebudayaan 

yang ada dimasyarakat Pulau Barrang Lompo.  

Toko Adat 

Toko Masyarakat 

Pemerintah Setempat 
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D. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nirwana Putri pada tahun 2019 tentang  

Pergeseran Nilai Sosial Budaya MBOLO WEKI Masyarakat Kepo 

Kabupaten Dompu.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang nilai sosial budaya 

mbolo weki atau tradisi dalam acara pernikahan pada masyarakat di 

Kecamatan Kempo hasil penelitian ini terjadinya pergeseran nilai sosial 

budaya mbolo wekiseiring dengan perkembangan zaman membawa 

konsekuensi bagi perubahan sosial budaya. Maka nilai sosial budaya 

seperti mbolo weki juga mengalami pergeseran. Pergeseran tersebut berada 

pada pemahaman masyarakat terhadap nilai sosial budaya dari tradisi yang 

ada. 

Karena pemahaman yang ada telah berbeda maka wujud tradisi 

yang dilakukan juga berbeda, pegalaman baru, teknologi baru membuat 

manusia melakukan penyesuaian cara hidup dan kebiasaan yang baru. 

Masyarakat di Kecamatan Kempo sebagian besar tergolong masyarakat 

suku Dompu selayaknya masyarakat dompu pada umumnya, juga 

menjalani ritual pernikahan meskipun dalam pelaksanaanya kini telah jauh 

berbeda dengan aturan pada masyarakat Dompu. Dengan perubahan yang 

terjadi dimasyarakat pelaksanaan ritual-ritual upacara pernikahan dengan 

cara dan bentuk yang lebih praktis. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 

deskriptif, informan yang ditemukan melalui purposive sampling 
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berdasarkan karakteristik informan yang telah ditetapkan. Teknik 

pengumpulan data yaitu pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Teknik 

analisis data melalui beberapa tahap yaitu reduksi data, tahap penyajian 

data dan penarikan kesimpulan sedangkan teknik keabsahan data 

menggunakan perpajangan pengamatan. 

1. riset yang dilakukan oleh Salma (2017) Budaya Appatabe’ Di Kalangan 

Masyarakat Desa  Panaikang Kecamatan Pattallassang  Kabupaten Gowa. 

Penelitian ini berjudul Budaya Appatabe pada Masyarakat Desa 

Panaikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Dua rumusan 

masalah dikemukakan, yaitu Bagaimana pemahaman masyarakat tentang 

budaya appatabe di Desa Panaikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten 

Gowa dan Bagaimana penerapan budaya appatabe di masyarakat Desa 

Panaikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang budaya 

appatabe’ dan untuk mengetahui penerapan budaya appatabe' pada 

masyarakat Desa Panaikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan lokasi 

penelitian di Desa Panaikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa 

dengan pendekatan sosiologis, antropologis dan fenomenologis. Data 

dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder, sedangkan 

pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan 
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dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh di lapangan akan diolah dan 

dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat 

tentang budaya appatabe 'khususnya di kalangan masyarakat Desa 

Panaikang Kecamatan Pattallassang mengatakan bahwa budaya appatabe' 

adalah tentang kesopanan dan saling menghormati, umumnya masyarakat 

mengetahui bahwa budaya appatabe 'adalah tentang kesantunan dan saling 

menghormati tetapi ada beberapa komunitas tidak menerapkan atau 

melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Berbagai cara digunakan oleh masyarakat, terutama orang tua, 

untuk terus menerapkan budaya appatabe, yaitu dengan bersosialisasi sejak 

dini dengan anak dan menunjukkannya kepada anak, namun semua itu 

tidak menjadikan budaya appatabe 'tetap ada dalam kehidupan sehari-hari. 

Hal itu dikarenakan ada beberapa faktor yang dapat mengikis atau 

menghilangkan budaya appatabe, baik itu pengaruh teknologi, zaman 

modern, maupun tidak dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Implikasi dari penelitian ini adalah orang tua diharapkan terus 

mengajarkan budaya appatabe 'dan memberikan pemahaman kepada anak 

tentang nilai-nilai yang terkandung dalam budaya appatabe'. Sehingga 

budaya appatabe tidak dilupakan dalam kehidupan masyarakat terutama 

dalam hal pergaulan. Budaya appatabe 'harus selalu diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga, jika budaya 
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appatabe' diterapkan di lingkungan keluarga maka akan mudah diterapkan 

dalam kehidupan sosial. 

2. Penelitian Natalia Tri Andyani pada tahun  2013  mengenai Eksistensi 

Tradisi Saparan pada masyarakat Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak, 

Kabupaten Magelang. 

Tradisi Saparan berawal dari salah satu bentuk tradisi Merti Desa 

dengan tujuan agar desa selalu sejahtera dan jauh dari malapetaka. Mereka 

mengundang kerabat dan kenalannya untuk datang berkunjung ke rumah 

masing-masing pada hari Saparan. Masyarakat Desa Sumberejo secara 

konsisten menjalankan tradisi Saparan. Padahal dulu ada larangan terkait 

pelaksanaan tradisi Saparan. Hampir seluruh warga Desa Sumberejo masih 

menerapkan Saparan hingga saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) 

untuk mengetahui implementasi tradisi Saparan dalam kehidupan 

masyarakat Desa Sumberejo dan (2) untuk mengetahui alasan masyarakat 

Desa Sumberejo masih mempertahankan tradisi Saparan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sumberejo Kecamatan 

Ngabalak Kabupaten Magelang. Subjek penelitian adalah masyarakat Desa 

Sumberejo. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan 

pelaksanaan tradisi Saparan, dan menjelaskan alasan masyarakat Desa 

Sumberejo masih mempraktikkan Saparan dan keberadaan Saparan di 

Desa Sumberejo. 
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Hasil penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut: (1) 

Pelaksanaan perayaan adat Saparan terbagi menjadi tiga klasifikasi 

perayaan yang berlangsung secara berurutan yaitu perayaan komunal, 

perayaan individu dan perayaan hiburan. Perayaan komunal yaitu sholat 

berjamaah di rumah kepala dusun dengan tujuan menyejahterakan dan 

keselamatan desa serta memperkuat solidaritas antar warga. Perayaan 

individu diadakan di rumah masing-masing dengan tujuan mempererat tali 

persaudaraan. Sedangkan hajatan hiburan bertujuan untuk memeriahkan 

suasana Saparan. Pada saat ini penerapan Saparan telah mengalami 

pergeseran, masyarakat praktis mengambil inti dari apa arti Saparan bagi 

mereka. Inti dari saparan bagi mereka adalah slametan bersama, mengajak 

semua kenalan dan kerabat untuk datang dan makan bersama serta 

bersilaturahmi di rumah. Komunitas tidak terlalu memperhatikan aspek 

komunal dalam doa bersama. Saling mengajak berkunjung dan makan 

bersama merupakan ciri khas Saparan. (2) Masyarakat Desa Sumberejo 

masih mempertahankan tradisi Saparan karena tradisi Saparan masih 

sangat fungsional dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Sumberejo. 

Hal ini sejalan dengan teori fungsionalisme budaya yang dikemukakan 

oleh Malinowski dan Radcliffe Brown, bahwa suatu budaya bertahan 

karena ternyata memiliki fungsi tertentu bagi masyarakat yang 

bersangkutan. Fungsi yang dimiliki oleh tradisi Saparan antara lain fungsi 

membawa kemakmuran, fungsi menjaga tali persaudaraan, fungsi menjaga 
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ikatan kebersamaan dan kerukunan masyarakat, fungsi hiburan, dan fungsi 

melestarikan warisan budaya. 

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap hasil penelitian 

sebelumnya, maka penyusun belum pernah menemukan buku atau karya 

ilmiah yang membahas lebih lanjut tentang "Eksistensi Nilai Budaya 

Masyarakat Pulau Barrang Lompo Kota Makassar". Kebaruan lain dari 

penelitian ini adalah selain letaknya yang berbeda dan belum pernah ada 

peneliti yang meneliti masalah nilai budaya yang ada di Pulau Barrang 

Lompo Kota Makassar, kebaruan lainnya dimana penelitian ini berfokus 

pada bagaimana menumbuhkan nilai-nilai budaya yang mulai 

berkembang. ditinggalkan masyarakat di pulau Barrang Lompo Kota 

Makassar. 

Tabe perbedaan penelitian sebelumnya 

No 
Nama dan judul 

penelitian terdahulu 

Jenis dan 

pendekatan 

penelitian 

Tahun 
Fokus 

masalah 

Perbedaan penelitian 

terdahulu  

1 Nirwana Putri 

“tentang  Pergeseran 

Nilai Sosial Budaya 

MBOLO WEKI 

Masyarakat Kepo 

Kabupaten Dompu” 

Penelitian 

deskriptif 

kualitatif 

2019 Nilai Sosial 

Budaya 

Perbedaan mendasar 

penelitian Nirwana 

dengan penelitian yang 

saya lakukan yaitu 

dimana penelitian 

Nirwana membahas 

bagaimana pergeseran 

nilai sosial budaya 

Mbolo Weki sedangkan 

penelitian yang saya 

akan lakukan berfokus 

pada eksistensi nilai-

nilai kebudayaan 

masyarakat. 

2 (Salma) “budaya 

appatabe’ di 

Penelitian 

kualitatif 

2017 Nilai budaya Letak perbedaannya 

yaitu dalam riset yang 
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kalangan masyarakat 

desa  panaikang 

kecamatan 

pattallassang  

kabupaten gowa” 

 

pendekatan 

sosiologis, 

antropologis 

dan 

fenomenologis 

dilakukan Salma ingin 

menguat pemahaman 

masyarakat tentang 

Budaya Appatabe 

sedangkan penelitian 

yang akan saya lakukan 

ingin mengetahui 

seberapa besar Nilai-

nilai kebudayaaan yang  

masih tetap ada dalam 

masyarakat. 

3 Natalia Tri Andyani 

“mengenai 

Eksistensi Tradisi 

Saparan pada 

masyarakat Desa 

Sumberejo 

Kecamatan Ngablak, 

Kabupaten 

Magelang” 

Penelitian 

Kualitatif  

2013 Eksistensi 

nilai 

budaya/tradisi 

Perbedaannya yaitu 

dimana penelitian 

Natalia ingin 

mengungkap  bagaimana 

proses tradisi budaya 

sedangkan penelitian 

saya ingin mengunkap 

bagaimana sejatinya 

nilai-nilai budaya serta 

kebudayaan apa saja 

yang massih bertahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekataan Penelitian 

Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

fenomenologi. Yakni pendekatan penelitian yang mendalam untuk 

mengungkap masalah berdasarkan fenomena dan peristiwa di masyarakat. 

Menurut Moleong (2005), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menghasilkan prosedur analitik yang tidak menggunakan 

prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. 

Studi tentang eksistensi nilai-niali kebudayaan (Studi 

Fenomenologi Masyarakat Pulau Barrang Lompo kota Makassar) akan sangat 

efektif dan mendalam jika ditinjau dengan metode kualitatif. Selain itu, studi 

tentang eksistensi nilai-niali kebudayaan masyarakat Pulau Barrang Lompo 

Kota Makassar ini sangat dinamis tergantung pada berbagai kondisi dan 

perspektif masyarakat Pulau. Peneliti akan mencari informasi dari beberapa 

informan di masyarakat Pulau Barrang Lompo yang masih memelihara  nilai-

nilai kebudaayaan dalam penelitian ini. Peneliti akan melakukan wawancara 

dengan informan yang dianggap relevan dalam memberikan informasi. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada Pulau Barrang lompo Kecamatan 

Sangkarrang, Kota Makassar. Peneliti memilih pulau tersebut disamping 

menjadi tempat tinggal peneliti disisi lain juga peneliti melihat kondisi 
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dimana nilai kebudayaan mulai banyak ditinggalkan masyarakat pulau,  

peneliti merasa khawatir kalau tidak diberikan perhatian khusus maka hal ini 

akan terus terjadi dan memberikan dampak hilangnya nilai kebudayaan 

tersebut. Selain itu ini dipilih dengan mempertimbangkan beberapa, yaitu (1) 

Peneliti juga sudah mengenal beberapa orang di pemeritah setempat dan 

pihak tokoh pemangku adat dan tokoh masyarakat yang diharapkan dapat 

memberikan informasi data yang diperlukan. (2) Pulau tersebut terletak 

kurang lebih 16 km dari kota Makassar melalu jalur laut. Waktu yang 

dibutuhkan kurang lebih 2 bulan. 

C. Informan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan dengan kriteria 

sebagai berikut: (1). Seseorang yang sudah lama tinggal di pulau Barrang 

Lompo dalam hal ini pemangku adat/tokoh adat dipilih karena ia diharapkan 

memilikinya wawasan yang cukup luas tentang nilai kebudyaan yang ada 

Pulau Barrang Lompo. (2). tokoh masyarakat  orang-orang yang dianggap 

memiliki pengetahuan tentang nilai kebudayaan yang  ada di Pulau Barrang 

Lompo (3). pemerintahan setempat yang memiliki pengetahuan tentang nilai 

kebudayaan itu sendiri. dari sini peneliti berharap para informan tersebut 

dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 

Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu 

teknik yang menyeleksi orang yang melakukan kontak langsung dan dianggap 

mampu memberikan informasi atau data dalam penelitian ini, informan 

utamanya adalah pemerintahan setempat karena mereka mengetahui dan 

dapat memberikan informasi terkait apa yang terjadi di Pulau Barrang 
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Lompo, serta kondisi masyarakatnya. Informan kunci adalah Tokoh 

pemangku adat dan sudah lama hidup di Pulau Barrang Lompo. kemudian 

informan pendukung atau tambahan toko masyarakat yang dianggap memiliki 

pengetahuan tentang nilai kebudyaan tersebut. 

D. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada bagaimana cara menumbuhkan nilai-

nilai kebudayaan di Pulau Barrang Lompo agar tetap dilestarikan. Sasaran 

dari penelitian yaitu masyarakat Pulau Barrang Lompo. 

E. Instrument Penelitian  

Peneliti di bidang penelitian kualitatif mutlak dibutuhkan. Peran 

peneliti dalam penelitian ini adalah peneliti sebagai pengamat partisipan atau 

pengamat penuh. Peneliti di lapangan kemudian melakukan observasi dengan 

mengunjungi subjek penelitian, subjek atau informan dalam hal ini tokoh 

adat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah dan mencari berbagai sumber 

dokumen yang dibutuhkan. 

Peneliti di sini bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul 

data. Instrumen non manusia juga dapat digunakan seperti pedoman 

wawancara, pedoman observasi, kamera, namun fungsinya hanya sebatas 

mendukung tugas peneliti sebagai instrumen. Oleh karena itu, keberadaan 

peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif sangat dibutuhkan. Dalam 

proses pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi dan wawancara, 

peneliti berperan sebagai observer partisipan aktif. Maka untuk itu peneliti 
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harus bersikap sebaik mungkin, cermat dan serius dalam mengambil data 

sesuai dengan kenyataan di lapangan. 

Untuk memperoleh data sebanyak mungkin, detail dan orisinal, 

selama penelitian lapangan, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain 

menjadi alat atau instrumen utama pengumpulan data. Untuk menunjang 

pengumpulan data dari sumber di lapangan, peneliti juga menggunakan 

handphone untuk alat perekam, kertas, pensil, dan pulpen sebagai alat 

perekam data. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian dapat mendukung 

keabsahan data yang memenuhi keasliannya. 

F. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan informan sebagai sumber data. 

Informan yaitu individu yang diharapkan dapat menjadi mitra peneliti. Ada 

pun sumber data yang digunakan yaitu : 

1. Data primer : informan utama, informan kunci, dan informan tambahan. 

2. Data sekunder : sumber data sekunder yang digunakan adalah jurnal dan 

skripsi yang berkaitan dengan metode penelitian, dan kajian tentang 

nilai-nilai kebudayaan. Selain itu, peneliti juga mengambil hasil 

kepustakaan penelitian terdahulu atau penelusuran hasil  penelitian 

terdahulu yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 
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mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 

2015: 62). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti dapat 

berinteraksi langsung dengan subjek penelitiannya, yaitu Eksistensi nilai-nilai 

kebudyaan yang ada di Pulau Barrang Lompo. Teknik tersebut, memudahkan 

peneliti dalam pengambilan data yang diperlukan.  

1. Observasi  

Penelitian ini menggunakan metode observasi. Observasi adalah 

proses pengamatan yang dilakukan oleh peneliti (pengamat) terhadap 

subjek penelitian (sumber data). Observasi kualitatif (qualitative 

observation) adalah ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk 

mengamati perilaku dan aktivitas masyarakat di lokasi penelitian. Dalam 

pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat baik dengan cara terstruktur 

maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah 

pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti), aktivitas-

aktivitas di lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat 

dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non-partisipan 

hingga partisipan utuh. Sebagaimana Sugiyono (2014: 145) menjelaskan 

bahwa dilihat dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi 

dapat dibedakan menjadi participant observation (observasi berperan 

serta) dan non participant observation, selain itu jika dilihat dari segi 

instrumentasi yang digunakan, maka observasi dibedakan menjadi 

observasi terstruktur dan tidak terstruktur. 
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Pada umumnya observasi ini bersifat open-ended di mana peneliti 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang 

memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan 

mereka. Pengamatan (observasi) dilakukan pada aktivitas yang 

berhubungan dengan nilai-nilai kebudayaan pada masyarakat Pulau 

Barrang Lompo Kota Makassar. 

2. Wawancara  

Lexy J. Moleong (2012: 186) menjelaskan bahwa wawancara 

adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

dengan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan. Peneliti melakukan wawancara face-to-face 

interview (wawancara berhadap-hadapan), wawancara yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, karena peneliti telah 

menyiapkan instrumen wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis 

yang disusun secara sistematis.. Sebelum melakukan wawancara peneliti 

menjadwalkan waktu dan tempat wawancara dengan partisipan, selain itu 

peneliti memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai gambaran 

pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti kepada partisipan yang 

bertujuan agar partisipan dapat mempersiapkan diri untuk menjawab 

pertanyaan peneliti. Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini 

berkaitan dengan nilai-nilai kebudayaan pada masyarakat Pulau Barrang 

Lompo Kota Makassar. 



45 
 

 
 

3. Dokumentasi  

Selama proses penelitian, peneliti juga bisa mengumpulkan 

dokumen-dokumen kualitatif (qualitative documents). Dokumen ini bisa 

berupa dokumen publik seperti buku, skripsi, jurnal, artikel, blog ataupun 

web. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan maksud 

sebagai pelengkap dari penggunaan teknik pengumpulan data observasi 

dan wawancara, sehingga data hasil penelitian yang diperoleh akan lebih 

kredibel/ dapat dipercaya. Dokumen yang diperlukan berkaitan dengan 

dokumen kebudayaan masyarakat Pulau Barrang Lompo. 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga 

dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data. Tujuan analisis data adalah untuk menyempitkan dan 

membatasi penemuan sampai menjadi suatu data yang teratur serta tersusun 

sistematis dan lebih rapi. Analisis mempunyai kedudukan yang sangat 

penting jika dilihat dari tujuan penelitian. Analisis data kualitatif adalah 

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menganalisis data, 

memilah–milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain 

(Moeloeng, 2012: 280-281). 

Peneliti dalam menganalisis data harus dilakukan secara interaktif 

(menghubungkan data yang satu dengan yang lain) antara data observasi, 
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wawancara dan dokumentasi. Ian Day mengungkapkan bahwa dalam 

mengolah data kualitatif dilakukan melalui tahap : 

 

I.  

 

 

 

 

Gambar 2. Hasil reduksi proses analisis data kualitatif Ian Day dalam    

Kaharuddin 2015 

I. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data menjelaskan tentang keshahihan dan keandalan 

dari data yang diperoleh selama penelitian. Untuk menetapkan keabsahan 

data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan atas empat kriteria, yaitu 

derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 

kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability) (Lexy J. 

Moleong, 2012: 324). 

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah triangulasi teknik dan sumber. Sugiyono (2015: 127) 

menjelaskan bahwa triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas 

data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda, sedangkan triangulasi sumber digunakan untuk menguji 

kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

Mencari Fokus 

Penelitian 
Mengolah Data  

Kategorisasi 
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beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga 

menghasilkan suatu kesimpulan, selanjutnya dimintakan kesepakatan atau 

member check. 

Triangulasi data ini dibagi menjadi tiga aspek, yakni sumber, 

wawancara dan waktu. Alasan peneliti menggunakan triangulasi data tersebut 

adalah untuk memperoleh data yang sama atau sejenis dengan permasalahan 

dalam penelitian dan untuk memperoleh data yang sama, atau sejenis dalam 

tujuan dan manfaat penelitian. Adapun tiga triangulasi data tersebut, yaitu : 

1. Triangulasi Sumber, yang terbagi menjadi tiga data yakni data observasi, 

data wawancara dan data dokumen. Dimana data-data ini dihubungkan 

antara data yang satu dengan yang lain sehingga dapat menguatkan data 

penelitian. Teknik pemeriksaan keabsahan data itu dilakukan dengan 

jalan : 

a. Membandingkan data hasil wawancara dengan hasil pengamatan 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang – orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

bersangkutan. 



48 
 

 
 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi dengan cara 

sebagai berikut yaitu dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan 

data hasil wawancara. Untuk lebih jelasnya maka dapat digambarkan dalam 

bagan triangulasi sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

a. Triangulasi Waktu, dilakukan dengan memperpanjang waktu wawancara 

yang bertujuan untuk mencocokkan kembali data hasil analisis peneliti 

kepada informan terkait dengan pernyataan wawancara sebelumnya. 

b. Triangulasi Teori, menggunakan teori yang relevan dengan judul 

penelitian sehingga dengan teori tersebut peneliti dapat mengupas hasil 

dan pembahasan. 

J. Etika Penelitian 

Etika penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam 

penelitian. Oleh karena itu maka segi etika harus diperhatikan. Masalah etika 

yang harus diperhatikan antara lain:  

 

Data Sama 

Metode / Teknik Beda 

Sumber yang Beda 

 Diambil Dalam Waktu 

dan Suasana yang Beda 
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1. Informed Consent ( Surat Persetujuan) 

Informed Consent diberikan sebelum melakukan penelitian 

informed consent ini berupa lembar persetujuan untuk menjadi 

responden. Pemberian informed consent ini bertujuan agar subjek 

mengerti maksud dan tujuan penelitian serta mengerti dampaknya. Jika 

subjek tidak bersedia maka peneliti harus menghormati hak responden 

atau subjek. Jika subjek bersedia maka harus mendatangani lembar 

persetujuan. 

2. Anonymity (tanpa nama) 

Masalah etika pendidikan merupakan masalah yang memberikan 

jaminan dalam penggunaan subjek penelitian dengan cara tidak 

memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur 

dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil 

penelitian yang disajikan. 

3. Confidentiality (Kerahasiaan) 

Semua informasi yang telah dikumpulkan maupun masalah-

masalah lainnya dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya data tertentu 

yang akan dilaporkan pada hasil penelitian. 

4. Jujur 

Jujur yaitu dalam pengumpulan bahan pustaka, pengumpulan data, 

pelaksanaan metode, dan prosedur penelitian, publikasi hasil. Jujur pada 

kekurangan atau kegagalan metode yang dilakukan. Hargai rekan 
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peneliti, jangan mengklaim pekerjaan yang bukan pekerjaan anda sebagai 

pekerjaan anda.  

5. Objektivitas 

Upayakan minimalisasi kesalahan dalam rancangan percobaan, 

analisis dan interpretasi data, penilaian, ahli/rekan peneliti, keputusan 

pribadi, pengaruh pemberi dana/sponsor peneliti.  

6. Integritas  

Tepati selalu janji dan perjanjian, lakukan penelitian dengan tulus, 

Upayakan selalu menjaga konsistensi pikiran dan perbuatan.  

7. Keterbukaan  

Secara terbuka, saling berbagi data, hasil, ide, alat, dan sumber 

daya penelitian terbuka terhadap kritik dan ide-ide baru 

 

 

 

  

 



 

 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Kondisi umum masyarakat Pulau Barrang Lompo 

Pulau Barrang Lompo adalah salah satu kelurahan di kecamatan 

Sangkarrang, kota Makassar, provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Luas 

wilayah pulau Barrang Lompo yakni 19,23 Ha, dengan jumlah penduduk 

sebanyak 5364 jiwa yang terdiri dari 2646 laki-laki dan 2718 perempuan. 

Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1324 KK dan memiliki bangunan rumah 

sebanyak 1007 yang terdiri 4 RW / 21 RT dan (Dokumen Profil Pulau 

Barrang Lompo, 2020).  

Pulau Barrang Lompo berada pada posisi 119˚19˚48” Bujur Timur 

dan 05˚02˚ 48” Lintang Selatan ini berbatasan dengan pulau Badi di sebelah 

utara, Pulau Barrang Caddi di sebelah timur, Makassar di sebelah selatan, dan 

pulau Parang Tambung di sebelah barat. Berjarak ±13km dari kota Makassar, 

dengan jarak tempuh ± 45 menit dengan menggunakan kapal penumpang KM 

(Kapal Motor), tapi kalau menggunakan speed boat bisa lebih cepat sekitar ± 

20 menit.  

 

 

 

Citra Satelit Pulau Barrang 

Lompo(Sumber: 

http://www.fdcunhas.com/barr

ang-lompo-makassar) 

http://www.fdcunhas.com/barrang-lompo-makassar
http://www.fdcunhas.com/barrang-lompo-makassar
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Pulau Barrang Lompo merupakan Kecamatan, yang memiliki 

sarana dan prasarana yang cukup baik. Salah satu sarana pendidikan yakni 

Marine Field Station Hasanuddin Universitas Hasanuddin (UNHAS) di mana 

para peneliti dan mahasiswa-mahasiswi baik dari Universitas Hasanuddin 

maupun dari berbagai kampus bisa datang untuk melakukan praktik lapangan, 

observasi biota laut ataupun penelitian. Pulau Barrang Lompo juga telah 

menjadi pusat kegiatan penelitian baik skala nasional maupun internasional di 

Sulawesi Selatan, salah satu contohnya yakni penelitian kerja sama antara 

Universitas Hasanuddin dengan the University of California Davis dalam 

pengelolaan sampah laut yang didanai oleh Research grant from the U.S. 

Agency for International Development (Sur, dkk., 2018:4). 

Kondisi pendidikan yang ada di Pulau Barrang Lompo yakni 

terdapat satu buah Taman Kanak-kanak (TK) dengan 30 murid, dua buah 

Sekolah Dasar (SD) yaitu SD Negeri Barrang Lompo dengan SD Inpres 

Barrang Lompo dengan masing-masing jumlah siswa 226 murid dari SD 

Inpres dan 340 murid dari SD Negeri, SLTP sebanyak satu buah dengan 

jumlah murid sebanyak 205 orang, SLTA sebanyak 1 buah dengan jumlah 

murid 101. Fasilitas pendukung lainnya yakni sanitasi yang baik, fasilitas 

kesehatan yakni satu buah puskesmas dan terdapat dua buah Masjid sebagai 

sarana peribadatannya. 

Mayoritas pekerjaan masyarakat di Pulau Barrang Lompo yaitu 

nelayan. namun penduduk sebagian lainnya memiliki profesi lainnya seperti, 

montir 6 orang, Dokter swasta 1 orang, pensiunan PNS/TNI/POLRI 2 orang, 
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pengusaha kecil dan menengah 67 orang, ddukung kampung 1 orang, 

karyawan pengusaha swasta 39 orang, PNS 20 orang, TNI 1 orang, Polisi 2 

orang.  

Sumber air utama di pulau Barrang Lompo berasal dari sumur 

galian serta ada pengolahan air laut menjadi air tawar. Pulau Barrang Lompo 

dikelilingi oleh perairan Selat Makassar serta memiliki garis pantai sepanjang 

7,20 Km dan berpotensi sebagai tempat pembudidayaan ikan karena wilayah 

ini memiliki perairan yang tenang. Penggunaan lahan di pulau ini hampir 

seluruhnya untuk keperluan permukiman penduduk, namun masih ada ruang 

terbuka hijau yang terletak di bagian tengah pulau (Tampubolon, dkk., 

2016:6). 

Sumber penerangan penduduk di pulau Barrang Lompo 

menggunakan listrik dari PLN namun dengan pemakaian yang masih terbatas. 

Listrik hanya dapat menyala dari pukul 18.00 WITA (malam) sampai pukul 

06.00 WITA Pagi. Sebagian penduduk lainnya memilih untuk menggunakan 

mesin generator dan memanfaatkan penggunaan tenaga suria.  

Sedangkan untuk memasak sehari-hari, pada umumnya masyarakat 

menggunakan gas elpiji 3 kg. Di pulau ini terdapat jalan lingkungan berupa 

jalan paving dengan lebar 3 meter serta sarana angkutan yang ada ialah motor 

roda tiga atau biasa disebut bentor oleh masyarakat Pulau Barrang Lompo. 

Pulau Barrang Lompo yang dipimpin oleh ibu Lurah Kurniati 

mempunyai banyak program pengembangan yang terintegrasi dengan 
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kecamatan maupun pemerintah kota Makassar. Program-program yang 

langsung selama penulis mengambil data yakni penataan lorong-lorong yang 

ada di pulau Barrang Lompo, penanaman tanaman toga, pengembangan 

masyarakat melalui pelatihan kerajinan berbasis rumahan misalnya membuat 

kerajinan bernilai ekonomis dari kulit kerang. 

Dalam riset yang dilakukan Syifa (2018:49) mengatakan bahwa 

Pulau Barrang Lompo juga menjadi salah satu pusat destinasi di Sulawesi 

Selatan bagi para wisatawan yang menggemari olahraga selam. Wisatawan 

dapat melihat keindahan terumbu karang, ikan karang dan lamun. Salah satu 

sumber daya perikanan yang banyak dimanfaatkan oleh nelayan di pulau 

Barrang Lompo yakni teripang. Teripang adalah hewan tidak bertulang 

belakang yang banyak digunakan sebagai sumber protein karena memiliki 

kandungan protein hingga 82% serta asam lemak esensial yang baik untuk 

antibiotik. 

Pada umumnya nelayan mencari teripang untuk dijual karena 

teripang bernilai ekonomis tinggi dan permintaan pasar terhadap teripang juga 

tinggi. Kisaran harga teripang di pasaran yakni tiga ratus ribu rupiah per 

kilogram (hitungan berat basah). Selain teripang, nelayan di pulau Barrang 

Lompo juga mencari ikan sunu, untuk jual belinya tidak hanya dalam negeri 

saja, akan tetapi di ekspor juga ke luar negeri seperti negara Singapura, 

Hongkong dan Cina. Ini menjadi daya beli untuk para nelayang yang tinggal 

di Pulau Barrang Lompo. 
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B. Kondisi Sosial Budaya 

Dalam kehidupan sosial budaya masyarakat pulau barrang lompo 

memiliki beragam agama dan suku. pemeluk agama masyarakat dipulau 

barrang lompo yaitu ada agama Islam, Kristen, dan Hindu serta memiliki 

suku diantaranya ada suku Makassar, Bugis, Cina, Toraja, bajo dan 

Mandar. masyarakat disana mayoritas beragama Islam dengan sebanyak 

4686 orang, Kristen 11 orang dan Hindu 18 orang. masyarakat disana 

walaupun memiliki latar belakang agama dan suku yang berbeda mereka 

dapat hidup dengan damai. ini tidak lepas dari kesadaran masyaakat untuk 

bisa saling menghargai satu sama lain (Dokumen profil Pulau Barrang 

Lompo 2020). 

C. Profil Informan 

Informan penelitian adalah tokoh masyarakat dan berberapa 

tokoh adat yang tinggal di Pulau Barrang Lompo dipilih secara acak yang 

menjadi perwakilan masyarakat Pulau Barrang Lompo, terlebih Ketua 

Adat yang lebih memahami Nilai Kebudayaan yang ada di Pulau Barrang 

Lompo itu sendiri serta mengharapkan data yang lebih valid. Alasan 

mengambil informan secara acak lebih konprenhensif dan subjektif 

mengenai eksistensi nilai-nilai kebudayaan masyarakat Pulau Barrang 

Lompo.  

 

 



 

 

 

BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Pulau Barrang 

Lompo Kota Makassar, dengan menggunakan teknik pengumpulan data 

berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka dapat menjawab 

rumusan masalah dari objek yang diteliti, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana eksistensi kebudayaan masyarakat Pulau Barrang Lompo 

Kota Makassar. 

Manusia dan budaya tidak dapat dipisahkan, keberadaan mereka 

bersama membentuk kehidupan. Manusia menyatu dari menjadi satu 

kesatuan sosial budaya sehingga terbentuk masyarakat. Masyarakat 

menciptakan, menciptakan, dan mengembangkan budaya. tidak ada 

manusia tanpa budaya dan tidak ada budaya tanpa manusia, semuanya 

terhubung satu sama lain. Dalam kehidupan yang berkarunia, nilai-nilai 

universal inilah yang harus dijunjung tinggi agar kita semua bisa hidup 

berdampingan, meski ada perbedaan. 

Dalam jurnal (Roger M. Keesing tentang teori-teori tentang 

budaya) mengatakan, bila dipandang sebagai sistem adaptif, budaya 

berubah menuju ekosistem yang seimbang. Namun jika keseimbangan 

tersebut terganggu oleh perubahan lingkungan, populasi, teknologi atau 

perubahan sistem lainnya, maka perubahan yang terjadi sebagai 
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penyesuaian selanjutnya akan muncul melalui sistem budaya tersebut. 

Pada dasarnya budaya atau budaya dapat beradaptasi dengan 

lingkungannya. 

Keberadaan nilai-nilai kebudayaan didalam masyarakat mulai 

tergeser fungsi dan mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakatnya 

dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga 

mengakibatkan banyak pro dan kontra terjadi antara kaum tua dengan 

kaum muda. Karena banyak masyarakat yang menganggap bahwa 

kebudayaan itu sesuatu yang kuno dan ketinggalan zaman. Namun tidak 

bisa dipungkiri keberadaan suatu kebudayaan tidak akan ditinggalkan oleh 

masyarakatnya walapun banyak berganti fungsi tetapi tidak mengurangi 

nilai-nilai dari kebudayaan itu sendiri.  

a. Kebudayaan menjadi suatu kebutuhan dalam acara-acara 

tertentu dalam masyarakat Pulau Barrang Lompo.  

Pada umumnya kebudayaan yang ada pada masyarakat Pulau 

Barrang Lompo sudah menjadi suatu kebutuhan. Karena setiap acara-

acara tertentu masih dilaksanakan kebudayaan tersebut seperti acara 

khataman Quran, Aqiqah, acara naik rumah, menggunakan perahu 

baru, mappaccing, dan acara-acara kebesaran Islam contohnya 

maulid nabi. didalam masyarakat kebudayaan ini apabila tidak 

dilakukan maka masyarakat mencari dan menganggap berkurang 

nilainya menurut kebudayaan masyarakat Pulau Barrang Lompo. 

Dalam wawancara bersama toko adat (Bpk H.MD 54 tahun) : 
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“Kebudayaan yang ada sekarang di Pulau Barrang 

Lompo sangat dibutuhkan dalam setiap acara-acara 

tertentu baik acara formal maupun non-formal, karena 

masyarakat meyakini bahwa kalau tidak dilaksanakan 

maka kurang berkah acara terebut”(28 September 

2020). 

 

Maka dari itu setiap kegiatan yang dilakukan dalam 

masyarakat para toko adat memiliki peran penting dalam masyarakat 

untuk tetap melakukan acara kebudayaan tersebut. kemudian ini 

sependapat yang disampaikan oleh toko masyarakat yaitu Imam Pulau 

Barrang Lompo (Bapak SB 52 tahun) juga beranggapan bahwa :  

“Setiap masyarakat pasti memilki yang namanya 

kebudayaan, karena dengan kebudayaan ini serat akan 

nilai-nilai luhur yang dibutuhkan dalam hidup 

bermasyarakat. Contohnya, tolong-menolong, gotong 

royong dan lain-lain”(01 Oktober 2020). 

 

Masyarakat Pulau masih mempercayai bahwa segala sesuatu 

yang diturunkan dari kebudayaan itu harus tetap dijaga karena sebagai 

bentuk penghargaan terhadap salah satu ulama yang pernah singgah 

dan menyebarkan agama Islam disana. Walaupun sebagian 

masyarakatnya juga tidak menggunakan itu tetapi apa peneliti 

temukan yaitu masyarakat yang tidak menggunakan atau 

melaksanakan kebudayaan tersebut mereka yang datang dari luar 

Pulau Barrang Lompo. Namun tidak dapat dipungkiri masyarakat dari 
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luar tersebut bisa menerima kebudayaan itu dan ada juga yang sudah 

melaksanakan karena mereka menyakini hal tesebut. 

b. Memperkokoh tali silaturahmi dan memperkuat nilai persatuan 

dan nilai kebersamaan. 

Keberadaan suatu kebudayaan akan terus bertahan apabila 

masyarakatnya masih menganggap itu hal yang perlu dilakukan 

selama sesuai itu meningkatkan nilai silahturahmi dan serat akan nilai-

nilai islam karena masyarakat di Pulau Barrang Lompo di dominasi 

oleh Agama Islam. 

Masyarakat Pulau Barrang Lompo beranggapan bahwa 

dengan hadirnya kebudayaan tersebut ditengah-tengah masyarakat ini 

membuat tali persaudaraan dan mempererat tali silaturahmi tetap 

terjaga antara pemuka agama, toko adat, warga, dan pemerintah 

setempat. serta selalu senantiasa mengedepankan nilai-nilai 

kebersamaan dan persatuan dalam hidup bermasyarakat. Karena kalau 

kita melihat sekarang pengaruh teknologi sangat memberikan dampak 

kepada masyarakat untuk tidak memperhatikan nilai-nilai tersebut. 

Masyarakat Pulau Barrang Lompo yang tidak lepas dari suatu 

kebudayaan yang sudah menjadi tradisi masyarakatnya, seperti hasil 

wawancara yang peneliti lakukan ke salah satu toko adat (Bapak H. 

MD 54 tahun) mengatakan bahwa : 

“Kebudayaan masyarakat Pulau Barrang Lompo sudah 

ajak sejak lama kemudian datang seorang yang bernama 
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Sekh Alwi Assegaf lalu menyebarkan agama islam dan 

mengejarkannya. dan ini menjadi tonggat suatu 

kebudayaan yang masih ada sampai sekarang yaitu 

Sikkiri Rabana Singara Matappa yang sudah 

dilaksanakan sekitar tahun 1625, namun tidak semua 

kebudayaan yang ada di Pulau Barrang Lompo masih 

bertahan ada juga mulai bergeser dan dintingggalkan 

oleh masyarakat akan tetapi nilai-nilai suatu 

kebudayaan yang akan tetap dibutuhkan oleh 

masyarakat Barrang Lompo” (28 September 2020). 

 

Pada intinya kebudayaan sikkiri rabana ini menjadi penting 

didalam masyarakat disamping melestarikan alat-alat musik 

tradisional Rabana, kemudian bagaimana mengenang nilai-nilai 

perjuangan Rasulullah dalam menegakkan kejayaan Islam serta 

senantiasa bershalawat kepada-Nya. kebudayaan pada dasarnya 

dimiliki oleh setiap masyarakat, sama seperti masyarakat Pulau 

Barrang Lompo. Dan ini sejalan yang di ungkapkan oleh toko adat 

lainnya (Bapak MHS 65 tahun) yang mengatakan : 

”Kebudayaan Barrang Lompo sudah ada dari nenek 

moyang dulu yang merupakan penduduk yang lama 

tinggal di Pulau Barrang Lompo dan menjadi tradisi 

secara turun temurun dan yang paling umum 

dilaksanakan di Masyarakat Pulau Barrang Lompo, ada 

tiga yaitu Sikkiri Rabana (Singara Matappa), 

Songkabala’, dan Parappo ”(30 September 2020). 

 

Sudah menjadi kebiasan yang menjadi tradisi masyarakat 

pulau dalam melestarikan kebudayaan yang diwariskan secara turun-
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temurun supaya nilai-nilai yang terkadung didalamnya bisa dipahami 

dan di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari 

pihak toko masyarakat yaitu Imam Pulau Barrang Lompo (Bapak SB 

52 tahun) juga beranggapan bahwa : 

“Pulau Barrang Lompo sudah memiliki kebudayaan 

sejak dahulu kala. karena salah satu fungsi dari 

kebudayaan itu sendiri mempererat silaturahmi makanya 

nilai kebudayaan yang ada di Pulau Barrang Lompo 

masih tetap ada dan masih dilaksanakan”(01 Oktober 

2020). 

 

Awal mula penyebaran kebudayaan yang ada di Pulau 

Barrang Lompo yaitu berasal dari salah satu Mesjid tua, Mesjid Yurul 

Yaqin yang dibawah oleh salah satu ulama besar yaitu Sekh Alwi 

Assegaf. Nama Mesjid Yurul Yaqin sejalan dengan nama Singara’ 

Matappa (dalam bahasa makassar) yang artinya Cahaya Iman, di 

mesjid inilah segala aktivitas seperti Ibadah, pendidikan, dan 

kebudayaan dilaksanakan. Dulu kebudayaan masyarakat Pulau 

Barrang Lompo banyak dan beragam, seperti hasil wawancara dengan 

toko adat (IJ 71 tahun) mengatakan : 

“dahulu banyak sekali kebudayaan masyarakt Pulau 

Barrang Lompo ketika ada hari-hari tertentu yang 

dianggap baik dan dapat membawa keberkahan di Pulau 

ini, namun karena perkembangan zaman ada beberapa 

kebudayaan yang dulu biasa dilakukan sekarang tidak 

dilaksanakan lagi, entah karena masyarakat yang tidak 

mengetahui atau adanya sifat egos dari masyarakat itu 
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sendiri. akan tetapi ada beberapa kebudayaan yang 

tetap dilaksanakan”(02 Oktober 2020). 

 

Perkembangan zaman yang membuat suatu keberadaan 

kebudayaan sudah tidak dilirik masyarakatnya apabila kebudayaan 

tersebut tidak diwariskan atau tidak diajarkan kepada generasi muda 

maka bukan tidak mungkin kebudayaan tersebut bisa hilang di 

masyarakat. dari hasil wawancara dengan toko adat lainnya (MHS 65 

tahun) : 

“Perlu adanya penkaderan untuk para generasi muda 

agar mereka bisa mengenal serta dapat memahami 

bagaimana nilai dari suatu kebudayaan itu sendiri”(30 

September 2020). 

 

Ini berarti peran pemuda sangat berarti dalam melestarikan 

kebudayaan didalam masyarakat, agar tetap terjaga eksistensinya 

maka diperlukan semua lapisan dalam masyarakat mulai dari toko 

adat, toko masyarakat, serta pemerintah setempat untuk senantiasa 

saling mendukung demi keberlansungan kebudayaan tersebut. Dan ini 

sangat mendukung dari hasil wawancara yang peneliti lakukan 

bersama salah satu dari pihak pemerintah setempat dalam pelestarian 

kebudayaan itu (Ibu HC 64 tahun) hasil wawancaranya yaitu : 

“pihak pemerintahan harus membuat suatu sanggar 

budaya supaya menjadi wadah bagi anak muda untuk 

bisa lebih mengenal kebudayaannya masing-masing, ini 

penting mengingat bahwa perkembangan teknologi yang 
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membuat generasi muda tidak bisa mengenali 

lingkungan tempat tinggalnya”(05 Oktober 2020). 

 

Dengan membuka ruang kepada pemuda untuk bisa 

mengekplorasi kebudayaan tersebut, maka keberadaan kebudayaan 

yang ada di Pulau Barrang Lompo akan tetap berjalan mengikuti 

perkembangan zaman. ini juga bisa dengan mudah memperkenalkan 

kebudayaan masyarakat Pulau Barrang Lompo  setiap ada tamu dari 

luar. ini juga sejalan dengan hasil wawancara dengan toko adat (Bapak 

H. MD 54 tahun) mengatakan : 

“supaya eksistensi kebudayaan masyarakat Pulau 

Barrang Lompo bisa tetap dilaksanakan maka peran 

pemerintah setempat sangat diperlukan, seperti 

memberikan ruang kepada kebudayaan tersebut untuk 

ditampilankan ketika ada tamu-tamu penting 

berkunjung. dengan adanya hal tersebut disamping 

memperkenalkan kebudayaan masyarakat ini juga bisa 

mengajarkan secara tidak lansung kepada generasi 

muda”(28 September 2020). 

 

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas bahwa maka peneliti 

menarik kesimpulan bahwa eksistensi nilai-nilai kebudayaan yang ada 

di Masyarakat Pulau Barrang Lompo masih tetap dibutuhkan 

masyaraktnya terutama dalam acara-acara pernikahan, kelahiran, dan 

memasuki rumah ataupun kapal baru. karena adanya nilai religi dari 

kebudayaan, yang masih banyak menyakini itu dan nilai yang 

terkandung didalam kebudayan tersebut tidak menyimpang dari ajaran 
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Agama Islam, disamping itu nilai didalam kebudaayan tersebut 

memiliki nilai sosialnya seperti mempererat tali silahturahmi, tolong-

menolong, dan kebersamaan. yang membuat masyarakat masih 

menjalankan kebudayaan yang masih ada sekarang. kemudian peran 

pemerintah setempat untuk senantiasa dapat bekerjasama dan 

memberikan ruang kepada toko adat dalam memperkenalkan 

kebudayaan itu sendiri. Bagi sebagian besar masyarakat Pulau 

Barrang Lompo menganggap nilai-nilai kebudayaan sekarang harus 

dipertahankan supaya tidak tergeser oleh pengaruh budaya barat. Dan 

perlu di ingat bahwa kebudayaan yang ada sekarang bukan tentang 

keyakinan semata tetapi banyaknya nilai-nilai religus yang bisa 

amalkan didalamnya. Maka dari itu penting untuk tetap dilestarikan 

supaya masyarakat bisa hidup berdampingan secara damai serta dapat 

memahami saling menghargai dan menghormati. 

2. Apa saja kebudayaan yang masih bertahan sampai sekarang. 

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat selalu dekat dengan 

kebudayaan itu sendiri, seperti halnya masyarakat Pulau Barrang Lompo 

dari dulu memiliki banyak kebudayaa-kebudayaan yang sering 

dilaksanakan entah itu untuk keperluan hiburan sampai kebutuhan ritual-

ritual khusus. Namun karena percepatan perkembangan teknologi dan 

informasi serta kemajuan ilmu pengetahuan kebudayaan tersebut mulai 

ditinggalkan oleh sebagian masyarakat dan sebagian lain masih tetap 
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bertahan dan masih melaksanakannya. berikut beberapa kebudayaan yang 

masih bertahan eksistensinya di masyarakat Pulau Barrang Lompo : 

a. Sikkiri Rabana (Singara’ Matappa). 

Sikkiri rabana singara’ matappa ini merupakan tradisi 

masyarakat Pulau Barrang Lompo yang eksistensinya masih bertahan 

sampai sekarang, karena masyarakat menganggap jika dalam acara-

acara tertentu seperti acara pernikahan, kelahiran, dan memasuki 

rumah ataupun kapal baru. tidak dilakukan tradisi sikkiri rabana ini 

maka akan berkurang nilai dari suatu acara tersebut. sikkiri rabana ini 

dilaksanakan juga ketika ada tamu-tamu penting datang berkunjung ke 

Pulau Barrang Lompo, yang kemudian dipadukan dengan tari-tarian. 

Pada hakikatnya sikkiri rabana ini mengandung nilai-nilai untuk 

mengingat bagaimana perjuangan Rasulullah dalam menegakkan 

Agama Islam serta bershalawat kepada-Nya, serta senantiasa berdoa 

kepada sang Khalid. Dalam wawancara dengan toko adat (Bapak H. 

MD 54 tahun) mengatakan bahwa : 

“Sikkiri rabana singara matappa ini memiliki arti bahwa 

sikkiri artinya berzdikir kepada sang khalid serta 

bershalawat kepada Rasulullah, kemudain rabana yaitu 

alat musik yang mengiringi lantunan dzikir tersebut, dan 

singara mattapa’ memiliki arti sebagai cahaya iman”(28 

September 2020). 

   

Dalam hal ini masyarakat diajarkan untuk kembali mengingat 

dan mengenal perjuangan Rasulullah serta senantiasa bershalawat 
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kepada-Nya, dan mengajarkan nilai-nilai Islam. Ini penting 

dilaksanakan secara karena kalau kita melihat kondisi masyarakat 

sekarang sangat memperihatinkan dikarenakan produk teknologi yang 

membut sebagian besar masyarakat tidak peka dengan lingkungannya 

sendiri dan menumbuhkan sikap egoisme didalam kehidupan 

bermasyarakat. Dan salah satu wawancara dengan toko masyarakat 

Imam Pulau Barrang Lompo (Bapak SB 52 tahun) juga mengatakan : 

“Kebudayaan sikkiri rabana ini memang menjadi salah 

satu ciri khas masyarakat Pulau Barrang Lompo 

memiliki banyak nilai-nilai islam terkandung didalamnya 

ini menjadikan setiap elemen dalam masyarakat perlu 

untuk mengambil peran penting untuk tetap melestarikan 

kebudayaan tersebut terutama para generasi muda. 

disisi lain nilai takkala pentingnya itu kita terus belajar 

membaca Al-Qur’an dan kebiasan ini yang sudah 

dilupakan untuk generasi anak muda sekarang”(01 

Oktober 2020). 

 

Inilah pentingnya terus menanamkan pendidika agama sejak 

dini agar tidak mudah terpengaruh kepada hal-hal yang sifatnya 

negatif. agar dapat mengimbangi pengaruh buruk dari teknologi, 

kemudian dari hasil wawancara informan tambahan menyangkut 

kebudayaan (Ibu HC 64 tahun) mengakatan bahwa: 

“karena banyaknya kebudayaan yang ada di Pulau 

Barrang Lompo hanya Sikkiri Rabana ini yang masih 

konsisten dijalankan pada masyarakat Pulau, karena 

nilai-nilai yang terkandung didalam kebudayaan 

tersebut yaitu nilai keagamaan dan nilai persatuan”(05 

Oktober 2020). 
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Masyarakat Pulau Barrang Lompo masih memegang kuat 

kebudayaan sikkiri rabana ini, karena penting dilaksanakannya 

kebudayaan ini masyarakat menganggap perlu ada pelestarian. seperti 

hasil wawancara dengan (Bapak H. MD 54 tahun) mengunkapkan 

bahwa: 

“untuk melestarikan kebudayaan sikkiri rabana ini biasa 

dilakukan dari sesuai garis keturunnya masing-masing 

dari toko adat untuk melanjutkan, tetapi sekarang ini 

siapapun pemuda yang ingin meneruskan maka 

diperbolehkan. Jadi, tidak harus dari anak toko adat 

saja”(28 September 2020). 

 

Yang unik dari sikkiri rabana ini yaitu dilakukan oleh para 

bapak-bapak atau anaknya yang laki-laki, karena biasa rabana 

dimainkan oleh perempuan, kemudian perbedaan lainnya sikkri yang 

biasa dilakukan oleh masyarakat lain disebut Rate’ tetapi tidak 

menggunakan rabana. Hanya di Pulau Barrang Lompo saja yang 

memadukan antara sikkiri (dzikir) dengan alat musik rabana. Dan 

anggota didalam Sikkiri Rabana ini harus berjumlah ganji, karena 

menurut keyakinannya disana angka ganjil yaitu angka yang disukai 

oleh Allah Subuhana Wataala’. Apa yang di ungkapkan hasil 

wawancara diatas juga senada dengan hasil wawancara dengan toko 

adat lainnya (Bapak IJ 71 tahun): 
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“Sikkiri rabana ini sudah diturunkan secara turun-

temurun sesuai garis keturunan, ini menjadi pelestarian 

yang akan tetap berjalan. seperti sekarang saya mulai 

mengajarkan kepada anak dan cucu saya untuk tetap 

melanjutkan kebudayaan ini”(02 Oktober 2020). 

 

Dari sini peneliti bisa memberikan suatu kesimpulan bahwa 

kebudayaan Sikkiri Rabana Singara Matappa ini yang ada di Pulau 

Barrang Lompo keberadannya sangat diperlukan supaya nilai-nilai 

luhur dari masyarakat Pulau Barrang Lompo tidak tertimbun oleh 

perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat ini. sebisa 

mungkin pengaruh-pengaruh negatif dari perkembangan teknologi ini 

bisa diminimalisir dengan adanya nilai-nilai kebudayaan tersebut. dan 

membangun kembali kebiasan membaca Al-Qur’an dan lebih 

mengenal sejarah perjuangan Rasulullah dalam mennegakkan Islam. 

b. Parappo dan Songkabala’. 

Berbeda dengan kebudayaan diatas yang digunakan pada 

acara-acara khusus tertentu seperti pernikahan, kelahiran, dan 

memasuki rumah ataupun kapal baru. Parappo dan Songkabala’ ini 

lebiih mengarah kepada ritual yang biasa dilakukan oleh masyarakat 

Pulau Barrang Lompo ketika hendak pergi melaut. Ritual Parappo dan 

Songkabala’ ini merupakan tradisi yang sudah lama yang ada di Pulau 

Barrang Lompo, mengingat masyarakat Pulau Barrang Lompo yang 

terdiri dari beberapa etnik ini sehingga mengakibatkan unsur-unsur 

budaya lebih kompleks. pada prosesnya parappo dan songkabala’ ini 
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menjadi unsur yang saling berhubungan demi mengharapkan 

keselamatan dan mendapatkan tangkapan ikan yang berlimpah. seperti 

hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan salah satu tokoh 

adat (Bapak IJ 71 tahun) sebagai berikut : 

“Parappo dan Songkabala’ berisi pakdoangan mae ri 

Kareangta Allah Ta’ala ampalaki’ kasalamakkan 

iyareka ripaliliangi bala’  siagang risipakabattui 

siagang dallena’ (senantiaasa berdoa kepada Allah 

Subuhana Wataala’ meminta keselamatan dan dijauhkan 

dari marabahaya serta dipertemukan dengan 

rezkinya)”(02 Oktober 2020). 

 

Pada dasarnya sebagian masyarakat Pulau Barrang Lompo 

masih menganggap penting kebudayaan parappo dan songkabala’ 

karena didalamnya terkandung sara’ dan paddoangan (niat dan 

permintaan doa). dalam penelitian yang dilakukan (Andy Ahmad 

Zaelany:2010) “Tujuan dari ritual kekayaan yang dilakukan oleh 

nelayan dan keluarganya adalah agar berhasil dalam operasi 

penangkapan ikan dan selamat dari bencana. Mereka percaya bahwa 

di laut banyak sekali hal yang berbahaya. Mereka juga percaya bahwa 

lebih banyak makhluk halus yang masuk. laut daripada di darat, 

Nelayan menganggap laut tidak bisa diprediksi, penuh resiko dan 

ketidakpastian”. 

Dari sini bisa dikatakan bahwa parappo dan songkabala ini 

dilaksanakan karena berharap terhindar dari mara bahaya, karena 
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dilaut segala sesuatunya tidak dapat diprediksi dengan baik. kemudian 

hasil wawancara dengan toko masyarakat Imam Pulau Barrang Lompo 

(Bapak SB 52 tahun) mengatakan : 

“Pekerjaan mayoritas yang ada di Pulau Barrang 

Lompo yaitu nelayan, dari dulu kepercayaannya bahwa 

sebelum berangkat melaut selalu melakukan ritual 

parappo dan songkabala’ supaya perjalanannya selama 

melaut bisa selamat sampai tujuan”(01 Oktober 2020). 

 

Parappo dan songkabala’ ini sudah ada sejak lama dan masih 

dilaksanakan sampai sekarang. namun karena perkembagan zaman 

yang pesat membuat pemikiran masyarakat semakin kompleks 

sehingga membuat sebagian masyarakat tidak menggunakan lagi ritual 

tersebut dikarenakan bergantinya profesi dalam masyarakat (nelayan) 

untuk mendapatkan taraf  hidup yang lebih baik. Ini menjadi senada 

dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan toko adat (Bapak H. 

MD  54 tahun) : 

“Nilai kebudayaan yang terkandung didalam ritual 

Parappo dan Songkabala’ ini berorientasi kepada nilai 

keberanian, nilai prolingkungan untuk tidak merusak 

lingkungan  laut.  Karena dilaut itu banyak hal yang 

tidak diketahui manusia dan sebelum berangkat melaut 

harus memiliki kesiapan fisik dan mental yang kuat agar 

salama’ ki aklampa salama’ tongi ammotere’ 

(keselamatan ketika hendak berangkat begitu pula 

keselamatan kembali pulang)”(28 September 2020). 
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Dari sini peneliti bisa menguraikan kesimpulan bahwa 

Parappo dan Songkabala’ menjadi hal yang penting dilaksanakan bagi 

keluarga yang berprofesi sebagai nelayan, karena kegunaanya untuk 

mempersiapkan segala fisik dan mental bagi seorang nelayan sebelum 

berangkat melaut serta senantiasa berdoa kepada Allah Subuhana 

Wataala’.  

B. Pembahasan 

Melihat bagaimana suatu kebudayaan masih bertahan dalam 

masyarakat masa kini, ini membuktikan bahwa eksistensi suatu kebudayaan 

masih tetap dibutuhkan oleh masyarakat di Pulau Barrang Lompo. karena 

kehadirannya dibutuhkan dalam masyarakat kebudayaan tersebut terus 

mempertahankan eksistensinya dengan diwariskan kepada generasi 

selanjutnya. dengan melihat realita dilapangan maka peneliti memberikan 

keterkaitan dengan teori fungsional struktural. (Mujianto, 2016:3) dalam 

penelitiannya mngungankapkan bahwa salah satu tokoh paling awal yang 

memperkenalkan teori fungsional adalah Malinoswki. Berdasarkan 

sejarahnya, teori fungsional ini diilhami oleh teori belajar. Menurut 

Malinoswki, dasar pembelajaran tidak lain adalah proses berulang dari reaksi 

suatu organisme terhadap gejala eksternal, sehingga salah satu kebutuhan 

naluriah organisme tersebut dapat terpenuhi (dalam Koentjaraningrat, 2010: 

170). Berdasarkan teori belajar ini Malinoswki mengembangkan teori tentang 

fungsi unsur-unsur kebudayaan yang sangat kompleks, yang disebut teori  

fungsional tentang kebudayaan, atau a functional theory of culture 
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(Malinowski,1944). Malinoswki  argued that culture functioned to meet the 

needs of individuals rather than society as a whole. He reasoned that when 

the needs of individuals, who comprise society, are met, then the needs of 

society are met. To Malinowski, the feelings of people and their motives were 

crucial knowledge to understand the way their society functioned. Inti dari 

teori fungsional Malinowski adalah bahwa semua aktivitas budaya 

sebenarnya memenuhi serangkaian kebutuhan naluriah manusia yang terkait 

dengan seluruh kehidupannya. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan biologis 

dan sekunder. Misalnya, Malinowski menggambarkan cinta dan seks yang 

merupakan kebutuhan biologis manusia. Cinta dan seks harus 

dipertimbangkan bersama dalam konteks pacaran. Pacaran mengarah pada 

pernikahan yang menciptakan keluarga. Kemudian tercipta keluarga yang 

menjadi dasar kekerabatan dan marga, dan ketika kekerabatan tercipta akan 

ada sistem untuk membantunya. Contoh lain, seni yang merupakan salah satu 

elemen budaya terjadi karena manusia semula ingin memenuhi kebutuhan 

naluriahnya akan keindahan. Sains juga muncul dari kebutuhan naluriah 

manusia untuk mengetahui tentang dunia yang kompleks. 

Setelah Malinoswki, teori fungsional  dikembangkan oleh para ahli  

antropologi dan sosiologi. Para Antropolog yang mengembangkan teori 

fungsional antara lain R. Brown, E. Durkheim, dan C. Kluckohn. Sementara 

itu,   yang mengembangkan  teori fungsional dari disiplin sosiologi antara 

lain: Pitirim Sorokin, Talcott Parsons, Roebert K. Merton (Kuper, 1996:10). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Culture
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Para ahli setelah Malinoswki berpendapat bahwa unsur atau unsur 

budaya tidak pernah lepas dari unsur sosial masyarakat lainnya, sehingga 

unsur budaya merupakan satu kesatuan yang terikat pada suatu struktur sosial 

yang masing-masing mempunyai fungsi. Oleh karena itu, teori ini selanjutnya 

disebut teori fungsional struktural. Menurut Theodorson (dalam Kuper, 1996: 

12) pengertian fungsionalisme struktural adalah salah satu pengertian atau 

perspektif dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem 

yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan satu bagian 

yang tidak dapat berfungsi tanpa adanya keterkaitan dengan bagian-bagian 

tersebut. lain. Jika terjadi perubahan pada unsur sosial budaya di satu bagian 

maka akan menimbulkan ketimpangan dalam sistem, dan pada akhirnya dapat 

menimbulkan perubahan di bagian lain. 

Menurut para ahli, makna fungsional dalam konteks kehidupan 

sosial budaya adalah 'unsur sosial atau unsur budaya dalam kehidupan 

kolektif yang saling berkontribusi, atau saling memberi pengaruh positif antar 

unsur untuk mewujudkan kehidupan kolektif yang integratif'. Oleh karena itu, 

jika unsur-unsur sosial atau budaya dalam proses sosial kolektif tidak saling 

memberikan pengaruh positif maka disebut disfungsi. Dalam pandangan para 

ahli teori fungsional, setiap kehidupan sosial budaya memiliki unsur-unsur, 

dan masing-masing unsur tersebut cenderung saling berkaitan sehingga 

mengarah pada suatu fungsi keharmonisan dalam suatu sistem, jika fungsi 

keharmonisan antar unsur dalam suatu sistem tidak terjalin dengan baik maka 
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kehidupan tersebut kelompok mengalami konflik dan akan menyebabkan 

disintegrasi sosial budaya (dalam Kuper, 1996: 15). 

Menurut Garna (1992: 54) teori fungsional-struktural memiliki dua 

konsep utama. Pertama, fungsionalisme sebagai suatu aturan atau teori dapat 

menjelaskan gejala dan pranata sosial dengan memusatkan perhatian pada 

fungsi-fungsi yang dibentuk dan distrukturkan oleh fenomena sosial dan 

pranata sosial tersebut. Dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip tersebut, 

fungsi memperhatikan sistem dan pola komunikasi sebagai fakta sosial. 

Kedua, struktur sosial mengacu pada pola hubungan dalam setiap unit sosial 

yang mapan dan memiliki identitasnya sendiri-sendiri; sedangkan fungsi 

mengacu pada penggunaan atau manfaat dari masing-masing unit sosial 

tersebut. 

Menurut Sendjaja (1994: 32) model fungsional-struktural memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut. (1) Sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang 

terdiri dari elemen-elemen yang saling terkait. (2) Adanya spesifikasi 

lingkungan yaitu spesifikasi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi 

sistem. (3) Adanya ciri atau ciri yang dianggap esensial untuk kelangsungan 

sistem. (4) Adanya spesifikasi jalan yang menentukan perbedaan nilai. (5) 

Adanya aturan tentang bagaimana bagian-bagian tersebut secara kolektif 

beroperasi sesuai dengan karakteristiknya untuk menjaga eksistensi sistem. 

Kalau menarik suatu inti dari fungsional-struktural maka pada dasarnya setiap 

elemen dalam masyarakat saling terikat. 
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1. Kesesuaian dengan teori 

Kesesuaian anatara teori dengan hasil penelitian yaitu dalam hal 

pelestariannya masyarakat harus mengerti bagaimana struktur dan 

fungsinya, agar kebudayaan ini akan terus ada dan terus bergerak 

mengikuti perkembagan zaman. Maka diperlukan pendekatan struktural 

fungsional. Pendekatan ini mengambil inspirasi dari sosiolog Prancis 

Emile Durkheim. Menurut Durkheim, kultur atau budaya, baik material 

maupun non-material, keduanya memainkan peran penting dalam menjaga 

solidaritas dan solidaritas kelompok. Kesamaan nilai, kepercayaan, ritual 

dan sebagainya mengarahkan kelompok-kelompok sosial yang 

mempraktekkannya untuk mencapai tujuan bersama dengan menyandang 

identitas kolektif yang sama. 

Menurut Durkheim, ketika individu berpartisipasi dalam ritual 

budaya tertentu, itu berarti individu berpartisipasi dalam menegaskan dan 

mengakui keberadaan budaya tersebut sehingga keberadaan budaya 

tersebut menjadi lebih kuat dan pada akhirnya memperkuat solidaritas 

kelompok. 

Pernyataan dari teori tersebut sejalan dengan keadaan masyarakat 

Pulau Barrang Lompo, karena masyarakat disana mengakui keberadaan 

suatu budaya dan dapat memperkuat solidaritas didalam masyarakat itu 

sendiri. sehinggas selama eksistensi nilai kebudayaan itu masih ada  maka 

akan tetap dilaksanakan dan dijalankan didalam masyarakat. 
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Mengenai kebudayaan sikkiri rabana, parappo dan songkabala’ 

tersebut diyakini dan dipercayai sebagian besar oleh masyarakat Pulau 

Barrang Lompo. walaupun sebagian lainnya sudah tidak menggunakannya 

lagi bukan berarti terjadi konflik ditengah masyarakat justru ini menambah 

bagimana bisa saling menghargai satu sama lain dan tetap terjalin 

integritas. dan seiring perkambangan teknologi struktur dan fungsi 

kebudayaan tersebut masih tetap sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Bagaimana eksistensi kebudayaan pada masyarakat Pulau Barrang 

Lompo 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti yang telah 

dijabarkan sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa eksistensi 

nilai-nilai kebudayaan yang ada di Pulau Barrang Lompo masih tetap 

dibutuhkan keberadaannya dalam acara-acara tertentu yang biasa dlaksanakan 

dalam masyarakat Pulau Barrang Lompo seperti khataman Quran, Aqiqah, 

acara naik rumah, menggunakan perahu baru, mappaccing, dan acara-acara 

kebesaran Islam contohnya maulid nabi. Kultur atau budaya, baik material 

maupun non-material, keduanya memainkan peran penting dalam menjaga 

solidaritas dalam kelompok masyarakat, maka dari itu kesamaan nilai, 

kepercayaan, ritual dan sebagainya mengarahkan kelompok-kelompok sosial 

yang mempraktekkannya untuk mencapai tujuan bersama dengan 

menyandang identitas kolektif yang sama.  

Pada hakikatnya kebudayaan yang ada dalam masyarakat Pulau 

Barrang Lompo sebagian masyarakat mengakui dan menganggap bahwa 

kebudayaan yang dijalankan memiliki nilainya tersendiri, disamping itu untuk 

menghargai salah satu ulama yang pernah menyebarkan Islam disana yaitu 

Sekh Alwi Assegaf. kemudian memperbanyak shalawat kepada Rasulullah 

serta dzikir memanjatkan doa untuk keselamatan dan kemudahaan rezki. 
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Menurut Durkheim, ketika individu berpartisipasi dalam ritual 

budaya tertentu, itu berarti individu berpartisipasi dalam menegaskan dan 

mengakui keberadaan budaya tersebut sehingga keberadaan budaya tersebut 

menjadi lebih kuat dan pada akhirnya memperkuat solidaritas kelompok. 

2. Apa saja kebudayaan yang masih dilaksanakan dalam masyarakat 

Pulau Barrang Lompo 

kebudayaan yang masih biasa dilaksanakan tersebut yaitu 

kebudayaan Sikkiri Rabana, Parappo dan Songkabala’, yang masih tetap 

dilakukan oleh masyarakat Pulau Barrang Lompo karena nilai dari 

kebudayaan itu ada nilai kebersamaan dan persatuan serta memperkokoh 

tali silaturahmi antara pemuka agama, toko adat, pemerintah setempat dan 

masyarakat. Hal tersebut juga didukung oleh rasa solidaritas dan 

kepedulian untuk tetap hidup damai dalam masyarakat. 

 Dari apa yang dapat dilihat pada masyarakat Pulau Barrang Lompo 

keberadaan kebudayaan tersebut dibutuhkan dalam masyarakat karena 

merupakan sara’ dan Paddoangan  (Niat dan berdoa) dalam memulai 

suatu acara-acara khusus dan ritual bagi para nelayan 

B. Saran  

Begitu banyak ragam budaya di Indonesia dan salah satunya di 

Pulau barrang Lompo Kota Makassar, kebudayaannya ini masih tetap bisa 

di pertahankan oleh para generasi penerusnya, dan peran antara toko adat, 

toko masyarakat, pemerintah setempat, dan masyarakat dapat saling 

mendukung dan saling menghargai agar bisa tercipta suasana 
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bermasyarakat yang nyaman. Peran pemuda juga diharapkan dapat melihat 

dan berkontibusi dalam pelestarian kebudayaan-kebudayaan yang masih 

ada agar menumbuhkan nilai solidaritas, nilai persatuan, dan nilai 

kebersmaan, ini penting karena sekarang dampak pengaruh dari teknologi 

dapat merusak tatanan dalam kehidupan masyarakat.  

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak 

terdapat keterbatasan yang menyebabkan penelitian ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada masih kurangnya 

literatur yang membahas tentang eksistensi suatu kebudayaan, sehingga 

penulis harus menghimpun literatur dan mengaitkannya satu sama lain 

berdasarkan pengetahuan penulis. Untuk itu, informasi lanjutan dan kajian 

lebih dalam perlu dilakukan untuk topik serupa ke depannya.  

Kendala lainnya Proses dokumentasi juga menjadi sulit karena 

kondisi listrik yang hanya tersedia selama 12 jam, ditambah pemadaman 

bergilir sehingga ada satu hari yang benar-benar tidak dialiri listrik. Selain 

itu, data atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pulau Barrang 

Lompo, penduduk, hingga mengenai kebudayaan sangat terbatas. 

Akhirnya, penulis harus mengumpulkan informasi sendiri. Semoga peneliti 

selanjutnya bisa lebih mendalam dan dapat dijadikan skripsi ini sebagai 

referensi. Dan saya selaku penyusun skripsi mohon maaf apabila ada 

kesalahan selama penulisan skripsi, terima kasih. 
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Lampiran 1. Pedoman Observasi 

PEDOMAN OBSERVASI 

Dalam  pengamatan  (observasi)  yang  akan  dilakukan  observasi  mengenai 

Eksistensi Nilai-Nilai Kebudayaan masyarakat Pulau Barrang Lompo adalah: 

a. Mengenali lingkungan masyarakat sekitar. 

b. Mengamati kondisi masyarakat sekitar. 

No Aspek yang 
Diamati 

Waktu                 Ketetangan 

1. Eksistensi Nilai-

Nilai Kebudayaan 

masyarakat Pulau 

Barrang Lompo 

28/09/ 

2020 

Menurut toko adat ada beberapa 

kebudayaan yang eksistensinya masih 

tetap bertahan sampai sekarang ada yang 

tidak lagi dilaksanakan. sikkri rabana, 

parappo dan songkabala’ ini masih tetap 

dilaksanakan di Pulau Barrang Lompo. 

 

 

 

 

 Eksistensi Nilai-

Nilai Kebudayaan 

masyarakat Pulau 

Barrang Lompo 
30/09/ 

2020 

Dilihat sebagai sistem adaptif, budaya 

berubah menuju ekosistem yang seimbang. 

Namun apabila keseimbangan tersebut 

terganggu oleh perubahan lingkungan, 

kependudukan, teknologi atau perubahan 

sistem lainnya, maka perubahan yang 

terjadi sebagai penyesuaian selanjutnya 

akan muncul melalui sistem budaya 

tersebut. 

 Bagaimana 

eksistensi nilai 

kebudayaan didalam 

masyarakat 01/10/ 

2020 

Keberadaan suatu kebudayaan pada 

masyarakat Pulau Barrang Lompo masih 

tetap dibutuhkan dalam masyarakat karena 

nilai-nilainya begitu penting dalam 

kehidupan bermasyarakat. seperti nilai 

solidaritas, nilai kebersamaan, dan nilai 

persatuan. 
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Jumlah Penduduk  

 

No 
Jenis 

Kelamin 
Jumlah Jiwa 

1  Laki-Laki 2646 

2 Perempuan 2718 

Total 

Total 

5364 

 

Jumlah Pemeluk Agama 

 

No Agama Jumlah 

1  Islam 4686 orang 

2 Kristen 11 orang 

3 Hindu Buddha 18 orang 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Kebudayaan apa 

saja yang masih 

tetap ada 

05/10/ 
2020 

                                                             

Dapat dilihat pada lampiran dokumentasi 
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Lampiran 2. Pedoman wawancara 

 Informan kunci 

1. Nama? 

2. Umur? 

3. Apa saja nilai-nilai kebudayaan yang ada di Pulau Barrang Lompo? 

4. Darimana asal mula kebudayaan itu muncul? 

5. Sudah berapa lama nilai-nilai kebudayaan itu ada? 

6. Apa saja kebudayaaan yang masi bertahan dan yang mulai ditinggalkan 

oleh masyarakat Pulau Barrang Lompo? 

7. Bagaimana cara melestarikan nilai-nilai kebudayaan yang masih 

bertahan? 

8. Apa saja hambatan yang dialami dalam melestarikan nilai-nilai 

kebudayaan itu? 

9. Siapa saja berperan dalam pelestarian nilai-nilai kebudayaaan? 

10. Apa saja dampak dari  nilai-nilai kebudayaan itu tidak dilestarikan lagi? 

11. Bagaimana eksistensi atau kebudayaan yang ada di Pulau Barrang 

Lompo, apakah masih diperlukan atau tidak? 

12. Apa saran untuk generasi muda supaya mau melestarikan nilai-nilai 

kebudayaan tersebut? 

Informan utama 

1. Nama? 

2. Umur? 



105 
 

 
 

3. Apa yang anda ketahui mengenai nilai-nilai kebudayaan? 

4. Menurut anda apakah nilai-nilai kebudayaan tersebut masih dilestarikan 

ataukah sudah mulai ditinggalkan? 

5. Apa saja yang faktor yang menyebabkan nilai-nilai kebudayaan mulai 

ditinggalkan? 

6. Bagaimana peran masyarakat dalam pelestarian nilai-nilai kebudayaan? 

7. Siapa yang mempengaruhi masyarakat sehingga mulai meninggalkan 

nilai-nilai kebudayaan tersebut? 

Informan tambahan 

1. Nama? 

2. Umur? 

3. Siapa saja toko yang megetahui tentang nilai-nilai kebudayaan itu? 

4. Apa ada yang mengajarkan para generasi muda tentang nilai kebudayaan 

itu ? 

5. Bagaimana upaya pemerintah setempat dalam pelestarian nilai-nilai 

kebudayaan itu? 

6. Bagaimanakah perkembangan nilai-nilai kebudayaan yang ada 

sekarang? 

7. Nilai-nilai kebudayaan apa saja yang masih dilestarikan atau berganti 

fungsinya? 

Profil Informan 

1. Nama  : H. Muh. Darwin T.A. Muin, S.Pd 

Umur  : 54 tahun 

Pekerjaan : Guru 
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2. Nama  : Muhammad Hasbi Sultan 

Umur  : 65 tahun 

pekerjaan : Sekretaris Mesjid Nurul Yaqin (Pensiunan PNS) 

3. Nama  : Syamsuddin Baso 

Umur  : 52 tahun 

Pekerjaan : Imam Pulau Barrang Lompo 

4. Nama  : Ibrahim Junaid Dg. Situju 

Umur  : 71 tahun 

Pekerjaan : Imam Mesjid Nurul Yaqin  

5. Nama  : H. Caya 

Umur  : 64 tahun 

Pekerjaan : Staf kelurahaan Barrang Lompo 

Lampiran 3. Dokumen 

1. Melalui arsip Profil Pulau Barrang Lompo Barrang Lompo. 

2. Jurnal dan buku yang terkait kebudayaan dan penelitian terkait Pulau 

Barrang Lompo. 

3. Skirip dan jurnal tentang kebudayaan. 
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Lampiran 4. Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Foto bersama salah satu toko adat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Foto bersama salah satu toko adat 
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Gambar 3. Foto bersama salah satu toko adat 
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Gambar 4. Foto bersama salah satu toko masyarakat  

(Imam Pulau Barrang Lompo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Foto bersama salah satu pegawai 

Kelurahan Barrang Lompo 
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Gambar 6. Kebudayaan Sikkiri Rabana (Singara’ Matappa) 

(Sumber : Pribadi) 
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Gambar 7. Kebudayaan Parappo dan Songkabala’ 

(Sumber : Pribadi) 
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RIWAYAT HIDUP 

Muh. Wahyu, Dilahirkan di Kota Makassar 13 Agustus 

1996. Anak pertama dari tiga bersaudara pasangan dari 

H. Abd. Wahid dan Hj. Juriati. Peneliti menyelesaikan 

pendidikan di Sekolah Dasar di SD Negeri Barrang 

Caddi pada Tahun 2001 dan tamat pada tahun 2008. 

Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 39 Makassar 

dan tamat pada tahun 2011 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di 

SMA Barrang Lompo pada tahun 2012 dan seslesai pada tahun 2015. Pada tahun 

2016 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tepatnya di Universitas 

Muhammadiyah Makassar (Unismuh) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

pada Program Studi Pendidikan Sosilogi. Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu 

(S1) pada tahun 2020. 

 

 


