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ABSTRAK 

 

Eva Febrianti 2022. Interelasi Biografi Tentang Kebudayaan Enrekang dan 

Toraja. Skripsi. Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Makassar. Pemibimbing I H. Nurdin dan Pembimbing II 

Kaharuddin. 

Masalah utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana interelasi biografi 

tentang kebudayaan kota Enrekang dan Toraja dan eksistensi interelasi 

kebudayaan Enrekang dan Toraja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak 

kehidupan ekonomi masyarakat pedagang kelontong dan strategi interelasi 

biografi tentang kebudayaan kota Enrekang dan Toraja dan eksistensi kebudayaan 

Enrekang dan Toraja.  Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancaran dan dokumentasi. 

Hasil dari penelitian ini adalah Interelasi Biografi Tentang Kebudayaan 

Enrekang dan Toraja adalah memliki suatu interelasi yang sangat kuat, seperti 

bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari, kepercayaan akan 

terhadap roh (animisme) dan kuburan batu, hal tersebut dapat dilihat dari tebing 

yang ada di Enrekang maupun Toraja yang merupakan nenek moyang mereka. 

Sementara itu, Eksistensi Hubungan Interelasi Biografi tentang Kebudayaan 

Enrekang dan Toraja adalah dalam masyarakat Enrekang, kebudayaan yang 

mereka sudah tinggalkan seperti kepercayaan akan roh dan kuburan batu, 

Sedangkan pada masyarakat Toraja masih tetap mempertahankan kebudayaan 

mereka seperti bahasa, animisme dan kuburan batu sebagai bentuk penghargaan 

mereka terhadap para leluhur. 

 

Kata Kunci: Kebudayaan, Enrekang, Toraja 
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ABSTRACT 

 
 

 

Eva Febrianti 2022. Biography Interrelation About Enrekang and Toraja 

Culture. Thesis. Department of Sociology Education, Faculty of Teacher Training and 

Education, University of Muhammadiyah Makassar. Supervisor I H. Nurdin and 

Supervisor II Kaharuddin. 

The main problem in this research is how the biographical interrelation of the 

culture of the cities of Enrekang and Toraja and the existence of the interrelation of the 

cultures of Enrekang and Toraja. This study aims to determine the impact of the 

economic life of the grocery merchant community and the strategy of biographical 

interrelation about the culture of the cities of Enrekang and Toraja and the existence of 

the cultures of Enrekang and Toraja. This type of research is qualitative using a case 

study approach. Data collection techniques in this study were observation, interviews and 

documentation. 

The result of this study is that the Biographical Interrelation of Enrekang and 

Toraja Cultures has a very strong interrelation, such as the language used in daily 

communication, belief in spirits (animism) and stone graves, it can be seen from the cliffs 

in Enrekang and Toraja who are their ancestors. Meanwhile, the existence of 

Biographical Interrelationships about Enrekang and Toraja Culture is in the Enrekang 

community, the culture they have left behind is such as belief in spirits and stone graves, 

while the Toraja people still maintain their culture such as language, animism and stone 

graves as a form of their appreciation. to the ancestors. 

 

Keywords: Culture, Enrekang, Toraja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Kabupaten Enrekang terletak di antara dua kelompok etnis utama di 

Sulawesi Selatan (Bugis dan Toraja) dan memiliki warisan budaya yang 

bervariasi dari periode prasejarah dan kolonial. Banyak orang Enrekang yang 

menyadari bahwa Enrekang memiliki sejumlah daerah pegunungan dan 

sungai: sungai-sungai tersebut banyak mengalir dan menyediakan banyak 

bahan prasejarah. Karena kedekatannya dengan Toraja, Enrekang menempati 

tempat yang sangat diperhitungkan dalam sejarah panjang masyarakat 

Toraja.. 

Sedangkan Kebudayaan Suku Toraja adalah suku yang menetap di 

pegunungan bagian utara Sulawesi selatan, Indonesia.Kabupaten Tanah 

Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa.Mayoritas Tanah 

Toraja memeluk agama Kristen.sementara sebagian menganut agama islam 

dan kepercayaan animisme. Pemerintah Indonesia telah mengakui 

kepercayaan. Toraja dikenal dengan upacara pemakaman mereka, rumah 

tongkonan tradisional dan ukiran kayu. Pemakaman Toraja adalah acara 

sosial yang penting, biasanya dihadiri oleh beberapa ratus orang dan 

berlangsung selama beberapa hari. Budaya juga mencakup aturan, prinsip, 

dan peraturan yang dikembangkan dengan baik, serta kepercayaan yang 

diwariskan dari generasi ke generasi. 

1 
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Enrekang dan Toraja memiliki kultur masyarakat yang berbeda. 

Toraja adalah suku tersendiri di Sulawesi Selatan Makassar dan 

Bugis.Sementara Enrekang,meski dianggap sebagai bagian dari suku Bugis, 

lebih merasa sebagai bagian dari suku Bugis, lebih merasa sebagian dari 

Masenrenpullu. Sistem nilai budaya adalah tingkat tertinggi dari kebiasaan. 

Hal ini karena nilai-nilai budaya merupakan konsep yang hidup dalam alam 

pikiran semua warga suatu masyarakat dan yang mereka anggap bernilai, 

berharga dan penting dalam kehidupan mereka, sebagai pedoman yang 

memberi arah dan orientasi pada kehidupan masyarakat. Setiap masyarakat 

memiliki karakternya sendiri, yang berbeda dari karakter masyarakat lain. 

Nilai-nilai budaya adalah pedoman dan perilaku yang perlu diikuti oleh 

individu untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari.. Perbedaan ini 

disebabkan oleh masyarakat dimana individu-individu tersebut saling 

berinteraksi.  

Masyarakat dan Budaya tumbuh dan berkembang dalam suatu 

masyarakat dan merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain. Sebaliknya, tidak mungkin ada masyarakat tanpa budaya. Tanpa 

budaya, masyarakat tidak dapat terorganisir dengan baik, karena masyarakat 

adalah wadah dan budaya. Wilayah ini berbatasan dengan Provinsi Tana 

Toraja di utara, Provinsi Luu di selatan, Provinsi Sidrap di timur dan Provinsi 

Pinrang di barat. 

Musim di Kecamatan Enrekang  mirip dengan daerah lain di 

Sulawesi Selatan, dengan musim hujan dan kemarau, dengan musim hujan 
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terjadi dari November hingga Juli dan musim kemarau dari Agustus hingga 

Oktober. Dalam penilaian awal, pembentukan Kabupaten Toraja Utara 

pertama kali dibahas di Komisi Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), dimana 

Pengurus KNPI Kecamatan Rantepao bertugas mengundang dan memimpin 

rapat. Undangan tersebut ditandatangani oleh Ketua Antonius Sampetoding 

dan Sekretaris Michael Tonapa dan berhasil dilaksanakan pada tanggal 4 

April 2001 di Gedung Pemuda Rantepao Drs Habel mewakili DPD II KNPI 

Tanah Toraja. Pertemuan tersebut diadakan untuk membahas pokok-pokok 

pikiran yang disampaikan oleh Pongsibidang.KNPI diwakili oleh Dr A.P 

Popang, Dr Hendrik kala' Timang, Dr P.S Pangalo, Dr Agustinus, Dr M.K 

Parubak, Dr Dr Daniel Silambi, Samuel Palita SE, Elianus Samben, SP, 

Masuli'm.Mallua', SH, M.Dharmansyah, Dr Yusuf Biringkanae, antara lain, 

berperan aktif dalam kegiatan ini. memainkan peran. Dulu konon ketika 

dataran Pinrang dan Sindereng masih berupa lautan, orang-orang datang 

dengan perahu ke pedalaman melalui Sungai Saddang ke tanah Toraja dan 

sebagian membangun perkampungan di desa Kotu Enrekang dan mendarat di 

desa Papi mendaki Gunung Bambapuang Orang tua kita Pada masa sejarah 

formatif Enrekang yang dikenal menurut cerita, orang-orang inilah yang 

pertama kali datang ke Msenrenpulu dan menyebut Tanah Bulan Toraja 

sebagai penduduk asli. Gambaran tentang orang-orang kami ini didasarkan 

pada Sulawesi Selatan. Hal ini sesuai dengan pendapat para sejarawan kita 

bahwa penduduk asli Elekan adalah pegunungan, yang mendekati kepastian, 

karena jelas bahwa distrik Elekan terdiri dari pegunungan dan perbukitan. 



4 
 

 
 

Selain itu, dari kerangka pengembangan wilayah dan perspektif 

geografis, Kabupaten Enrekang dapat dibagi menjadi dua wilayah: Kawasan 

Enrekang Barat (KBE) dan Kawasan Enrekang Timur (KTE); KBE meliputi 

Kecamatan Alla, Anggeraja, Enrekang dan Cendana, sedangkan KTE 

meliputi Kecamatan Curio, Kecamatan Distrik Malua, Baraka, Bungin dan 

Maiwa. Dalam hal aktivitas ekonomi, terdapat perbedaan yang signifikan di 

antara kedua wilayah tersebut. Umumnya, aktivitas perdagangan dan industri 

terletak di area KBE (kompresi bimanual eksternal). Selain itu, industri jasa 

seperti transportasi, telekomunikasi, hotel, restoran, perbankan, perdagangan, 

dan pemrosesan agro dapat berkembang di daerah-daerah ini. Dengan 

minimnya sarana dan prasarana sosial ekonomi, KTE memiliki potensi 

sumber daya alam yang sangat tinggi dan potensi yang sangat tinggi untuk 

pengembangan pertanian, termasuk tanaman pangan, pertanian hortikultura, 

perkebunan dan pengembangan hutan rakyat. 

Wilayah Enrekang Timur merupakan wilayah yang luas dengan 

berbagai potensi dan peluang pengembangan di bidang pertanian tanaman 

pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan, dll. Mengingat KTE 

terbatas pada wilayah Enrekang Barat, maka sinergi antara kedua wilayah 

untuk mencapai visi dan misi daerah dapat dicapai melalui Jelaslah bahwa 

kebijakan dan langkah-langkah strategis diperlukan untuk memungkinkan hal 

ini terjadi. 

Selain itu, dari segi sosial budaya, masyarakat provinsi Enrekang 

memiliki kepribadian yang unik. Hal ini karena budaya Enrekang  
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(Massenrempulu') terletak di antara budaya Bugis, Mandal dan Tana Toraja. 

Bahasa-bahasa lokal yang dituturkan di provinsi Enrekang  secara garis besar 

dapat dibagi menjadi tiga bahasa etnis Massenrempulu, yaitu Duri, Enrekang  

dan Maiwa. Bahasa Duri dituturkan oleh orang-orang dari beberapa 

kecamatan di Alla', Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio dan 

Anggeraja. Enlekan dituturkan di Enlekan, Cendana dan sebagian Anggeraja. 

Maiwa dituturkan di distrik Maiwa dan Bungin. Melihat situasi sosial budaya 

ini, sebagian masyarakat berpendapat bahwa Kabupaten Enrekang perlu 

diganti namanya menjadi Kabupaten Massen Lempueng untuk memberikan 

keterwakilan dari segi sosial budaya. 

Mewujudkan Kabupaten Enrekang 2009 -2013 Mewujudkan 

Kabupaten Enrekang sebagai Kawasan Agropolitan yang lebih maju, lebih 

baik, lebih sejahtera dan lebih religius pada tahun 2013. Pengembangan 

komoditas unggulan dan produktivitas yang berdaya saing tinggi secara 

regional melalui pendekatan pembangunan agro-urban yang berwawasan 

lingkungan menuju kemandirian daerah. Pembangunan sarana infrastruktur 

untuk meningkatkan pelayanan publik dan kelancaran mobilisasi sosial dan 

ekonomi antar desa dan wilayah. 

.Sesuai dengan pembahasan di atas di mana Kota Enrekang dan 

Toraja memiliki ke khasan tersendiri.maka dari itu para peneliti ingin 

mengetahui lebih mendalam tentang “Interelasi Biografi Tentang 

Kebudayaan Kota Enrekang Dan Tanah Toraja” 

B.  Rumusan Masalah  
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Berdasaarkan dari uraian latar belakang diatas,maka penelitii 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana interelasi biografi tentang kebudayaan Kota Enrekang dan 

Toraja? 

2. Bagaiman Eksistensi interelasi biografi tentang kebudayaan Kota 

Enrekang dan Toraja? 

C.  Tujuan Penelitian  

1.  Untuk menetahui hubungan antara interelasi tentang biografi kebudayaan 

Kota Enrekang dan Toraja. 

2. Untuk mengetahui Eksistensi hubungan interelasi biografi tentang 

kebudayaan kota Enrekang dan Toraja. 

D. Manfaat Penelitian  

Beberapa manfaat yang diharapkan pada peneliti ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Untuk menembahakan referensi terhadap kajian Sosiologi, terkait 

dengan Interelasi Biografi Tentang Kebudayaan Enrekang Dan 

Toraja. 

b. Sebagai acuan dan referensi bagi peneliti sejenis yang akan 

dilakukan di masa yang akan datang. 

2. Manfaat praktis  

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pengelola otoritas lokal 

sebagai berikut Sebagai bahan acuan dan referensi pada peneliti sejenis yang 

dilakukan dimasa yang akan datang. 
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E. Definisi Operasional  

Agar tidak mengaburkan masalah yang akan di bahasa,maka perlu di 

tegaskan istilah –istilah dalam pembahasan ini yaitu:Interelasi biografi 

tentang kebudayaan Enrekang dan Toraja (studi kasus: Kota Enrkang dan 

Toraja). Adapun masing –masing kata yang memiliki arti adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Interelasi  

Interelasi berasal dari kata bahasa Inggris "interralation", yang 

berarti "interrelationship" atau "interconnection" (AS Hornby). Di sisi lain, 

disimpulkan bahwa agama secara teknis dan sederhana identik dengan 

'religion' (bahasa Inggris), 'relige' (bahasa Belanda), 'din' (bahasa Arab) dan 

'religion' (bahasa Indonesia). (Endang Saifuddin Anshari, 1980.10 

2. Biografi 

Biografi adalah teks yang ditulis oleh orang lain tentang pengalaman 

hidup dan sejarah seseorang sejak lahir hingga meninggal dunia. Teks dalam 

biografi bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta perjalanan hidup seseorang 

dengan bahasa yang sederhana, jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh 

pembaca.Karya sastra prosa baru adalah bentuk prosa baru dan umumnya 

bentuk sastra standar. Kelebihan dari karya sastra prosa baru adalah sebagai 

panutan bagi pembaca, sesuai dengan informasi dan fakta dalam kehidupan 

tokoh, dari awal perjuangan tokoh mampu menyelesaikan masalah dalam 

hidupnya dan hal ini dapat dijadikan motivasi bagi banyak orang. 



8 
 

 
 

3. Kebudayaan  

Indonesia dikenal oleh orang asing sebagai negara dengan budaya 

yang beragam. Budaya-budaya ini dipelajari dalam berbagai bidang sosial 

humaniora, termasuk antropologi, sosiolog, sejarah dan arkeologi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Kajian Konsep 

1. Konsep Interelasi  

Interelasi adalah hubungan saling yang saling keterkaitan antar 

gejala dalam ruang. Hubungan saling keterkaitan itu bisa terjadi antara 

fenomena fisik, antara fenomena social, dan antara fenomena fisik serta 

fenomena sosial. 

Dari penjelasan di atas kita ketahu bahwa interelasi dapat di bagi 

ataa beberapa bagian adalah sebagai berikut: 

a. Interelasi antara agama dan masyarakat  

Manusia, masyarakat, dan kebudayaanberhubungan secara dealetika. 

Ketiganya berdampingan dan berimpit dan saling menciptakan.hubungan 

manusia dan masyarakat dan kebudayaan pun berada dalam dealetik.di satu 

sisi manusia. Agama di pandang Hal ini berkaitan dengan pengalaman 

manusia baik individu maupun kelompok, dan semua perilaku yang dilakukan 

berhubungan dengan sistem kepercayaan ajaran agama. 

Esensi Komitmen Regiouns, dalam buku American Piety, C.Y. 

Glock dan R. Strak (1968: 11-19). Menjelaskan lima dimensi agama, 

misalnya. 

1) Dimensi keyakianan yaitu dimensi yang berpegang teguh pada teologis 

tertentu.  

9 
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2) Dimensi praktik keagamaan, termasuk tindakan simbolis dari makna 

keagamaan. 

3) Dimensi pengalaman agama mengacu pada semua keterlibatan subjektif 

dan pribadi dengan kesucian agama. 

4) Dimensi pengetahuan adalah orang-orang religius yang memiliki banyak 

pengetahuan. 

5) Dimensi konsekuensi adalah konsekuensi, yang berarti mengidentifikasi 

konsekuensi dari keyakinan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan sehari-

hari. 

Dengan demikian, dimensi esoteris agama tidak berdiri sendiri, tetapi tidak 

hanya dibentuk oleh isi ajarannya, tetapi juga terkait dengan dimensi-dimensi lain, 

yang juga dipengaruhi oleh struktur sosial di mana kepercayaan itu diekspresikan 

oleh para pemeluknya. Lebih lanjut, Berger mengemukakan bahwa hubungan 

antara manusia dan masyarakat adalah proses dialektis yang terdiri dari tiga 

momen: eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi. 

Perspektif ini sering disebut sebagai struktur fungsionalis-vegetatif ini, 

karena berfokus pada prasyarat dan kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi 

oleh sistem sosial untuk mempertahankan hidupnya, dan struktur yang sesuai 

dalam memenuhi kebutuhan ini. Perspektif ini juga disebut sebagai 

fungsionalisme karena dua alasan. Pertama, menjelaskan hubungan perspektif ini 

dengan terminologi yang diusulkan oleh para pemimpinnya, khususnya 

Durkheim, Radcliffe-Brown dan Malinowski. Dan kedua, Talcott Parsons dan 

Robert Merton secara konsisten menggunakan istilah fungsionalisme. 
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b. Interelasi agama dan budaya  

Dari perspektif sosiologis, agama dipandang sebagai sistem 

kepercayaan yang memanifestasikan dirinya dalam perilaku sosial tertentu 

yang berkaitan dengan pengalaman manusia baik sebagai individu maupun 

kelompok. Oleh karena itu, semua perilaku yang dilakukan akan terkait 

dengan sistem kepercayaan dari ajaran agama yang dianut orang tersebut. 

Perilaku individu dan sosial digerakkan oleh kekuatan internal berdasarkan 

nilai-nilai ajaran agama yang telah diinternalisasi sebelumnya. Oleh karena 

itu, agama bersifat subyektif dan dapat diobyektifkan dalam berbagai jenis 

ekspresi, dan struktur tertentu dipahami dalam ekspresi ini. 

Secara umum, bagaimanapun, agama dapat dilihat dalam bentuk-

bentuk karakteristik seperti kebangkitan, pemisahan yang sakral (suci) dan 

profan, kepercayaan pada roh-roh, dewa-dewa atau dewa-dewa, penerimaan 

wahyu supranatural ilahi dan dispensasi keselamatan dari kepercayaan dalam 

keyakinan dan kegiatan keagamaan atau aktivitas manusia yang umumnya 

dikenal sebagai agama. 

Sedangkan definisi agama oleh sosiolog Emile Durkheim adalah 

'suatu kesatuan sistem kepercayaan dan praktik-praktik yang berhubungan 

dengan yang sakral/suci (sacra)'. Dari definisi ini, ada dua elemen kunci untuk 

menyebut sesuatu sebagai agama: 'sifat sakral' agama dan 'praktik ritual' 

agama. Agama tidak harus mencakup gagasan tentang makhluk supernatural, 
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tetapi tidak boleh kekurangan dua elemen ini. Karena jika salah satu dari 

elemen-elemen ini hilang, maka tidak bisa lagi disebut agama. Di sini kita 

melihat bahwa sesuatu disebut agama bukan karena substansi isinya, tetapi 

karena bentuknya, yang mencakup dua karakteristik ini. Kita juga melihat 

bahwa, menurut Durkheim, agama selalu memiliki hubungan dengan 

masyarakat. Dan memiliki sifat hidrotipikal. (Emile Durkheim dalam Roland 

Robertson 1971.42). 

Kata 'budaya' atau 'cultureute' dalam bahasa Inggris telah 

didefinisikan dalam banyak cara oleh para sosiolog, antropolog dan lain-lain. 

Menurut antropolog budaya terkenal Koenjalaninklert, kata ini berasal dari 

kata 'budaya'. 'Kebudayaan adalah totalitas kelakuan manusia dan akibat-

akibatnya, yang terorganisasi oleh sistem-sistem kelakuan, yang harus 

diperoleh dengan belajar dan semuanya terletak dalam kehidupan masyarakat' 

(Koentaraningrat, 1964: 77). 

T.S. Eliot, dalam catatan karyanya terhadap definisi budaya, 

menyatakan bahwa 'budaya dapat digambarkan secara sederhana sebagai 

sesuatu yang menerangi kata hidup'; Kultur (budaya), secara sederhana 

dijelaskan, 'apa yang memperkaya kehidupan'. (T.S. Eliot, 1948.1). Clyde 

Crookhon mendefinisikan 'budaya' sebagai berikut. 'Budaya menurut 

antropologi berarti totalitas kehidupan, warisan sosial yang diperoleh individu 

dari kelompoknya' (Clyde Crookhon, 1960: 25). 

Dalam berbagai definisi di atas, penulis menganalisa keterkaitan 

yang sangat erat antara agama atau kepercayaan masyarakat dengan budaya. 
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Dengan demikian, agama dapat menciptakan budaya yang diciptakan 

masyarakat sebagai pengikut untuk kepentingan dan kenikmatan hidup 

mereka sendiri. Dengan kata lain, 'agama' dalam sosiologi adalah sejarah 

sosial yang umum dan dimiliki oleh semua masyarakat di seluruh dunia. 

Tanpa terkecuali, interelasi merupakan aspek kehidupan sosial dan bagian 

dari sistem sosial suatu masyarakat. Di sisi lain, kultur dan budaya yang ada 

di masyarakat penganut agama sulit dipisahkan dari keyakinan dan agama 

yang mereka anut, dan pada komunitas tertentu sering terjadi sinkretisme 

dalam keyakinan mereka. 

2. Konsep Biografi 

Biografi adalah catatan tentang kehidupan seseorang. Biografi adalah 

catatan lengkap tentang kehidupan seseorang, dari masa kanak-kanak hingga 

masa tua dan kematian. 

Biografi ini sering menceritakan kisah tokoh sejarah, tetapi tidak 

jarang juga menceritakan kisah orang yang masih hidup. Biografi ini tidak 

hanya memerlukan bahan sumber utama, tetapi juga bahan pelengkap. Bahan 

pembantu biasanya mencakup biografi lain, buku referensi dan buku sejarah 

yang menjelaskan peran orang dalam biografi tersebut. 

Definisi ahli biografi yang ketat meliputi.Beberapa pengertian 

biografi menurut parah ahli adalah sebagai berikut  

a. Toyidin  

Menurut Toyodin (2013: 292), biografi adalah riwayat hidup 

seseorang atau orang-orang yang ditulis oleh seseorang. Pembaca 
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biografi lain biasanya ingin tahu tentang gagasan, kehidupan, dan 

perjuangannya. Hal-hal yang dianggap baik ini tentu saja ditiru dan 

dijadikan tolok ukur bagi diri mereka sendiri. 

b. Kemendikbud. 

Di sisi lain, Kementerian Pendidikan menjelaskan bahwa 

teks biografi adalah teks yang menceritakan kisah seseorang atau 

pelaku, peristiwa dan masalah yang dihadapi. 

c. Kamus besar Bahasa Indonesia ( KBBI) 

Menurut KBBI, biografi adalah riwayat hidup yang ditulis 

oleh (seseorang). Biografi dapat digambarkan sebagai karya yang 

merupakan rangkaian kisah nyata tentang seseorang.. 

3. Konsep Kebudayaan  

Definisi umum tentang budaya adalah salah satu yang dapat 

mempengaruhi tingkat pengetahuan dan mencakup sistem pemikiran dan 

gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan 

sehari-hari, budaya merupakan suatu abstraksi. Budaya juga dapat diartikan 

sebagai setiap kompleks seni, kepercayaan, pengetahuan, hukum, moral, adat 

istiadat, keterampilan, dan karakteristik lain yang diperoleh individu sebagai 

anggota masyarakat. 

Selain pemahaman populer, para ahli dan intelektual juga memiliki 

deskripsi budaya yang berbeda. Menurut para ahli, budaya didefinisikan 

sebagai 

a. Koentjaraningrat. 
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Menurut Koentjaraningrat, pengertian kebudayaan adalah hasil yang 

akan diperoleh dengan perbuatan dan belajar manusia, yang semuanya 

tersusun dalam kehidupan bersama. 

b. Ki Hajar Dewantara. 

Menurut Ki Hajar Dewantara, definisi kebudayaan berarti bahwa 

buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh 

kuat, yaitu alam dan waktu (kodrat dan masyarakat) untuk mengatasi berbagai 

rintangan dan kesukaran dalam hidup dan kehidupannya untuk mencapai 

keselamatan dan kebahagiaan, yang pada lahirnya adalah ketertiban dan 

kedamaian. Ini adalah tanda kemenangan kehidupan manusia untuk mencapai 

ketertiban, kedamaian, keselamatan dan kebahagiaan.. 

c. Cerro Soemarjan dan Soeraman Soenardi. 

Budaya didefinisikan sebagai semua karya, kreasi dan preferensi dalam 

masyarakat. Kerja masyarakat menciptakan keterampilan dan kebudayaan 

material atau kebudayaan fisik (material culture) yang diperlukan manusia 

untuk menguasai alam sekelilingnya, dan menggunakan daya dan hasilnya 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

d. Mohammad Hatta. 

Menurut Mohammad Hatta, definisi kebudayaan adalah ciptaan yang hidup 

dari suatu masyarakat. 

e. Efat al-Siyarqawi. 

mendefinisikan budaya sebagai khazanah historis suatu bangsa/masyarakat, 

persepsi, kesaksian dan nilai-nilainya - kesaksian dan nilai yang 
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menggambarkan tujuan ideal dan makna spiritual yang mendalam bagi 

kehidupan, bebas dari kontradiksi ruang dan waktu. 

f. Parsudi Suparlan. 

Budaya didefinisikan sebagai pengetahuan komprehensif yang digunakan 

oleh manusia, sebagai makhluk sosial, untuk memahami dan 

menginterpretasikan lingkungan dan pengalaman mereka, dan sebagai dasar 

perilaku manusia. 

g. Haji Agus Salim. 

Kebudayaan adalah gabungan dari kata budi dan daya dalam arti jiwa, yang 

tidak dapat dipisahkan. 

h. R. Seokmono. 

Kebudayaan diartikan sebagai segala hasil usaha manusia dalam kehidupan 

masyarakat, baik berupa benda maupun hanya berupa pikiran. 

i. Harjoso 

Harjoso mengemukakan arti kebudayaan adalah sebagai berikut: 

1) Setiap budaya yang terdapat dalam suatu masyarakat berbeda 

2) Budaya dapat diwariskan dan diajarkan 

3) Budaya diterjemahkan dari unsur-unsur biologis, psikologis dan sosiologis 

yang membentuk eksistensi/keberadaan manusia. 

4) Budaya itu terstruktur atau memiliki metode dan aturan tertentu. 

5) Budaya dapat dibagi menjadi berbagai aspek sosial dan psikologis. 

6) Budaya itu dinamis atau terus berubah. 
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7) Nilai-nilai dalam budaya bersifat relatif, antara masyarakat yang satu 

dengan yang lain berbeda. 

 

j. Robert H. Lowie 

Budaya adalah segala sesuatu yang diperoleh seseorang dari 

masyarakat - kepercayaan, adat istiadat, kebiasaan makan, norma artistik, 

keterampilan, dll. - dan merupakan warisan masa lalu yang diperoleh melalui 

pendidikan formal atau informal daripada dari kreativitas mereka sendiri. 

Dalam antropologi, budaya dianggap sebagai singkatan dari 

kebudayaan, sehingga tidak ada perbedaan menurut definisi, namun 

penelusuran berbagai literatur memberikan beberapa definisi tentang budaya.. 

B. Kajian  Teori 

Teori interaksi sosial  

Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang 

melibatkan hubungan antar individu, antar kelompok dan antara individu dan 

kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari yang 

namanya interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial di mana satu 

orang berinteraksi dengan orang lain, dan sebagai makhluk sosial, manusia 

sangat membutuhkan interaksi sosial sedemikian rupa sehingga interaksi ini 

dapat berlangsung seumur hidup dalam masyarakat, menurut Gillin dan 

Gillin, yang dikutip oleh Soerjono Soekanto. Interaksi sosial adalah hubungan 

sosial yang dinamis yang berkaitan dengan hubungan antar individu, antar 

kelompok dan antar individu dengan kelompok. 
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a. Bentuk interaksi sosial asosiatif  

Kerja sama adalah suatu bentuk proses asosiatif. Kerja sama terjadi 

ketika para pihak memiliki kepentingan bersama atau tujuan bersama. Kerja 

sama juga kadang-kadang disebut sebagai 'kolaborasi' Bentuk kerja sama 

yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi adalah upaya untuk meredakan 

konflik yang muncul. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan dan 

mencegah konflik meningkat.. 

b. Bentuk interaksi sosial Disosiatif   

Dalam bentuk yang berlawanan dengan proses asosiatif, proses 

sosial yang menyebabkan konflik adalah russin. Menurut teori interaksi 

sosial, perilaku sosial orang ditentukan oleh tekanan sosial yang mereka 

hadapi. Dengan kata lain, perilaku dihasilkan sebagai respon terhadap 

lingkungan sekitar, terutama kelompok sosial. 

Sosiolog dan filsuf Jerman, George Zimmel, menyatakan bahwa 

'masyarakat muncul di mana banyak orang berinteraksi dan membentuk 

kesatuan sementara atau permanen'. George Zimmel menyatakan bahwa tugas 

sosiologi adalah menyelidiki bentuk-bentuk yang merupakan bagian dari 

masyarakat, yaitu bentuk-bentuk sosial. Melalui interaksi, individu-individu 

saling berhubungan dan saling memengaruhi, dan masyarakat pun muncul. 

Ketika individu-individu berinteraksi dan saling memengaruhi, maka 

terbentuklah masyarakat. 
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C. Kerangka Pikir 

Kerangka berfikir yang di arahkan dalam peneliti ini tentang persepsi 

masyarakat tentang kebijakan pemerintah tentang hubungan tentang interelasi 

biografi kebudayaan Enrekang dan Toraja, segala kebijakan dan strategi yang 

di lakukan pemerintah tentang hal tersebut tidak luput dari aneka responden 

persepsi yang di berikan oleh masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada 

bagan berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

 

Interelasi  

Enrekang Dan Toraja 

Interelasi Biografi 

Kebudayaan Enrekang  

Dan Toraja  

Eksistensi Interelasi 

Biografi Kebudaan  

Enrekang Dan Toraja 

Hasil/Temuan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dan mencakup serangkaian 

kegiatan sistematis untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang 

diajukan. Ditinjau dari jenis dan pokok bahasan penelitian, dapat digolongkan 

sebagai pendekatan studi kasus, dengan maksud memberikan gambaran 

tentang keterkaitan antara biografi pada budaya kota Enrekan dan Toraja. 

Pendekatan studi kasus adalah desain penelitian yang ditemukan di 

banyak bidang, khususnya dalam evaluasi. Di sinilah peneliti 

mengembangkan analisis mendalam tentang studi kasus. Seringkali, program, 

peristiwa, kegiatan, peneliti mengumpulkan informasi yang lengkap dengan 

menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan apa yang 

telah ditentukan, yaitu untuk mendeskripsikan keterkaitan biografis antara 

budaya Kota Enlekan dan Toraja. Saat ini, banyak perubahan yang terjadi di 

Kota Enlekan dan tanah Toraja berkaitan dengan budaya. Alasan penggunaan 

studi kasus adalah untuk menghasilkan konsep dan pemecahan masalah 

terkait dengan apa yang terjadi dalam studi kasus budaya di Kota Enlekan dan 

Toraja. 
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B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian  

Rancangan kriteria pemilihan lokasi penelitian  

Lokasi Penelitian 

 

 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di 

Kabupaten Enrekang dan Toraja 

Peristiwa/ persoalan  

 

Dalam adat istiadat yang ada di Enrekang 

dan tanah Toraja memiliki kebudayaan 

yang sangat penting bagi masyarakat salah 

satunya adalah tradisi peristiwa pemoongan 

kerbau pada acara tertentu yang terdapat di 

kota Enreakng dan tanah Toraja 

 

Tabel 3.1 Lokasi Peneitian 

Waktu Penelitian  

Waktu yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian ini 

dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya suratizin penelitian dalam kurang 

waktu kurang lebih 2 bulan. Adapun tabel jadwal waktu pelaksanaan 

penelitian yaitu: 

 

No Jenis Kegiatans 
Bulan Is Bulan IIs Bulan IIIs 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Pengusulan Juduls             
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2. PenyusunansProposal               

3. KonsultasisPembimbing             

4. SeminarsProposal             

5.  

PengurusansIzin 

Penelitians 

            

6. ObservasisAwal             

7. 

MenyusunsAngket 

Wawancaras 

            

8. 

WawancarasDengan 

Informan 

            

9. PengumpulansDokumen             

10. AnalisissData             

11. 

PenyusunansHasil 

Penelitian 

            

 

Tabel 3.2 Waktu  Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan yakni mulai 

dari mpenyusunan sampai diterbitkannya  surat penelitian di Kota Enrekang 

dan tanah Toraja. Tentang hubungan biografi tentang kebudayaan Kota 

Enrekang dan Toraja dalam hubungan interelasi biografi tentang kebudayaan 

Kota Enrekang dan Toraja. Alasan saya mengambil lokasi penelitian yaaitu 

kota enrekang dan toraja, karena peneliti ingin mengetahui tentang aal-asul 
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bagaimana sejarah kebudayaan interelasi biografi kota Enrekang dan Tanah 

Toraja. 

C. Fokus  penelitian  

Adapun poin penelitian pada penelitian ini yaitu : 

1. Hubungan antara interelasi tentang biografi kebudayaan Kota Enrekang 

dan Toraja. 

2. Eksistensi interleasi biografi tentang kebudayaan Enrekang dan Toraja 

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya 

dengan rumusan masalah dan rumusan masalah peneliti dijadikan acuan 

dalam menentukan fokus penelitian. Dalam hal ini, fokus penelitian dapat 

berkembang atau berubah sesuai dengan perkembangan masalah penelitian di 

lapangan. Hal ini sejalan dengan sifat fleksibel dari pendekatan kualitatif 

yang mengambil pola induktif empiris, dimana semua penelitian ditentukan 

dari hasil akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang 

sebenarnya. Dalam penelitian ini, fokus penelitian adalah pada keterkaitan 

biografis antara budaya Enrekan dan Toraja.. 

D. Informan Penelitian  

Dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, menurut 

Sugiyono (2016:85). Berdasarkan pengertian tersebut, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel 

dan sumber data dengan pertimbangan atau kriteria tertentu.. 

Adapun informan pada penelitian ini yaitu: 

1. Masyarakat enrekang dan Toraja 
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2. Kepala desa enrekang  

3. pemangku adat  Toraja 

Untuk memperoleh data, informan dipilih oleh peneliti. Alasan 

mengapa peneliti menggunakan purposive sampling adalah tidak semua 

sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh 

karena itu, penulis mengambil pendekatan purposive sampling, yaitu 

menetapkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh 

sampel yang digunakan dalam penelitian.. 

E. Jenis  dan Sumber Data  

    Adapun jenis dan sumber data ada 2 yaitu: 

1. Data Primer   

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek 

penelitian. Misalnya, wawancara dan observasi. Dari pengertian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa data primer adalah data yang diperoleh secara 

langsung tanpa perantara, dalam artian penelitian memperoleh data secara 

langsung di lapangan.. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang sudah ada dalam bentuk yang sudah 

lengkap, seperti data yang terdapat dalam dokumen-dokumen dan publikasi 

seperti buku-buku, jurnal dan berita-berita yang berkaitan dengan judul yang 

diajukan oleh peneliti. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen dan 

publikasi. 
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F. Instrumen Penelitian 

Alat penelitian adalah instrumen yang digunakan untuk 

pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan dengan 

menggunakan alat bantu seperti tape recorder, lembar perekam dokumen dan 

kamera handphone dengan lembar teks yang menggambarkan 'keterkaitan 

antara biografi tentang budaya kota Enrekan dan Toraja'. Keuntungan 

menggunakan alat ini adalah peneliti dapat secara langsung melihat, 

merasakan, dan mengalami peristiwa-peristiwa sebagaimana yang terjadi di 

lapangan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan 

penomena yang relevan yang dialami oleh masyarakat. Di sisi lain, 

kelemahannya adalah alat yang digunakan terbatas sehingga peneliti dapat 

melakukan secara optimal. 

G. Teknik pengumpulan data  

Teknik Pengumpulan Data Penjelasan  

Observasi  

 

(Observasi didefinisikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan sistematis 

terhadap fenomena yang diteliti). Dalam 

penelitian ini, observasi dan wawancara 

mendalam digunakan sebagai metode 

pengumpulan data. Observasi diartikan 

secara lebih spesifik dengan 



26 
 

 
 

pengamatan menggunakan visual, yang 

berarti melihat peran masyarakat 

Enrekan berkaitan dengan budaya kota 

Enrekan Toraja. 

Wawancara (Interview) 

 

Hadari Nawawi (2012) adalah upaya 

untuk mengumpulkan informasi 

dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan secara lisan dan meminta 

mereka menanggapi secara lisan 

juga. Wawancara dalam hal ini 

bertujuan untuk menggali lebih 

dalam pemikiran dan perasaan 

informan dan untuk mengetahui 

bagaimana mereka memandang, 

menilai, dan merasakan kemiskinan 

berdasarkan perspektif informan. 

Informasi dari informan kemudian 

diolah, diinterpretasikan, dan 

dianalisis oleh peneliti untuk 

menghasilkan pandangan peneliti 

terhadap permasalahan data. 

Hadari Nawawi (2012) berusaha 

mengumpulkan informasi dengan 



27 
 

 
 

mengajukan beberapa pertanyaan secara 

lisan dan meminta informan menjawab 

secara lisan pula. Dalam hal ini, 

wawancara bertujuan untuk menggali 

informasi lebih dalam tentang pikiran 

dan perasaan informan dan untuk 

mengetahui bagaimana mereka 

memandang, menilai, dan merasakan 

kemiskinan berdasarkan perspektif 

mereka. Informasi dari informan 

kemudian diolah, diinterpretasikan dan 

dianalisis oleh peneliti untuk 

menghasilkan pandangan peneliti 

terhadap permasalahan data. 

Dokumen. 

 

Dokumen Adalah peneliti menjelaskan 

bagaimana cara yang akan dilakukan 

dalam pengumpulan data dokumen.  

 

Tabel 3.3 Teknik Pengumpulan Data 

H. Teknik Analisis Data     

Analisis data adalah proses pengorganisasian data sehingga dapat 

ditafsirkan. Mengorganisasikan data berarti mengklasifikasikannya ke dalam 
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pola, tema dan kategori. Interpretasi adalah tentang memberi makna pada 

analisis, menjelaskan pola, kategori dan hubungan antara berbagai konsep. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung selama 

pengumpulan data, dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu 

tertentu, peneliti menganalisis tanggapan informan selama wawancara. Jika, 

setelah menganalisis wawancara, peneliti merasa bahwa mereka tidak 

menerima jawaban yang memuaskan, mereka akan terus mengajukan 

pertanyaan sampai titik tertentu agar tidak menjenuhkan data. Kegiatan untuk 

menganalisis data kualitatif meliputi.: 

1. Reduksi data (Reduction Data) 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, 

pemilahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi 

data kasar yang muncul dari catatan dokumen dan data yang diperoleh dari 

lapangan. Jumlah data yang diperoleh dari lapangan bisa sangat banyak dan 

perlu dicatat dengan cermat secara rinci. Mereduksi data sama dengan 

meringkas, memilih apa yang penting, memfokuskan pada apa yang 

signifikan dan mencari tema dan pola.  

Dengan demikian, data yang direduksi memberikan gambaran yang 

jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data lebih lanjut. Data 

yang diperoleh dari lokasi studi ditulis dalam deskripsi laporan yang lengkap 

dan terperinci. Laporan lapangan direduksi dan dirangkum, poin-poin penting 

dipilih dan tema-tema serta pola-pola dicari. 
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2. Penyajian Data (Display Data) 

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan peneliti 

melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari 

penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mengalirkan hasil 

wawancara dalam bentuk teks penjelas, mendukungnya dengan dokumen, dan 

kemudian menyajikan kesimpulan dalam bentuk foto atau gambar yang 

sejenis..  

3. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan merupakan pemeriksaan yang terus menerus 

terhadap keseluruhan proses penelitian, yaitu proses pengumpulan data. Para 

peneliti menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan yang sama, kejadian 

umum, hipotesis, dll., dan mencoba memasukkannya ke dalam kesimpulan 

tentatif. Dalam penelitian ini, kesimpulan diambil dari intisari serangkaian 

kategori temuan penelitian berdasarkan observasi dan wawancara.. 

I. Teknik keabsahaan data  

Metodologi validasi data adalah proses triangulasi tiga set data yang 

terdiri dari observasi, wawancara dan dokumen. Alat yang digunakan untuk 

memvalidasi data meliputi.: 

Alat Keabsahan Data Penjelasan  

Triangulasi sumber Ini melibatkan para peneliti yang mencari 

keaslian informasi melalui berbagai metode 
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dan sumber data. Sebagai contoh, digunakan 

wawancara mendalam tentang keterkaitan 

biografis antara kota Enrekang dan budaya 

Toraja, serta observasi, dokumen dan catatan 

resmi, biasanya melibatkan peneliti. 

Triangulasi waktu Waktu sering kali memengaruhi keandalan 

data. Data yang dikumpulkan dengan 

menggunakan teknik wawancara di pagi hari, 

ketika masih segar, lebih dapat diandalkan 

karena memberikan informasi yang lebih 

valid. Oleh karena itu, dalam pengujian 

overtone, reliabilitas data dapat ditemukan 

dengan mengulang data. 

Triangulasi teori Teori-teori yang digunakan di lapangan, 

seperti teori interaksi sosial. Kemudian 

dibandingkan dengan perspektif teoritis yang 

relevan untuk memastikan bahwa temuan dan 

kesimpulan yang diperoleh bebas dari bias 

pribadi peneliti. 

Triangulasi teknik Triangulasi dalam konteks ini adalah metode 

verifikasi keabsahan data dengan cara 

mengecek data dari sumber yang sama 

dengan menggunakan metode yang berbeda. 
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Misalnya, ini melibatkan konfirmasi data 

yang diperoleh melalui wawancara dengan 

observasi atau dokumentasi. Bila dengan 

metode pengujian keabsahan data tersebut 

menghasilkan data yang berbeda-beda, maka 

peneliti akan melakukan konsultasi lebih 

lanjut kepada sumber data yang bersangkutan 

dan yang lainnya untuk menentukan data 

mana yang dianggap benar. 

  

Tabel 3.4 Teknik Keabsahan Data 

J. Etika Penelitian  

 Etika penelitian adalah seperangkat standar perilaku bagi peneliti 

ketika melakukan penelitian, mulai dari rancangan penelitian, melalui 

pengumpulan data lapangan (wawancara, observasi dan dokumentasi), hingga 

penyusunan laporan penelitian dan publikasi hasil penelitian. Contohnya.: 

1. mengkomunikasikan tujuan penelitian  

2. meminta persetujuan informan 

3. menjaga kerahasiaan informan jika penelitian dianggap sensitif 

4. Mendapatkan izin informan untuk merekam wawancara atau mengambil 

foto informan 

Kesimpulan kami sebagai peneliti adalah jika kita harus 

memperhatikan etika ketika melakukan penelitian, jika informan tidak mau 
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dimintai informasi atau mencantumkan nama asli mereka dalam teks, kita 

harus menghormati keinginan mereka, tidak memaksanya, dan ketika 

melakukan wawancara, kita harus memastikan bahwa informan tidak merasa 

bahwa kehadiran penelitian yang kita lakukan adalah sebuah halangan. Kita 

harus memperhatikan waktu agar mereka tidak merasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 
 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Profil Kabupaten Enrekang 

Provinsi Enrekang adalah salah satu provinsi Tingkat II di Sulawesi 

Selatan, Indonesia. Kepala distrik terletak di kota Enrekang. Dari segi aspek 

sosial budaya, masyarakat Provinsi Enrekang memiliki keunikan tersendiri. 

Bahasa-bahasa lokal yang dituturkan di Provinsi Enrekang secara garis besar 

dapat dibagi ke dalam tiga bahasa etnis Massenlempur, yaitu Duri, Enrekang 

dan Maiwa. Bahasa Duri dituturkan oleh orang-orang dari beberapa 

kecamatan di Alla', Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio dan 

Anggeraja. Enlekan dituturkan di Enrekang, Cendana dan sebagian 

Anggeraja. Maiwa dituturkan di distrik Maiwa dan Bungin. Karena situasi 

sosial-budaya ini, beberapa orang menganggap perlu untuk mengganti nama 

provinsi Enlekan menjadi provinsi Massenlenpruu untuk memberikan 

representasi sosial-budaya yang lebih baik. 

Sejarah terbentuknya provinsi Enrekang adalah bahwa sejak abad ke-

14, wilayah ini disebut 'Massenrempulu', yang berarti sisi gunung atau 

sepanjang gunung, sedangkan sebutan Enrekang dari endeg yang berarti atas 

atau gunung. panjat dan dari sinilah asal mulanya sebutan Enrekang. Masih 

ada arti versi lain yang dalam pengertian umum sampai saat ini bahkan dalam 

Adminsitrasi Pemerintahan telah dikenal dengan nama “Enrekang” versi 

Bugis sehingga jika dikatakan bahwa Daerah Kabupaten Enrekang adalah 
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daerah pegunungan sudah mendekati kepastian, sebab jelas bahwa Kabupaten 

Enrekang terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit sambung-menyambung 

mengambil ± 85% dari seluruh luas wilayah sekitar 1.786.01 Km². Menurut 

sejarah, pada mulanya Kabupaten Enrekang merupakan suatu kerajaan besar 

yang bernama Malepong Bulan, kemudian kerajaan ini bersifat Manurung 

dengan sebuah federasi yang menggabungkan 7 kawasan/kerajaan yang lebih 

dikenal dengan federasi ”Pitue Massenrempulu”, yaitu, 1. Kerajaan Endekan 

yang dipimpin oleh Arung/Puang Endekan 2. Kerajaan Kassa yang dipimpin 

oleh Arung Kassa’ 3. Kerajaan Batulappa’ yang dipimpin oleh Arung 

Batulappa’ 4. Kerajaan Tallu Batu Papan (Duri) yang merupakan gabungan 

dari Buntu Batu, Malua, Alla’. Buntu Batu dipimpin oleh Arung/Puang Buntu 

Batu, Malua oleh Arung/Puang Malua, Alla’ oleh Arung Alla’ 5. Kerajaan 

Maiwa yang dipimpin oleh Arung Maiwa 6. Kerajaan Letta’ yang dipimpin 

oleh Arung Letta’ 7. Kerajaan Baringin (Baringeng) yang dipimpin oleh 

Arung Baringin. 

B. Letak Geografis 

Provinsi Enrekang terletak di tengah-tengah Jasila Sulawesi Selatan, 

yang berbentuk seperti hati pada peta batas. Pegunungan Latimojong, dengan 

ketinggian rata-rata sekitar 3.000 meter, mengelilingi Kabupaten Enrekang di 

sebelah timur, sementara Sunagai Sadan memanjang dari utara ke selatan di 

sebelah barat, yang pengaturan airnya menentukan aliran irigasi Sadan di 

Kabupaten Pinlan dan irigasi ke Kabupaten Sidenlapan. 
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Kabupaten Enrekang terletak antara 3º14'36" LS, 119º40'53" BT. Jarak melalui 

darat dari ibukota provinsi Sulawesi Selatan (Makassar) ke kota Enrekang adalah 

235 km. Sebelah utara Provinsi Tana Toraja, sebelah selatan Provinsi Sidenlen 

Lapang, sebelah barat Provinsi Pinglang dan sebelah timur Provinsi Luwu dan 

Sidenlen Lapang. Kabupaten Enrekang terletak di daerah pegunungan yang terdiri 

dari gunung-gunung dan bukit-bukit yang bersebelahan, menempati sekitar 85% 

dari total luas wilayah Kabupaten Enrekang, yaitu sekitar 1.786,01 km atau 2,92 

dari total luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 

C .Keadaan Penduduk 

Pada tahun 2020, Kabupaten Enrekang memiliki jumlah penduduk 

sebanyak 201.614 jiwa, dimana 101.197 jiwa adalah laki-laki dan 100.417 jiwa 

adalah perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2019, 

Kabupaten Enrekang mencatat pertumbuhan penduduk sebesar 0,8% (Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Enrekang, 2020). Enrekang 2021). 

Berdasarkan distribusi populasi di tingkat kecamatan, populasi 

provinsi Enrekang ditemukan sebanyak 20.902 jiwa. di Kecamatan Alla, 10.324 

jiwa pada Kecamatan Baroko, 30.822 jiwa pada Kecamatan Enrekang, 24.120 

jiwa pada Kecamatan Anggeraja, serta disusul Kecamatan Masalle 12.387 jiwa. 

Sementara itu penduduk pada Kecamatan Bungin sebanyak 4.365 jiwa, 

Kecamatan Baraka sebanyak 21.4.14 jiwa, Kecamatan Cendana Sebanyak 8.720 

jiwa, Kecamatan Buntu Batu sebanyak 12.907 jiwa, Kecamatan Curio sebanyak 

15.405 jiwa, kecamatan Malua sebanyak 7.742 jiwa, dan Kecamatan Maiwa 

sebanyak 23.415 Jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang 2021). 
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D. Keadaan Pendidikan 

Dalam rangka meningkatkan tingkat partisipasi setiap penduduk, 

keadaan pendidikan di provinsi Enrekang merupakan salah satu indikator 

kunci untuk menilai keberhasilan pembangunan daerah. Dalam beberapa 

tahun terakhir, capaian pembangunan di Provinsi Enrekang, khususnya di 

sektor pendidikan, masih memerlukan perhatian serius. Dengan demikian, 

masalah utama dalam sektor pendidikan di provinsi Enrekan terletak pada 

keterbelakangan sarana dan prasarana dan kurangnya sumber daya manusia. 

Berikut data jumlah satuan pendidikan di Provinsi Enrekan 

(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2021). 

 

No Kecamatan 

SD 

Sederajat 

SMP 

Sederajat 

SMA 

Sederajat 

SMK 

Sederajat Total 

N S JL N S JL N S JL N S JL 

Total 221 22 243 44 26 70 13 14 27 6 4 10 350 

1 Maiwa 35 0 35 8 4 12 1 2 3 1 0 1 51 

2 Enrekang 35 4 39 7 4 11 2 5 7 0 2 2 59 

3 Baraka 21 7 28 5 5 10 2 1 3 1 0 1 42 

4  Anggeraja 24 1 25 4 3 7 1 1 2 3 1 4 38 

5 Alla 15 2 17 3 3 6 1 2 3 1 1 2 28 

6 Bungin 10 0 10 2 1 3 1 0 1 0 0 0 14 

7  Cendana 16 0 16 2 0 2 1 1 2 0 0 0 20 

8  Curio 17 3 20 2 3 5 1 1 2 0 0 0 27 

9  Malua 10 2 12 3 1 4 1 1 2 0 0 0 18 

10 
Buntu 

Batu 
16 1 17 4 1 5 1 0 1 0 0 0 23 

11  Masalle 11 2 13 2 0 2 1 0 1 0 0 0 16 

12  Baroko 11 0 11 2 1 3 0 0 0 0 0 0 14 

 

Tabel 4.1 Jumlah Sekolah Kabupaten Enrekang 

 

 

 

 



37 
 

 
 

 

E. Keadaan Sosial Budaya 

Mayoritas penduduk yang tinggal di Kabupaten Enrekang beragama 

Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Masyarakat yang tinggal di 

Kabupaten Enrekang masih mempertahankan lembaga gotong royong, 

termasuk proses pernikahan dan penanaman padi. Sebagian besar masyarakat 

yang tinggal di Kabupaten Enrekang adalah petani, tetapi ada juga 

masyarakat yang bekerja di bidang jasa/perdagangan, wirausaha, 

pertukangan, dan sebagai pegawai, baik di Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

maupun honorer.r. Adapun jumlah jenis jasa perseorangan yang tersebar di 

sejumlah desa adalah sebanyak 32 buah dan beberapa bangunan pelayanan 

jasa-jasa lainnya yang mana sebagian besar tidak terdaftar di Kantor di BPS 

(Badan Pusat Statistik) yang ada di Kabupaten Enrekang. 
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“BAB V” 

“HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN” 

 

 

 

 

A. “Hasil Penelitian” 

1. Interelasi Biografi tentang Kebudayaan Enrekang dan Toraja 

Provinsi Enlekan pada dasarnya terletak di antara dua kelompok 

etnis utama Sulawesi Selatan, Bugis dan Toraja, dan memiliki warisan 

budaya yang berasal dari periode prasejarah dan kolonial. Banyak kelompok 

etnis Enlekan diakui sebagai subkultur Bugis, dan beberapa berbicara dalam 

bahasa yang mirip dengan bahasa Toraja; sejarah penelitian dari tahun 1990-

an hingga sekarang (Balar Makassar, 2007; Simanjuntak, 2008; Mahmud, 

2008; Hasanuddin, 2011; 2015; Somba, 2011; Akin Duli, 2012) telah 

menunjukkan bahwa Enlekan memiliki pegunungan karst dan aliran sungai 

yang melimpah yang memasok batu pada zaman prasejarah. Karena 

kedekatan budayanya dengan Toraja, Enlekan adalah rumah leluhur orang 

Toraja dan memegang tempat yang sangat penting dalam sejarah panjang 

Toraja. Penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Sulawesi Selatan 

antara tahun 2008 dan 2011 mengidentifikasi beberapa jejak kehidupan 

prasejarah di kaki Gunung Bambapuan dalam bentuk alat-alat batu 

(Hasanuddin, 2011; Somba, 2011). Premis dasar ini perlu dipertimbangkan 

dalam terang posisi Enrekan, yang memulai sejarah budayanya pada masa 

prasejarah. Demikian pula, dalam cerita rakyat Toraja, Pegunungan 

Bambapuan di Enlekan selalu disebut-sebut sebagai tempat asal nenek 
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moyang mereka (Tangdilintin, 1980). Jika cerita-cerita ini digabungkan 

dengan bukti-bukti yang ada, hal ini menunjukkan bahwa daerah di kaki 

Pegunungan Bambapuan adalah pemukiman pertama orang Enrekan. Dengan 

demikian, akar budaya Enlekan dan Toraja saling terkait, tidak hanya dalam 

bahasa tetapi juga dalam kepercayaan roh (animisme) dan makam batu. 

a. Bahasa 

Duri dituturkan di Kecamatan Alla. Kecamatan Enlekan berbatasan 

langsung dengan bahasa Toraja dialek Gandangbatu, yang dituturkan di 

Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Kontak dan perpindahan 

penduduk di antara kedua daerah tersebut sangat intens, terutama di dua desa 

Gandangbatu dan Uluway di bagian selatan Kecamatan Mengkendek (Sande 

1980:3). 'Persaingan', 'persaingan' dan 'saling melengkapi' antara bahasa-

bahasa menunjukkan area penggunaan suatu bahasa - area inti dari bahasa 

tersebut dan area pengaruhnya terhadap area penggunaan bahasa lain (Lauder 

1990: 6). Oleh karena itu, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti melihat keadaan geografis kedua kecamatan ini, jalan poros 

Makassar-Tana Toraja melewati beberapa desa di kecamatan Mengkendek 

sehingga terdapat kantong-kantong penutur bahasa Duri, dan sebaliknya 

Toraja di wilayah kecamatan Ala bahasa adalah bahwa ada kantong-kantong 

penutur bahasa tersebut. (Observasi, 22 Februari 2021) 

Demi memperkuat apa yang telah peneliti temukan dilapangan, 

sehingga peneliti melakukan suatu wawancara mengenai interelasi 
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kebudayaan Enrekang dan Toraja dari segi bahasa dan hal ini mampu 

dipertegas oleh Suharling (47 Tahun) dengan mengemukakan bahwa: 

“dulu itu toh nak, ehh bicara sejarahnyaki toh, pastinya ada 

kaitan antara bahasata di Enrekang ini dengan bahasa Toraja, 

karena kalau bicara Enrekangki, nyambungji itu dengan Toraja 

dan hampir sama” (Wawancara, 24 Februari 2021) 

 

Pendapat senada juga disampaikan oleh Munarwarman (53 Tahun) 

bahwa sebelumnya itu, dengan melihat sisi terdahulu nenek moyang kita, 

memiliki kesamaan kebudayaan dengan budaya yang di Toraja, misalkan saja 

dalam segi bahasa yang di gunakan sehari-hari seperti masyarakat yang 

berbatasan langsung dengan orang Toraja. Perspektif yang tidak jauh berbeda 

juga di paparkan oleh Rabiah (57 Tahun) dengan mengemukakan bahwa 

sejarah telah melukiskan bahwa orang Enrekang dan Toara dulu mempunyau 

suatu kebudayaan yang amat sangat persis, dan salah satunya yang tetap 

dipertahankan adalah bahasa sebagai simbol utama bagi masyarakat Enrekang 

dan Toraja. 

Sementara itu Eko (47 Tahun) juga menambahakan bahwa dilihat 

dari sejarahnya antara bahasa yang digunakan itu sama dengan orang 

Enrekang, bahkan menurut sejarah dulu kami berasal dari sana. Kemudian, 

Ridwan (32 Tahun) memberikan pula suatu pandangan bahwa dengan 

mendengar apa yang telah disampaikan nenek kami, dulu orang Toraja sering 

ke Enrekang jadi bahasanya sudah hampir mirip. 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan 

masyarakat Enrekang. Oleh karena itu untuk memastikan lebih jauh tentang 
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adanya interelasi bahasa baik itu Enrekang dan Toraja sehingga peneliti 

melakukan suatu wawancara dengan Nathalia (42 Tahun) bahwa: 

“nenekku dulu sering cerita tentang kebudayaan di Toraja ini, 

kalau berbicara kaitan bahasa itu dari Enrekang dan Toraja 

memilki keterkaitan yang sangat erat” (Wawancara, 24 

Februari 2021) 

 

Pendapat yang hampir juga didalilkan oleh Thomas (57 Tahun) 

dengan suatu dalil bahwa yang harus diperhatikan itu dengan adanya suatu 

interelasi antara kebudayaan Toraja maupun Enrekang adalah bahasa. Bahasa 

diantara kami itu sangat tidak jauh berbeda, hal ini karena mungkin hasil 

perkawinan dari nenek-nenek moyang terdahulu. Dalam suatu pandangan 

yang dipelopori oleh Zul (39 Tahun) juga menerangkan bahwa salah satu buki 

nyata dengan adanya kaitan dalam suatu kebudayaan Toraja dan Enrekang 

adalah bahasa. Bahasa merupakan suatu identitas yang dimiliki oleh setiap 

daerah. Sementara, Bima (46 Tahun) juga menerangkan dengan suatu dalil 

bahwa bahasa yang hampir mirip atau terdapat suatu kesamaan diantara 

bahasa Enrekang dan Toraja yang ada pada perbatasan.  

Pandangan Ali (63 Tahun) membenarkan bahwa diperbatasan antara 

Toraja dan Enrekang mempunyai kemiripan bahasa, dimana hal tersebut 

dapat dilihat dari komunikasi mereka sehari-hari. Kemudian, Wibowo (49 

Tahun) juga menambahkan bahwa mungkin dari hasil perkawinan yang dulu 

atau juga karena dalam suatu masyarakat melakukan migrasi sehingga mereka 

tinggalmi disini. Ini juga dijelaskan oleh Nurdin (43 Tahun) bahwa:  

“nenek kami dahulu itu orang enrekang yang tinggal di dekat 

gunung bambapuang tapi ke Torajami” (Wawancara, 25 

Februari 2021) 
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Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa asal mula terjadinya 

perpaduan bahwa Enrekang dan Toraja karena berasal dari nenek moyang 

terdahulu yang melakukan migrasi serta adanya perkawinan silang diantara 

mereka. 

b. Animisme 

Dalam sebuah kelompok, perlu ada bentuk dasar kepercayaan pada 

kekuatan supernatural. Keyakinan ini memunculkan nilai-nilai yang 

mendukung budaya kehidupan. Nilai-nilai ini dilembagakan dan diwariskan 

sebagai tradisi, mengikat anggota masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-

nilai tersebut. Ini karena mereka sangat sulit untuk berubah, dan jika mereka 

berubah, perubahannya sangat lambat. Dalam ribuan tahun kepercayaan 

manusia, hanya sistem kepercayaan supranatural yang disebut animisme yang 

telah berkembang. Kepercayaan animisme, yang dianggap sebagai awal dari 

kepercayaan manusia, menyatakan bahwa ada banyak roh yang tak terhitung 

jumlahnya di alam, tidak hanya pada manusia dan hewan, tetapi juga pada 

benda-benda tak hidup, yang semuanya memiliki kekuatan supranatural. 

Dalam kepercayaan masyarakat provinsi Enlekan dan Toraja, 

diasumsikan bahwa, selain semua roh yang ada, ada roh-roh yang lebih kuat 

dan lebih kuat dari manusia, yang dihindari melalui ritual yang disertai 

dengan persembahan, yang disembah. Ritual-ritual ini dilakukan untuk 

melindungi diri dari roh-roh jahat. Hal ini karena mereka percaya bahwa roh 

leluhur akan memberikan kata-kata ramalan kepada orang-orang yang selalu 

mereka konsultasikan di saat-saat sulit. 
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Rangkaian ritual yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten 

Enlekang merupakan agenda sakral, dan penduduk setempat menyebutnya 

Mappeong Sunga. Dalam ritual, ayam hitam (dondenk rotong), telur (talo) 

dan baro pahit (tuak pai) disajikan sebagai persembahan. Upacara ini 

dilakukan oleh masyarakat daerah Enlekang sebagai simbol religius, simbol 

penghormatan kepada leluhur mereka, karena pada saat musim kemarau 

ketika sulit mendapatkan air, masyarakat melakukan upacara untuk meminta 

air kepada penjaga Gunung Bambapuang. Ini bertepatan dengan apa yang 

masih disebut oleh orang Toraja sebagai 'Aruku Todoro'. Ini berarti bahwa 

roh-roh leluhur diyakini sebagai penjaga dan pelindung adat istiadat dan restu 

mereka sangat diharapkan, karena tanpa restu mereka, bencana akan menimpa 

kehidupan mereka. (Observasi, 22 Februari 2021) 

Dalam memperkuat apa yang telah peneliti lihat maupun dengar 

dilapangan terkait observasi, oleh karena itu peneliti melakukan suatu 

wawancara dan hal tersebut mampu dipertegas oleh Thalib (58 Tahun) 

dengan memberikan suatu pandangan yang sangat luar biasa secara jelas 

kepada peneliti bahwa: 

“kalau berbicara kepercayaan dahulu itu, masyarakat disini 

percaya akan roh, karena di trauma dulu dek, belum pi mauk 

ajaran seperi agama Islam seperti sekarang ini” (Wawancara, 

26 Februari 2021) 

 

Pendapat selaras juga dipaparkan oleh Junaedi (48 Tahun) bahwa 

nenek moyang kami sering melakukan sesajian dulunya, dan hingga kini 

masih ada sebagian masyarakat yang tetap mempertahankan suatu tradisi 

tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang telah didalilkan oleh Kurnia (41 
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Tahun) bahwa mungkin dulu ada kaitannya sama masyarakat daerah-daerah 

lain seperti Toraja karena sampai sekarang masih ada unsur percaya akan roh 

dengan kadang menyemblih hewan untuk di berikan kepada pohon misalnya.  

Pandangan Nurmiati (37 Tahun) menerangkan bahwa salah satu 

interelasi kebudayaan antara masyarakat Enrekang dan Toraja yaitu mengenai 

suatu kepercayaan akan animism, ini terjadi karena antara masyarakat dan 

Toraja merupakan suatu kabupaten yang memiliki suatu ikatan dahulu. 

Kemudian dalam suatu yang dijelaskan oleh Manto (51 Tahun) bahwa dahulu 

itu belum ada agama seperti sekarang ini, dan semua masyarakat percaya 

akan kekuatan-kekuatan gaib dan itu juga merupakan salah satu yang mereka 

lakukan untuk terhindar dari bahaya, akan tetapi tahap pelaksanaanya dalam 

memberikan suatu kepercayaan kepada yang gaib itu berbeda-beda dan 

masing masing mempunyai suatu tujuan yang sama, seperti dalam masyarakat 

Toraja dan Enrekang. Adapun penjelasan yang diberikan oleh Baeti (61 

Tahun) bahwa saya masih dapat dulu itu, masyarakat selalu memberikan 

sesajian itu dibawah pohon sama seperti di Toraja juga, hal tersebut 

mempunyai suatu kaitan dnegan terdahulu karena masyarakat disini dan 

Toraja memiliki suatu ikatan. 

Untuk lebih menguatkan mengenai interelasi kepercayaan animisme 

masyarakat Enrekang dan Toraja sehingga peneliti melakukan suatu 

wawancara kepada masyarakat Toraja dan hal ini mampu dipertegas oleh 

Yayat (38 Tahun) bahwa: 

Kalau ku lihat sekarang itu, masih ada masyarakat yang 

percaya animisme, sama juga di Enrekang, kalau kaitannya itu 
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dulu pada waktu itu belum ada agama sehingga masyarakat itu 

toh percaya begituan, namanya juga dulu tapi masih tetap 

dilestarikan sampai sekarang, itu yang kulihat (Wawancara, 24 

Februari 2021) 

 

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Sitti Suri (61 Tahun) bahwa 

walaupun sudah banyak masyarakat yang mempunyai agama, baik agama 

Islam maupun agama Kristen, akan tetapi masih banyak yang percaya akan 

kekuatan roh. Hal ini disampaikan pula oleh Martunis (45 Tahun) dengan 

suatu keterangan masyarakat Toraja masih sama dengan masyarakat lain, 

karena masih banyak yang percaya akan kekuatan gaib, kalau interalasinya 

dengan masyarakat Enrekang karena dulu masyarakat sering beraktifitas, 

mungkin itu. Adapun pandangan dari Dominukus (59 Tahun) bahwa sejak 

dahulu ada suatu kepercayaan animisme dari setiap daerah, seperti halnya di 

Toraja maupun Enrekang dan daerah lain. 

c. Kuburan Batu 

Hal ini karena manusia dan budaya sangat erat kaitannya, dan 

menjadi manusia tidak lebih dari bagian dari hasil budaya itu sendiri. 

Sebagian besar perilaku manusia adalah produk budaya. Budaya tidak dapat 

dipisahkan dari masyarakat karena setiap aspek kehidupan sosial adalah 

budaya, termasuk ide dan pemikiran manusia, aktivitas manusia, dan karya-

karya yang dihasilkan manusia. Budaya juga merupakan identitas nasional, 

yang harus dihormati dan dilestarikan dengan baik oleh para penerus negara. 

Budaya adalah identitas suatu komunitas, yang dibangun dari 

konsensus sosial dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Kebudayaan 

menggambarkan individualitas suatu bangsa, termasuk individualitas suatu 
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suku bangsa tertentu, dan kebudayaan dapat menjadi indikator kemajuan 

peradaban suatu kelompok masyarakat. konsep kebudayaan oleh Marvin 

Harris (dalam Dina Toding: 2015) ditemukan dalam berbagai pola tingkah 

laku anggota suatu kelompok masyarakat tertentu. Setiap komunitas memiliki 

budaya yang berbeda yang telah diwariskan dari satu generasi leluhur ke 

generasi lainnya, dengan budaya menjadi ciri khas yang membedakannya dari 

yang lain. Di Indonesia, beberapa daerah telah mampu mempertahankan 

tradisinya dalam kehidupan modern, sementara di beberapa daerah tradisi 

tidak lagi dipertahankan. Tradisi yang dipertahankan dipandang positif karena 

masih dibutuhkan dan mengandung makna-makna yang sangat berguna untuk 

hidup di masa kini. 

Salah satu daerah yang masih melestarikan budaya mereka hingga 

saat ini adalah Toraja dan Enlekan. Ini adalah wilayah yang melindungi nama 

baik almarhum dan sangat tertutup mengenai nama-nama yang buruk. Jadi 

hal-hal positif dikedepankan dan hal-hal negatif disimpan sebagai pelajaran 

dan kebijaksanaan. Masyarakat di seluruh dunia memiliki cara yang berbeda 

dalam menghormati dan menguburkan kerabat mereka yang telah meninggal, 

tergantung pada adat istiadat dan kepercayaan mereka. Sudah diketahui 

bahwa cara orang Toraja dan Enrekan (terutama kaum bangsawan) 

menguburkan kerabat mereka adalah salah satu yang paling unik di dunia. Di 

Toraja dan Enlekan, pemakaman tradisional yang mahal dan makam-makam 

gua di tebing-tebing tinggi terlihat satu demi satu. (Observasi, 22 Februari 

2021) 
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Untuk memperkuat apa yang telah peneliti temukan di lapangan, 

baik yang didengar secara langsung mapun yang dilihat melalui observasi. 

Oleh karena itu, peneliti melakukan suatu wawancara yang mampu dipertegas 

oleh Amma Bunga (64 Tahun) dengan suatu dalil bahwa: 

“kuburan batu yang ada di Enrekang itu, saling terkait dengan 

yang di Toraja, karena dahulu itu nenek moyang orang Toraja 

itu tinggal di Bambapuang, tapi lama mi itu pindah mi ke 

Toraja” (Wawancara, 26 Februari 2021) 

 

Pendapat senada juga di kemukakan oleh Daeng Marannu (63 

Tahun) dalam suatu pandangan bahwa kuburan yang ada di tebing itu 

merupakan suatu kuburan para leluhur orang Toraja. Sementara itu, dalam 

suatu keterangan yang diberikan oleh Parman (35 Tahun) bahwa kuburan 

batu yang sama persis yang ada di Toraja sekarang ini yang tetap masih 

dipertahankan akan kebudayaan mereka tersebut, dimana kuburan batu di 

Enrekang merupakan nenek moyang orang Toraja yang dari Bambapuang 

yang dimana pada waktu itu setelah terjadi perang Toporindo disana mereka 

di kuburkan. 

Dalam suatu perspektif yang dikemukakan oleh Puang Mina (67 

Tahun) menerangkan bahwa: 

“nak itu dulu kalau sejarahnya semua itu yang di kuburkan di 

tebing di kuburan batu itu, mereka semua pahlawan dan 

kebanyak dulu itu adalah raja, itu mereka dikuburkan sebagai 

bentuk penghargaan, makanya dikuburkan di paling atas itu 

begitu nak” (Wawancara, 26 Februari 2021) 

 

Pendapat yang tidak jauh berbeda yang dipaparkan oleh Sanusi (45 

Tahun) bahwa di tebing mandu gua tontonan adalah para makam pahlawan 

yang berjuang pada saat perang, mereka berasal dari Bambapuang yang 
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sekarang mereka sudah menetap di Toraja. Bahkan dalam suatu pandangan 

juga digambarkan oleh Adil (41 Tahun) bahwa kalau berbicara tentang 

kuburan batu pasti ini ada kaitannya dengan yang ada di Toraja sekarang 

karena yang di Enrekang ini adalah nenek moyang orang Toraja, katanta dulu 

orang tua terdahulu seperti itu. Ini sejalan dengan apa yang di terangkan oleh 

Aling (57 Tahun) dengan suatu argumen yaitu kaitan antara kebudayaan 

Toraja dengan Enrekang yaitu kuburan batu, dimana pada waktu itu kuburang 

batu yang terletak di Enrekang sekarang yang sekarang menjadi ikon untuk 

para peneliti arkeologi adalah itu merupakan nenek moyang orang Toraja 

yang dimana nenek moyang mereka yang paling tinggi itu adalah bersala dari 

keluarga bansawan ataupun para raja-raja terdahulu. Kemudian pendapat 

Amma Bau (52 Tahun) bahwa banyak itu peneliti kesana untuk mempertagas 

bahwa kuburan batu yang ada di Enrekang sekarang ini yang berada di atas 

gua itu adalah orang Toraja terdahulu.  

Hal ini juga sepertu yang didalilkan oleh Alang (57 Tahun) bahwa: 

“kuburan batu itu adalah nenek moyang orang Toraja karena 

dulu itu ada peperangan dan itu yang di kuburkan disana 

adalah satu bentuk penghargaan ataupun penghormatan” 

(Wawancara, 24 Februari 2021) 

 

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu 

kebudayaan Enrekang dan Toraja yang mempunyai intekorelasi yang sangat 

kuat adalah kuburan batu, hal ini sangat diperkuat dengan banyaknya kuburan 

tua batu yang terletak di atas bukit dan ini sama dengan yang sekarang yang 

berada di Toraja. 
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2. Eksistensi Hubungan Interelasi Biografi tentang Kebudayaan 

Enrekang dan Toraja 

Manusia dan budaya tidak dapat dipisahkan dan keberadaannya 

membentuk kehidupan. Manusia menyatu bersama sebagai unit sosial-budaya 

dan membentuk masyarakat. Tidak ada manusia tanpa budaya, tidak ada 

budaya tanpa manusia; semuanya saling berhubungan. Kita diberkati dengan 

kehidupan yang baik, dan kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai universal 

ini dan hidup berdampingan meskipun ada perbedaan. Namun, ketika 

keseimbangan terganggu oleh perubahan lingkungan, populasi, teknologi, dan 

perubahan sistemik lainnya, perubahan yang terjadi sebagai penyesuaian 

berikutnya dimanifestasikan melalui sistem budaya. 

Ada budaya yang saling berhubungan sangat kuat di masyarakat 

Enlekan dan Toraja, yang sekarang mulai terlepas dan ditinggalkan oleh 

sebagian orang karena perkembangan teknologi yang pesat. serta masyarakat 

sudah mulai mempunyai suatu pemikiran yang rasional, hal ini seperti yang 

telah peneliti lihat maupun dengar dilapangan (Observasi, 22 Februari 2021) 

Dalam memperdalam apa yang telah peneliti temukan dilapangan 

terkait observasi, pada interelasi kebudayaan Enrekang dan Toraja, yang 

dimana masyarakat Enrekang telah meninggalkan suatu kebudayaan yang 

pernah ada dalam suatu sejarah masyarakat Enrekang itu sendiri seperti 

kebudayaan dalam percaya akan kekuatan roh (animisme) serta kuburan batu, 

hal ini tentu saja mampu dipertegas oleh Ismail (52 Tahun) bahwa: 

“kalau sekarang itu nak, jarang maki lihat yang percaya sama 

hantu-hantu atau sepertu mahkluk gaib dek, duluji itu karena 
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belum ada agama, tapi semenjak masuk agama Islam semua 

kami telah tinggalkan yang begituan” (Wawancara, 24 

Februari 2021) 

 

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Tulla (62 Tahun) dengan 

suatu keterangan bahwa kalau masyarakat Enrekang sanagt berbeda dengan 

yang dulu, kalau di zamannya itu sebelum mask Islam disini percaya akan 

begituan. Sementara itu, dalam perspektif Puang Ati (68 Tahun) bahwa 

semenjak Muhammadiyah masuk di Kabupaten Enrekang, masyarakat sudah 

meninggalkan kepercayaan animisme dan mulai senantiasa belajar agama 

Islam dengan baik dan benar. Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang 

telah di ucapkan oleh Minahasan (34 Tahun) bahwa untuk sekarang dek, 

zaman sudah berkembang dan otomatis masyarakat sudah mulai rasioanal 

dama berpikir dan tidak seperti yang terdahulu. Sementara itu, Risman (45 

Tahun) juga menerangkan bahwa: 

“sekarang sudah tidak mi yang begitu yang kulihat dek, rata-

rata disini beragama Islam dan pastinya tidak seperti dulumi 

lagi yang percaya sama roh” (Wawancara, 27 Februari 2021) 

 

Kebudayaan yang terdapat dalam suatu masyarakat Enrekang yang 

sudah tidak lestarikan lagi yaitu kuburan batu, hal ini seperti yang peneliti 

lihat dilapangan dan kemudian mampu diperkuat oleh Husain (56 Tahun) 

bahwa setelah semua masyarkat di Kabupaten Enrekang telah memeluk 

agama Islam, maka semua yang pernah dilakukan seperti kebudayaan dalam 

kuburan batu sudah tidak pernah terlihat lagi di Enrekang. Adapun dalam 

pandangan Baso (56 Tahun) juga menambahkan bahwa sudah tidak ada lagi 
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masyarakat yabg melakukan seperti yang dulu-dulu, kjalau sekarang kita lihat 

itu, sebagai bentuk estetika dan peninggalan nenek moyang. 

Terdapat pula kebudayaan yang masih tetap dipertahankan oleh 

masyarakat Enrekang seperti bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi 

dalam sehari-hari yang hampir sama persis dengan bahasa yang digunakan 

oleh masyarakat Toraja dan mampu dipertegas oleh Muliadi (47 Tahun) 

bahwa bahasa sehari-hari yang kami gunakan memang sama persis dengan 

bahasa masyarakat Toraja, karena bila berlandaskan pada sejarah waktu lalu, 

nenek moyang masyarakat Toraja adalah orang yang bertempat tinggal di 

Bambapuang dan mungkin dulu ada yang yang balik ke Toraja da nada pula 

yang masih menetap di Enrekang, jadi lama-lama itu pasti dapat menikah 

dengan masyarakat Enrekang. 

Sementara itu, masyarakat Toraja masih eksis dalam 

mempertahankan kebudayaan mereka dan tetap memelihara kebudayaan yang 

telah di tinggalkan nenek moyang mereka dan hal ini mampu dipertegas oleh 

Desy Nathalia (53 Tahun) bahwa: 

“kalau dissini dek, masyarakat selalu menjunjung tinggi 

peningalan nenek moyang kami, hal itu masih tetap 

dipertahankan misalkan kuburan  batu dek dan bahasa pastinya 

serta ada juga yang masih percaya akan roh” (Wawancara, 24 

Februari 2021)  

 

Pendapat senada juga dikemukakan oleh John (42 Tahun) bahwa 

kalau ada yang meninggal itu, kami mellaukan suatu kebudayaan yang 

terdahulu, hal ini karena kami percaya ada pelepasa roh. Pendapat yang tidak 

jauh berbeda pula di paparkan oleh Amelia (32 Tahun) bahwa ada di keluarga 
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saya masih tetap percaya akan roh dan kalau ada yang meninggal masih tetap 

kayak dulu-dulu dan bahasa pastinya sebagai identitas kami. 

 

 

 

B. Pembahasan 

1. Interelasi Biografi tentang Kebudayaan Enrekang dan Toraja 

Budaya adalah ciptaan, cita rasa dan individualitas manusia. 

Kebudayaan memiliki arti yang sangat luas: merupakan perwujudan dan 

pengejawantahan pikiran, perasaan, watak, dan rasa ingin tahu manusia, 

dengan segala daya dan upayanya, yang bermanfaat atau berguna dalam 

kehidupan seseorang dan kehidupan orang lain atau banyak orang lain. 

Kebudayaan sebagai ekspresi kreativitas dalam berbagai aspek kehidupan 

manusia, terdiri dari pola dan keanekaragaman. Bahkan budaya sangat 

dipengaruhi oleh sejarah, adat istiadat masa lalu, dan proses belajar manusia. 

Beragam budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dijaga dan 

dilestarikan dari generasi ke generasi, yang merupakan modal dan landasan 

bagi pengembangan dan penyebaran budaya. Kebudayaan adalah milik 

manusia, karena hanya manusia yang memiliki kebudayaan sebagai 

manifestasi dari proses kreatif dan produktif untuk melaksanakan dan 

mengembangkan otoritas kekhalifahan di muka bumi (Koentjaraningrat, 

2000). 
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Menurut Soerjono Soekanto (1999), salah satu faktor yang 

mempengaruhi jalannya proses perubahan adalah karena adanya kontak 

dengan kebudayaan lain, menjelaskan bahwa salah satu proses yang berkaitan 

dengan hal tersebut adalah difusi, dan difusi adalah proses penyebaran unsur-

unsur kebudayaan dari seorang individu kepada individu lainnya. dari suatu 

masyarakat ke masyarakat lain dan terlebih banyak masyarakat yang 

mempertahankan budaya tersebut yang diwariskan oleh nenek moyang 

mereka seperti di Kabupaten Enrekang dan Toraja yang memiliki suatu 

interelasi kebudayaan yang sangat kuat seperti bahasa, kepercayaan akan roh 

(animisme) serta kuburan batu. 

Pertama, interelasi suatu kebudayaan antara masyarakat Enrekang 

dan Toraja berdasarkan suatu perspektif sejarah bahwa memiki suatu 

hubungan yang sangat kuat, yang dimana dahulu pada penyebaran agama 

Islam di Toraja pada waktu itu mengalami konflik sehingga menimbulkan 

peperangan di Bambapuang, sehingga masyarakat Toraja mengalami 

akulturasi budaya dengan masyarakat Enrekang dari segi bahasa. Hal tersebut 

dapat pula dibuktikan dari matriks berikut ini.  
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Gambar 5.1 Matriks Subfamily Kelompok Bahasa  

Seperti yang terlihat dari matriks di atas, Duri memiliki keseragaman 

karena tidak ada perbedaan yang signifikan antara empat dialek, yaitu 

Baloko, Bilajin, Chakke dan Balaka (Valkama 1990: 75). Kemiripan leksikal 

dengan Toraja rata-rata 77,8 persen, dibandingkan dengan hanya 75,7 persen 

dengan Enlekan Patinjo, menunjukkan bahwa Duri cenderung lebih dekat 

dengan kelompok bahasa Toraja. Lebih jauh lagi, Mills (1975: 109) 

mengidentifikasi Masserempulu sebagai bahasa peralihan antara Toraja-

Sakdan dan Bugis. 

Kedua, budaya Enrekan dan Toraja memiliki keterkaitan yang kuat 

dengan kepercayaan roh (animisme). Orang Enrekan percaya bahwa, selain 

semua roh, ada roh-roh lain yang lebih kuat dan lebih kuat dari manusia, yang 

mereka sembah dengan melakukan ritual yang melibatkan persembahan 

untuk menghindari mereka. Ritual-ritual ini dilakukan untuk melindungi diri 

dari roh-roh jahat. Hal ini karena mereka percaya bahwa roh leluhur akan 
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memberikan kata-kata ramalan kepada orang-orang yang selalu mereka 

konsultasikan di saat-saat sulit. Di sisi lain, orang Toraja percaya bahwa roh 

leluhur adalah penjaga dan pelindung adat istiadat, dan restu mereka sangat 

diharapkan, karena tanpa restu mereka, bencana akan menimpa kehidupan 

mereka. 

Menghubungkan dua teori tentang perkembangan kepercayaan 

manusia, teori pertama mengatakan bahwa kepercayaan manusia pada 

awalnya sangat sederhana dan tanpa hiasan, dan bergerak menuju 

kepercayaan yang lebih maju seiring dengan kemajuan peradaban. Teori ini, 

yang dipelopori oleh E.B. Tyler, mirip dengan teori evolusi Darwin dan 

menyatakan bahwa perkembangan alam dan masyarakat bergerak dari yang 

lebih rendah ke yang lebih tinggi dan lebih sempurna Teori kedua 

menyatakan bahwa alam pada awalnya diciptakan secara utuh dan sempurna, 

tetapi pada akhirnya berkarat dan akhirnya runtuh Hal ini disebut sebagai 

degradasi. Kepercayaan pada animisme didasarkan pada dua asumsi utama: a. 

bahwa roh adalah elemen kecil yang berasal dari semua organisme hidup dan 

dapat terus hidup setelah tubuh mati; b. bahwa organisme kecil yang 

menghasilkan dirinya sendiri, seperti peri dan ranjau darat, dianggap kuat.  

Ketiga, interelasi biografi kebudayaan Enrekang dan Toraja adalah 

kuburan tua. Goa Tebing Mandu Tontonan yang berlokasi di Enrekang 

merupakan berasal dari nenek moyang Toraja pada awalnya adalah dari 

daerah Bambapuang. Setelah perang Toporindo selesai, perbatasan daerah 

Toraja bergeser ke Salubarani. Dalam tempat pemakaman di tebing Tontonan 
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jelas kalau itu leluhur orang Toraja. Sementara itu, dalam Orang Toraja 

umumnya dikenal karena menghargai adat istiadat yang diwarisi dari nenek 

moyang mereka. Meskipun masyarakat Tana Toraja umumnya telah 

berpindah ke agama Islam, Kristen dan Katolik, masyarakat Toraja saat ini 

masih sangat kuat mempertahankan lembaga dan tradisi leluhur yang berasal 

dari ajaran Aluk Todolo. 

Aluk Todolo atau Alkuta adalah kepercayaan leluhur yang sudah ada 

sebelum datangnya Islam dan Kristen. Istilah Aluk Todolo mulai digunakan 

setelah agama-agama lain masuk ke Toraja untuk membedakan antara 

kepercayaan asli dan kepercayaan yang datang kemudian. Kepercayaan ini 

membentuk dasar bagi berbagai ritual tradisional dan cerita rakyat masyarakat 

Toraja. Salah satu tradisi yang masih bertahan hingga sekarang adalah 

'penguburan batu mayat'. Salah satu situs pemakaman batu yang paling 

terkenal, 'Londa', di Lembang Tadongkhong, Kecamatan Kesu, adalah tempat 

pemakaman batu atau tempat penyimpanan mayat yang diperuntukkan bagi 

nenek moyang orang Toraja dan keturunannya. 

Orang Toraja menempatkan tubuh setinggi mungkin. Semakin tinggi 

pangkat almarhum, semakin tinggi elon ditempatkan. Di sisi lain, mereka 

percaya bahwa almarhum masih bisa mempertahankan harta bendanya. 

Semakin tinggi elon yang ditumpuk, semakin cepat perjalanan jiwa ke 

tujuannya. Bentuk kepercayaan ini ditinggalkan oleh nenek moyang Toraja. 

Di masa lalu, masyarakat adat Toraja menyimpan mayat-mayat di 

rumah tongkonan mereka. Jangka waktu penyimpanan jenazah hingga 36 
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malam di rumah-rumah bangsawan. Untuk kelompok lain, kurang dari itu 

atau upacaranya sangat singkat sehingga jenazah tidak disimpan sama sekali. 

Akhirnya, menjadi tradisi orang Toraja untuk menyimpan mayat atau 

menguburnya di bebatuan. 

2. Eksistensi Hubungan Interelasi Biografi tentang Kebudayaan 

Enrekang dan Toraja 

Kenyataan bahwa budaya tetap ada di masyarakat Enlekan dan 

Toraja membuktikan bahwa keberadaan budaya sangat diperlukan oleh 

masyarakat. baik itu masyarakat Enrekang mapun masyarakat Toraja karena 

kehadirannya dibutuhkan dan dijunjung tinggi. Walaupun ada juga yang telah 

di tinggalkan, hal tersebut terlihat dalam masyarakat Enrekang seperti 

kepercayaan akan roh dan kuburan batu. Alasannya karena masyarakat 

Enrekang sudah mulai bersikap rasioanal Dan seperti halnya ilmu 

pengetahuan yang berkembang baik dalam pengetahuan umum maupun 

pengetahuan agama, demikian juga perkembangan zaman, karena dapat 

mempengaruhi masyarakat untuk melanjutkan perubahan pemikiran ke arah 

yang lebih modern. Islam, khususnya, telah didukung oleh masuk dan 

berkembangnya komunitas-komunitas keagamaan yang mulai mencari 

pengetahuan tentang ajaran Islam dan kemudian memberikan pengetahuan 

yang lebih rinci tentang Islam, sehingga masyarakat Enlekan lebih mudah 

menerima ajaran Islam yang baru. Studi agama (muhammadiyya), di sisi lain, 

tidak terkait dengan budaya ini. Yang masih tersisa dalam masyarakat 
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Enlekan dan Toraja adalah bahasa yang digunakan sehari-hari untuk 

berkomunikasi. 

Yang juga tersisa dalam budaya Toraja hingga hari ini adalah 

animisme dan kuburan batu. Masyarakat Toraja percaya bahwa kuburan batu 

dan penguburan mayat di batu tetap ada sampai hari ini karena memiliki arti 

khusus bagi masyarakat Toraja. Alasan pertama adalah bahwa nenek moyang 

mereka yang hidup di Zaman Batu menggunakan gua sebagai kuburan, 

melanjutkan apa yang mereka lakukan saat itu. 

Dan alasan kedua adalah bahwa nenek moyang mereka telah 

memikirkan masa depan di mana manusia akan terus berkembang. Jadi orang 

Toraja yang tinggal di pegunungan tidak menggunakan tanah sebagai tempat 

pemakaman karena dapat digunakan sebagai lahan pertanian, alasan ketiga 

adalah lebih mudah bagi keluarga untuk mengunjungi kuburan karena mereka 

dapat melihat kondisi peti mati (Futamura). Jika peti rusak, keluarga akan 

menggantinya dengan yang baru. 

Alfred berpendapat bahwa perilaku manusia menjadi hubungan 

sosial ketika orang memberikan tindakan mereka makna atau signifikansi 

tertentu dan orang lain memahami tindakan mereka sebagai sesuatu yang 

bermakna. Fenomenologi mengasumsikan bahwa orang secara aktif 

menafsirkan pengalaman mereka dan mencoba memahami dunia melalui 

pengalaman pribadi mereka. 

Di sisi lain, penguburan mayat di batu Rhondda memainkan peran 

ekonomi yang penting bagi masyarakat yang tinggal di sana. Misalnya, 
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mereka merasa bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. 

Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti 

mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarga mereka. Seperti yang 

Anda ketahui, Ronda bukan hanya tempat di mana mayat-mayat 

dimakamkan, tetapi juga tujuan wisata yang dikunjungi oleh orang-orang dari 

dalam dan luar negeri. Orang-orang di sana dapat menghasilkan pendapatan 

dari sudut pandang ekonomi. 

Masyarakat di Ronda memiliki tradisi menguburkan mayat di batu, 

di mana aturan hukum berlaku, tetapi hukumnya tidak tertulis, karena 

termasuk hukum adat yang telah digunakan di masyarakat untuk waktu yang 

lama. Misalnya, hanya satu keluarga atau 'trenke' yang dimakamkan di ronda. 

Hukum adat yang berlaku untuk penguburan mayat adalah penempatan peti 

mati (Erong). Ada aturan tentang posisi peti mati, tidak hanya untuk 

menempatkannya, tetapi juga untuk membaginya sesuai dengan status 

keluarga, dengan kaum bangsawan di bagian atas dan orang biasa di bawah 

tengah. 

Penelitian juga mengungkapkan bahwa penguburan sarkofagus 

jenazah pada masyarakat Toraja memiliki nilai-nilai moral yang telah lama 

diajarkan oleh nenek moyang orang Toraja dan telah berlanjut dari generasi 

ke generasi. Salah satunya adalah bahwa dalam menguburkan anggota 

keluarga yang meninggal, musyawarah secara alamiah terlebih dahulu 

diadakan di lokasi penguburan untuk menghindari perselisihan di antara 

anggota keluarga itu sendiri. Nilai moral yang ada dalam penguburan batu 
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mayat adalah sikap menghormati dan memuliakan almarhum. Persembahan 

seperti rokok, uang, makanan, minuman dan makanan favorit mereka sendiri 

diberikan. 

Selain itu, adat Toraja yang mengubur atau mengubur orang mati di 

dalam batu telah lama ada dan masih dipraktikkan. Hal ini karena budaya 

Toraja dikenal sangat kaya dan tidak bisa dihilangkan. Praktik ini erat 

kaitannya dengan adat istiadat dan harus terus dibudidayakan dari generasi ke 

generasi. 

Karena adanya tradisi, peninggalan sejarah nenek moyang Toraja 

yang berasal dari masa itu dapat dilihat untuk menunjukkan sejarah 

kehidupan masyarakat sebelum mereka. Demikian pula, tradisi mengubur 

mayat di batu menceritakan sejarah peradaban manusia dari nenek moyang 

Toraja. Dengan melihat artefak-artefak bersejarah nenek moyang Toraja. 

moyang mereka, khususnya kuburan batu atau pemakaman mayat dalam batu 

yang ada di Londa yang sudah berumur ratusan tahun. 

Orang Toraja memiliki kebiasaan dan tradisi mengubur mayat di dalam batu. 

Budaya dan tradisi masyarakat Toraja berasal dari kepercayaan Ark Todoro. 

Masyarakat Toraja telah menjaga budaya mereka tetap hidup sambil memeluk 

agama lain, seperti Islam, Kristen dan Katolik. Meskipun kepercayaan Alc Todoro 

di Toraja sudah mulai menurun, namun budaya mereka masih dipertahankan. 

Mereka percaya bahwa adat istiadat dan tradisi yang mereka lakukan hanya untuk 

mempertahankan budaya mereka dan tidak bertentangan dengan agama yang 

mereka anut.. 
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“BAB VI” 

“SIMPULAN DAN SARAN” 

 

 

 

 

A. “Simpulan” 

Kesimpulan dari penelitian tentang keterkaitan budaya antara 

Enrekan dan Toraja adalah bahwa ada keterkaitan yang sangat kuat, bahwa 

keterkaitan ini dihasilkan oleh perang, dan bahwa ada hubungan yang kuat 

antara budaya Enrekan dan Toraja dalam hal 1. bahasa yang digunakan dalam 

komunikasi sehari-hari, 2. hubungan antara Toraja dan Enrekan, 3. hubungan 

antara Toraja dan Enrekan, 4. hubungan antara Toraja dan Enrekan, 5. 

hubungan antara Toraja dan Enrekan, 6. hubungan antara Toraja dan 

Enrekang, 7. hubungan antara Toraja dan Enrekan, 8. hubungan antara Toraja 

dan Enrekang. keterkaitan budaya, menjadi., 2. Kepercayaan akan terhadap 

roh (animisme) yang dianggap dapat memberikan segala apa yang diminta 

seperti keselamatan dan kesehatan, 3. Kuburan batu, hal tersebut dapat dilihat 

dari tebing yang ada di Enrekang maupun Toraja yang merupakan nenek 

moyang mereka. 

Sementara itu, Eksistensi Hubungan Interelasi Biografi tentang 

Kebudayaan Enrekang dan Toraja adalah dalam masyarakat Enrekang, 

kebudayaan yang mereka sudah tinggalkan seperti kepercayaan akan roh dan 

kuburan batu, hal tersebut karena masyarakat sudah berpikir rasional serta 

dengan perkembangan zaman semua itu telah mereka tinggalkan dan terdapat 

bahwa semua masyarakat telah memeluk agama Islam. Adapun kebudayaan 
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bagi masyarakat Enrekang yang masih eksis hingga saat ini adalah bahasa 

yang mereka gunakan sehari-hari. Sedangkan pada masyarakat Toraja masih 

tetap mempertahankan kebudayaan mereka seperti bahasa, animisme dan 

kuburan batu sebagai bentuk penghargaan mereka terhadap para leluhur. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil-hasil studi yang disajikan dalam bab sebelumnya, 

dapat dikemukakan saran-saran berikut ini.: 

1. Setiap masyarakat pasti memiliki tradisi khas yang dilembagakan dalam 

ritual kehidupan sehari-hari. Ciri ini telah menjadi identitas yang harus 

dihormati sebagai bentuk perjuangan rasionalitas para penganutnya..  

2. Masyarakat Enlekan dan Toraja yang beragama Islam harus berhati-hati 

dalam menjalankan budaya ini. Bentuk perhatian dapat dilakukan dengan 

meluruskan niat yang diarahkan hanya kepada Allah. Hal ini karena niat 

merupakan modal yang sangat penting dalam melakukan suatu 

perbuatan.. 

3. Para peneliti masa depan diharapkan untuk mempertimbangkan dan 

mengembangkan penelitian mereka secara lebih mendalam dengan 

menggunakan berbagai metodologi. 
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Lampiran I 

 

Pedoman Observasi 

Rumusan Masalah Hasil Observasi 

Bagaimana interelasi biografi 

tentang kebudayaan Kota 

Enrekang dan Toraja 

Bahasa 

Bahasa Duri yang digunakan di 

Kecamatan Alla. Kabupaten Enrekang, 

berbatas langsung dengan bahasa 

Toraja dialek Gandangbatu yang 

digunakan di Kecamatan Mengkendek, 

Kabupaten Tana Toraja. Kontak dan 

tingkat mobilitas penduduk di kedua 

wilayah itu cukup tinggi terutama di 

dua desa yang terdapat di Kecamatan 

Mengkendek bagian selatan seperti 

Desa Gandangbatu dan Desa Uluway 

(Sande 1980:3). Pada daerah yang 

relatif kecil seperti Kecamatan Alla dan 

Kecamatan Mengkendek ini dapat 

diduga terjadi sentuh bahasa di antara 

bahasa Duri dan bahasa Toraja dialek 

Gandangbatu. "Persaingan", 

"pertikaian", atau "saling melengkapi" 

antar bahasa menampilkan daerah-pakai 

suatu bahasa yang meliputi daerah-inti 

bahasa itu dan juga daerah-pengaruh 

bahasa itu terhadap daerah-pakai bahasa 

lain (Lauder 1990:6). Oleh karena itu, 

berdasarkan hasil observasi yang telah 

dilakukan oleh peneliti dengan melihat 
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dari situasi geografi kedua kecamatan 

ini adalah tempat jalan poros Makassar-

Tana Toraja melintas sehingga 

beberapa desa di Kecamatan 

Mengkendek terdapat kantong-kantong 

penutur bahasa Duri, dan sebaliknya di 

wilayah Kecamatan Alla terdapat 

kantong-kantong penutur bahasa Toraja 

(Observasi, 22 Februari 2021) 

 

Animisme 

Rangkaian ritual yang dilaksanakan 

masyarakat Kabupaten Enrekang 

merupakan suatu agenda sakral, 

masyarakat setempat menyebutnya 

dengan istilah mappeong sunga. 

Pada ritual tersebut dihidangkan 

sesaji berupa ayam hitam (dondenk 

lotong), telur (tallo) dan ballo pahit 

(tuak pai). Ritual ini dilaksanakan 

masyarakat Kabupaten Enrekang 

sebagai simbol simbol religi, 

penghormatan kepada leluhur yang 

dilaksanakan pada saat musim 

kemarau melanda yang 

menyebabkan kesulitan 

mendapatkan air maka mayarakat 

melakukan suatu ritual untuk 

meminta air yang ada di gunung 

Bambapuang kepada penjaga 

gununug Bambapuang. Hal ini 
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selaras dengan apa yang masih 

dipertahan kan saat ini oleh 

masyarakat Toraja yang biasa 

disebut Aluk Todolo yang 

mempunyai suatu arti bahwa 

mempercayai bahwa roh nenek 

moyang adalah penjaga serta 

pelindung adat, doa restu mereka 

sangat diharapkan karena tanpa 

restu mereka maka hidup akan 

ditimpa musibah serta bencana lain 

yang menimpa masyarakat 

(Observasi, 22 Februari 2021) 

 

Kuburan Batu 

Salah satu daerah yang masih 

mempertahankan kebudayaannya 

saat ini adalah Toraja dan Enrekang. 

Sebuah daerah yang menjunjung 

tinggi nama baik orang yang sudah 

meninggal serta menutup rapat-

rapat obrolan perihal keburukannya. 

Sehingga hal-hal positif lebih 

mengemuka, sedangkan hal-hal 

negatif tersimpan sebagai pelajaran 

atau hikmah. Setiap suku bangsa di 

dunia dengan adat dan 

kepercayaannya memiliki cara 

berbeda dalam menghormati dan 

menguburkan kerabat yang sudah 

meninggal. Sudah bukan rahasia 
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bahwa cara masyarakat Toraja dan 

Enrekang (khususnya kaum 

bangsawan) dalam menguburkan 

kerabatnya adalah salah satu yang 

paling unik di dunia. Serangkaian 

upacara pemakaman adat yang 

mahal dan makam gua pada tebing-

tebing yang tinggi dapat di temui di 

Toraja dan Enrekang (Observasi, 22 

Februari 2021) 

Bagaiman Eksistensi interelasi 

biografi tentang kebudayaan 

Kota Enrekang dan Toraja 

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. Namun jika 

keseimbangan tersebut terganggu 

oleh perubahan lingkungan, 

populasi, teknologi atau perubahan 

sistem lainnya, maka perubahan 

yang terjadi sebagai penyesuaian 
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selanjutnya akan muncul melalui 

sistem budaya tersebut. 

Keberadaan kebudayaan didalam 

masyarakat Enrekang dan Toraja 

yang memliki suatu interelasi yang 

sangat kuat, kini mulai tergeser dan 

ditinggalkan oleh sebagian 

masyarakatnya dikarenakan 

perkembangan teknologi yang 

sangat pesat serta masyarakat sudah 

mulai mempunyai suatu pemikiran 

yang rasional, hal ini seperti yang 

telah peneliti lihat maupun dengar 

dilapangan (Observasi, 22 Februari 

2021) 
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Lampiran II 

 

Pedoman Wawancara 

Rumusan Masalah Hasil Wawancara 

Bagaimana interelasi biografi 

tentang kebudayaan Kota 

Enrekang dan Toraja 

Bahasa 

Suharling (47 Tahun)  

“dulu itu toh nak, ehh bicara 

sejarahnyaki toh, pastinya ada 

kaitan antara bahasata di Enrekang 

ini dengan bahasa Toraja, karena 

kalau bicara Enrekangki, 

nyambungji itu dengan Toraja dan 

hampir sama” (Wawancara, 24 

Februari 2021) 

Munarwarman (53 Tahun)  

bahwa sebelumnya itu, dengan 

melihat sisi terdahulu nenek 

moyang kita, memiliki kesamaan 

kebudayaan dengan budaya yang di 

Toraja, misalkan saja dalam segi 

bahasa yang di gunakan sehari-hari 

seperti masyarakat yang berbatasan 

langsung dengan orang Toraja 

(Wawancara, 24 Februari 2021) 

Rabiah (57 Tahun)  

sejarah telah melukiskan bahwa 

orang Enrekang dan Toara dulu 

mempunyau suatu kebudayaan yang 

amat sangat persis, dan salah 

satunya yang tetap dipertahankan 
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adalah bahasa sebagai simbol utama 

bagi masyarakat Enrekang dan 

Toraja (Wawancara, 24 Februari 

2021) 

Eko (47 Tahun)  

bahwa dilihat dari sejarahnya antara 

bahasa yang digunakan itu sama 

dengan orang Enrekang, bahkan 

menurut sejarah dulu kami berasal 

dari sana (Wawancara, 24 Februari 

2021) 

Ridwan (32 Tahun)  

dengan mendengar apa yang telah 

disampaikan nenek kami, dulu 

orang Toraja sering ke Enrekang 

jadi bahasanya sudah hampir mirip 

(Wawancara, 24 Februari 2021) 

Nathalia (42 Tahun)  

“nenekku dulu sering cerita tentang 

kebudayaan di Toraja ini, kalau 

berbicara kaitan bahasa itu dari 

Enrekang dan Toraja memilki 

keterkaitan yang sangat erat” 

(Wawancara, 24 Februari 2021) 

Thomas (57 Tahun)  

bahwa yang harus diperhatikan itu 

dengan adanya suatu interelasi 

antara kebudayaan Toraja maupun 

Enrekang adalah bahasa. Bahasa 

diantara kami itu sangat tidak jauh 

berbeda, hal ini karena mungkin 
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hasil perkawinan dari nenek-nenek 

moyang terdahulu (Wawancara, 24 

Februari 2021) 

Zul (39 Tahun)  

bahwa salah satu buki nyata dengan 

adanya kaitan dalam suatu 

kebudayaan Toraja dan Enrekang 

adalah bahasa. Bahasa merupakan 

suatu identitas yang dimiliki oleh 

setiap daerah (Wawancara, 24 

Februari 2021).  

Bima (46 Tahun)  

bahwa bahasa yang hampir mirip 

atau terdapat suatu kesamaan 

diantara bahasa Enrekang dan 

Toraja yang ada pada perbatasan.  

Ali (63 Tahun)  

bahwa diperbatasan antara Toraja 

dan Enrekang mempunyai 

kemiripan bahasa, dimana hal 

tersebut dapat dilihat dari 

komunikasi mereka sehari-hari 

(Wawancara, 24 Februari 2021)  

Wibowo (49 Tahun)  

bahwa mungkin dari hasil 

perkawinan yang dulu atau juga 

karena dalam suatu masyarakat 

melakukan migrasi sehingga mereka 

tinggalmi disini (Wawancara, 24 

Februari 2021) 

Nurdin (43 Tahun)  
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“nenek kami dahulu itu orang 

enrekang yang tinggal di dekat 

gunung bambapuang tapi ke 

Torajami” (Wawancara, 25 Februari 

2021) 

 

Animisme 

Thalib (58 Tahun)  

“kalau berbicara kepercayaan 

dahulu itu, masyarakat disini 

percaya akan roh, karena di trauma 

dulu dek, belum pi mauk ajaran 

seperi agama Islam seperti sekarang 

ini” (Wawancara, 26 Februari 2021) 

Junaedi (48 Tahun)  

bahwa nenek moyang kami sering 

melakukan sesajian dulunya, dan 

hingga kini masih ada sebagian 

masyarakat yang tetap 

mempertahankan suatu tradisi 

tersebut (Wawancara, 26 Februari 

2021) 

Kurnia (41 Tahun)  

bahwa mungkin dulu ada kaitannya 

sama masyarakat daerah-daerah lain 

seperti Toraja karena sampai 

sekarang masih ada unsur percaya 

akan roh dengan kadang 

menyemblih hewan untuk di berikan 

kepada pohon misalnya 

(Wawancara, 26 Februari 2021) 
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Nurmiati (37 Tahun)  

bahwa salah satu interelasi 

kebudayaan antara masyarakat 

Enrekang dan Toraja yaitu 

mengenai suatu kepercayaan akan 

animism, ini terjadi karena antara 

masyarakat dan Toraja merupakan 

suatu kabupaten yang memiliki 

suatu ikatan dahulu (Wawancara, 26 

Februari 2021) 

Manto (51 Tahun)  

bahwa dahulu itu belum ada agama 

seperti sekarang ini, dan semua 

masyarakat percaya akan kekuatan-

kekuatan gaib dan itu juga 

merupakan salah satu yang mereka 

lakukan untuk terhindar dari 

bahaya, akan tetapi tahap 

pelaksanaanya dalam memberikan 

suatu kepercayaan kepada yang gaib 

itu berbeda-beda dan masing masing 

mempunyai suatu tujuan yang sama, 

seperti dalam masyarakat Toraja 

dan Enrekang (Wawancara, 26 

Februari 2021) 

Baeti (61 Tahun) 

bahwa saya masih dapat dulu itu, 

masyarakat selalu memberikan 

sesajian itu dibawah pohon sama 

seperti di Toraja juga, hal tersebut 

mempunyai suatu kaitan dnegan 
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terdahulu karena masyarakat disini 

dan Toraja memiliki suatu ikatan 

(Wawancara, 26 Februari 2021) 

Yayat (38 Tahun)  

Kalau ku lihat sekarang itu, masih 

ada masyarakat yang percaya 

animisme, sama juga di Enrekang, 

kalau kaitannya itu dulu pada waktu 

itu belum ada agama sehingga 

masyarakat itu toh percaya 

begituan, namanya juga dulu tapi 

masih tetap dilestarikan sampai 

sekarang, itu yang kulihat 

(Wawancara, 24 Februari 2021) 

Sitti Suri (61 Tahun)  

bahwa walaupun sudah banyak 

masyarakat yang mempunyai 

agama, baik agama Islam maupun 

agama Kristen, akan tetapi masih 

banyak yang percaya akan kekuatan 

roh (Wawancara, 24 Februari 2021) 

Martunis (45 Tahun)  

dengan suatu keterangan 

masyarakat Toraja masih sama 

dengan masyarakat lain, karena 

masih banyak yang percaya akan 

kekuatan gaib, kalau interalasinya 

dengan masyarakat Enrekang 

karena dulu masyarakat sering 

beraktifitas, mungkin itu 

(Wawancara, 24 Februari 2021) 



77 
 

 
 

Dominukus (59 Tahun)  

bahwa sejak dahulu ada suatu 

kepercayaan animisme dari setiap 

daerah, seperti halnya di Toraja 

maupun Enrekang dan daerah lain 

(Wawancara, 24 Februari 2021) 

 

Kuburan Batu 

Amma Bunga (64 Tahun)  

kuburan batu yang ada di Enrekang 

itu, saling terkait dengan yang di 

Toraja, karena dahulu itu nenek 

moyang orang Toraja itu tinggal di 

Bambapuang, tapi lama mi itu 

pindah mi ke Toraja” (Wawancara, 

26 Februari 2021) 

Daeng Marannu (63 Tahun)  

kuburan yang ada di tebing itu 

merupakan suatu kuburan para 

leluhur orang Toraja (Wawancara, 

26 Februari 2021).  

Parman (35 Tahun)  

bahwa kuburan batu yang sama 

persis yang ada di Toraja sekarang 

ini yang tetap masih dipertahankan 

akan kebudayaan mereka tersebut, 

dimana kuburan batu di Enrekang 

merupakan nenek moyang orang 

Toraja yang dari Bambapuang yang 

dimana pada waktu itu setelah 

terjadi perang Toporindo disana 
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mereka di kuburkan (Wawancara, 

26 Februari 2021) 

Puang Mina (67 Tahun)  

“nak itu dulu kalau sejarahnya 

semua itu yang di kuburkan di 

tebing di kuburan batu itu, mereka 

semua pahlawan dan kebanyak dulu 

itu adalah raja, itu mereka 

dikuburkan sebagai bentuk 

penghargaan, makanya dikuburkan 

di paling atas itu begitu nak” 

(Wawancara, 26 Februari 2021) 

Sanusi (45 Tahun)  

bahwa di tebing mandu gua 

tontonan adalah para makam 

pahlawan yang berjuang pada saat 

perang, mereka berasal dari 

Bambapuang yang sekarang mereka 

sudah menetap di Toraja 

(Wawancara, 26 Februari 2021).  

Adil (41 Tahun) bahwa kalau 

berbicara tentang kuburan batu pasti 

ini ada kaitannya dengan yang ada 

di Toraja sekarang karena yang di 

Enrekang ini adalah nenek moyang 

orang Toraja, katanta dulu orang tua 

terdahulu seperti itu (Wawancara, 

26 Februari 2021) 

Aling (57 Tahun)  

kaitan antara kebudayaan Toraja 

dengan Enrekang yaitu kuburan 
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batu, dimana pada waktu itu 

kuburang batu yang terletak di 

Enrekang sekarang yang sekarang 

menjadi ikon untuk para peneliti 

arkeologi adalah itu merupakan 

nenek moyang orang Toraja yang 

dimana nenek moyang mereka yang 

paling tinggi itu adalah bersala dari 

keluarga bansawan ataupun para 

raja-raja terdahulu (Wawancara, 26 

Februari 2021) 

Amma Bau (52 Tahun)  

bahwa banyak itu peneliti kesana 

untuk mempertagas bahwa kuburan 

batu yang ada di Enrekang sekarang 

ini yang berada di atas gua itu 

adalah orang Toraja terdahulu 

(Wawancara, 26 Februari 2021) 

Alang (57 Tahun)  

“kuburan batu itu adalah nenek 

moyang orang Toraja karena dulu 

itu ada peperangan dan itu yang di 

kuburkan disana adalah satu bentuk 

penghargaan ataupun 

penghormatan” (Wawancara, 24 

Februari 2021) 

Bagaiman Eksistensi interelasi 

biografi tentang kebudayaan 

Kota Enrekang dan Toraja 

Ismail (52 Tahun)  

“kalau sekarang itu nak, jarang maki 

lihat yang percaya sama hantu-hantu 

atau sepertu mahkluk gaib dek, 

duluji itu karena belum ada agama, 
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tapi semenjak masuk agama Islam 

semua kami telah tinggalkan yang 

begituan” (Wawancara, 24 Februari 

2021) 

Tulla (62 Tahun)  

bahwa kalau masyarakat Enrekang 

sanagt berbeda dengan yang dulu, 

kalau di zamannya itu sebelum 

mask Islam disini percaya akan 

begituan (Wawancara, 24 Februari 

2021) 

Puang Ati (68 Tahun)  

bahwa semenjak Muhammadiyah 

masuk di Kabupaten Enrekang, 

masyarakat sudah meninggalkan 

kepercayaan animisme dan mulai 

senantiasa belajar agama Islam 

dengan baik dan benar (Wawancara, 

24 Februari 2021) 

Minahasan (34 Tahun)  

bahwa untuk sekarang dek, zaman 

sudah berkembang dan otomatis 

masyarakat sudah mulai rasioanal 

dama berpikir dan tidak seperti yang 

terdahulu (Wawancara, 24 Februari 

2021) 

Risman (45 Tahun)  

“sekarang sudah tidak mi yang 

begitu yang kulihat dek, rata-rata 

disini beragama Islam dan pastinya 

tidak seperti dulumi lagi yang 
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percaya sama roh” (Wawancara, 27 

Februari 2021) 

Husain (56 Tahun)  

bahwa setelah semua masyarkat di 

Kabupaten Enrekang telah memeluk 

agama Islam, maka semua yang 

pernah dilakukan seperti 

kebudayaan dalam kuburan batu 

sudah tidak pernah terlihat lagi di 

Enrekang (Wawancara, 27 Februari 

2021) 

Baso (56 Tahun)  

bahwa sudah tidak ada lagi 

masyarakat yabg melakukan seperti 

yang dulu-dulu, kjalau sekarang kita 

lihat itu, sebagai bentuk estetika dan 

peninggalan nenek moyang 

(Wawancara, 27 Februari 2021) 

Muliadi (47 Tahun)  

bahwa bahasa sehari-hari yang kami 

gunakan memang sama persis 

dengan bahasa masyarakat Toraja, 

karena bila berlandaskan pada 

sejarah waktu lalu, nenek moyang 

masyarakat Toraja adalah orang 

yang bertempat tinggal di 

Bambapuang dan mungkin dulu ada  

yang balik ke Toraja da nada pula 

yang masih menetap di Enrekang, 

jadi lama-lama itu pasti dapat 

menikah dengan masyarakat 
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Enrekang (Wawancara, 27 Februari 

2021) 

Desy Nathalia (53 Tahun)  

“kalau dissini dek, masyarakat 

selalu menjunjung tinggi peningalan 

nenek moyang kami, hal itu masih 

tetap dipertahankan misalkan 

kuburan  batu dek dan bahasa 

pastinya serta ada juga yang masih 

percaya akan roh” (Wawancara, 24 

Februari 2021)  

John (42 Tahun)  

bahwa kalau ada yang meninggal 

itu, kami mellaukan suatu 

kebudayaan yang terdahulu, hal ini 

karena kami percaya ada pelepasa 

roh (Wawancara, 24 Februari 2021) 

Amelia (32 Tahun)  

bahwa ada di keluarga saya masih 

tetap percaya akan roh dan kalau 

ada yang meninggal masih tetap 

kayak dulu-dulu dan bahasa 

pastinya sebagai identitas kami 

(Wawancara, 24 Februari 2021) 
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