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ABSTRAK 

JUSWANTO, 2023 ''Rumah Adat Bugis Tolotang Kota Otting Kecematan Pitu 

Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan (Suatu Kajian 

Seni Rupa)''. Skripsi. Prodi pendidikan Seni Rupa. Fakulttas Keguruan dan 

IlmuPendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbim I Dr. Irfan, 

M.Ds dan Pembimbing II Irsan Kadir, S.Pd., M.Pd. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai  tradisi  pada bangunan 

tradisional  Komunitas bugis Tolotang Khusnya rumah adat  di Desa Otting  

Kecematan Pitu Riawa kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif. Metode 

pengambilan data dengan observasi langsung, wawancara mendalam, sketsa dan 

dokumentasi. Instrument penelitian ini adalah penelitian sendiri dan dibantu 

dengan instrument pendukung berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi . 

 Hasil penelitian menunjukkan bentuk makna serta makna ragam hias yang 

terkandung dalam rumah tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk menggali 

nilai-nilai tradisi leluhur yang termuat di dalam bangunan Tradisinal. Rumah 

adat bugis Tolotang memiliki kesamaan dengan rumah bugis umumnya yaitu 

berbentuk rumah  panggung terdiri dari tiga bagian merekapun menganalogikan 

seperti manusia terdiri dari kepala, badan, dan kaki. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

 Salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih sering 

disebut dengan Sidrap adalah Kabupaten Sidenreng Rappang. Pangkajene 

merupakan ibu kota dari kabupaten ini. Luas Kabupaten Sidenreng Rappang 

adalah 1.102,10 km2. 

Suku bugis yang menganut prinsip Islam merupakan penduduk asli 

wilayah ini. Ada komunitas yang menganut agama Hindu, juga dikenal sebagai 

Tolotang, selain ajaran Islam. Komunitas ini mendiami sejumlah wilayah Sidrap. 

Mereka dan masyarakat Bugis secara keseluruhan memiliki banyak kesamaan 

dalam kehidupan sehari-hari, kecuali perbedaan keyakinan. 

 Bangunan menyerupai rumah yang biasa digunakan oleh suatu suku 

disebut sebagai rumah adat. Rumah adat bugis Tolotang hanyalah salah satu dari 

sekian banyak yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Rumah adat tersebut 

terletak  di desa Otting Kecamatan Sidenreng Rappang (Sidrap). 

 Rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khas, digunakan untuk 

tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu . Rumah adat merupakan salah 

satu representasi kebudayaan yang paling tinggi dalam sebuah komunitas 

suku/masyarakat. Keberadaan rumah adat di Indonesia sangat beragam dan 

mempunyai arti yang dalam perspektif sejarah, warisan, dan kemajuan 

masyarakat  dalam sebuah peradaban. 
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 Rumah adat bugis Tolotang merupakan sebuah karya estetik yang 

memiliki bentuk sedemikian rupa sehingga dimanfaatkan oleh pemiliknya sebagai 

tempat tinggal. Rumah adat lebih dari sekedar struktur fungsional; selain itu juga 

memiliki filosofi yang tercermin dalam konstruksi dan dekorasi rumah. 

Menurut Budiharjo (1994 :57) 
 

Rumah adalah aktualisasi diri yang dalam bentuk kreativitas dan 

pemberian makna bagi kehidupan penghuninya, rumah bagi manusia 

akan menjadi tempat bertahan hidup dan tempat kembali setelah 

melakukan berbagai aktifitas di berbagai tempat sehingga pemilik rumah 

betah untuk tinggal tentunya akan membuat rumah yang menurut mereka 

nyaman dan aman serta tidak jauh dari karakter dari pemilik rumah. 

 

 Adapun Bentuk rumah bugis Tolotang memiliki kesamaan bentuk rumah 

pada umummya yaitu berbentuk rumah pangggung yang sering dijadikan sebagai 

tempat hunian dikalangan  suku bugis  

(Abidah 2016) (Oliver 1997b), (Ismail 2012) memaparkan bahwa Rumah 

Bugis berbentuk rumah panggung dimana terbagi atas tiga bagian secara 

vertikal dan horizontal selain itu terdapat tambahan disalah satu sisi 

bagian rumah utama yang disebut dengan tamping. secara vertikal terdiri 

dari atap, alebola dan wasaubola. Di bawah atap (penutup atap) terdapat 

ruang yang sangat penting bagi masyarakat bugis yaitu rakkeang atau 

ruang diatas plafond. Ruang ini dianggap sebagai ruang suci dimana 

masyarakatnya percaya bahwa ruang tersebut merupakan tempat para 

dewa, tempat menyimpan benda pusaka, tempat menyimpan hasil 

pertanian seperti padi, jagung dan kacang-kacangan. Alebola atau ruang 

dibawa plafond adalah ruang untuk beraktifitas sehari-hari. Wasaubola 

adalah ruang dibawa lantai dimana lantai rumah Bugis di naikkan sekitar 

180-200 centimeter (Waterson 1990). 

 Keterkaitan yang terjalin antara budaya dan arsitektur suatu suku atau 

bangsa, yang merupakan bentuk ekspresi yang terkait erat dengan kepribadian 

masyarakat. Faktor sosial dan budaya, serta lingkungan tempat mereka tumbuh 
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dan berkembang, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekspresi. Perbedaan 

ekspresi filosofis atau makna juga disebabkan oleh perbedaan budaya dan daerah. 

 Mereka yang menyadari pentingnya melestarikan nilai-nilai kehidupan 

yang telah dibangun dalam jangka waktu yang lama di masyarakat harus 

menyelidiki rumah adat bugis Tolotang untuk bukti nilai-nilai tersebut. Keadaan 

rumah dan desainnya tentunya memiliki pesan sebagai gambaran yang dapat 

dipersepsikan sebagai sebuah nilai. 

 Berdasarkan gambaran di atas, maka penulis berkeinginan untuk 

membuat sebuah karya yang berupaya menganalisis cara berpikir masyarakat 

Bugis Tolotang sebagai postulat dengan judul ''Rumah Adat Bugis Tolotang 

Kota Otting Kecematan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi 

Sulawesi Selatan (Suatu Kajian Seni Rupa)''. Nilai-nilai masyarakat Tolotang 

yang tercermin dalam cara hidup mereka diharapkan dapat dihadirkan dalam 

tulisan ini. Penulis akan kembali memahami falsafah hidup masyarakat dengan 

harapan generasi penerus. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang di atas, selanjutnya rumusan masalah yang akan 

diteliti  adalah : 

1. Bagaimanakah bentuk rumah adat Bugis Tolotang dan makna apa 

yang  terdapat pada bentuk tersebut? 

2. Bagaimanakah bentuk ragam hias yang terdapat pada rumah adat Bugis 

Tolotang dan makna yang terkandung dalam ragam hias tersebut  
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bentuk dan makna yang terdapat pada rumah adat 

Bugis Tolotang 

2. Untuk mengetahui ragam hias dan makna yang terdapat pada rumah 

adat  Bugis Tolotang 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

a. Untuk memperluas wawasan tentang salah satu daerah di Sidrap yaitu 

rumah adat bugis Tolotang, khususnya tentang komponen imajinatif, 

dll. Persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Pendidikan Seni 

Rupa untuk gelar Sarjana 

b.   Apresiasi masyarakat bugis Tolotang terhadap bentuk rumah adatnya 

dapat dipahami melalui kajian ini. 

c. Temuan penelitian ini memberikan peneliti setidaknya langkah awal 

untuk memahami budaya masyarakat bugis Tolotang. 

d. Peneliti menjelaskan kepada khalayak apa arti lambang bangunan rumah 

adat bugis Tolotang dibalik ragam hias tersebut. 

2. Bagi Mahasiswa 

a. Hasil temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber untuk 

mengkaji karya masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan rumah 

adat 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian 

yang lebih mendalam dan radikal tentang rumah adat tradisional 
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c. Dari hasil penelitian ini peneliti diharapkan memahami anekaragaman 

bentuk rumah adat di nusantara  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

A. Kajian Pustaka 

 Penulis akan memberikan beberapa uraian teoritis dalam kajian pustaka ini 

sebagai landasan atau pedoman dalam melakukan penelitian terkait masalah. 

Adapun gambaran hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Kajian Relevan 

a. Adam Gustiawan AS (2016) melakukan penelitian tentang rumah adat 

dengan judul “Kajian Bentuk Rumah Adat dan Ragam Hiassapo Kalupini 

di Kabupaten Enrekang”. Jenis penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif, khususnya penelitian deskriptif dan tipikal analitik. mungkin 

untuk belajar tentang bentuk rumah, dekorasi, dan karakteristik dari 

temuan penelitian ini. 

b. Penelitian serupa yaitu oleh Kisman ( 2014 ), Penerapan Elemen Estetis 

pada Bangunan Rumah Adat Bima di Nusa Tenggara Barat. Penelitian 

ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis non statistik 

atau analisis kualitatif. Memusatkan pada jenis dan fungsi ornamen 

yang terdapat pada rumah adat tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah 

mengetahui jenis dan fungsi ornamen atau tujuan dari penelitian 

tersebut. 

c. penelitian rumah adat dilakukan oleh Andi Abidah (2016) dengan judul 

„„Pengaruh Budaya terhadap Bentuk Rumah Masyarakat Bugis 
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Tolotang‟‟ Kecamatan Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang. 

Penelitian ini menggunakan metode literatur study dan survey. Literatur 

studi fokus pada bagaimana bentuk rumah bugis secara umum dan bugis 

tolotang secara khusus.Untuk metode survey yaitu melakukan observasi  

pada elemen rumah bugis Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang. 

Dari hasil penitian ini adalah mengetahui bentuk rumah adat bugis 

Tolotang 

2. Pengertian Kajian 

Kata “belajar” berasal dari kata “Kaji” yang artinya “yang mendapat 

Imbuh'an”. Yang dimaksud dengan “Studi” adalah temuan studi yang 

ditambahkan imbuhan “an”. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas adalah bahwa penelitian 

merupakan hasil penyelidikan terhadap sesuatu yang sedang dipelajari. 

3. Bentuk–bentuk Rumah Adat 

a. Pengertian Bentuk 

Menurut Situmorang (2008:34) 

Bentuk adalah sebuah istilah inklusif yang memiliki beberapa makna. Ia 

dapat merujuk pada penampilan eksternal yang dapat dikenali, seperti 

kursi atau tubuh yang mendudukinya.Ia juga bisa secara tidak langsung      

merujuk pada suatu kondisi khusus dimana sesuatu bertindak atau                                      

memanesfestasikan dirinya sendiri, misalnya ketika kita membicarakan 

tentang air di dalam bentuk es atau uap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Darsono dalam Meishar Ashari ( 2016 : 47 )                             

menjelaskan bahwa ada dua jenis bentuk. Jenis pertama adalah bentuk 

visual, atau “Visual Froms”, yang mengacu pada bentuk fisik sebenarnya 
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dari sebuah karya seni. Bentuk selanjutnya adalah bentuk khusus 

(Special Froms), yang tercipta ketika nilai fenomena bentuk fisik dan 

asumsi kesadaran emosional terkait secara timbal balik.                                                                                                                                                                                                                                       

b. Pengertian Rumah Adat 

Menurut Van Romondt dalam said ( 2004 : 47 ) 

Dalam menghadapi panas, dingin, hujan, dan angin, rumah berfungsi 

sebagai tempat berteduh manusia. Dahulu rumah memiliki arti sebagai 

tempat berlindung dari terik matahari dan serangan musuh manusia oleh 

binatang buas. Sekarang juga mengacu pada tempat untuk beristirahat, 

merawat individu, keluarga, dan bekerja. 

  Sedangkan adat sebagaimana dikemukakan Said (2004:25) mengacu pada 

“aturan hidup manusia yang disepakati oleh penduduk di suatu daerah untuk 

mengatur tingkah laku anggota masyarakat sebagai suatu kelompok sosial”. 

 Rumah adat adalah susunan, cara, cara pembangunan, bentuk, fungsi, dan 

hiasan suatu bangunan yang mempunyai ciri khas tersendiri, diwariskan secara 

turun-temurun, dan dapat digunakan oleh penduduk setempat untuk melakukan 

aktivitas kehidupan (Said, 2004:47). Menurut beberapa definisi yang berbeda, 

yang dimaksud dengan “bentuk rumah adat” adalah konstruksi bangunan secara 

keseluruhan, termasuk atap, badan, tiang, dan tangga, yang semuanya memiliki 

bentuk yang khas dan dihias dengan berbagai cara. 

c. Bentuk  Rumah Adat Sulawesi Selatan  

 Budaya nusantara memiliki keunikan masing-masing daerah. Salah satu 

karya yang dihasilkan dari keragaman tersebut adalah adat. Hal ini sering 

dipadukan dengan budaya Bugis-Makassar Makassar dalam budaya Bugis itu 
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sendiri (Matullada dalam Koentjaraningrat, 1999). Arsitektur Bugis Makassar 

yang Berasal dari pandangan ontologis tentang kehidupan dan bagaimana 

memahami alam semesta secara keseluruhan, seringkali digabungkan dengan 

rumah Makassar dan Bugis. 

 Masyarakat Bugis Makassar berfikir secara totalitas, maka secara vertikal 

rumah adat bugis terbagi atas tiga  

 

Gambar 2.1 Rumah dalam sebagai wujud refleksi manusia 

( sumber : Pallemui dalam Abidah, 2010 ) 

 Menurut Kurniati Rizka (2016:82) bahwa rumah tradisonal bugis, 

khusnya daerah Bone secara vertikal terbagi menjadi tiga, yaitu : 

1. Rakkeng yaitu bagian atas rumah di bawah atap yang digunakan untuk 

menyimpan beras, jagung, dan pusaka keluarga. Terkadang juga 

digunakan untuk menyembunyikan pengantin dan berdandan sendirian. 

2. Ale Bola / di antara lantai loteng terdapat ruangan khusus yang disebut 

watampola untuk tidur, makan, dan menerima tamu.  

3. Awaso, khususnya bagian bawah lantai panggung, tempat menyimpan 

alat-alat pertanian, atau bagian bawah rumah, yaitu antara lantai dan 

tanah.  
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Menurut Kurniati Rizka (2016:83) Secara horizontal, rumah tradisional 

bugis bone terbagi menjadi tiga bagian yaitu : 

1. Bagian depan Lontang Ri Saliweng digunakan untuk menerima tamu, 

menyediakan tempat tidur tamu (biasanya di ruangan tersendiri), 

mengadakan musyawarah, dan membaringkan jenazah sebelum 

dimakamkan. Ruangan ini biasanya terdapat dipan, kursi, dan perabot 

rumah tangga lainnya. di dalamnya agar orang-orang dari luar bisa saling 

berbicara disana. Guna memperindah ruangan dan membuat tamu betah, 

foto keluarga juga dipajang disana. Pemilik rumah harus menjaga 

kebersihan dan memperhatikan area ruang tamu, apalagi dapur, karena 

ruangan ini lebih banyak digunakan untuk kegiatan sosial. Dapur hanya 

dapat diakses oleh kerabat dekat karena merupakan rahasia kehidupan 

keluarga dan rumah tangga. 

2. Latte Ri Tengngah, atau ruang tamu, adalah tempat kepala keluarga tidur 

dan anak-anak yang lebih kecil makan. Jika seorang ibu harus melahirkan, 

dia juga harus melahirkan di sini. Ruangan ini digunakan untuk kegiatan 

keluarga. 

3. Latte Laleng atau Ri Sonrang Latte (ruang dalam) menunjukkan rasa aman 

anggota rumah tangga. Karena sifatnya, remaja dan orang dewasa yang 

lebih tua membutuhkan keamanan yang lebih besar. Jika dibandingkan 

dengan ruang tengah dan depan, ruang belakang adalah lebih aman dan 

lebih terlindungi dari penyusup. 
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Berikut ini beberapa  bentuk rumah adat sulawesi Selatan  

1. Rumah adat Ujung Pandang  

 

 

Gambar 2.2 : Rumah adat Ujung Pandang (Makassar) 

Sumber ( Juswanto. 10 Agustus 2022) 

2. Rumah adat Kajang (BuluKumba) 

 
 

Gambar 2.3: Rumah adat Kajang (Bulukumba) 

Sumber ( Juswanto. 10 Agustus 2022) 
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3. Rumah adat Maros  

 

   Gambar 2.4 : Rumah adat Maros 

Sumber ( Juswanto. 10 Agustus 2022) 

4. Rumah adat Soppeng  

 

Gambar 2.5 : rumah adat Soppeng  

Sumber ( Juswanto. 10 Agustus 2022) 
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5. Rumah adat Bone  

 

Gambar 2.6 rumah adat Bone  

                      Sumber ( Juswanto. 10 Agustus 2022) 

6. Rumah adat Palopo 

 

Gambar 2.7 rumah adat Palopo 

           Sumber ( Juswanto. 10 Agustus 2022) 

 

 

 



 

 

 

 

 

14 

 

7. Rumah adat Selayar  

 

Gambar 2.8 rumah adat Selayar  

Sumber ( Juswanto. 10 Agustus 2022) 

8. Rumah adat Toraja  

 

Gambar 2.9 rumah adat Toraja  

Sumber ( Juswanto. 10 Agustus 2022) 
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d. Bentuk  rumah adat Sulawesi Barat  

 Setiap daerah nusantara dikenal memiliki keunikan masing-masing. 

Hampir seluruh daerah yang ada di indonesia mempunyai rumah adat. Salah 

satunya rumah adat yang memiliki desain arsitektur yang unik yang  ada di 

Provensi Sulawesi barat. Berikut beberapa contoh bentuk rumah adat yang ada 

disulawesi barat :  

1. Rumah Adat Mamasa ( Banua ) 

Rumah tradisonal Sulawesi Barat dari masyarakat Toraja Mamasa bernama 

Banua. Ragam hias ukiran di rumah Banua juga turut memberi perbedaan nama 

atau jenis rumah ini. Banua Longkarring adalah rumah sederhana, Banua 

disussuka adalah rumah berukiran khusus, adapun Banua Bolong merujuk pada 

rumah yang berwarna hitam. Selain itu, ada Banua Sura’ yakni rumah dengan 

ukiran yang sangat banyak. 

Bentuk rumah Banua yang unik terkait erat dengan filosofi hidup Toraja 

Mamasa yang dekat dengan laut. Sekilas, bentuk rumah ini mirip perahu atau 

kapal. Karena berada di daerah pegunungan, arsitektur bangunan Banua hampir 

tanpa jendela dengan pintu yang kecil. Untuk pembagian ruanganya mirip 

denganTongkonan. 
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       Gambar 2.9 : Rumah Adat Mamasa (Banua), Sulawesi Barat 

     Sumber : (http://maupa.co/rumah-adat-banua-simbol-kehidupan) 

2. Rumah Adat Mamasa (Boyang )   

Suku Mandar Sulawesi Barat memiliki rumah adat bernama Boyang. 

Dalam hal ini, rumah Boyang terbagi menjadi dua jenis, Boyang Adaq dan 

Boyang Beasa secara fisik, kedua rumah tradisional ini tidak memiliki perbedaan 

prinsip, yang membeda keduanya adalah status sosial penghununya yang 

berlainan. 

Boyang Adaq merujuk pada rumah tinggal bagi para bangsawan, adapun 

penghuni Boyang Beasa adalah orang biasa. Untuk menunjukkan status sosial 

pemiliknya, Rumah Boyang Adaq berhias susunan tumbaq layar ( penutup 

bubungan ) mulai dari 3-7 susun. Semakin banyak, semakin tinggi derajat 

penghuninya. 

Tumbaq layar pada rumah Boyang Beasa tidak tersusun atau hanya satu 

saja. Selanjutnya, Boyang Adaq memiliki dua susun tangga,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

sedangkan tangga Boyang Beasa tidak tersusun. Memiliki tangga, 

mengisyaratkan bahwa rumah Boyang Mandar berjenis panggung materialnya 
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adalah kayu berkualitas tinggi 

Atap rumah Boyang berbentuk prisma yang memanjang kebelakang. 

Dahulu, atap Rumah Boyang terbuat dari daun rumbia atau sirap. Namun, 

selanjutnya secara umum diganti dengan seng. Di bawah atap, terdapat tapang, 

ruang gudang berukuran separuh loteng tepat diatas ruang tamu atau ruang 

keluarga. 

Petak atau ruang dalam rumah namanya Lotang dan terbagi menjadi tiga. 

Pertama : samboyang berada dibagian depan mencakup ruang dan kamar tamu. 

Kedua : tangga Boyang berada ditengah sebagai ruang keluarga dan kamar 

keluarga, dan Bui‟ Lotang adalah petak dibagian belakang yang sifatnya lebih 

private 

 

  Gambar 2.10 : Rumah Adat Mamasa (Boyang), Sulawesi Barat 

Sumber : (http://maupa.co/rumah-adat-banua-simbol-kehidupan)  
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4. Ragam Hias 

a. Pengertian Ragam Hias 

 Ragam hias terdiri dari „„suatu pola atau corak hiasan yang terungkap 

sebagai ekspresi pribadi manusia terhadap keindahan atau pemenuhan 

kebutuhan lain yang bersifat budaya ‟‟(Sunarman, 2010: 45). 

Menurut Diah Resita (2010 : 23) Ragam Hias merupakan satu ekspresi 

keindahan manusia yang dituangkan dalam benda sehari-hari manusia 

seperti dalam wadah air minum, wadah makanan, anyaman dan lain-lain. 

Secara historis, karena manusia sebagai makhluk hidup berusaha secara 

terus menerus menyempurnakan hiidupnya, maka ragam hias bertujuan 

untuk menyapaikan nilai estetis Sebagai unsur budaya manusia yang dalam 

konteks sosial tertentu,  ragam hias secara fundamental memiliki kaitan 

antara manusia dengan alam atas, dengan kata lain, manusia pencipta 

lingkunga. Karya-karya estetis menumbuhkan keluhuran serta ketenangan 

bathin manusia sebagai pancaran batin yang berhasil diungkapkan. Ragam 

hias hadir untuk melengkapi rasa estetika itu semua. 

 

b. Fungsi Ragam Hias  

 Sebagai warisan budaya fisik, bentuk ragam hias pada rumah adat 

merupakan wujud ekspresi masyarakat setempat dalam mengelola pranata sosial 

lingkungannya. Sebagai karya seni, ragam hias merupakan bentuk produk seni 

masa lampau. Menurut teori Edmund B. Feldman dalam Meishar Ashari (2013: ), 

keberadaan ragam hias sebagai karya seni pada rumah adat dapat dibedakan 

menjadi tiga jenis. 19-20), yang meliputi fungsi fisik, sosial, dan pribadi.  
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1. Fungsi Personal (Personal Functions) 

Bahasa digunakan sebelum gambar visual ditulis sebagai alat 

komunikasi. Seni, di sisi lain, mengekspresikan semua aspek 

kepribadian atau psikologi seseorang dalam konteks tertentu, lebih dari 

sekadar menyampaikan informasi. Seni lebih dari sekadar penggunaan 

simbol standar dan tanda karena pembentukan unsur-unsur yang 

menyampaikan makna, seperti garis, warna, dan tekstur, adalah seni. 

Seniman dan penonton memperoleh makna dan tujuan dari kehadiran 

unsur-unsur tersebut. 

2. Fungsi Sosial (Sosial Functions) 

Seni memiliki tujuan jika: 1) Memiliki efek pada kelompok orang, 2) 

Dirancang untuk dilihat atau digunakan dalam situasi umum, dan 3) 

Menggambarkan aspek kehidupan yang dimiliki oleh semua orang 

daripada pengalaman individu. 

3. Fungsi Fisik (Phisical Functions) 

Ketika seni dianggap sebagai "Fungsi Fisik", itu berarti benda-benda 

yang dapat digunakan sebagai alat atau wadah. Dalam desain industri, 

misalnya, mereka menciptakan objek industri yang dibuat dan dijual oleh 

konsumen. Cakupan wilayah atau lingkungan , dalam hal penampilan 

dan operasi, adalah tanggung jawab seni sali, yang berhubungan dan 

bertanggung jawab. Selain itu, dalam konteks ini, seni berarti lebih dari 

sekedar meningkatkan atau meningkatkan makna fundamentalnya. 
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Konsepsi terhadap ketigia fungs keberadaan karya seni tersebut 

menjadi sebuah rujukan untuk dapat memahami dan menjelaskan ragam 

hias pada rumah adat bugis tolotang di Kabupaten Sidenteng Rappang. 

c. Jenis Relief Ragam Hias 

 Jenis-jenis relief ragam hias seperti yang dijelaskan olehAshari (2013:72) 

ada 5 jenis relief, antara lain, ( 1 ) relief rendah ( lowrelief; stacciato relievo ), 

(2) relief sedang ( basrelief;bassarelivo ), ( 3 ) relief tinggi ( high relief; alto 

relivo ), (4) relief cekung ( uncreauxrelief ), dan ( 5 ) relief terawang atau tembus 

(a your relief ). 

1) Relief Rendah ( low relief; stacciato relievo ) 

Gambar visual ditulis dengan didahului bahasa sebagai alat 

komunikasi. Akan tetapi, seni melampaui komunikasi informasi, tetapi 

juga mengungkapkan seluruh dimensi kepribadian manusia, atau 

psikologis, keadaan tertentu. Seni adalah lebih dari simbol standar dan 

tanda-tanda yang digunakan karena pembentukan unsur-unsur, seperti: 

garis, warna, tekstur, mengirim subliminal maknaluarin formasi dasar. 

Keberadaan unsur-unsur ini memberikan maksud dan makna kepada artis 

dan penonton 

2) Relief Sedang ( bas relief; bassarelivo ) 

Relief sedang merupakan jenis relief yang   tingkat   kerumitannya 

sesuai dengan desain, namun teknis pengerjaan tidak serumit relief 

tinggi sehingga jenis relief sedang ini banyak   diaplikasikan   pada 
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jenis motif ataupola yang umum dijumpai. 

3) Relief Tinggi ( high relief; alto relivo ) 

Pola-pola motif yang digunakan juga tergolong pola yang rumit 

sehingga implementasinya banyak didapatkan sebagai penggabungan 

jenis-jenis relief seperti, relief rendah, sedang, dan cekung. Untuk itu 

jenis relief tinggi tergolongjenis relief yang tingkat   kerumitannya 

lebih sulit dibanding dengan jenis relief lainnya sebab pada teknis 

pengerjaannya lebih menonjol jika dibandingkan dengan relief sedang. 

4) Relief Cekung ( uncreaux relief ) 

Jenis relief cekung dimanfaatkan sebagai pendukung pola-pola hias 

yang rumit dan terlihat lebih sulit dan menarik. 

5)  Motif dan Pola Ragam Hias 

Disebut relief terawang karena gambarnya menembus bidang datar, 

sehingga berupa lubang-lubang gambar atau terawangan. 

 Kelima jenis relief tersebut adalah jenis-jenis relief yang diaplikasikan 

pada ragam hias untuk merealisasikan ide serta gagasan. 

 Berdasarkan pola dan motif hias. Merealisasikan bentuk dan struktur 

ragam hias akan berdasar pada pola dan motif, begitu juga dalam 

merealisasikan pola atau motif hias akan menyesuaikan jenis   pola   yang 

akan digunakan. 
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d. Motif dan Pola Ragam Hias   

 Secara umum ragam hias dapat pula diartikan sebagai suatu desain atau 

pola sesuai dengan pengertian umum, dan dalam konteks yang terbatas, 

mengingat masing-masing istilah itu memiliki pengertiannya dan 

kegunaan-kegunaannya tersendiri (Gustami sp.1980 : 9) 

  

 Sejumlah motif yang berulang secara struktural dianggap sebagai pola 

karena pola merupakan salah satu jenis pengulangan motif dalam ragam hias. 

berupa garis lengkung dan tersusun dalam pengulangan tertentu (Ashari, 2013:77-

78) 
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Berikut ini beberapa contoh ragam hias yang ada pada rumah adat : 

 

 

Gambar 2.11 Contoh Hubungan Ragam Hias Atap Rumah Adat Riau 

Sumber : www.freedomsiana.id 

 

Gambar 2.12 Hubungan Jendela Ragam Hias Rumah Adat Sumatera 

Sumber : www.freedomsiana.id

http://www.freedomsiana.id/
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Gambar 2.13 Contoh Hubungan Ragam Hias Atap Rumah Adat Betawi 

Sumber : www.freedomsiana.id  

 

Gambar 2.14 Hubungan Jendela Ragam Hias Rumah Adat Toraja 

Sumber : www.freedomsiana.id
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5. Simbol dan Makna 

a. Pengertian Simbol 

 Kata Yunani "symbolos", yang berarti tanda atau karakteristik yang 

memberitahu seseorang sesuatu, adalah asal kata "symbolos". 

Bahari, sebagaimana dikemukakan dalam 2008:109) “Simbol adalah tanda yang 

hubungannya dengan denotasinya ditentukan oleh suatu aturan yang diterima 

secara umum atau ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama” 

 Seperti yang dikemukakan oleh Said (2004:5) “Simbol adalah tanda yang 

dinyatakan sebagai bentuk visual untuk makna abstrak tertentu, yang komunikatif 

bagi sebagian masyarakat tetapi tidak bagi sebagian masyarakat lainnya.” 

 Hal ini menunjukkan bahwa, dengan pengecualian beberapa simbol 

universal yang banyak digunakan dalam masyarakat lain, simbol sosial tidak dapat 

dipisahkan dari ketentuan normatif yang berkontribusi pada kesatuan sosial 

masyarakat tersebut. 

 Simbol didefinisikan sebagai “sesuatu yang berarti atau mengacu pada 

sesuatu yang didasarkan pada hubungan penalaran, asosiasi, konvensi, kebetulan 

ada kesamaan tanda yang dapat dilihat dari sesuatu yang ghaib” dalam kamus 

Webster. (Bakti budaya oleh aceh.2009:50-51). 

 Simbol seringkali dimaknai sebagai tanda-tanda konvensional—sesuatu 

yang dikonstruksikan oleh suatu komunitas atau individu dengan makna atau 

standar tertentu yang telah disepakati atau digunakan oleh komunitas itu sendiri. 

Tanda-tanda ilmiah seringkali dikontraskan dengan makna simbol dalam konteks 

(Koenjaraningrat).2009 :153 - 154). 
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 Tidak jarang individu dan masyarakat berselisih paham mengenai makna 

sebuah simbol saat berinteraksi. Ketidaksepakatan terjadi karena perbedaan 

pandangan mengenai simbol itu sendiri. Di sisi lain, ada simbol yang digunakan 

oleh beberapa komunitas namun dapat dipahami dengan benar oleh komunitas 

lainnya. 

b. Pengertian Makna 

 Hubungan antara simbol bunyi dan referensinya adalah apa yang 

memberinya makna; Makna adalah respon dan stimulus yang diperoleh pelaku 

dalam komunikasi berdasarkan pergaulan dan hasil belajarnya. Makna ujaran 

manusia sudah lengkap'' (lihat https://id.m.wikipedia.org). 

 Semantik tidak dapat dipisahkan dengan makna, yang selalu dikaitkan 

dengan apa yang kita peroleh. Ada banyak cara yang berbeda untuk 

mendefinisikan makna. Ferdinand De Saussure mengungkap. Dalam kata-kata 

Abdul Chaer (1994:286) Makna adalah konsep atau pemahaman yang tanda 

linguistik memiliki atau mengandung. 

c. Pengertian Semiotika 

 Semiotika menurut Tinarbuko (2008) „„adalah ilmu  yang pelajari tanda 

supaya dapat mengetahui bagaimana tanda tersebut berfungsi dan menghasilkan 

suatu makna.‟‟ 

 Burger menegaskan bahwa ada tokoh-tokoh dalam semiotika, antara lain 

Charles Sander Pierce dan Ferdinad De Saussure. Kedua tokoh tersebut tidak 

saling mengenal dan mengembangkan semiotika secara mandiri. Di Eropa, 
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Sassure dan di Amerika Serikat, Pieirce. Linguistik merupakan bidang studi 

Sassure, sedangkan filsafat adalah milik Pierce. Sassure menyebut sainsnya 

sebagai semiologi. Sassure mengatakan bahwa semiologi didasarkan pada 

gagasan bahwa harus ada seperangkat perbedaan dan konvensi yang 

memungkinkan tindakan dan perilaku manusia memiliki makna atau berfungsi 

sebagai tanda. Pierce, sebaliknya, menjuluki ilmu yang dibangunnya sebagai 

Semiotika. Filsuf dan ahli logika Pierce berpendapat bahwa manusia hanya dapat 

bernalar melalui tanda karena penalaran manusia selalu dilakukan melalui tanda. 

Ia percaya bahwa logika dan semiotika adalah hal yang sama, dan bahwa 

semiotika dapat digunakan untuk mempelajari segala jenis tanda. Istilah 

“semiotika” lebih sering digunakan daripada “semiologi” dalam perkembangan 

selanjutnya (Tinorbok0, 2008). 
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B. Kerangka Pikir 

 Dalam kebudayaan masyarakat Sidenreng Rappang, rumah adat memiliki 

peran yang sangat signifikan dalam menentukan identitas pemilik rumah 

tersebut. Berbagai macam simbol terdapat dalam bentuk rumah adat 

Tolotang. Simbol- simbol berupa bentuk bangunan rumah dan ragam 

hiasnya merupakan refleksi dari nilai yang terdapat dalam masyarakat 

Sidenreng Rappang. Simbol-simbol tersebut dipahami sebagai bahasa 

mengenai nilai hidup masa lampau yang kemungkinan besar tidak 

dipahami oleh generasi saat ini. 

            Berdasarkan uraian di atas, maka dibuatkanlah kerangka pikir atau skema 

dapat dilihat pada gambar tersebut  : 

                                           Rumah adat bugis Tolotang 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Analisis 

Bagaimana ragam hias yang 

terdapat pada rumah adat Bugis 

Tolotang dan makna apa yang 

terkandung dalam ragam hias 

tersebut 

Bagaimana bentuk rumah adat 

Bugis Tolotang dan makna apa 

yang terdapat pada bentuk 

tersebut 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, dan bertujuan untuk 

memberikan gambaran secara objektif tentang bentuk, ragam hias, dan makna 

rumah adat bugis Tolotang Desa Otting berdasarkan kenyataan yang ada di 

lapangan. 

B. Lokasi Penelitian  

Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan 

akan menjadi lokasi penelitian. Lokasi dipilih oleh penulis karena merupakan 

tempat tinggal mayoritas Masyarakat bugis Tolotang serta rumah Uwa, seorang 

tokoh adat yang berperan sebagai Objek Penetian. Tentunya masyarakat akan 

memperoleh pemahaman tentang makna simbol-simbol dalam rumah adat yang 

akan dipelajari dengan cara tersebut. 

 

                     Gambar 3.1 : Peta Desa Otting 

       Sumber : Sketsa Juswanto, 2022 
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C. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

subjektif, yaitu eksplorasi khusus yang bersifat mencerahkan dan secara umum 

akan menggunakan pemeriksaan. 

D. Subjek dan Objek Penelitian  

 Adapun subjek penelitian ini yaitu para pemangku adat dan tokoh 

masyarakat bugis Tolotang menjadi subjek penelitian ini. Rumah adat Bugis 

Tolotang di Desa Otting yang terdiri dari bentuk dan ragam hias bangunan 

menjadi subjek penelitian. 

E. Variabel Penelitian  

 Rumah Adat bugis Tolotang di Kecamatan Sidenreng Rappang menjadi 

bahan kajian yang mengkaji bentuk dan ragam hias bangunan. 

F. Defenisi Operasional  variabel  

 Berdasarkan judul proposal penelitian yaitu „„Rumah Adat Bugis 

Tolotang  Desa Otting Kecematan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang 

Provensi Sulawesi Selatan‟‟. Maka peneliti menyusun operasional variable 

sebagai berikut: 

1. Kajian bentuk rumah adat Bugis Tolotang di Otting Kabupaten 

Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan Kajian bentuk rumah adat 

secara keseluruhan, mulai dari atap yang merupakan badan rumah, 

hingga bentuk tiang, jendela, dan tangga. 

2. analisis ragam hias yang ada di desa Otting, Kabupaten Sidenreng 

Rappang, rumah adat bugis Tolotang. Corak atau pola hias yang 
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terungkap sebagai ekspresi jiwa manusia atas keindahan yang 

dikenakan pada bangunan baik pada atap, dinding, tangga, maupun 

lainnya. bangunan-disebut sebagai dekorasi. 

3. Makna lambang pada bentuk bangunan dan ragam hias rumah adat 

bugis Tolotang. Makna lambang yang dimaksud adalah 

merepresentasikan nilai estetika yang diletakkan masyarakat bugis  

Tolotang pada bentuk dan ragam hias rumah. 

G. Desain Penelitian  

 Berdasarkan kerangka acuan yang telah ditetapkan, Researcher's Design 

merupakan strategi pengelolaan penelitian. Maka dari itu, rancangan penelitian 

disusun sebagai berikut: 

 Berdasarkan pola dan motif hias. Merealisasikan bentuk dan struktur 

ragam hias akan berdasar pada pola dan motif, begitu juga dalam 

merealisasikan pola atau motif hias akan menyesuaikan jenis   pola   yang 

akan digunakan. 
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H. Tekni Pengumpulan Data  

 Diperlukan pendekatan yang sesuai untuk mendapatkan data yang dapat 

diandalkan yang dapat didukung secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

1. Observasi   

Teknik observasi yang dilakukan yaitu mengadakan pengamatan 

lansung ke lapangan terhadap objek yang diteliti . Dalam penelitian ini 

peneliti memperhatikan bentuk struktur rumah  dan ragam hias yang 

ada pada rumah adat bugis Tolotang serta meliputi fungsi dan makna 

Pada bentuk dan ragam hiasnya. 

Kajian bentuk rumah adat Tolotang 

Bagaimanakah bentuk rumah adat 

bugis Tolotang  dan makna apa yang  

Terdapat pada bentuk tersebut  

Bagaimanakah ragam hias yang 

terdapat pada rumah adat bugis 

Tolotang dan makna apa yang 

terkandung dalam ragam hias 

tersebut  

Pengelolahan dan Analisis data 

Deskripsi data 

kesimpulan 
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2. Wawancara  

Untuk memperoleh data, digunakan metode wawancara untuk 

menanyakan secara langsung pendapat informan yang telah ditentukan 

yaitu tokoh adat desa Otting dan tokoh masyarakat bugis Tolotang. 

3 Dokumentasi  

 Pada saat melakukan wawancara dan observasi di lapangan, metode ini 

digunakan untuk mengumpulkan data. Foto informan diperoleh melalui 

dokumentasi sebagai bukti pendukung. 

1. Teknik Analisis Data 

 Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisa data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mencari data yang akurat dan memastikan bahwa data yang diperoleh 

relevan dengan data yang diinginkan memerlukan pengumpulan data 

yang ekstensif. 

2. Data yang telah dikumpulkan kemudian dibagi menjadi data penting dan 

tidak penting dikenal dengan reduksi data. Agar data yang digunakan 

dalam penelitian dapat bermanfaat. 

3. Kumpulan informasi terstruktur yang disebut "pengklasifikasian data" 

memungkinkan untuk menarik kesimpulan dari observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. 

4. Untuk menarik kesimpulan dari data yang terkumpul selama kegiatan, 

langkah yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan yang merupakan 

intisari dari hasil deskripsi dan deskripsi yang akan ditampilkan. 
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5. Penyusunan laporan adalah penyampaian sekumpulan kumpulan data 

berupa gagasan tertulis yang memuat pokok-pokok hasil dari data yang 

diperoleh selama kegiatan penelitian. Menyusun laporan. 
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BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Bentuk dan Makna rumah adat bugis Tolotang 

 

          Gambar 4.1 rumah adat bugis Tolotang 

          Sumber : ( Juswanto,  10 Agustus 2022) 

  Bentuk dasar dari rumah Bugis Tolotang yaitu berbentuk rumah 

panggung yang terbuat dari kayu gafosa (bitti). Secara mikro terlihat pada 

hubungan antara ruang dan nilai hirarki ruang. Rumah adat bugis Tolotang 

memiliki kesamaan dengan rumah bugis umumnya secara vertical  terdiri dari 

tiga bagian merekapun menganalogikan seperti manusia terdiri dari kepala, 

badan, dan kaki 

 Rumah adat bugis Tolotang berbentuk rumah panggung yang berbentuk 

Sulappa Eppa (segi empat) memiliki makna hal tersebut sesuai hasil 

wawancara yang dilakukan dengan Uwa Tari sebagai berikut 
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 Adapun makna dari segi empat rumah adat bugis Tolotang tersebut. 

„„Tolotang mengenal unsur manusia, yakni tanah, air, api, dan angin. 

Dalam  acara ritual ke empat unsur tersebut di simbolkan pada empat 

jenis makanan yang dikenal dengan sokko patanrupa (nasi empat 

macam). Nasi putih diibaratkan air, nasi merah diibaratkan api, nasi 

kuning diibaratkan angin, dan nasi hitam diibaratkan tanah. Oleh 

karenanya setiap acara Mappinre Inanre (menaikkan nasi) sesajiannya 

harus terdiri dari sokko Patanrupa (empat macam). Mappienre Inanre 

tersebut dipercaya dapat memberikan kebahagian serta keselamatan. 

semakin banyak sesajian yang dibawa semakin banyak kenikmatan 

yang ia dapatkan dihari kemudian (lino paimeng). dengan demikian 

dapat dipahami bahwa bentuk rumah adat bugis Tolotang merupakan 

bentuk yang lahir sebagai penghayatan akan diri manusia 

sendiri.‟‟(Wawancara.  10 Agustus 2022) 

 Bentuk rumah adat bugis Tolotang dipengaruhi oleh pemahaman 

struktur kosmos dimana alam terbagi atas tiga bagian yaitu : alam atas, alam 

tengah, dan alam bawah  

 

        Gambar 4.2 rumah dalam refleksi wujud manusia  

           Sumber : (Sketsa Juswanto,10 Agustus 2022) 
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  Gambar 4.3 Dena rumah adat bugis Tolotang 

   Sumber : (Sketsa Juswanto, 10 Agustus 2022) 

 

  Penjelasan gambar dapat dilihat padar gambar 4.2 rumah dalam refleksi 

wujud manusia : 

 Rakeang (atap), Pada bagian atas rumah terdiri dari atap rumah 

berbentuk segitiga memanjang kebelakang yang menutupi seluruh 

bagian atas rumah . dan di bawah atap terdapat loteng atau ruang 

pada bagian di atas plafon  

 Alebola (ruang tengah), ini berbentuk persegi empat terdapat 

penambahan ruang pada tepat disamping rumah induk yang di sebut 

dengan tamping, dinding rumah adat disebelah kanan menggunakan 

seng sedangkan pada bagian jendela memakai kayu. Jendela rumah 

berjumlah 7 buah disebelah kanan memiliki 4 jendela di bagian 

depan terdapat 3 buah jendela. Pada bagian depan rumah terdapat 

tambahan ruang yang di sebut lego-lego (teras rumah) dimana 

berfungsi sebagai ruang tempat pemberhentian sementara untuk 
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pengujung sebelum dipersilahkan untuk masuk kedalam rumah 

utama selain itu lego-lego juga berfungsi sebagai tempat 

bersandarnya tangga.  

 Wasaubola Bagian ketiga kolom rumah yang letaknya paling bawa 

.Pada kolom rumah ini terdapat tiang yang jadi penyangah bangunan 

rumah adat. Tiang-tiang pada rumah adat bugis Tolotang Desa 

Otting memiliki bentuk bundar adapun bentuk lain yang dipakai 

dikalangan dimasyarakat persegi 4, 8, 10 12 .  tiang yang digunakan 

pada induk rumah adat bugis Tolotang  5 buah tiang berjejer pada 

bagian depan, 5 tiang berjejer kebelakang dan 3 bejejer di bagian 

lego-lego (teras rumah). Sedangkan pada bagian samping rumah 

induk disebut Tamping pada bagian depan 4 tiang berjejer, 3 tiang 

bejejer kebelakang jadi jumlah total tiang yang ada dirumah adat 

bugis Tolotang yaitu 40 tiang selain itu bentuk tiang memiliki makna 

bagi masyarakat bugis Tolotang 

 Tamping (samping) pada bagian ini, rumah tersebut memiliki bentuk 

persegi empat memanjang kebelakang ukuran lebih kecil dari pada 

rumah induk, terdapat sebuah lego-lego pada bagian depan, Lego 

lego tersebut memiliki ukuran agak kecil dari pada lego-lego pada 

rumah induk, lego-lego tamping  tersebut digunakan sebagai 

sandaran untuk tangga samping  
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 dalam kebudayaan bugis Tolotang ketiga bentuk tersebut erat kaitanya 

dengan kepercayaan dan tradisi yang di yakini masyarakat setempat . Menurut 

penuturan Uwa Tari dalam hasil wawancara 

Rumah adat bugis Tolotang berbentuk rumah panggung dimana terbagi 

atas tiga bagian, selain itu terdapat tambahan disalah salah bagian 

rumah di sebut dengan tamping. Secara vertical terdiri dari atap, 

Alebola dan Wasubola. Dibawah atap (penutup atap) terdapat ruangan 

yang sangat penting bagi masyarakat bugis Tolotang yaitu Rakeang atau 

ruang di atas plafond. Ruang ini dianggap suci dimana masyarakat 

percaya bahwa ruangan tersebut merupakan tempat para dewa ,tempat 

menyimpan barang  pusaka, tempat menyimpan hasil pertanian, alebola 

atau ruang bawa plafond adalah ruang untuk beraktivitas sehari-hari. 

Dan Wasaubola adalah ruang dibawa lantai tempat berinteraksi dengan 

masyarakat dan tempat untuk menyimpan alat pertanian. ( Wawancara. 

10 agustus 2022) 

 Bagi masyarakat bugis Tolotang sebuah rumah akan dianggap 

sempurna jika memiliki Posiq bola (tiang pusat) dan tiang Pakka (sandaran 

tangga). menurut Uwa Tari dalam hasil wawancara 

„„Makna Posiq bola di simbolkan wanita (ibu rumah tangga) yang 

bertugas menyimpan dan mengelolah semua nafkah yang di peroleh 

oleh suami serta menjaga keharmonisan keluarga. Sementara  tiang 

pakka disimbolkan laki-laki (kepala rumah tangga) yang bertugas 

memikul tanggung jawab keluarga, yakni mencarinafkah.‟‟(Wawancara. 

10 agustus 2022) 

 Adapun yang terdapat pada kolom Rumah adat bugis Tolotang  yaitu 

bentuk pada tiang (allliri) satu hal yang tampak jelas membedakan terletak 

pada bentuk tiang yang berbentuk persegi 4, 8, 10, 12 dan bundar, semakin 

tinggi strata maka persegi tiang semakin banyak. Namun bentuk ini tidak 

menutup kemungkinan bisa diikuti oleh masyarakat biasa, demikian dari 

penjelasan dari  hasil wawancara yang dilakukan dengan Uwa Tametti  
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Pada dasarnya bentuk tiang bundar hanya digunakan oleh para Uwa 

yang memiliki strata khusus pada komunitas bugis Tolotang, namun 

bentuk ini tidak menutup  kemungkinan bisa diikuti oleh rakyat biasa, 

semuanya disesuaikan dengan kondisi finansialnya. ( Wawancara. 10 

agustus 2022) 

 

  Gambar 4.4 Alliri bola (Tiang rumah) 

            Sumber : (Juswanto, 10 Agustus 2022) 

 Bentuk  tiang (alliri) yang berbentuk bundar memiliki makna tersendiri 

dalam masyarakat bugis Tolotang desa Otting. Hal tersebut sesuai hasil 

wawancara yang dilakukan dengan Uwa Tari 

kayu yang bundar memiliki ketahanan lebih kuat sebab kulit kayu 

belum di kupas dan lebih alami, Bentuk tiang yang bundar mempunyai 

makna yang khusus, tiang bundar ini di ibaratkan bahwa paham 

Tolotang ini akan kokoh dan dipegang teguh dimana tekat komunitas ini 

bulat dan kuat sepanjang masa.‟‟ (Wawancara. 10 agustus 2022) 

 Uwa Tametti juga menambahkan „„tiang harus berbentuk bundar  

karena bumi adalah bulat jadi pemaknaan tentang dunia diterapkan pada tiang 

rumah.‟‟ (Wawancara. Rabu. 10 agustus 2022) 

 Selanjutnya pada bagian addeng (tangga) bugis Tolotang Desa Otting 

mempercayai jumlah anak tangga menggunakan  9,,11,13 dan 15 anak tangga 
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ganjil  dipercaya sebagai akses untuk orang yang masih hidup sedang untuk 

akses orang meninggal dibuatkan tangga sendiri yang anak tangganya 

berjumlah genap untuk akses jalan orang meninggal. 

 Dalam pembagunan rumah adat masyarakat Desa Otting khususnya 

rumah adat  bugis Tolotang ,yang perlu di perhatikan untuk mendirikan rumah 

adat terdapat 3 hal yang harus dilakukan (1) memilih waktu yang baik (2) 

memeriksa Pasu (cacat rumah) dan (3) menentukan ukuran rumah (Sukebola). 

Mengenai hal yang dimaksud telah dijelaskan Uwa Tari sesuai hasil wawancara 

sebagai berikut.  

(1) waktu yang dianggap baik yaitu dalam satu minggu hari rabu 

pertama dan hari kamis terakhir pada setiap bulan kerena dipercaya hari 

tersebut adalah hari yang baik untuk memulai pekerjaan membangun 

rumah. Sedangkan waktu yang tidak baik adalah hari kamis pertama 

dan hari rabu terakhir setiap bulan (2) sebagian besar Pasu berhubungan 

dengan kematian dan penyakit yang menimpah penghuni rumah (3) 

ukuran panjang, lebar dan tinggi rumah di huhungkan dengan badan-

badan. Hal ini di dasari oleh pandangan bahwa rumah merupakan wujud 

refleksi dari wujud manusia.(Uwa tari. Wawancara. 10 agustus 2022) 
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2. Ragam Hias dan Makna  

  

  Gambar 4.5 Sampe (plafon kain) 

          Sumber: (Juswanto, 10 Agustus 2022) 

 

 Ragam hias yang terdapat pada bagian atas rumah adat bugis Tolotang  

dapat dilihat pada gambar 4.5 Sampe (plafon kain) digunakan untuk menutup 

lantai Loteng (lantai Plofon). Adapun warna yang digunakan memiliki warna 

tertentu yang boleh dipakai. Uwa Tametti menjelaskan mengenai Simbol warna 

yang digunakan oleh bangsawan dengan masyarakat biasa. 

Dalam rumah adat bugis Tolotang terdapat simbol yang membedakan 

antara kedudukan sosial seseorang dengan lainnya. Simbol yang paling 

jelas salah satunya warna Sampe yang terpasang di lantai plofon.  . 

Warna yang digunakan oleh orang tertentu (keturunan) yaitu putih, 

hijau tua, putih hitam, dan merah darah serta memiliki anting- anting 

bersusun dua atau tiga dan benor (manik-manik) sedangkan orang biasa 

tidak boleh memakai warna yang sama, tidak memakai anting anting 

apalagi benor itu pantangan  (Wawancara. 10 Agustus 2022) 
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    Gambar 4.6 Sampe (plafon kain) 

   Sumber: (Sketsa : Juswanto, 2022) 

 

 Sampe memiliki makna tersendiri dalam masyarakat bugis Tolotang, 

menurut Uwa Tari Sampe memiliki makna yang sangat kental dengan 

Kebudayaan bugis Tolotang. Adapun bentuk dan corak hiasan yang ada pada 

sampe dapat dilihat pada gambar 4.6  

 Sampe yang ada pada rumah adat bugis Tolotang memiliki makna 

 sebagai singgasana atau mahkota bagi para Uwa (pemangku adat) 

Maksudnya adalah seorang pemimpin di dalam komunitas ini harus 

memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya, bersikap jujur, adil, 

serta harus menjaga kebersamaan Komunitas‟‟ (Uwa Tari. Wawancara 

10 Agustus 2022). 
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Gambar 4.7 Panrung Boco ( Rosban Tidak berkaki) 

         Sumber (Foto, juswanto2022)     

 

Adapun ragam hias yang terdapat di dalam rumah adat bugis Tolotang 

yaitu Panrung Boco (Rosban tidak berkaki) salah satu karya seni jepara yang 

biasa terdapat di rumah masyarakat bugis Tolotang.  Selain dijadikan tempat 

peristirahatan juga menambah nilai estetis ruang tamu „„Panrung boco tidak 

diberi kaki karena punya kaki tidak baik untuk duduk kalau ada  yang duduk 

dibawa.,Jadi untuk tidak membuat kesahalan jadi tidak diberikan kaki‟‟ (Uwa 

Tametti. Wawancara. 10 Agustus 2022) 

Dalam masyarakat bugis Tolotang ukiran pada Panrung Boco memang 

dulu ada tingkatan seperti ukiran naga, burung cendrawasi, kaka tua  dan 

kembang yang boleh dipakai oleh orang keturunan (Uwa) tetapi seiring 

berjalannya waktu banyak masyarakat yang sudah memakai rosban tersebut. 

Panrung Boco Menurut penjelasan Uwa tari dalam hasil wawawancara  

„„Panrung boco yang memiliki ukiran kembang diyakini mendatang 

reseki selain itu juga bisa menabah berkah kepada penghuni rumah tersebut‟‟ 

(wawancara. 10 Agustus 2022)   
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3. Ciri khas rumah adat bugis Tolotang  

Ciri-ciri khusus rumah adat bugis tolotang desa otting : 

 kolom rumah  adat bugis Tolotang seperti biasa dengan kolom rumah 

warga lainya yaitu sebagai tempat menyimpan alat pertanian berinteraksi 

dengan masyarakat memelihara ternak dan lain sebagainya.  

  

   Gambar 4.8 kolom rumah  

         Sumber (Foto, juswanto2022) 

 

 Pada bagian dinding rumah adat bugis tolotang desa Otting seng 

dijadikan dinding sedangkan pada bagian jendela memakai kayu dengan 

paduan ukiran untuk menambah nilai estetisnya. 

 

                   Gambar 4.9 bagian depan rumah 

         Sumber (Foto, juswanto2022) 
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    Gambar 4.10 bagian depan samping kanan rumah 

         Sumber (Foto, juswanto2022) 
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B. Pembahasan  

a. Bentuk dan makna 

  Budaya dan kepercayaan memiliki pengaruh yang sangat kuat 

pada bentuk rumah, bentuk rumah adat bugis Tolotang desa Otting 

memiliki kemiripan dengan bentuk rumah bugis secara umum,  

sebagaimana bentuk rumah yaitu memiliki bentuk persegi empat 

memanjang kebelakang dan terdapat elemen dan ornamen sebagai simbol 

atau status sosial. Adapun beberapa bagian rumah yang memiliki 

perbedaan seperti Alliri (tiang) Yang memiliki bentuk berbeda-beda. 

bahan yang digunakan sebagai tiang berasal dari alam yang di dapatkan 

dari hutan, kayu yang digunakan yaitu kayu gafosa (Bitti). Sebelum 

dijadikan Tiang yang menompang rumah adat bugis Tolotang yaitu 

direndam selama 1bulan atau lebih di aliran sungai yang dalam, beberapa 

minggu kemudian kayu tersebut di ambil lalu di keringkan lagi selama 

satu minggu dan setelah kering  kayu di ukur untuk di jadikan tiang , 

pada tahap selanjutnya dilakukan pemahatan untuk melubangi kayu agar 

Pattolo ( sambungan pada tiang)  gampang masuk kelubang tiang tidak 

longgar dan tidak sempit setelah bahan sudah siap disitulah masyarakat 

komunikas bugis Tolotang gotong royong  mendirikan rumah.  

  Adapun terdapat tradisi yang harus dilakukan sebelum 

mendirikan rumah (1) memilih waktu yang baik (2) memeriksa Pasu 

(cacat rumah) (3) menentukan ukuran rumah (Suke bola).Bentuk tiang 



 

48  

rumah adat bugis Tolotang  berbentuk bundar yang dimana masyarakat 

mempercayai bahwa sebagai bentuk tekad komunitas.  

  Menurut Uwa tari salah satu yang membeda rumah adat bugis 

Tolotang  dengan rumah bugis Tolotang lainnya  (masyarakat biasa) 

sebab Rumah adat tersebut hampir digunakan sebagai tempat 

melaksanakan acara adat  yaitu dengan Mappienre Inanre (menaikkan 

nasi) yang terdiri dari sokko patanrupa (nasi empat macam) yang 

dipercaya memiliki makna dapat memberikan kebahagian serta 

keselamatan. dan semakin banyak sesajian yang dibawa semakin banyak 

kenikmatan yang ia dapatkan di hari kemudian (Lino Paimeng) hari 

kemudian, dengan demikian itulah salah satu menjadi ciri khas rumah 

tersebut. Pada dasarnya rumah adat bugis tolotang desa Otting 

merupakan wujud refleksi manusia sebab bentuk rumah dimanefestasikan 

dengan tubuh manusia yaitu atap sebagai atas (kepala) badan sebagai 

bagian tengah, dan bagian bawah sebagai kaki  

b. Ragam hias dan makna 

 Ragam hias pada bagian atas atau atap rumah yaitu Sampe (flafo 

kain)  untuk menutupi lantai pada loteng yang memiliki warna tertentu 

untuk yang digunakan oleh orang keturan atau bangsawan  ragam hias ini 

digunakan sebagai hiasan sekaligus simbol makna  budaya . ragam hias 

lain yang ada pada rumah adat tersebut yaitu Panrung Boco (rosban tidak 

berkaki)  selain berfungsi sebagai tempat beristirahat juga terdapat motif 

yang memiliki makna bagi penghuni rumah.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Rumah adat bugis Tolotang desa Otting adalah jenis rumah 

panggung yang terdiri atas 3 bagian . Yang pertama Panggta bola 

yang berada paling atas, kedua Alebola berada di bagian tengah  

dan yang ketiga  wasaubola berada paling bawah.  adupun ruang 

yang sangat penting di bawa penutup atap yaitu Rakeang. Ruang ini 

dianggap sebagai ruang suci dimana masyarakat bugis Tolotang 

percaya ruang tersebut merupakan tempat para dewa, tempat untuk 

menyimpan benda pusaka (manurung) . Alebola ruang yang tedapat 

pada bagian tengah,. Ruangan ini digunakan melaksanakan aktifitas 

keseharian penghuni rumah dan tempat melaksanakan acara adat.  

kegiatan adat yang dilaksanakan seperti Mappianre nanre 

(membawa nasi) dan Tudang siplung ( duduk bersama) . tangga 

rumah berfungsi sebagai tempat untuk dilewati bila naik keatas 

rumah, anak tangga menggunakan angka ganjil dipercaya sebagai 

akses orang yang masih hidup. Rumah adat bugis tolotang dianggap 

sempurna jika memiliki Posiq bola (tiang pusat) yang disimbolkan 

sebagai ibu rumah tangga. Dan Tiang Pakka (sandaran tangga) di 

simbolkan sebagai laki-laki (kepala rumah tangga) adapun bentuk 

tiang rumah yang berbentuk bundar digunakan untuk meningkatkan 

nilai estetis yang diyakini oleh masyarakat bugis Tolotang tiang 
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bundar sebagai tekad yang kuat dan solidaritas komunitas bugis  

Tolotang  

2.  Pada rumah adat Bugis Tolotang terdapat ragam hias yang menjadi 

simbol Yaitu Sampe (plafon kain). Sampe digunakan untuk 

menutupi lantai Loteng rumah  (plafon rumah). Warna yang dipakai 

starata tinggi putih, hijau tua, hitam putih, merah darah memakai 

anting-anting dan (benno-benno) benur.  Selain sampe juga terdapat 

Panrung Boco dengan motif kembang yang dipercaya dapat 

mendatangkan rejeki 

3. Pada dasarnya rumah adat bugis Tolotang desa Otting merupakan 

refleksi wujud manusia. Sebab dalam bentuk rumah adat bugis 

Tolotang tertuang hukum dan aturan-aturan yang ada pada diri 

manusia   

B. Saran .   

1. Untuk menjaga nilai-nilai tradisi leluhur  dalam masyarakat bugis 

Tolotang  diperlukan upaya untuk mengetahui bagaimana 

pandangan masyarakat pada masa lalu, oleh karena itu, diperlukan 

juga upaya dari kalangan akademisi untuk mengkaji benda-benda 

hasil karya masyarakat bugis Tolotang  

2. Semoga tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kebudayaan dan 

pemahaman terhadap komunitas Tolotang terus meningkat sehingga 

toleransi antar ummat  beragama bisa lebih erat lagi 
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Format Wawancara 

1. Kenapa bentuk rumah adat bugis Tolotang berbentuk segi empat ? 

2. Apakah seluruh ragam hias yang ada didalam rumah adat bugis Tolotang 

mempunyai makna atau memiliki arti selain dari pemenuhan rasa keindahan ? 

3. Ragam-ragam hias apa saja yang memiliki makna ? 

4. Kapan dipakainya rumah adat sehingga rumah ini ditempati masyarakat ? 

5. Kenapa tangga rumah berjumlah genap/ganjil ? 

 

 

 

  



 

 

Format Observasi 

No  Bagian-bagian rumah adat yang diamati  Deskripsi 

 

1 

 

bentuk bulat pada tiang rumah  

 

 

2 

 

Hiasan pada kain plafon rumah  

 

 

3 

 

Bentuk dan Makna rumah adat  

 

 

4 

 

Makna rumah adat bagi Komunitas 

bugis Tolotang 

 

 

Narasumber 

No  nama keterangan 

1 

 

2 

 

3 
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   Wawancara pemangku adat  

  Dokumentasi JuswantoTanggal 10 Agustus 2022 

 

 
   Wawancara Tokoh masyarakat  

  Dokumentasi JuswantoTanggal 10 Agustus 2022 

  



 

 

 

 

 

 

Juswanto lahir di Larumpu Kecematan Dua 

Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang lahir 

tanggal 08 Agustus 1993.  Ayahanda bernama 

Lacabu dan Almahrum ibunda bernama 

Nursia. Memiliki 4 saudara, 3 laki-laki 1 

perempuan. Penulis memasuki jenjang 

pendidikan dasar di bangku  SD Negeri 5 Bila. 

Pada tahun 2000 dan tamat ditahun 2007. 

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan 

pada SMP 2 DUA PITUE . pada tahun 2007 

dan tamat pada tahun 2009. Kemudian ditahun 

yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di 

SMA INDERAKARYA TANRUTEDONG 

dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun 2016 

penulis melanjutkan Studi ke Universitas 

Muhammadiyah Makassar melalui ujian masuk dan terdaftar di Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan pendidikan Seni Rupa  

 Berkat perlindungan dan pertolongan ALLAH SWT dan kerja keras 

penulis serta iringan doa dari orang tua, saudara dan shabat sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi yang berjudul „„Rumah adat bugis Tolotang Desa  Otting 

Kecematan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Provensi Sulawesi Selatan  

(suatu kajian seni rupa).‟‟ 

 
 

 
 


