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ABSTRAK

Lisa Indah Sari Syam, E411 13 018. Pergeseran Makna Tradisi Kalomba Bagi Komunitas
Kajang Dalam Tanah Toa Di Bulukumba (Studi Kasus Kawasan Adat Tanah Toa Kajang
Kabupaten Bulukumba) dibimbing oleh Suparman Abdullah dan Sultan.

KALOMBA bagi suku kajang adalah salah satu prosesi adat yang diperuntukkan bagi anak-anak
suku kajang dengan tujuan menghilangkan sial dan penyakit turunan dari leluhurnya. Prosesi
adat kalomba memiliki aturan dan tahapan yang sudah ada dan diikuti oleh suku Kajang sejak ratusan
tahun yang silam. Pesta adat kalomba pada saat ini sudah jauh melenceng dari tujuan sebenarnya.
Karena pada saat pesta adat kalomba dilaksanakan maka pihak keluarga akan melaksanakan
resepsi besar besaran serta dan mengundang sanak family, kenalan dan orang sekampung untuk
menghadiri acara terebut, fenomena tersebut menjadi dasar penelitian karena ingin mengetahui
hakikat sebenarnya dari tradisi kalomba. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan
gambaran mengenai perubahan makna tradisi kalomba, bagaimana makna tradisi Kalomba dalam
mengatasi disintegrasi sosial, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran makna tradisi
kalomba,

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah wawancara mendalam dan observasi dengan kriteria yang ditetapkan
yakni subjek adalah Kepala suku Kajang dalam Tanah Toa (Ammatoa) Pemangku adat Kajang
dalam Tanah Toa Orang yang mengurus dalam bidang keagamaan dalam hal ini pembaca Doa,
pada acara adat dalam kegiatan keluarga seperti Pesta, acara kematian mulai dari disembayangi
sampai seratus harinya (A’dangan) yaitu kali (Sara’) serta masyarakat setempat yang telah
melakukan tradisi kalomba secara turun temurun.

Hasil penelitian mengungkap bahwa Tradisi Kalomba merupakan upacara adat yang
diselenggarakan untuk melepaskan sumpah dari ibu mertua Karaeng Padulu Daeng Soreang
Terhadap cucunya serta untuk menggembirakan atas kembalinya Darra terhadap cucunya.
Makna tradisi kalomba dalam kebudayaan di Kawasan adat Tanah Toa kajang mengalami
perubahan adapun yang terjadi pada tradisi ini iyalah, Pada kenyataannya saat ini terdapat
penyimpangan sejarah, yang pertama, pada umumnya orang dikalomba dalam hal persiapan
makanan dan buah-buahan dipersiapkan oleh kakek-nenek dari pihak laki-laki atau garis bapak,
pada hal dari asal sejarahnya yang menyiapkan adalah nenek dari pihak perempuan atau garis
ibunya. Kedua, tidak semua orang kajang mewarisi pesta kalomba yang akhir-akhir ini semakin
ramai dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat Kajang dalam atau luar, dan ketiga jika
mengikuti sejarah awal kalomba di Kajang, yang mewarisi hanya orang yang asal usulnya
berasal dari turunan tau annanga di Batupajjara dan keturunan tau salapanga di Kajang atau
Kekkesea.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak keanekaragaman budaya yang

terdapat pada setiap suku-suku yang mendiami wilayah Nusantara. Keanekaragaman

budaya seperti bahasa, tari-tarian, upacara adat, lagu-lagu daerah dan kebiasaan-

kebiasaan di dalam kehidupan sehari-hari seluruhnya merupakan bentuk kebudayaan

yang lahir dari kemajemukan yang ada dalam masyarakatnya. Banyaknya

keanekaragaman budaya di Indonesia memberikan gambaran bahwa setiap suku yang

ada memiliki identitas dan kekhasan yang menunjukkan perbedaan-perbedaan dari

setiap suku. Perbedaan ini bukan merujuk pada hal menjatuhkan, melainkan sebagai

alat pemersatu, sebab dari perbedaan-perbedaan ini masyarakat menjadi saling

menghargai budaya yang satu dengan yang lainnya.

Kebudayaan merupakan keseluruhan dari kelakuan dan hasil kelakuan

manusia yang teratur oleh tata kelakuan yang didapatkannya dengan belajar dan yang

semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat 1974 : 79).

Kebudayaan merupakan hasil buah pikiran manusia atas apa yang didapatnya dari apa

yang manusia ketahui, apa yang dirasakan dan apa yang didapatkan dari alam

semesta. Manusia selalu bertindak atau berbuat berdasarkan pola pikirannya atas apa

yang diketahui dan dirasakan.
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Tradisi-tradisi yang telah ada bukan berarti tidak memiliki makna, melainkan

sudah memiliki makna dan tujuan, yang akan dicapai karena memiliki keinginan

bersama antar masyarakat. Timbulnya tradisi dalam kelompok manusia atau

masyarakat dianggap baik oleh masyarakat itu sendiri dan itu akan menjadi warisan

terhadap keturunannya. Tradisi-tradisi yang turun-temurun inilah yang nantinya lahir

menjadi sebuah budaya yang menjadi identitas suatu masyarakat tertentu. Tradisi-

tradisi seperti upacara tradisional, tari-tarian, lagu-lagu, permainan tradisional serta

olahraga tradisional seluruhnya merupakan warisan leluhur yang harus dilestarikan

dan dijaga keberadaannya.

Upacara tradisional merupakan salah satu bentuk tradisi yang sering

digunakan sebagai sarana interaksi antara manusia dengan manusia lainnya maupun

antara manusia dengan alam tempat manusia tersebut tinggal. Upacara adat juga

dapat digunakan perantara manusia dengan sang Pencipta. Pada masyarakat tertentu

ada upacara adat yang benar-benar masih dilaksanakan namun ada juga yang sudah

tidak dilaksanakan atau dengan kata lain pelaksanaanya tidak terlalu sering atau

jarang dilaksanakan. Hal ini tentu didasarkan atas kebutuhan suatu masyarakat

tersebut untuk melaksanakan upacara adat tersebut. Suatu masyarakat tertentu

beranggapan bahwa upacara adat harus dilakukan sesuai dengan yang diwariskan

oleh leluhur mereka dan apabila tidak dilaksanakan maka, masyarakat tersebut akan

mendapat musibah. Upacara adat itu dilaksanakan ketika suatu masyarakat tertentu

membutuhkan dilaksanakannya upacara adat tersebut.
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Upacara adat adalah salah satu tradisi masyarakat tradisional yang masih

dianggap memiliki nilai-nilai yang masih cukup relevan bagi kebutuhan masyarakat

pendukungnya. Selain sebagai usaha manusia untuk dapat berhubungan dengan

arwah para leluhur, juga merupakan perwujudan kemampuan manusia untuk

menyesuaikan diri secara aktif terhadap alam atau lingkungannya dalam arti luas.

Hubungan antara alam dan manusia adalah sebuah keharusan yang tidak dapat

ditolak, karena hubungan tersebut memiliki nilai-nilai sakral yang sangat tinggi. Hal

ini diungkapkan dalam personifikasi mistik (kekuatan alam), yakni kepercayaan pada

mahluk gaib, kepercayaan pada dewa pencipta, atau dengan mengkonseptualisasikan

hubungan antara berbagai kelompok sosial sebagai hubungan antara binatang-

binatang, burung-burung, atau kekuatan-kekuatan alam (Keesing,1992:131).

Upacara adat erat kaitannya dengan ritual-ritual keagamaan atau disebut juga

dengan ritus. Ritus adalah alat manusia religius untuk melakukan perubahan. Ia juga

dikatakan sebagai simbolis agama, atau ritual itu merupakan “agama dan tindakan”

(Ghazali, 2011 : 50). Ritual keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan

kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya, kepercayaan seperti inilah yang

mendorong manusia untuk melakukan berbagai perbuatan atau tindakan yang

bertujuan mencari hubungan dengan dunia gaib penguasa alam melalui ritual-ritual,

baik ritual keagamaan (religious ceremonies) maupun ritual-ritual adat lainnya yang

dirasakan oleh masyarakat sebagai saat-saat genting, yang bisa membawa bahaya

gaib, kesengsaraan dan penyakit kepada manusia maupun tanaman (Koentjaraningrat,

1985: 243-246).
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Pelaksanaan upacara adat maupun ritual keagamaan yang didasari atas adanya

kekuatan gaib, masih tetap dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat di

Indonesia, baik berupa ritual kematian, ritual syukuran, ritual tolak bala, ritual

ruwatan, dan lain sebagainya (Marzuki, 2015:1). Ritual-ritual ini telah menjadi tradisi

dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sebagian besar masyarakat, karena

telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka kepada generasi

berikutnya.

Adanya berbagai ritual dan tradisi yang dilakukan telah memperkokoh

eksistensi dari agama yang dianut oleh masyarakatnya karena berbagai tradisi yang

berkaitan dengan siklus kehidupan berkembang dan menjadi kuat ketika ia telah

mentradisi dan membudaya ditengah kehidupan masyarakat, dimana esensi ajarannya

sudah include dalam tradisi masyarakat karena tidak sekedar “pepesan kosong” yang

tidak memiliki isi dalam sanubari budaya masyarakat. Sementara itu, menurut Harton

dan Hunt (1987 : 327) pranata agama memiliki fungsi manifes dan fungsi laten.

Fungsi manifest (nyata) agama berkaitan dengan segi-segi doktrin, ritual, dan aturan

perilaku dalam agama.

Tujuan dan fungsi agama adalah untuk membujuk manusia agar

melaksanakan ritus agama, bersama-sama menerapkan ajaran agama, dan

menjalankan kegiatan yang diperkenankan agama. Sedangkan fungsi laten agama,

antara lain menawarkan kehangatan bergaul, meningkatkan mobilitas sosial,

mendorong terciptanya beberapa bentuk stratifikasi sosial, dan mengembangkan

seperangkat nilai ekonomi. Dalam istilah Emile Durkheim agama dapat
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mengantarkan para individu anggota masyarakat menjadi makhluk sosial. Agama

melestarikan masyarakat, memeliharanya di hadapan manusia dalam arti memberi

nilai bagi manusia, menanamkan sifat dasar manusia untuk-Nya. Dalam ritus

pemujaan, masyarakat mengukuhkan kembali dirinya ke dalam perbuatan simbolik

yang menampakkan sikapnya, yang dengan itu memperkuat masyarakat itu sendiri.

Tolak bala adalah penangkal bencana seperti bahaya, penyakit, dan musibah-

musibah dengan menggunakan mantra. Pada dasarnya, ritual tolak bala’ sama sekali

bukan ajaran Islam, dan dianggap sebagai muatan lokal yang mewarnai dan

memperkaya warisan budaya. Disebagian kalangan, ritual tolak bala’ dipaksakan

untuk mendapat tempat terhormat, yaitu diposisikan sebagai tradisi warisan luhur

nenek moyang atau sebagai budaya bangsa yang harus dilestarikan dan sebagainya.

Menurut Latoa yang dikutip dalam (Mattulada, 1985:59-60), Secara resmi

orang Bugis di Sulawesi Selatan adalah penganut agama islam yang setia. Ada

beberapa kelompok penduduk Bugis yang walaupun mengaku penganut agama islam,

akan tetapi pada inti kepercayaannya terdapat konsep-konsep Dewa tertinggi yang

disebut To-Palanroe. Rupanya konsep-konsep kepercayaan mereka, adalah sisa-sisa

kepercayaan periode Galigo, zaman pemerintahan raja-raja Bugis-Makassar yang

tertua. Kepercayaaan seperti itu juga terdapat dikajang, yang disebut kepercayaan

Patuntung, yang dipimpin oleh seorang Amma-toa  (ayah tertua). Konsep dewa

tertinggi mereka, disebut turie a’ra’na (orang yang berkehendak). Kepercayaan-

kepercayaan tertua seperti itu semakin kehabisan pengikut dan lambat laun akan

dilupakan.
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Suku Kajang merupakan suku di Kabupaten Bulukumba yang masih sangat

menjaga kelestarian budaya nenek moyang. Adat istiadat masih di pegang teguh

sampai sekarang. Tidak heran ketika kawasan adat (Tana toa) di kecamatan kajang

dijadikan sebagai tempat wisata budaya di Kabupaten Bulukumba.

Menjaga warisan budaya dari nenek moyang tidak terlepas dari menjaga ritual

yang diwariskan secara turun temurun. Salah satu jenis ritual yang masih tetap lestari

sampai sekarang ini adalah ritual Kalomba. Ritual yang terus menerus dilakukan

secara turun temurun karena dipercaya dapat membentengi anak-anak (keturunan)

dari kesialan akibat kesalahan yang pernah dilakukan pendahulunya.

Ritual Kalomba pada masyarakat Suku Kajang adalah salah satu prosesi adat

yang diperuntukkan bagi anak-anak suku kajang dengan tujuan untuk menghilangkan

sial dan penyakit turunan dari leluhurnya. Ritual ini dilakukan dengan mengadakan

pesta yang memiliki aturan-aturan tersendiri.

Pelaksanaan ritual kalomba memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi. Salah

satu aturannya adalah tentang siapa yang melaksanakan ritual tersebut. Jadi,

meskipun sudah menjadi satu keluarga kecil (ayah, ibu dan anak) ritual kalomba

dilaksanakan oleh keluarga anak dari pihak ayah. Jadi acara kalomba tidak sekedar

dilakukan begitu saja namun memiliki tujuan tersendiri. Adapun tujuannya yaitu,

mencegah anak tertimpa sial suatu saat nanti, menjaga anak dari penyakit turunan dan

menjaga anak tidak sering menangis karena gangguan makhluk halus.

Masyarakat suku kajang memiliki banyak sekali ritual. Beragam jenis ritual

yang masih menjadi tradisi yang dijaga dengan erat salah satunya adalah kalomba.
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Kalomba merupakan salah satu jenis ritual yang dilakukan secara pribadi. Artinya

bahwa s egala bentuk urusan untuk keperluan ritual disiapkan oleh pihak pribadi atau

keluarga dari orang yang akan mengadakan kalomba, atau tidak dipersiapkan dan

didanai secara gotong royong.

Meskipun begitu, namanya sebuah pesta maka acara tersebut akan dihadiri

oleh keluarga, tetangga, kerabat bahkan sampai orang satu kampung. Sudah menjadi

tradisi yang terbentuk dalam lingkungan sosial sendiri ketika menghadiri sebuah

pesta maka masyarakat akan memberikan bantuan baik berupa bahan makanan

maupun dalam bentuk uang.

Ritual kalomba yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun silam ini masih

tetap bertahan. Menjadi warisan budaya tetap menunjukkan identitas masyarakat suku

kajang. Sebuah tradisi yang wajib terus dijaga kelestariannya.

Deskripsi Upacara Kalomba, yakni upacara pelepasan masa asuh dari dukun

persalinan ke keluarganya. Upacaran yang terdapat nyanyian dan tetabuhan khas suku

kajang, juga acara memakan sirih dan pinang. Suku Kajang menjadikan acara makan

bersama sebagai bagian penting. Makanan khas suku kajang yaitu ketan hitam dan

dumpi eja (kue merah).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka penulis memberikan alasan,

penelitian mengapa penelitian tentang Makna Tradisi Kalomba dalam masyarakat

Kajang perlu. Kajian tentang pertahanan makna sebuah simbol dalam masyarakat

yang secara signifikan mengalami pergeseran dari masa kemasa yang dimana

perubahan ini mengakibatkan makna symbol mengalami perluasan makna. Tidak
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hanya itu, studi tentang eksistensi lokal selama ini hanya fokus pada kekuasaan

seperti dalam bidang elit intelektual, pemerintah dan ekonomi yang senantiasa

dilakukan oleh masyarakat. Bagaimanapun Tradisi Kalomba besar pengaruhnya

dalam demokrasi local di Kajang, jika hal ini terjadi maka pengaruhnya terhadap

perubahan sosial akan berlangsung lama.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perubahan makna tradisi kalomba bagi komunitas kajang dalam Tana

Toa Bulukumba ?

2. Bagaimana makna kalomba dalam membangun upaya mengatasi disintegrasi

sosial ?

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran dalam tradisi kalomba ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui perubahan makna tradisi kalomba bagi komunitas kajang

dalam Tana Toa Bulukumba.

2. Untuk mengetahui makna kalomba dalam membangun upaya mengatasi

disintegrasi sosial.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran dalam tradisi

kalomba.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
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Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat sebagai bahan

informasi dan sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan khususnya dibidang ilmu

sosiologi yang mengkaji nilai, seni dan budaya bangsa.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi penulis

Menambah wawasan penulis mengenai wacana nilai budaya atau adat istiadat

melalui teori-toeri yang diperoleh dibangku perkuliahan khususnya yang berada di

kawasan adat Tana Toa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam menjaga

suluruh warisan budaya bangsa.

b) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengkaji tradisi

kalomba, bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti “Makna Tradisi

Kalomba bagi Komuitas Kajang Dalam Tana Toa di Bulukumba”.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Lembaga Masyarakat

Lembaga masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat

Warga Negara Indonesia yang dibentuk atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi

dan kegiatan untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai

tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan

pancasila, yang terdiri dari organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat,

organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi social, organisasi politik, media

massa, dan bentuk organisasi lainnya.

Lembaga kemasyarakatan berasal dari istilah asing “social-institution” atau

pranata-sosial yaitu suatu system tata kelakuan tata kelakuan dan hubungan yang

berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam suatu

masyarakat.

1. Tujuan lembaga masyarakat antara lain sebagai berikut :

a) Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus

bertingkahlaku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam

masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan pokok.

b) Menjaga kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.
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c) Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan system

pengendalian social (social control), artinya system pengawasan dari

masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

2. Proses pertumbuhan lembaga masyarakat yaitu sebagai berikut :

a) Norma-norma masyarakat

Supaya hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana

sebagaimana diharapkan maka dirumuskan norma-norma masyarakat. Mula-mula

norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja.. Norma-norma yang ada didalam

masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma yang

lemah, yang sedang sampai yang kuat daya ikatnya. Pada yang terakhir umumnya

anggota-anggota masyarakat tidak berani melanggarnya. Untuk dapat membedakan

kekuatan mengikat norma-norma tersebut, secara sosiologi dikenal adanya empat

pengertian, yaitu :

1) Cara (usage) Dimana Usage lebih menonjol didalam hubungan antar individu

dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tidak akan

mengakibatkan hukum yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari

individu yang dihubunginya.

2) Kebiasaan (Folkways) Suatu kebiasaan mempunyai kekuatan mengikat yang

lebih besar dari pada cara. Kebiasaan diartikan sebagai perbuatan yang

diulang-ulang dalam bentuk yang sama, merupakan bukti bahwa orang

banyak menyukai perbuatan tersebut.
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3) Tata Kelakuan (Mores) Adalah sekumpulan perbuatan yang mencerminkan

sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna

melaksanakan pengawasan oleh sekelompok masyarakat terhadap anggota-

anggotanya. Dalam tata kelakuan terhadap unsur memaksa atau melarang

suatu perbuatan.

4) Adat Istiadat (Custom) adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi

kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap

masyarakat yang memiliki kebiasaan, kebiasaan yang dimaksud adalah

perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama dan telah diterima

adalah ketentuan yang berisi perintah maupun larangan yang ditetapkan

berdasarkan ketetapan berdasarkan ketetapan bersama.

b) Social Control Lembaga Masyarakat

Suatu proses pengadilan social dapat dilakasanakan dengan berbagai cara

yang pada pokoknya berkisar pada cara-cara tanpa kekerasan (persuasive) ataupun

dengan paksaan (coersive). Di dalam masyarakat yang tentram sebagian kaidah-

kaidah dan nilai-nilai telah melembaga atau bahkan mendarah daging di dalam diri

warga masyarakat. Keadaan demikian bukanlah dengan sendirinya berarti bahwa

paksaan sama skali tidak diperlukan.

c) Ciri-ciri Umum Lembaga Kemasyarakat

1) Suatu lembaga masyarakat adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola

perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya.

Lembaga masyarakat terdiri dari adat-istiadat, tata kelakuan, kebiasaan serta



15

unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung tergabung dalam satu

unit yang fungsional

2) Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri dari semua lembaga

masyarakat. Sistem-sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan, baru akan

menjadi bagian lembaga masyarakat setelah melewati waktu yang relatif lama.

3) Lembaga masyarakat mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan

untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, seperti bangunan,

peralatan, mesin dan lain sebagainya. Bentuk serta penggunaan alat-alat tersebut

biasanya berlainan antara satu masyarakat dengan masyarakat lain.

4) Lambang-lambang biasanya merupakan ciri khas dari lembaga masyarakat.

Lambang-lambang tersebut secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi

lembaga yang bersangkutan.

5) Suatu lembaga masyarakat mempunyai tradisi tertulis atau yang tidak tertulis,

yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku dan lain-lain.

B. Tipologi Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang kehidupannya masih banyak

dikuasai oleh adat istiadat lama. Adat istiadat adalah suatu aturan yang sudah

mantap dan mencakup segala konsepsi sistem budaya yang mengatur tindakan atau

perbuatan manusia dalam kehidupan sosialnya. Jadi, masyarakat tradisional di dalam

melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan

lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Kehidupan mereka belum terlalu

dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari luar lingkungan sosialnya.
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Kebudayaan masyarakat tradisional merupakan hasil adaptasi terhadap lingkungan

alam dan social sekitarnya tanpa menerima pengaruh luar. Jadi, kebudayaan

masyarakat tradisional tidak mengalami perubahan mendasar karena peranan adat-

istiadat sangat kuat menguasai kehidupan mereka.

Masyarakat tradisional hidup didaerah pedesaan yang secara geografis

terletak di daerah pedalaman yang jauh dari keramaian kota. masyarakat ini juga

dapat disebut masyarakat pedesaan atau masyarakat desa. Masyarakat desa adalah

sekelompok orang yang hidup bersama, bekerja sama, dan berhubungan erat secara

tahan lama, dengan sifat-sifat yang hampir seragam istilah desa dapat merujuk pada

arti yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandangnya.

Ciri pokok dalam kehidupan masyarakat tradisional adalah ketergantungan

mereka terhadap lingkungan alam sekitarnya. Faktor ketergantungan masyarakat

tradisional terhadap alam ditandai dengan proses penyesuaian terhadap lingkungan

alam itu.

Jadi, masyarakat tradisional hubungan terhadap lingkungan alam secara

khusus dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu :

1) Hubungan langsung dengan alam, dan

2) Kehidupan dalam konteks yang agraris

Dengan demikian pola kehidupan masyarakat tradisional tersebut ditentukan

oleh tiga faktor, yaitu :

1) Ketergantungan terhadap alam,

2) Derajat kemajuan teknis dalam hal penguasaan dan penggunaan alam, dan
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3) Struktur social yang berkaitan dengan dua faktor ini, yaitu struktur social

geografis serta struktur pemilikan dan penggunaan tanah.

Pada masyarakat suku terasing yang masih bergantung pada alam (cara

bercocok tanam, cara memasak makanan, cara pemeliharaan kesehatan) kondisi

masyarakat relatif statis tradisional masyarakat tergantung pada keterampilan dan

kemampuan pemimpin ( kepala suku ).

Dalam tipologi masyarakat Max Weber dan Ferdinan Tonnis memiliki

pendapat masing-masing anatara lain sebagai berikut.

1. Tipologi menurut Max Weber

Masyarakat tradisional diartikan sebagai suatu bentuk tipe masyarakat yang

selalu mengorientasikan seluruh mekanisme tindakan sosialnya pada tradisi yang

sudah berlangsung secara turun temurun, yang diterima dan dilakukan dengan begitu

saja tanpa dipikirkan.

Dalam teori ini, Weber menyebut bahwa masyarakat ini dalam tindakannya

selalu berorientasi pada hal-hal yang berbau tradisi (suatu kebiasaan bertindak yang

terbentuk dari masa lampau). Tindakannya dilandaskan pada hukum-hukum

normative yang ditetapkan oleh masyarakat yang dilakukan secara turun temurun

maupun kebiasaan masa lalu yang dipelopori oleh nenek moyang. Di dalam

masyarakat ini berkembang suatu bentuk authority (kemampuan mencapai tujuan-

tujuan tertentu yang diterima secara formal) dan power. Power dikonsepkan sabagai

kemampuan mempengaruhi orang lain. Sehingga berkembanglah istilah

patriakhalisme dan patrimonialisme. Tipe kepemimpinan “patriakhalisme” adalah
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kepemimpinan yang wewenang serta kekuasaannya didasarkan pada senioritas.

Sehingga yang lebih senior memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Sedangkan

“patrimonialisme” adalah tipe kepemimpinan yang mengharuskan sang pemimpin

bekerja sama dengan kerabat-kerabatnya atau dengan orang-orang yang terdekat.

Selain itu juga muncul tipe kharismatik. Tipe ini bukan merupakan tipe

kepemimpinan tradisional ataupun rasional melainkan kepemimpinan yang

berdasarkan suatu keabsahan yang sebenarnya bersifat irasional. Kepemimpinan yang

seperti ini akan bergantung.

2. Tipologi Menurut Ferdinan Tonnies

Gemeinschaft dan Gesselschaft adalah tipologi yang sangat menjelaskankan

baik antara hubungan-hubungan social, kelompok-kelompok social dasar (basic social

group) maupun pranata-pranata kemasyarakatan. Antarhubungan Gemeinschaft ini

bersifat intim, tradisional, langgeng yang didasarkan atas hubungan-hubungan

informal. Kebudayaan masyarakat homogeny, keluarga serta pranata keagamaan

berperan sabagai pemelihara kehidupan moral.

Teori tipologi sosial Ferdinand Tonnies, membagi masyarakat pada dua

bentuk penggolongan, yaitu Gemeinschaft (paguyuban) dan Gesellschaft

(patembayan). Gemeinschaft (paguyuban) adalah bentuk kehidupan bersama dimana

anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah,

serta bersifat kekal. Paguyuban memiliki dasar hubungan yang disebut Wesenwille,

yang berarti bentuk kemauan yang dikodratkan, yang timbul dari keseluruhan

kehidupan yang alami. Yang paling menonjol dari dasar hubungan paguyuban adalah
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rasa cinta dan rasa persatuan batin yang juga bersifat nyata, yang memang telah

dikodratkan.

Gesellschaft (patembayan) merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok untuk

jangka waktu yang pendek, bersifat sebagai sesuatu dalam pikiran belaka dan bersifat

mekanis layaknya sebuah mesin. Hubungan patembayan terjalin atas dasar ikatan

timbal balik, demi mencapai keuntungan dan memenuhi kebutuhan belaka, yang

sifatnya tentative, kontraktual serta situasional. Patembayan memiliki dasar hubungan

yang disebut Kürwille, yang berarti bentuk kemauan yang dipimpin oleh cara berpikir

yang didasarkan pada akal.

Adapun ciri-ciri dari Gemeinschaft dan Gesellchaft antarain lain sebagai

berikut :

1) Gemeinschaft

Gemeinschaft merupakan kehidupan bersama yang intim, pribadi dan ekslusif,

suatu keterikatan yang dibawa sejak lahir. Gemenschaft dibedakan atas tiga jenis

yaitu Gemeinschaft by blood, Gemeinschaft of palce, dan Gemeinschaft of mind.

Menurut Tonnies, gemeinschaft merupakan masayarakat yang komunal. Masyarakat

yang tersusun atas dasar ketunggalan darah atau kesamaan garis keturunan keluarga,

yang mempunyai kesatuan lokalitas tempat tinggal, serta didasari jiwa dan pikiran

yang sama terhadap kepercayaan, agama, dan ideologi.

Adapun ciri-ciri masyarakat Gemeinschaft, yaitu :

a. Kehendak bersama lebih dominan

b. Mengedepankan anggota sebagai keseluruhan
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c. Kepentingan bersama lebih dikedepankan

d. Dikuasai keyakinan/kepercayaan tertentu secara turun-menurun

e. Solidaritas alami

f. Kepemilikan bersama

g. Dasar hubungan sosial /adat istiadat

h. Agama sebagai pedoman

Masyarakat tipe ini juga mendasarkan hubungan-hubungan dalam masyarakat

kedalam tipe Wesenwille, yaitu kehendak yang kodrati sebagai pencerminan kodrat

manusia itu sendiri tanpa dipengaruhi aspek-aspek lain.

2) Gesellschaft

Gesellschaft  merupakan kehidupan publik yang terdiri atas orang – orang

yang yang kebetulan hadir bersama tetapi masing – masing tetap mandiri dan bersifat

sementara dan semu. Gesellschaft dibedakan tas dua jenis yaitu Gesellschaft individu

tetap bersatu dan Gesellschaft individu pada dasarnya terpisah. Tonnies menyebut

bentuk masyarakat ini sebagai bentuk masyarakat asosiasi. Masyarakat yang tersusun

atas individu-individu dalam jumlah yang besar yang mempunyai wilayah yang luas,

serta didasari jiwa dan pikiran yang berbeda-beda terhadap kepercayaan, agama, dan

ideologi.

Adapun ciri-ciri masyarakat Gesellschaft, yaitu :

a) kehendak individu lebih dominan

b) Mengedepankan individu sebagai keseluruhan

c) Kepentingan pribadi lebih dikedepankan
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d) Tujuan pribadi

e) Sangsi pemaksa bersifat eksternal

f) Solidaritas kontraktual

g) Kepemilikan pribadi

Sebagai dasar hubungan dalam masyarakat ini adalah Kurwille, yaitu

kehendak atau kemauan yang rasional, yang muncul sebagai hasil pilih-memilih yang

dilakukan oleh untuk memperoleh keuntungan.

C. Pengertian Tradisi

Kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan,

kepercayaan, seni, hukum, moral, adat, dan kemampuan serta kebiasaan yang

dipunyai manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan yang dihasilkan manusia

sebagai wujud. Kebudayaan paling sedikit mempunyai tiga wujud oleh

koentjaraningrat (dalam Mattulada, 1997:1).., antara lain yaitu :

1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide, gagasan, nilai-nilai, norma, dan

peraturan.

2) Wujud kebudayaan sebagai aktivitas berpola masyarakat, dan

3) Wujud kebudayaan sebagai benda hasil karya manusia.

Selanjutnya kebudayaan berpengaruh terhadap lingkungan tertentu sehingga

makin lama makin menjauhkan manusia dari kondisi asli lingkungan alam, hal yang

selanjutnya mempengaruhi pola-pola berpikirnya dan juga cara bergaul, dan cara

bertindak. Sedangkan kepercayaan mempunyai wujud sebagai system keyakinan dan

gagasan mengenai Tuhan, dewa-dewa, roh-roh halus, neraka, surge dan lain-lain.
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Tetapi juga sebagai bentuk dari berbagai upacara maupun benda-benda suci lainnya

kontjaraningrat, 2003:81 (dalam Datuan 2011:38).

Tradisi merupakan kebudayaan yang memiliki tujuan membuat hidup manusia

kaya akan budaya dan nilai-nilai bersejarah. Selain itu, tradisi juga akan menciptakan

kehidupan yang harmonis. Namun hal tersebut akan terwujud hanya apabila manusia

menghargai, menghormati dan menjalankan suatu tradisisecara baik dan benar serta

sesuai aturan.

Dimana tradisi berfungsi sebagai penyedia fragmen warisan historis yang kita

pandang bermanfaat. Tradisi yang seperti onggokan gagasan dan material yang dapat

digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan berdasarkan

pengalaman masa lalu.

Pengertian Tradisi adalah segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari

masa lalu ke masa kini atau sekarang. Menurut Cannadine, Pengertian Tradisi adalah

lembaga baru didandani dengan daya pikat kekunoan yang menentang zaman tetapi

menjadi ciptaan mengagumkan.

Pengertian Tradisi dalam Arti Sempit adalah warisan-warisan sosial khusus

yang memenuhi syarat saja yaitu yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih

kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini. Pengertian Tradisi dilihat dari aspek

benda materialnya ialah benda material yang menunjukkan dan mengingatkan kaitan

khususnya dengan kehidupan masa lalu.

Sejarah Tradisi lahir yaitu melalui dua cara. Cara pertama, tradisi muncul dari

bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan serta
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melibatkan rakyat banyak. Karena sesuatu alasan, individu tertentu menemukan

warisan historis yang menarik. Perhatian, ketakziman, kecintaan dan kekaguman

yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara, memengaruhi rakyat banyak. Sikap

takzim dan kagum itu berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, penelitiaan

dan pemugaran peninggalan purbakala serta menafsir ulang keyakinan lama. Semua

perbuatan itu memperkokoh sikap. Kekaguman dan tindakan individu menjadi milik

bersama dan berubah menjadi fakta sosial sesungguhnya.

Begitulah tradisi dilahirkan. Proses kelahiran tradisi sangat mirip dengan

penyebaran temuan baru, hanya saja dalam kasus tradisi ini lebih berarti penemuan

atau penemuan kembali yang telah ada di masa lalu ketimbang penciptaan sesuatu

yang belum pernah ada sebelumnya.

Cara kedua, tradisi muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu

yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan

oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa. Raja mungkin memaksakan tradisi

dinastinya kepada rakyatnya. Diktator menarik perhatian rakyatnya kepada kejayaan

bangsanya di masa lalu. Kemudian militer menciptakan sejarah pertempuran besar

kepada pasukannya. Perancang mode terkenal menemukan inspirasi dari masa lalu

dan mendiktekan gaya “kuno” kepada konsumen.

Dua jalan kelahiran tradisi itu tidak membedakan kadarnya. Perbedaannya

terdapat antara tradisi asli yaitu tradisi yang sudah ada di masa lalu dan tradisi buatan

yaitu murni khayalan atau pemikiran masa lalu. Tradisi buatan mungkin lahir ketika

orang memahami impian masa lalu dan mampu menularkan impiannya itu kepada
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orang banyak. Lebih sering tradisi buatan ini dipaksakan dari atas oleh penguasa

untuk mencapai tujuan politik mereka.

Ada beberapa fungsi tradisi antara lain sebagai berikut :

1. Tradisi berfungsi sebagai penyedia fragmen warisan historis yang kita pandang

bermanfaat. Tradisi yang seperti onggokan gagasan dan material yang dapat

digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan

berdasarkan pengalaman masa lalu. Contoh : peran yang harus diteladani

(misalnya, tradisi kepahlawanan, kepemimpinan karismatis, orang suci atau nabi).

2. Fungsi tradisi yaitu untuk memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup,

keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan

pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Contoh : wewenang seorang raja

yang disahkan oleh tradisi dari seluruh dinasti terdahulu.

3. Tradisi berfungsi menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan,

memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok.

Contoh Tradisi nasional : dengan lagu, bendera, emblem, mitologi dan ritual

umum.

4. Fungsi Tradisi ialah untuk membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan,

ketidakpuasan dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan

masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggalan bila

masyarakat berada dalam kritis. Tradisi kedaulatan dan kemerdekaan di masa lalu

membantu suatu bangsa untuk bertahan hidup ketika berada dalam penjajahan.
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Tradisi kehilangan kemerdekaan, cepat atau lambat akan merusak sistem tirani

atau kediktatoran yang tidak berkurang di masa kini.

D. Tradisi Kalomba

Suku Kajang hingga kini memegang teguh apa yang menjadi warisan

budaya termasuk Ritual Kalomba. Ritual ini menjadi kewajiban bagi

keturunan karaeng (strata sosial tertinggi di daerah tersebut) pertama di Kajang,

Karaeng Padulu Daeng Soreang agar generasinya terhindar dari sumpahnya sendiri.

Kalomba bagi suku kajang adalah salah satu prosesi adat yang diperuntukan

bagi anak-anak suku kajang dengan tujuan menghilangkan sial dan penyakit turunan

dari leluhurnya. Prosesi adat kalomba memiliki aturan dan tahapan yang sudah ada

dan diikuti oleh suku kajang sejak ratusan tahun yang silam. Adat kalomba

dilaksanakan oleh keluarga pihak ayah si anak atau kakek nenek dari pihak ayah.

Pihak dari ayah harus merencanakan dan menyediakan segala keperluan yang akan

digunakan pada saat prosesi adat kalomba dilaksanakan.

Dijelaskan oleh nenek yang telah berusia ratusan tahun ini (nenek

Camba, penuntun ritual kalomba), kalomba ada sejak ribuan tahun lalu. Bermula

ketika seorang kakek yang bernama Karaeng Padulu Daeng Seroang yang tidak

terima anaknya, Karaeng Lejua menikah lagi (melakukan poligami) bernama

kombeng. Namun, meski tidak direstui keduanya tetap melaksanakan pernikahan

sehigga keturunan mereka disumpahi oleh karaeng pertama (Karaeng Padulu Daeng

Seroang).
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Karena itu, dibuatlah ritual kalomba untuk membatalkan sumpah tersebut

(mole tunra dalam bahasa konjo). Setelah ritual itu, Mula yang menjadi  normal

kembali dan penyakitnya sembuh total serta menjadi anak karaeng  yang tampan.

Secara umum, kalomba hanya diwajibkan untuk keturunan Karaeng Padulu

Daeng Soreang agar generasinya tidak mendapatkan kutukan seperti yang dikisahkan

nenek yang berdomisili di Tanah Toa. Sayangnya, beberapa nama yang harusnya

menjadi salah satu catatan sejarah tidak disebutkan seperti istri pertama Karaeng

Lejua dan istri Karaeng Padulu Daeng Seroang.

Di Kajang sejumlah orang masih meyakini adanya orang tertentu yang dapat

menghilang dan tidak diketahui hingga saat ini kemana jasad mereka. Namun,

diyakini orang yang “sajangi”(menghilang) naik ke langit.

Upacara adat merupakan salah satu dari wujud kebudayaan, Kontjaraningrat

(dalam bosrowi,2005) mengatakan bahwa suatu yang komplek dan aktivitas serta

tindakan berpola pada manusia dalam masyarakat atau biasa disebut dengan system

sosial.

Sebelumnya, tiga hari sebelum puncak ritual ini rumah anak yang akan

dikalomba sudah ramai dikunjungi tetangga dan keluarga dekat. Seperti, tradisi pada

umumnya, mereka saling membantu untuk mempersiapkan apa saja yang diperlukan

untuk melaksanakan ritual tersebut termasuk membuat kue merah dan ruhu-ruhu (kue

tradisional suku kajang) yang terbuat dari tepung beras pulut yang dicampur dengan

gula merah.
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Semua pesta atau acara adat harus memakai kue merah (dumpi eja) dan itu

diharuskan, para tamu sebagian besar mengenakan pakaian seperti orang biasa pada

umumnya dan sebagian lagi menggunakan baju poko (baju adat Kajang berwarna

hitam), tope le’leng (sarung hitam) dan  pria baruh baya lengkap dengan penutup

kepala (passapu).

Sebelum kalomba, dilakukan anggada’ (menyajikan makanan dalam talang

untuk pemangku adat yang hadir) kemudian baca-baca(membaca mantra)  lalu makan

bersama. Lalu, ammanoi (persiapkan sesajen) kalomba atau yang berisi kue merah,

ruhu-ruhu, songkolo hitam, ayam kampong dan kampalo (songkolo yang dibungkus

daun kelapa atau daun pandan) ukuran besar.

Kemudian, pisang, kelapa tua, kelapa muda serta buah yang diproduksi di

daerah tersebut dan menyiapkan ma’ma sebuah talang khusus seperti piring yang

usianya kira-kira ratusan atau ribuan tahun yang diisi buah pinang, kamenyan serta

tujuh daun sirih berisi kapur khusus yang sudah dilipat. Setelah itu, anak yang akan

dikalomba kemudian dimandikan oleh pemandu ritual dengan air yang sudah diberi

mantra.

Memasuki puncak ritual pada malam hari, pukul 20.00 wita, dimana dupa

(kamenyan yang telah dibakar) dikelilingkan tujuh kali pada anak yang dikalomba

lalu ritual membunyikan latto-latto (daun tala yang kering) tiga kali dengan mitos

seperti Mula pada awalnya tuli menjadi mendengar. Kemudian diberi ju’ju (semacam

sapu lidi aren) juga tiga kali dengan tujuan menyapu penyakit kulit dan dupa kembali

dikelilingkan sebanyak tujuh kali. Lalu,perwakilan keluarga yakni saudara dari ayah
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dan ibu anak tersebut menggantungkan kampalo besar tadi ke pundak anak yang

dikalomba “Menggantungkan kampalo besar agar dia (yang dikalomba) kelak paham

makna tangung jawab.” tuturnya dalam bahasa konjo.

Menurut Camba (2008), umur anak yang akan dikalomba tidak dibatasi

namun idealnya lima hingga sepuluh tahun. Namun, ada juga yang dikalomba ketika

sudah remaja karena beberapa faktor seperti orang tuanya belum mampu atau

memang akan melaksanakan ritual tersebut dengan beberapa beberapa rangkaian

acara seperti pernikanan, kalomba menjadi tradisi turun temurung yang tidak boleh

dihapuskan.

E. Teori Interaksionisme Simbolik

Pokok utama dalam pandangan ini adalah individu. Para ahli di belakang

perspektif ini mengatakan bahwa individu merupakan hal yang paling penting dalam

konsep sosiologi. Mereka melihat bahwa individu adalah objek yang bisa secara

langsung ditelaah dan dianalisis melaui interaksinya dengan individu yang lain. Di

sisi lain, mereka melihat bahwa konsep-konsep seperti masyarakat, Negara, dan

berbagai institusi social yang lain adalah hanya abstraksi belaka, sebab

keberadaannya adalah sebagai kumpulan konsep. Mereka sering menyebut perspektif

ini dengan sebutan interaksionisme simbolik.

Secara singkat dijelaskan bahwa paham interaksionisme simbolik memberikan

banyak penekanan pada individu yang aktif dan kreatif ketimbang pendekatan-

pendekatan teoritis lainnya. Sejak era Mead, teori interaksionisme simbolik telah jauh
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dikembangkan oleh banyak pemikir lainnya, dan di Amerika Serikat interaksionisme

simbolik merupakan rival utama bagi paham fungsionalis (Giddens,1993; 715-716).

Sebagaimana yang telah terjadi dalam kasus paham strukturalisme,

interaksionisme simbolik berkembang dari sebuah perhatian kearah bahasa; namun

Mead mengembangkan hal itu dalam arah yang berbeda dan cukup baik.

Paham interiaksionisme simbolik menganggap bahwa segala sesuatu tersebut

adalah virtual. Semua interaksi antar individu manusia melibatkan suatu pertukaran

symbol. Ketika kita berinteraksi dengan yang lainnya, kita secara konstan mencari

“petunjuk” mengenai tipe perilaku apakah yang cocok  dalam konteks itu  dan

mengenai bagaimana menginterpretasikan apa yang dimaksudkan oleh orang lain.

Interaksionisme simbolik mengarahkan perhatian kita pada interaksi  antar individu,

dan bagaimana hal ini bisa dipergunakan untuk mengerti apa yang orang lain katakan

dan lakukan kepada kita sebagai individu.

Kebudayaan adalah hasil dari cipta sebagai keluaran dari proses manipulasi

manusia yang berorientasi pada kebutuhan hidup. Menurut Mead, masyarakatlah

yang pertama kali muncul lalu diikuti pemikiran-pemikiran yang ada dalam

masyarakat. Kelompok sosial yang selanjutnya membentuk kesadaran diri dan

perkembangan mental individu.

Oleh karena itu, Mead juga menyimpulkan alasannya membuat konsep

interaksionisme simbolis, yaitu pemakaian konsep psikologi sosial dengan

konsekuensi yang melekat padanya. Untuk menganalisis perilaku ataupun tindakan

sosial harus dimulai menganalisis perilaku sosial sebagai kompleksitas dari perilaku-
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perilaku individu yang menjadi bagian-bagian perilaku sosial tersebut. Dan juga, bagi

psikologi sosial adalah keseluruhan (masyarakat) mendahului bagian (individu),

bukan bagian mendahului keseluruhan, bukan keseluruhan menurut satu atau

beberapa bagian.

Dalam konsep teori Herbert Mead tentang interaksionisme simbolis terdapat

prinsip-prinsip dasar yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. manusia dibekali kemampuan berpikir, tidak seperti binatang

b. kemampuan berpikir ditentukan oleh interaksi sosial individu

c. dalam berinteraksi sosial, manusia belajar memahami simbol-simbol beserta

maknanya yang memungkinkan manusia untuk memakai kemampuan

berpikirnya.

d. makna dan simbol memungkinkan manusia untuk bertindak (khusus dan sosial)

dan berinteraksi.

e. manusia dapat mengubah arti dan simbol yang digunakan saat berinteraksi

berdasar penafsiran mereka terhadap situasi.

f. manusia berkesempatan untuk melakukan modifikasi dan perubahan karena

berkemampuan berinteraksi dengan diri yang hasilnya adalah peluang tindakan

dan pilihan tindakan.

g. pola tindakan dan interaksi yang saling berkaitan akan membentuk kelompok

bahkan masyarakat.

Fokus dari interaksionisme simbolik adalah dampak dari makna-makna dan

simbol-simbol yang digunakan dalam aksi dan interaksi manusia dalam tindakan
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sosial yang covert dan overt. Melalui aksi dan interaksi ini pula manusia membentuk

suatu makna dari simbol yang dikonstruksikan secara bersama. Suatu makna dari

simbol dapat berbeda menurut situasi.

Aksi atau tindakan sosial pada dasarnya adalah sebuah tindakan seseorang

yang bertindak melalui suatu pertimbangan menjadi orang lain dalam pikirannya.

Atau, dalam melakukan tindakan sosial, manusia dapat mengukur dampaknya

terhadap orang lain yang terlibat dalam serangkaian tindakan itu.

Dalam proses interaksi, manusia memakai simbol-simbol untuk

mengomunikasikan makna-makna dalam diri yang ingin disampaikan. Dan

setelahnya proses tadi, manusia lain yang terlibat dalam interkasi tersebut

mengintepretasikan simbol-simbol tadi berdasar intepretrasinya sendiri. Secara garis

besar terdapat hubungan timbal balik antar aktor dalam berinteraksi.

Analisis Mead tentang stimulus dan respon masuk dalam kerangka perilaku

seperti ini, seperti hewan yang hanya melempar stimulus dan menerimanya sehingga

mengeluarkan respon untuk stimulus itu seketika itu juga tanpa mempertimbangkan

apapun berdasar pengalaman atau memori. Berbeda dengan manusia sebagai individu

yang berinteraksi dengan manusia yang lain, perbedaannya dalam interaksi

antarmanusia sebagai individu terdapat tempat atau momentum di mana pikiran

mengambil tempat dalam proses stimulus-respon tersebut. Manusia sebagai individu

memiliki pikiran yang mempengaruhi setiap tindakan yang akan dilakukan olehnya.

Perbedaan interaksi manusia dengan binatang adalah langsung dan tidak

langsung. Binatang langsung merespon apa yang diterimanya dari binatang lain,
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namun manusia memiliki kesempatan untuk memikirkan tindakan terbaik apa yang

menurut subjektifnya yang akan dilakukan. Misal, ada seekor anak kucing yang

sedang marah lalu menegakkan bulu-bulu di badannya di hadapan kucing yang lain,

maka kucing yang lain akan memberikan secara langsung respon marah dan ingin

berkelahi dengan kucing yang melempar stimulus tadi. Sebagai perbandingan, ketika

Joko yang bekas korban kecelakaan sepeda motor, maka ia akan lebih berhati-hati

dalam memutuskan dia akan menjadi pengendara atau pembonceng karena pengaruh

pengalaman atau memori masa lalunya.

Tindakan menurut Mead menurut analisisnya melalui empat tahapan, yaitu

impuls, persepsi, manipulasi, dan konsumsi. Keempat tahap ini menurut Mead

menjadi suatu rangkaian dalam melakukan suatu tindakan yang tidak dapat

dilepaskan satu per satu.

1. Impuls, sama seperti stimulus atau rangsangan yang didapatkan ataupun muncul

tiba-tiba pada seorang individu. Dalam kehidupan sosial, impuls bukan hanya

sekedar rasa lapar saja, melainkan juga berbagai masalah dapat menjadi impuls

bagi individu yang menyebabkan individu harus dapat mencari pemecahan

terhadap masalah tersebut.

2. Persepsi adalah proses tanggapan dan respon terhadap impuls (permasalahan)

yang dihadapi individu. Pikiran (Mind) dalam tahap ini sangat berperan penting

dalam menyikapi impuls tersebut. Pada tahap persepsi yang memerankan pikiran

dalam prosesnya, individu memberi ruang untuk memikirkan dan
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mempetimbangkan segala sesuatu untuk bertindak, mana yang akan diambil dan

dibuang dari pikirannya.

3. Manipulasi menjadi tahap ketiga dari serangkaian tahap tindakan. Tahap ini

menjadi proses tentang pengambilan keputusan setelah melalui tahap persepsi

tadi.

4. Konsumsi adalah suatu proses di mana individu untuk menentukan melakukan

sebuah tindakan atau tidak untuk memenuhi kebutuhan yang diciptakan dari

impuls tadi. Disini terdapat perbedaan antara manusia dan binatang, dalam tahap

ini dan manipulasi, pengalaman masa lalu dilibatkan oleh individu yaitu manusia,

berbeda dengan binatang yang dalam dua tahap ini bersifat coba-coba.

Herbert Blumer sebagai salah seorang tokoh interaksionisme simbolik

menyatakan bahwa organisasi masyarakat manusia merupakan kerangka di mana

terdapat tindakan sosial yang bukan ditentukan oleh kelakuan individunya.

Ide dasar teori ini bersifat menentang behaviorisme radikal yang dipelopori

oleh J.B Watson. Behaviorisme radikal itu sendiri berpendirian bahwa peilaku

individu adalah sesuatu yang dapat diamati secara obyektif dari luar, hanya saja justru

action di dalamnya diabaikan pada pengamatannya. sedangkan interaksionisme

simbolik mempelajari tindakan manusia dengan mempergunakan teknik introspeksi

untuk dapat mengetahui barang sesuatu yang melatarbelakangi tindakan sosial itu dari

sudut aktor.

Menurut blumer istilah interaksionisme simbolik ini menunjuk kepada sifat

khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah manusia saling
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menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Bukan hanya reaksi belaka

dari tindakan orang lain, tapi didasarkan atas “makna” yang diberikan terhadap

tindakan orang lain. Interaksi antar individu, diantarai oleh penggunaan simbol-

simbol, interpretasi atau dengan saling berusaha untuk saling memahami maksud dari

tindakan masing-masing.

Pada teori ini dijelaskan bahwa tindakan manusia tidak disebabkan

oleh “kekuatan luar” (sebagaimana yang dimaksudkan kaum fungsionalis struktural),

tidak pula disebabkan oleh “kekuatan dalam” (sebagaimana yang dimaksud oleh

kaum reduksionis psikologis) tetapi didasarkan pada pemaknaan atas sesuatu yang

dihadapinya lewat proses yang oleh Blumer disebut self-indication.

Menurut Blumer proses self-indication adalah proses komunikasi pada diri

individu yang dimulai dari mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna, dan

memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna tersebut. Lebih jauh Blumer

menyatakan bahwa interaksi manusia dijembatani oleh penggunaan simbol-simbol,

oleh penafsiran, dan oleh kepastian makna dari tindakan orang lain, bukan hanya

sekedar saling bereaksi sebagaimana model stimulus-respons.

Interaksionisme simbolis cenderung sependapat dengan perihal kausal proses

interaksi social. Dalam artian, makna tersebut tidak tumbuh dengan sendirinya namun

mucul berkat proses dan kesadaran manusia. Kecenderungan interaksionime simbolis

ini muncul dari gagasan dasar dari Mead yang mengatakan bahwa interaksionis

symbol memusatkan perhatian pada tindakan dan interaksi manusia, bukan pada
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proses mental yang terisolasi. Jadi sebuah symbol tidak dibentuk melalui paksaan

mental merupakan timbul berkat ekspresionis dan kapasitas berpikir manusia.

F. Verstehen

Menurut Weber, sosiologi adalah suatu ilmu yang berusaha memahami

tindakan-tindakan sosial dan menguraikannya dengan menerangkan sebab–sebab

tindakan tersebut. Dengan demikian, yang menjadi inti dari sosiologi adalah arti yang

nyata dari tindakan perseorangan yang timbul dari alasan–alasan subyektif. Itulah

yang kemudian menjadi pokok penyelidikan Max Weber dan disebutnya sebagai

Verstehende Sociologie. verstehen merupakan kata dari bahasa Jerman yang berarti

pemahaman. Dalam hal ini verstehen adalah suatu metode pendekatan yang berusaha

mengerti dan memahami makna yang mendasari dan mengitari peristiwa atau

fenomena sosial dan historis. Pendekatan ini bertolak pada gagasan bahwa tiap situasi

sosial didukung oleh jaringan makna yang dibuat oleh para aktor yang terlibat di

dalamnya.

Pemakaian istilah verstehen ini secara khusus oleh Weber digunakan dalam

penelitian historis terhadap metodologi sosiologi kontemporer yang paling banyak

dikenal dan paling controversial. Kontroversi sekitar konsep verstehen dan beberapa

masalah dalam menafsirkan maksud Weber muncul dari masalah umum dalam

pemikiran metodologis Weber. Seperti dikemukakan Thomas Burger “Weber tidak

utuh dan konsisten dengan pernyataan metodologisnya” (1976: Hekman, 1983: 26).

Ia cenderung gegabah dan tidak tepat sasaran karena merasa bahwa ia sekedar

mengulangi gagasan-gagasannya yang pada zamannya terkenal dikalangan sejarawan
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Jerman. Terlebih lagi, seperti ditegaskan di atas Weber tidak terlalu memikirkan

refleksi metodologisnya.

Pemikiran Weber tentang verstehen lebih sering ditemukan di kalangan

sejarawan Jerman pada zamannya yang berasal dari bidang yang dikenal dengan

Hermeneutika (Martin, 2000; Pressler dan Dasilva, 19996). Hermeneutika adalah

pendekatan khusus terhadap pemahaman dan penafsiran tulisan-tulisan yang

dipublikasikan. Tujuannya adalah untuk memahami pemikiran pengarang maupun

struktur dasar teks. Weber dan lainnya (Wilhelm Dilthey) berusaha memperluas

gagasannya dari pemahaman teks kepada pemahaman kehidupan sosial :

“Ketika kita sadar bahwa metode historis tidak lain adalah metode

interpretasi klasik yang diterapkan pada tindakan-tindakan

ketimbang pada teks, metode yang bertujuan mengidentifikasikan

desain manusia, ‘makna’ di balik peristiwa-peristiwa yang dapat

diamati, maka kita tidak akan kesulitan untuk menerima bahwa

metode ini pun dapat diterapkan pada interaksi manusia

sebagaimana pada actor individu. Dari sudut pandang ini seluruh

sejarah adalah interaksi, yang harus ditafsirkan sebagai rencana

lain dari berbagai actor”

Max Weber menawarkan model analisis sistem simbol dengan

pendekatanVerstehen (pemahaman) yang memungkinkan orang untuk bisa

menghayati apa yang diyakini oleh pihak lain tanpa prasangka tertentu. Dalam
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tradis Verstehen, jika obyeknya adalah sistem budaya, maka bisa dipihal antara tradisi

agung (great trdition) dan tradisi rendah (litlle tradition).

Aspek pemikiran Weber yang paling terkenal yang mencerminkan tradisi

idealis adalah tekanannya pada verstehen (pemahaman subyektif) sebagai metode

untuk memperoleh pemahaman yang valid mengenai arti-arti subyektif

tindakan sosial. Bagi weber, istilah ini tidak hanya sekedar merupakan introspeksi.

Intrspeksi bisa memberikan seorang pemahaman akan motifnya sendiri atau arti-arti

subyektif, tetapi tidak cukup untuk memahami arti-arti subyektif dalam tindakan

orang lain. Sebaliknya, apa yang diminta adalah empati, kemampuan untuk

menempatkan diri dalam kerangka berpikir orang lain yang prilakunya mau

dijelaskan dan situasi serta tujuan-tujuannya mau dilihat menurut perspektif itu.

Proses itu menunjuk pada konsep “mengambil peran” yang terdapat dalam

interaksionisme simbol.

Tindakan Subyek harus dimengerti dalam hubungannya dengan arti subyektif

yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, orang perlu mengembangkan suatu metode

untuk mengetahui arti subyektif ini secara obyektif dan analitis.

Konsep Rasionalitas merupakan kunci bagi suatu analisa obyektif mengenai arti-arti

subyektif dan juga merupakan dasar perbandingan mengenai jenis-jenis tindakan

sosial yang berbeda. Pendekatan “ obyektif” hanya berhubungan dengan gejala-gejala

yang dapat diamati (benda fisik atau perilaku nyata), sedangkan pendekatan

“subyektif “ berusaha untuk memperhatikan juga gejala-gejala yang sukar ditangkap

dan tidak dapat diamati seperti perasaan individu, pikiran dan motif-motifnya.
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Memahami reaitas sosial yang dihasilkan oleh tindakan itu berarti menjelaskan

mengapa manusia menentukan pilihan. Metode yang dikembangkan oleh Weber

adalah Verstehen, karena menurutnya sosiologi juga adalah manusia yang

mengapresiasi lingkungan sosial dimana mereka berada, memperhatikan tujuan-

tujuan warga masyarakat yang bersangkutan dan oleh sebab itu berupaya memahami

tindakan mereka, sehingga konsep inilah yang dapat membedakan antara ilmu-ilmu

alam dengan ilmu sosial.

Verstehen adalah suatu metode pendekatan yag berusaha untuk mengerti

makna yang mendasari dan mengitari peristiwa social dan histori. Pendekatan ini

bertolak dari gagasan bahwa tiap situasi social didukung oleh jaringan makna yang di

buat oleh actor yang terlibat di dalamnya. Yang menjadi inti dari sosiologi bukanlah

bentuk-bentuk substansial dari kehidupan masyarakat maupun nilai yang obyektif

dari tindakan, melainkan semata-mata arti yangnyata dari tindakan perseorangan yang

timbul dari alasan subyektif itu yang di sebut dengan Verstehende sociologie.
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G. Skema Kerangka Konseptual Penelitian

MENJAGA DAN MEMELIHARA TRADISI KALOMBA

PERUBAHAN
MAKNA

KALOMBA

AMMANOI’

MA’MA

DI RIOI

A’KALOMBA

ANGGADA’

FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI

PERGESERAN
MAKNA KALOMBA

MASYARAKAT

KAJANG

INTERNAL

EKSTERNAL
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Tabel 2.1

Matriks Ringkasan Perbandingan Penelitian

No Profil Temuan Penelitian

1. Judul: Tradisi Sayyang
Pattu’du di Mandar (Study
Kasus Desa Lapeo,
kec.Campalagian, Kab.
Polewali Mandar )

Nama: Rahmat Suyanto

Waktu: Makassar: Sosiologi
FISIP  Universitas Hasanuddin,
2011.

Metode Penelitian: Kualitatif

Dari hasil temuan lapangan menjelaskan

bahwa tradisi Sayyang Pattuddu di Mandar

yang juga mengalami pergeseran fungsi,

Seiring dengan perkembangan jaman, peran

dan fungsi sayyang patuu‟du‟ juga mengalami

perkembangan. Sayyang pattu’du’tidak

diperuntukkan bagi anak-anak yang sudah

khatam Quran, bahkan lebih dari itu peran dan

fungsinya bergeser. Terkait dinamika sosial

dalam acara Sayyang pattu’du’ antara

lain,munculnya nilai-nilai materialistis, dan

pergeseran fungsi sebagai media promosi

politik,
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2. Judul: Makna Simbol Karaeng
Bagi Masyarkat
Jeneponto(Kasus di Desa Bulo-
Bulo Kecamatan Arungkeke
Kabupaten Jeneponto).

Nama: Mirnawati

Waktu: Makassar: Sosiologi
FISIP  Universitas Hasanuddin,
2017.

Metode Penelitian: Kualitatif

Ditemukan  interpretasi masyarakat mengenai

pemaknaan simbol karaeng terjadi pergeseran

status sosial di masyarakat Jeneponto. Dimana

status sosial tidak lagi didasarkan pada

keturunan, kasta, maupun stratifikasi sosial

lama. Jabatan struktural di pemerintahan,

kekayaan serta tingkat pendidikan lebih

dominan berpengaruh dalam menentukan

derajat sosial seseorang, pergeseran ini

semakin kental seiring perkembangan

kehidupan.

3. PENELITIAN SEKARANG:

Judul: Pergeseran Makna
Tradisi Kalomba bagi
Komunitas Kajang Dalam
Tanah Toa Bulukumba

Nama: Lisa Indah Sari Syam

Waktu: Makassar: Sosiologi
FISIP  Universitas Hasanuddin,
2017.

Metode Penelitian: Kualitatif

Makna tradisi kalomba dalam kebudayaan di

Kawasan adat Tanah Toa kajang mengalami

pergeseran nilai makna dan symbol adapun

yang terjadi pada tradisi ini iyalah, Pada

kenyataannya saat ini terdapat penyimpangan

sejarah yang sangat terlihat, yang pertama,

pada umumnya orang dikalomba dalam hal

persiapan makanan dan buah-buahan

dipersiapkan oleh kakek-nenek dari pihak

laki-laki atau garis bapak, pada hal dari asal

sejarahnya yang menyiapkan adalah nenek

dari pihak perempuan atau garis ibunya.

Kedua, tidak semua orang kajang mewarisi

pesta kalomba yang akhir-akhir ini semakin
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ramai dilakukan oleh berbagai lapisan

masyarakat Kajang dalam atau luar, dan

ketiga jika mengikuti sejarah awal kalomba di

Kajang, yang mewarisi hanya orang yang asal

usulnya berasal dari turunan tau annanga di

Batupajjara dan keturunan tau salapanga di

Kajang atau Kekkesea.

Sumber: Ringkasan dari hasil penelitian sebelumnya untuk skripsi penelitian
peneliti
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu

Waktu pelaksanaan penelitian ini diawali dengan pengajuan judul pada bulan

April 2017, kemudian penelitian dilaksanakan pada bulan April hingga bulan Juli

2017. Jadwal penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana penulis dapat

melakukan penelitian sesuai dan tepat waktu. Keseluruhan penelitian

ini,menghabiskan waktu selama tiga bulan, yang dimulai dari tahap persiapan ,

menyiapkan dokumen penelitian yang dibutuhkan, menyusun pedoman teknis

penelitian, penentuan informan penelitian, peninjauan lokasi, dan sebisa mungkin

dapat mengenal dengan baik lingkungan lokasi penelitian. Waktu yang diperlukan

untuk penelitian dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Adapun rincian waktu

penelitiandapat terlihat pada table dibawah ini:
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Tabel. 3.1

Jadwal Waktu Penelitian

Kegiatan
Tahun 2017/2018

No mar apri
l

mei juni juli agu
s

sep okto

1 Pengajuan Judul
2 Penyusunan

Proposal
3 Perijinan
4 Pengumpulan Data
5 Analisis Data
6 Penyusunan

Laporan

2. Lokasi

Lokasi penelitian merupakan objek dan sumber data dari tempat yang diteliti

innformasi yang diperoleh bisa memberikan data yang akurat dan kebenarannya

dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Desa Tanah Toa,

Dusun.Sobbu, Kawasan Adat Kajang Dalam, Kecamatan Kajang, kabupaten

Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Adapun pertimbangan dalam pemilihan lokasi di Desa Tanah Toa Kawasan

Adat Kajang Dalam, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba adalah pada

karakteristik yang dimiliki tersebut :

a. Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba adalah lokasi yang

berlatar tradisi kalomba dan tempat asal mula terjadinya tradisi kalomba
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b. Penelitian ini berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang Simbol dari

masyarakat adat Kajang yaitu kalomba, maka untuk pemenuhan informasi,

penelitian ini dilakukan pada masyarakat Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang

Kabupaten Bulukumba

c. Penilaian sebagian masyarakat terhadap Simbol kalomba sekarang ini mengalami

pergeseran makna sehingga penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh

mengenai Simbol kalomba bagi masyarakat Kajang Dalam Tanah Toa di

Kecamata Kajang Kabupaten Bulukumba yang melatar belakangi yang berbeda-

beda

d. Letaknya tidak jauh dari kediaman peneliti sehingga secara metodologis lokasi ini

dapat menghemat waktu, tenaga, biaya, biaya serta memperoleh dalam perolehan

data.

B. Pendekatan dan Dasar Dalam Penelitian

1. Pendekatan Dalam Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari atau alat untuk

penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami

subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Jenis

penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang hanya

menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai variabel.

Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah

dengan mencocokkan antara realita empiric dengan teori yang berlaku dengan
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menggunakan metode deskiptif analisis. Jenis penelitian deskriptif ini digunakan

untuk menemukan pengetahuan seluas-luasnya tentang obyek penelitian pada masa

atau saat tertentu sehingga lebih mudah menyajikan dan menganalisis secara

sistematis dan akhirnya dapat dipahami dan disimpulkan. Dengan menggunakan

pendekatan kualitatif ini lebih menekankan analisanya terhadap fenomena yang

diamati dengan menggunakan cara berfikir formal dan argumentatif.

Pengertian tentang jenis penelitian berupa deskriptif kualitatif adalah suatu

penelitian sosial yang sekedar untuk melukiskan atau menggambarkan sejumlah

variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti tanpa mempersoalkan

hubungan antar variabel, penelitian kualitatif berusaha menampilkan secara

holistic(utuh) yang membutuhkan kecermatan dalam pengamatan, sehingga kita dapat

memahami secara menyeluruh hasil penelitian. Disamping itu, dalam penelitian

kualitatif ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang

peneliti butuhkan. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan dan

mengklarifikasikan fakta atau karakteristik fenomena yang ada secara faktual, cermat,

tidak mengandalkan bukti logika matematis, prinsip angka atau metode statistik

sehingga dapat digambarkan kondisi dan keadaan yang sebenar-benarnya dengan

isyarat atau tindakan sosial.

2. Dasar Penelitian

Dasar penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus meliputi penelitian yang

intensif dan mendalam terhadap suatu objek dengan menggunakan wawancara

mendalam serta observasi. Studi kasus meliputi analisis mendalam dan kontekstual
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dimana sifat dan definisi masalah yang terjadi dalah serupa dengan masalah yang

dialami saat ini.

Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intern seorang individu atau

kelompok yang mengalami kasus tersebut. Dasar penelitian ini dimaksudkan untuk

memperoleh gambaran rinci dari suatu fenomena. Yang dipentingkan dalam strategi

penelitian studi kasus adalah kedalaman kepahamannya. Penelitian dengan studi

kasus lebih menekankan kepada setting alami (kondisi alamia) yang ada dimasyarakat

(Noor 2011:35). Tekanan utama dalam studi kasus adalah mengarah individu

melakukan apa yang dilakukan dan bagaimana tingkah lakunya dalam kondisi dan

pengaruhnya terhadap lingkungan.

C. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan adalah memamakai teknik

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan informan dengan

pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan informan, dalam hal ini mereka yang

mengehetahui dan yang melaukan tradisi Kalomba. Sampel bertujuan atau purposive

sampling merupakan pilihan siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk

memberikan informasi yang dibutuhkan, mereka dipilih karena dipercaya mewakili

satu populasi tertentu (Sialalahi, 2010:272).

Penulis tidak mengalami kesuliatan dalam menetukan informan, yang cukup

sulit iyalah dalam mencari informasi yang lebih akurat peneliti harus jeli dan

mencocokkan dengan sejarah serta setiap detail yang diberikan informan karena

kebanyak dari mereka tidak ingin memberi informasi tentang tradis-tradisi yang ada
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di dalam kawasan, dan salah satunya adalah tradisi kalomba ini merupakan salah satu

cara dalam menjaga dan melestarikan tradisi adat istiadat yang dimiliki masyarakat

komunitas Kajang dalam Tanah Toa.

Begitu pula dengan informan kunci dan ahli agar peneliti memiliki hasil yang

maksimal, maka informan kunci adalah mereka yang dapat memberi informasi

mengenai masalah yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai makna tradisi

kalomba, sedangkan informan ahli adalah mereka yang memiliki wawasan luas serta

pengetahuan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Tanah Toa

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, jumlah informan yang didapatkan

dilapangan setelah dilakukan pengamatan berdasarkan kriteria subjek penelitian yang

telah ditetapkan yaitu 4 orang informan.

Adapun kriteria-kriteria penentuan informan kunci dan informan ahli adalah

yang tepat, dalam pemberian informasi dan data yang tepat dan akurat mengenai

Pergeseran Makna Tradisi Kalomba Bagi komunitas Kajang Dalam Tanah Toa adalah

sebagai berikut:

1) Informan ahli yaitu :

- Kepala suku Kajang dalam Tanah Toa (Ammatoa)

- Pemangku adat Kajang dalam Tanah Toa

2) Informan kunci yaitu :

- Orang yang mengurus dalam bidang keagamaan dalam hal ini

pembaca Doa, pada acara adat dalam kegiatan keluarga sperti
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Pesta, acara kematian mulai dari disembayangi sampai seratus

harinya (A’dangan) yaitu kali (Sara’)

- Masyarakat setempat yang telah melakukan tradisi kalomba secara

turun temurun.

a. Data Primer

Sumber data primer,  adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan

atau tempat penelitian melalui observasi dan wawancara mendalam pada obyek

penelitian dan untuk melengkapi data.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan

yang meliputi arsip-arsip penelitian, artikel-artikel, buku teks yangberkaitan dengan

kajian penelitian ini dan dokumen-dokumen, seperti table, catatan, SMS, foto-foto,

rekaman suara dan lain-lain. Adapun arsip yang diperoleh dari tempat penelitian

diantaranya adalah RPJM desa Tanah Toa Kajang dan beberapa gambar yang terkait

dengan penelitian ini dikarenan peneliti dapat memperoleh literatur yang sangat

membantu guna melancarkan proses penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting serta data yang

digunakan harus valid. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari

berbagai sumber yang relevan, informasi dan keterangan berupa pendapat, tanggapan

serta pandangan yang diperoleh dari informan, teknik pengumpulan data yang telah

digunakan adalah:
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1. Wawancara Mendalam

Wawancara yaitu mengumpulkan sejumlah data dan informasi secara

mendalam dari informan dengan menggunakan pedoman wawancara atau peneliti

melakukan kontak langsung dengan subjek meneliti secara mendalam utuh dan

terperinci (Silalahi, 2010:312).

Wawancara mendalam bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang

kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi, dalam

Sulistyo Basuki (2006). Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti

meminta ijin kepada informan untuk menggunakan alat perekam. Sebelum

dilangsungkan wawancara mendalam, penelti menjelaskan atau memberikan sekilas

gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topic penelitian.

Peneliti harus memperhatikan cara-cara yang benar dalam melakukan wawancara,

diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Pewawancara hendaknya menghindari kata yang memiliki arti ganda, taksa, atau

pun yang bersifat ambiguistik.

b) Pewawancara menghindari pertanyaan panjang yang mengandung banyak

pertanyaan khusus. Pertanyaan yang panjang hendaknya dipecah menjadi

beberapa pertanyaan baru.

c) Pewawancara hendaknya mengajukan pertayaan yang kongkrit dengan acuan

waktu dan tempat yang jelas

d) Pewawancara seyogyanya mengajukan pertanyaan dalam rangka pengalaman

kongkrit si informan.
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e) Pewawancara sebainya menyebutkan semua aternatif yang ada atau sama sekali

tidak menyebutkan alternative.

f) Dalam wawancara mengenai hal yang dapat membuat bresponden marah, malu,

atau canggung, dgunakan kataatau kalimat yang dapat memperhalus.

Jumlah informan yang didapatkan dilapangan setelah dilakukan pengamatan

berdasarkan kriteria subjek penelitian yang telah ditetapkan yaitu empat (4) orang.

Wawancara dilakukan dirumah informan dengan melakukan wawancara 1-2 kali

dengan lamanya waktu bervariasi sesuai dengan situasi dan kondisi informan saat

wawancara.

Wawancara ini dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan (pandangan,

kepercayaan, pengalaman, dan pengetahuan) secara lisan dari informan tentang objek

yang telah diteliti yaitu pergeseran makna tradisi kalomba.

2. Observasi/Pengamatan

Peneliti mengadakan pengamata secara langsung dengan pencatatan secara

sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek yang telah diteliti. Pengamatan

pertama penelitian diawali dengan pengupulan beberapa informasi, berkas, beberapa

arsip daerah sampai dengan pertemuan beberapa informan yang telah masuk kriteria

peneliti. (Usman, 2009:52) teknik menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik

secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Penggunaan teknik

ini bertujuan untuk mengungkap fenomena yang tidak bisa dilakukan oleh teknik

wawancara.

3. Studi Pustaka
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Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-

buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya

yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Dokumentasi

Dokumen menurut dalam Sugiono, (2009) merupakan catatan yang sudah

berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambara, serta data-

data mengenai bagaiman makna tradisi kalomba mengalami pergeseran dikalang

komunitas Kajang Dalam Tanah Toa Bulukamba. Hasil penelitian dari observasi dan

wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto

pada saat turun melaksanakan penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis

kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan

menggambarakan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian

ini. Analisis deskriptif secara kualitatif dalam arti bahwa penarikan pernyataan yang

dilakukan dengan menghubungkan antara makna dari berbagai bahan keterangan

yang relevan.

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisi terdiri dari tiga alur kegiatan

yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan

kesimpulan (Sialalhi,2010:339). Dalam mengumpulkan data selalu dilengkapi dengan

pembuatan catatan lapangan. Catatan lapangan ini bertujuan mencatat informasi hasil

wawancara, hasil pengamatan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Untuk
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analisis data yang telah diperoleh dari berbagai sumber maka data tersebut diolah

denganlangkah-langkah:

a) Data diseleksi dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab

masalah penelitian.

b) Data diolah sesuai dengan masalah penelitian.

c) Analisis data dengan menggunakan kata-kata yang sederhana sebagai jawaban

terhadap masalah.
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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. PROFIL SUKU KAJANG DI TANAH TOA BULUKUMBA

Ketika orang mendengar kata Kajang, maka yang terekam dalam pikiran

adalah salah satu nama kecamatan di Kabupaten Bulukumba yang penduduknya

berpakaian hitam-hitam yang pada bagian kepala bagi laki-laki dewasa memakai

passapu atau orang Makassar menyebutnya patonro sama dengan pakaian yang

digunakan Sultan Hasanuddin Raja Gowa ke 16. Hal lain yang sering menjadi

identitas bagi komunitas Kajang adalah pengguna bahasa konjo yang identik dengan

pengguna bahasa Makassar. Bahasa konjo ini mendiami sekitar pegunungan

Bawakaraeng Malino dan sekitarnya mengikuti daerah pegunungan mengarah barat

laut dengan panorama alam yang indah gugusan perbukitan yang saling sambung-

menyambung antara satu dengan yang lain mulai dari Bone, Maros, Pangkep, Barru,

Enrekang dan Polmas. Mattulada, 1964 dalam ( Sambu, 2016:1).

Menurut sejarah asal-usul orang Kajang berasal dari tau manurung yang

keluar dari seruas bamboo pettong yang bernama Batara Daeng Rilangi yang

dikawini Pu’ Tamparang Daeng Malowang dan melahirkan empat orang anak yaitu:

1. Tau tentaya matanna di Na’nasaya sebagai cikal-bakal terbentuknya kerajaan

Laikang.

2. Tau kale bojo’a di Lembanglohe sebagai cikal-bakal terbentuknya kerajaan

Lembang.
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3. Tau sapaya lilana di Kajang sebagai cikal-bakal terbentuknya kerajaan Kajang

4. Tau kaditilia simbolenna yang saying di Raowa bersama ibunya.

Bekas pijakan terakhir Batara Daeng Rilangi bersama anak keempatnya tau

kaditilia simbolenna, masih dapat disaksikan bahkan telah dibuat monument untuk

mengenang manusia legendaris ini.

Orang kajang, selain berasal dari tau manurung, juga banyak bercampur darah

Bugis dan Makassar melalui perkawinan pada kedua suku, sehingga orang Kajang

menjadi genitas Bugis dan Makassar dapat dilihat pada panggilan sehari-hari yaitu

apabila seseorang menyebut atau memanggil seseorang yang garis pertalian darahnya

sebagai paman atau purinna, maka yang bersangkutan disebut atau dipanggil puang

sebagai panggilan darah Bugis, dan jika seseorang ingin disebut atau dipanggil yang

garis pertalian darahnya sebagai sepupu dan seterusnya (simbarrisi) maka yang

bersangkutan disebut atau dipanggil daeng jika yang memanggilnya orang lebih muda

sebagai panggilan darah Makassar.

Selanjutnya jika orang Kajang yang berdarah Bugis dan Makassar menjadi

Karaeng Kajang atau Camat Kajang yang komunitas ammatoa menyebutnya

Labbiriyah atau orang yang dimuliakan, maka yang bersangkutan akan dipanggil

dengan sebutan puang karaeng dengan makna panggilan mewakili darah Bugis dan

panggilan Karaeng mewakili darah Makassar. Hal ini terjadi pada Karaeng adalah

Mattu Daeng Pahakkang yang sebelum dilantik sebagai Karaeng Kajang, beliau

hanya dipanggil puang di Papanjaya yaitu suatu gelar atau sebutan seseorang sebagai

kepala kaum atau kepala suku.
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Masa dan struktur pemerintahan di Kajang telah beberapa kali mengalami

perubahan yang secara garis besar dapat dibagi menjadi empat masa yaitu, (1) masa

tau manurung, (2) masa gallarang, (3) masa karaeng, dan (4) masa camat. Sedangkan

struktur pemerintahan juga telah mengalami beberapa kali perubahan sesuai

perkembangan zaman. Struktur pemerintahan pada awal penggabungan Kajang terdiri

Sembilan gallarang atau kepala kaum yaitu (1) Gallarang Pantama, (2) Gallarang

Lembang, (3) Gallarang Tambangan, (4) Gallarang Lombok, (5) Gallarang

Malleleng, (6) Gallarang Jalaya, (7) Gallarang Anjuru, (8) Gallarang Tanete, dan (9)

anrong Guru Lolisang.

Adapun pengertian Kajang dari berbagai versi sebagai berikut : (1) burung

koajang yaitu yang dianut oleh komunitas kajang hitam ammatoa, (2) tempat tercipta

yaitu Kajang berasal dari kata sikajarian atau akkajarian yang dalam bahasa Indonesia

dapat diterjemahkan secara sederhana sebagai tempat kelahiran, (3) tempat bernaung

yaitu Kajang berasal dari bahasa Melayu yang artinya sebagai tempat bernaung atau

berlindung, hal ini sesuai isi pesan-pesan leluhur yang secara turun-temurun bahwa

Raja Tellu Boccoe di Sulawesi Selatan Payungan di Luwu, Semboyan di Gowa dan

Mangkaue di Bone ketiganya menjadikan Ammatoa di Kajang sebagai pa’la’langan

tempat berlindung (dalam Sambu, 2016:3-16).

B. PROFIL DESA TANAH TOA KECAMATAN KAJANG

1. Keadaan Geografis
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Desa Tanah Toa ditandai dengan rumah Amma Toa. Bagi suku Kajang Amma

Toa memiliki peran sentral untuk semua kehidupan. Amma Toa dianggap pemimpin

agama, pemimpin adat, hakim dan dokter bagi warga yang memiliki masalah karena

itu, Amma Toatidak memiliki kegiatan lain selain menemani dan membantu

memutuskan berbagai persoalan dikomunitasnya.

Desa Tanah Toa memiliki 7 buah dusun, antara lain Dusun Benteng, Sobbu,

Jannaya, Pangi, Bongkina, Tombolo, Luraya, Balambina, dan Dusun Balagana. Letak

dan luas daerah Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang terletak di dalam daerah

Kabupaten Dati II Bulukumba, luas wilayah desa ini adalah 797,55 ha/m2. Berikut ini

batas-batas wilayah Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba :

a) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Batu Nilamung.

b) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bonto Baji.

c) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pattioroang.

d) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Mallelleng.

Dapat dikatakan bahwa hampir semua lingkungan dalam wilayah kecamatan

Kajang pekerjaan bercocok tanam merupakan pekerjaan yang telah turun temurun

disebabkan masih adanya sawah yang memungkinkan diolah, karena mayoritas

daerahnya adalah tanah pertanian perkebunan karet.

Desa Tanah Toa terletak pada kilometer 23 dari kota kecamatan kajang, 67

km sebelah timur kota Bulukumba dan 209 km dari kota Makassar. Desa Tanah Toa

berada pada 759 m di atas permukaan laut. Desa Tanah Toa Beriklim sedang dan
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setiap tahun terjadi pergantian musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau,

musim hujan terjadi pada bulan April hingga bulan Juli dengan curah hujan rata-rata

pertahun 56 mm pertahun dan musim kemarau terjadi pada bulan Agustus hingga

Maret. Dengan adanya dua musim ini, maka keadaan Desa Tanah Toa Kecamatan

Kajang Kabupaten Bulukumba penduduknya potensial sebagai petani, dengan jumlah

penduduk yang berjenis kelamin perempuan 2314 jiwa sehingga jumlah keseluruhan

penduduk Desa Tanah Toa adalah 3990 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 914

kepala keluarga. Keadaan suhu rata-rata di daerah ini cukup ini cukup sejuk yaitu

28`C yang memungkinkan untuktumbuh suburnya berbagai jenis tanaman.

2. Keadaan Demografi

a. Jumlah Penduduk

Desa Tanah Toa memiliki tujuh buah dusun, dengan jumlah penduduk yang

berjenis kelamin laki-laki 1896 jiwa sedangkan yang berjenis kelamin perempuan

2134 jiwa sehingga jumlah penduduk Desa Tanah Toa keseluruhan adalah 3990 jiwa.

Untuk memperoleh gambaran jelas mengenai jumlah penduduk di tiap dusun dapat

dilihat pada table ;
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No Dusun Jumlah Penduduk

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Benteng

Sobbu

Balagana

Jannaya

Pangi

Bongkina

486 jiwa

534 jiwa

527 jiwa

332 jiwa

507 jiwa

393 jiwa
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Table 4.1 Jumlah Penduduk di Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Tahun 201

sumber : Kantor Desa Tanah Toa 2015

b. Mata Pencaharian/Pekerjaan

Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba sebagian besar

penduduknya berprofesi sebagai petani, guru, pegawai, pengusaha, pension, serta ada

juga yang berprofesi sebagai buruh pada perkebunan karet PT. PP London Sumatera

(LONSUM). Desa Tanah Toa ditandai dengan hadirnya rumah Amma Toa. Bagi suku

Kajang, Amma Toa memiliki peran sentral untuk semua kehidupan. Amma Toa

dianggap pemimpin agama, pemimpin adat, hakim, dan dokter bagi warga yang

memiliki masalah, karena itu Amma Toa tidak memiliki kegiatan lain selain

menemani dan membantu memutuskan berbagai persoalan di komunitasnya.

c. Agama

7.

8.

9

Tombolo

Luraya

Balambina

Total

475 jiwa

408 jiwa

346 jiwa

4.008



56

Pada umumnya penduduk Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten

Bulukumba memeluk agama Islam, bahkan agama ini menjadi agama anutan sejak

dahulu mulai dari nenek moyang mereka. Sehubungan, dengan agama yang terdapat

dalam wilayah Desa Tanah Toa ini, maka tentu pula terdapat sarana-sarana

peribadatan mereka dimana beberapa dusun sudah terdapat satu sampai duah masjid

yang digunakan untuk beribadah namun ada pula dusun yang tidak memiliki sarana-

sarana peribadatan. Mengenai kegiatan-kegiatan keagamaan, maka dalam hal ini

mereka mengadakan pertemuan antarapara remaja masjid dengan pemuka agama, dan

tokoh masyarakat (dalam hal ini tokoh adat) di wilayah-wilayah tersebut.

d. Pendidikan

Pendidikan merupakan syarat mutlak dalam pelaksanaan pembangunan

nasional, dan merupakan penentu arah serta corak dari apa yang akan dicapai dalam

pembangunan itu sendiri. Di Desa Tanah Toa ini diperlukan pembinaan kader-kader

masa depan bangsa, yang pada hakekatnya pelaksanaan pembagunan memerlukan

manusia-manusia yang terdidik. Dengan dasar tersebut, maka menjadi kewajiban bagi

pemerintah untuk meningkatkan taraf  pendidikan bagi warganya, oleh karena itu

pendidikan merupakan bimbingan terhadap seseorang dalam hal ini anak didik

diberikan pelajaran disertai bimbingan kepribadian serta kecakapan yang merupakan

suatu usahayang sangat pentin dalam mebina dan memberikan pengarahan kepada

anak didik sehingga menjadi anggota keluarga dan masyarakat yang sehat

sertaberkepribadian sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab.
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Dengan sasaran demikian, maka akan tercipta suatu perkembangan dan

perubahan dalam system kehidupan, sehingga masyarakat mencapai kesejahteran

utamanya yang ada di pedesaan. Dengan diadakannya usaha ini maka pemerintah

menyediakan prasarana pendidikan dalam wilayah Kecamatan Kajang, kabupaten

bulukumba, adapun data mengenai saran pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah

ini:

Table 4.2 Jumlah Sarana Pendidikan Didesa Tanah Toa Kec. Kajang Tahun

2010

No Sarana Pendidikan Jumlah

1.

2.

3.

4.

TK

SD

SLTP

SMU

1

3

1

1
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Total 6

Sumber : Kantor Desa Tanah Toa 2015

Adapaun adat istiadat di Desa Tanaha Toa Kecamatan Kajang pada

prinsispnya adalah menyangkut tentang aturan atau kebisaan hidup yang merupakan

suatu kesatuan hidup yang merasa senasib dan seperjuangan, karena faktor keturunan

masyarakat dan kebiasaan serta taat pada peraturan-peraturan setempat yang berlaku

sejak dahulu kala secara turun temurun, Nampak terlihat dalam ritual-ritual

perkawinan, aqiqah (attompolo : bahasa asli penduduk Desa Tanah Toa), kalomba,

kematian, mendirikan rumah, mengerjakan sawah secara serentak dengan gotong

royong untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, apalagi daerah ini adalah daerah yang

pada umumnya sifat gotong royongnya tinggi.

Telah diketahui bahwa tiap-tiap bangsa mempunyai kebudayaaan yang

berbeda-beda dan diikuti dengan ritual-ritual yang berbeda-beda pula, demikian pula

antar suku bangsa lainnya. Suatu bangsa yang sudah berkembang menuju suatu

kebudayaan yang ingin maju, berbeda pula dengan yangbelum berkembang.

Perkembanga ini disebabkan antara lain karena faktor masyarakat atau pengaruh dari

luar.

b. Fasilitas Kesehatan

1) Puskesmas Pembantu (PUSTU)
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Jumlah puskesmas pembantu (PUSTU) di Desa Tanah Toa hanya

terdapat sebanyak satu buah, itupun hanya terdapat di dusun Balagana. Puskesmas

utama terdapat di ibu kota kecamatan. Adapun jenis kegiatan yang sering dilakukan

oleh puskesmas adalah :

a) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

b) Keluarga Berencana (KB)

c) Perawatan dan Pengobatan

d) Usaha Kegiataan Sekolah (UKS)

e) Sanitasi Lingkungan

f) Peningkatan Gizi

2) Balai Pengobatan

Di Kecamatan Kajang berjumlah 6 buah yang tersebar ditiap-tiap desa

termasuk di Desa Tanah Toa 1 buah PUSTU yang terletak di bagian terluar dusun

Sobbu. Adapun aktivitas kegiatan pada balai pengobatan dapat dilihat dibawah ini :

a). Jumlah kunjungan PUSTU perharian     : 3-7 orang

b). Jumlah kunjungan pada hari-hari pasar : 10-15 orang

c. Perhubungan

Perhubungan antara desa-desa di Kecamatan Kajang dapat dikatakan sebagian

besar dapat ditempuh dengan kendaraan beroda dua, beroda empat, maupun dengan

jalan kaki. Jalanan yang menuju ke desa-desa sebagian sudah diberi pergeseran

kerikil, sebagian lagi jalannya berbatu-batu dan belum diaspal sehingga pada musim

hujan menajdi becek dan mengakibatkan sulitnya kendaraan bermotor lewat. Begitu
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pula di Desa Tanah Toa sebagian besar jalannya berbatu-batu dan belum diaspal, hal

ini pula yang merjadi factor penghambat perekonomian masyarakat yang

mengandalkan transaksi melalui pasar yang terdapat di ibu kota kecamatan.

d. Sarana Komunikasi

Sarana komunikasi adalah alat yang dimiliki oleh masyarakat desa Tanah Toa

yang merupakan sarana komunikasi jarak jauh dan penyampai pesan-pesan kepada

masyarakat, sehingga memungkinkan individu dapat menerima informasi baik

melalui pesawat radio, televise, dan alat modern yangb dewasa ini banyak di temukan

pada masyarakat Desa Tanah Toa yaitu Handphone (HP) serta sarana komunikasi

lainnya seperti surat kabar.

Namun ada beberapa dusun yang memang belum memiliki alat penerangan

seperti listrik. Hal ini disebabkan karena memang penduduk dusun tersebut menolak

adanya sarana-sarana tersebut. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kepercayaan-

kepercayaan tertentu yang dianut oleh penduduk dusun tersebut yang diwariskan

secara turun temurun dari nenek moyang mereka sampai ke anak cucunya kelak.

B. PROFIL DUSUN SOBBU TANAH TOA KAJANG

1. Keadaan Geografi

Dusun Sobbu adalah salah satu dusun yang terletak di Desa Tanah Toa

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Dusun Sobbu merupakan dusun kedua

tempat pemukiman suku asli Kajang setelah Dusun Benteng (dusun tertua di Desa

Tanah Toa Kajang), kedua dusun ini berbatasan langsung. Selain berbatasan dengan
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Dusun Benteng Dusun Sobbu juga berbatasan dengan Dusun Balagana. Dusun Sobbu

masih dikenal dengan dusun yang memiliki ritual budaya yang unik dan masih kental.

Dapat dikatakan bahwa hampir semua penduduk di dusun ini bercocok tanam

yang yang merupakan pekerjaan yang telah turun temurun disebabkan masih adanya

sawah yang memungkinkan diolah, karenamayoritas  daerahnya adalah tanah

pertanian. Karena berada dalam wilayah Desa Tanah Toa maka Dusun Sobbu juga

terletak pada km 23 dari kota ke Kecamatan Kajang, 67 km sebelah timur

kotaBulukumba dan 209 km dari kota Makassar. Dusun Sobbu berada pada 759 m

diatas permukaan laut. Dusun ini juga beriklim sedang dan setiap tahun terjadi

pergantian musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, musim hujan terjadi pada

bulan april hingga bulan juli dengan curah hujan rata-rata pertahun 56 mm dan musim

kemarau terjadi pada bulan agustus hingga maret. Dengan adanya dua musim, maka

keadaan dusun ini penduduknya potensial sebagai petani. Keadaan suhu rata-rata di

daerah ini cukup sejuk yaitu 28`C yang memungkinkan untuk tumbuh suburnya

berbagai jeni tanaman.

2. Keadaan Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk dusun sobbu sebesar 617 jiwa denganjumlah kepala

keluarga sebanyak 102.

b. Mata Pencaharian/Pekerjaan
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seperti halnya penduduk dusun-dusun lain di Desa Tanah Toa penduduk

Dusun Sobbu sebagian besar berprofesi sebagai petani. Profesi ini memang sangat

cocok untuk penduduk dusun karena lahan pertanian yang begitu luas dan tidak

tersedianya lapangan kerja lain di dusun ini. Selain itu faktor pendidikan yang rendah

tidak mendukung penduduk untuk menggeluti pekerjaan lain.

c. Agama

Dusun Sobbu pada umumnya memeluk agama Islam seperti dusun-dusun lain

yang berada di Desa Tanah Toa, bahkan agama ini menjadi agama anutan

sejakdahulu mulai dari nenek moyang mereka. Sehubungan dengan agama yang

terdapat dalam dusun tersebut, maka tentu pula terdapat sarana-sarana peribadatan

mereka dimana terdapat satu buah masjid tersebut milik Dusun Sobbu. Mengenai

kegiatan-kegiatan agama, kegiatan keagamaan di dusunini tidak terlalu menonjol.

d. Pendidikan

Dusun Sobbu memiliki satu buah sarana pendidikan yaitu SD yang terletak

dibagian terluar dusun, sebenarnya sarana pendidikan ini telah melewati batas Dusun

Sobbu, namun dianggap masih berada dalam kawasan dusun ini. Walaupun sarana

pendidikan tersebut terletak di Dusun Sobbu, jarak yang jauh serta memang tidak

adanya keinginan dan motifasi untuk memperoleh pendidikan membuat sarana

pendidikan tersebut tidak dimanfaatkan oleh penduduk Dusun Sobbu melainkan

dimanfaatkan oleh penduduk dusun-dusun tetanggga.
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Adanya prinsip yang menyangkut tentang aturan atau kebiasaan hidup yang

merupakan suatu kesatuan hidup yang merasa senasib dan seperjuangan, karena

faktor keturunan masyaraat dan kebiasaan serta taat pada peraturan-peraturan

setempat yang berlaku sejak dahulu kala secara turun temurun membuat penduduk

Dusun Sobbu lebih mementingkan mempelajari tata aturan/norma yang berlaku di

dusun tersebut.

f. Fasilitas Kesehatan

Dusun Sobbu memiliki satu buah PUSTU sebagai fasilitas kesehatan, seperti

halnya sarana pendidikan PUSTU terebut terletak di bagian terluar dusun dan telah

melewati batas Dusun Sobbu namun dianggap masih berada dalam kawasan dusun ini

sehingga PUSTU tersebut lebih banyak dikunjungi oleh penduduk dusun tetangga.

Selain jarak yang dianggap jauh penduduk Dusun Sobbu memang tidak berminat

menggunakan fasilitas kesehatan tersebut. Penduduk lebih mempercayakan

kesehatannya kepada Amma Toa pemegang adat tertinggi yang dianggap mampu

menyembuhkan segala macam penyakit yang diderita oleh penduduk Dusun Sobbu.

g. Perhubungan

Pada umumnya sarana perhubungan yang digunakan di Dusun Sobbu adalah

dengan berjalan kaki atau menggunakan hewan ternak seperti kuda. Kondisi jalan

yang berkerikil memang hanya cocok menggunakan hewan ternak sebagai sarana
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perhubungan. Selain itu, penduduk dusun ini memang menolak adanya perbaikan

jalan seperti aspal.

i. Sarana Komunikasi

seperti halnya Dusun-dusun yang lain di Desa Tanah Toa, Dusun Sobbu juga

membutuhkan sarana komunikasi yang lengkap dan mudah. Akan tetapi saran

komunikasi yang lengkap  dan mudah tersebut tidak terdapat di Dusun Sobbu. Hal ini

disebabkan tidak tersedianya aliran listrik sebagai saran utama penggunaan alat

komunikasi seperti radio, televisi, dan alat modern lainya yaitu seperti Handphone

(HP) serta sarana komunikasi lainnya seperti surat kabar.

Tidak tersedianya alat-alat komunikasi ini disebabkan karena memang

penduduk Dusun Sobbu menolak adanya sarana-sarana tersebut. Hal ini

dilatarbelakangi oleh adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu yang dianut oleh

penduduk Dusun Sobbu akan sifat “kamase-mase” yang diwariskan secara turun

temurun dari nenek moyang mereka sampai ke anak cucunya kelak.
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses penelitian ini bermula dari ketertarikan penulis sendiri di dalam

membahas tentang pergeseran makna ‘kalomba’ bagi komunitas kajang dalam.

Namun, pada saat itu penulis belum mampu mengidentifikasi secara mendalam

bagaimana komunitas kajang dalam melihat pergeseran yang terjadi pada tradisi

kalomba.

Kalangan komunitas kajang dalam yang dianggap mampu berkomunikasi baik

dengan penulis sebagai awal dari penelitian ini. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan

sumber informasi mendalam mengenai judul penelitian ini. Akhirnya, penulis pun

menjajal komunitas Kajang dalam dengan cara-cara yang dapat diterima secara sosial

dan kemudian menjelaskan maksud dan tujuan diadakan sebuah penelitian yang

diberi judul : “pergeseran makna ‘kalomba’ bagi komunitas Kajang dalam Tanah Toa

Bulukumba”.

Setelah menjalin komunikasi awal dengan informan penelitian, penulis pun

menemukan jalan bagaimana membangun hubungan baik dengan para informan

tersebut dan Penelitian ini penulis laksanakan sejak bulan Juni 2017 hingga bulan Juli

2017 di Dusun Sobbu Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba,

Sulawesi Selatan. Penelitian ini bersifat deskriptif dimana bertujuan untuk
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memberikan gambaran berbagai informasi dan data terkait komunitas kajang dalam

tanah toa di bulukumba.

Setelah menjalin komunikasi awal dengan informan penelitian, penulis pun

selanjutnya bertemu dengan para informan yang menjadi sasaran atau subyek

penelitian ini. Adapun fenomena yang menonjol dalam masyarakat kajang saat ini,

yang menyertai kebudayaan adalah berkembangnya budaya atau tradisi yang ditandai

dengan berkembangnya kebutuhan hidup.

Pada penelitian ini, peneliti mencoba mengungkap adanya pergeseran makna

terhadap tradisi kalomba yang hampir melenceng dari prinsip kemase-masea, yang

sudah menjadi warisan budaya dengan menunjukkan identitas masyarakat suku

kajang dimana sebuah tradisi yang wajib terus dijaga kelestariannya didalam

masyarakat kajang dalam.

Sebagaimana yang terdapat pada bab IV telah diuraikan tentang gambaran

umum lokasi penelitian yang meliputi; kondisi geografis dan demografis desa Tanah

Toa Kajang Bulukumba, sejarah singkat Tanah Toa dan keadaaan di desa tersebut,

selanjutnya pada bab ini akan diuraikan hasil-hasil penelitian dan wawancara

mendalam terhadap informan penelitian.

Permasalahan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah untuk

mengetahui bagaimana pergeseran makna kalomba, bagaimana tradisi kalomba dalam
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membangun upaya mengatasi disintegrasi sosial, dan faktor-faktor yang

mempengaruhi pergeseran makna kalomba.

Bab ini, penulis akan membahas hasil penelitian tentang karakteristik dari

para informan yang paham tentang tradisi kalomba. Bab ini juga menyajikan data-

data hasil penelitian dalam bentuk deskriptif mengenai “pergeseran makna kalomba

di komunitas Kajang dalam Tanah Toa Bulukumba”.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara lebih

mendalam tentang ciri-ciri dan bentuk dari tradisi kalomba, dan bagaimana tradisi

kalomba itu sendiri di dalam masyarakat Kajang.

Sebelum pihak peneliti, membahas lebih jauh dan mendetail tentang hasil

penelitian, terlebih dahulu penelitian ini akan menjelaskan secara umum mengenai

karakteristik informan adalah sebagai berikut ini :

A. KARAKTERISTIK INFORMAN

Karakteristik informan diperlukan untuk menjawab pedoman wawancara yang

telah disusun secara sengaja dan diajukan oleh peneliti maka dalam penelitian ini,

selain melakukan observasi partisipan, juga dilakukan proses Tanya-jawab secara

mendalam kepada informan.

Informan penelitian yang berjumlah sekitar 4 (empat) orang kalangan dari

komunitas Kajang. Mereka dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, yang
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dirasakan perlu dalam mencapai hasil penelitian, seperti ; usia, kedudukan di

masyarakat Kajang, dan jenis kelamin.

Penarikan kriteria tersebut dilakukan secara sengaja (purposive sampling).

Adapun subjek penelitian ini mulai dari penduduk biasa yang akan melakukan tradisi

kalomba sampai petua-petua adat yang semuanya berjenis kelamin laki-laki dan

perempuan. Adapun karakteristik informan penelitian secara spesifik akan

diuraikan sebagai berikut ini :

1. Informan pertama, yang disingkat namanya sebagai inisial: AC merupakan

seorang laki-laki berumur 47 tahun. Informan ini sejak lahir berada dalam

komunitas kajang namun setelah menikah 4 tahun yang lalu iya tinggal diluar

kawasan adat tetapi tetap memakai domisili desa Tanah Toa Kajang, ia menikah

dengan istrinya yang bukan penduduk dari desa Tanah Toa Kajang meskipun

begitu semua tradisi yang ada dalam komunitas kajang tetap ia laksanakan.

2. Informan kedua, yang disingkat namanya sebagai inisial: BC adalah seorang

perempuan berumur 52 tahun. Beliau adalah dukun beranak sekaligus orang yang

dikenal dengan sebutan “Sandro”, selain itu beliau juga sering terlibat langsung

dalam prosesi adat yang ada di dalam maupun di luar kawasan adat Tanah Toa

serta membantu Kali (Sara’) yaitu mengurus dalam bidang keagamaan dalam hal

ini Pembaca Do’a, pada acara Adat dalam kegiatan keluarga seperti Pesta, ,Acara

kematian mulai dari disembahyangi sampai seratus harinya (A’dangan).

3. Informan ketiga, yang disingkat namanya sebagai: PS merupakan seorang laki-

laki yang berumur 67 tahun, beliau adalah tokoh yang paling berpengaruh di Desa
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Tanah Toa Kajang. Masyarakat menyebutnya “Ammatoa” atau Bohe Amma.

Beliau adalah pemimpin tertinggi dalam komunitas adat Kajang. Dalam

menjalankan peran dan fungsinya sebagai kepala suku yang memulai jabatanya

pada tahun 2005, Ammatoa dibantu pemangku adat yang mengurusi bidang

tertentu. Ammatoa adalah sosok pemimpin yang paham demokrasi, jujur, adil dan

mengayomi. Beliau juga menjadi panutan yang sangat disegani, baik, oleh

komunitasnya maupun diluar kawasan adat.

4. Informan keempat, yang disingkat namanya sebagai: ME merupakan sorang

laki-laki yang berumur 72 tahun, beliau adalah salah satu tokoh yang berpengaruh

di Desa Tanah Toa Kajang, selain Ammatoa. Beliau adalah orang yang membantu

Ammatoa dalam menjalankan peran dan Fungsinya karena beliau memiliki

jabatan sebagai pemangku adat Desa Tanah Toa Kajang, selain itu beliau juga

menjadi bagian dari Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sulawesi Selatan

(DAMANSulSel) yang membawa nama Ammatoa dimata Mancanegara.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, maka peneliti

mengklasifikasikan pemaknaan masyarakat dalam beberapa hal yang akan diuraikan

pada bagian selanjutnya.
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Tabel  5. 1
Matriks Karakteristik Informan Wawancara

No Nama/ Inisial Usia Jenis Kelamin Keterangan

1 AC 47 Thn Laki-laki Informan Kunci

2 BC 52 Thn Perempuan Informan Kunci

3 PS 67 Thn Laki-laki Informan Ahli

4 ME 72 Thn Laki-laki Informan Ahli

Sumber : Hasil wawancara peneliti dan Informan

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Sebelum membahas perubahan makna tradisi kalomba bagi komunitas Kajang

dalam, terlebih dahulu penulis menjelaskan makna simbol tradisi kalomba.

Masyarakat Kajang memaknai tradisi kalomba sebagai simbol, mereka

melihat bahwa individu adalah objek yang bisa secara langsung ditelaah dan

dianalisis melalui interaksinya dengan individu lain. Dalam kaitan dengan penelitian

ini, konsep simbolik merujuk pada simbol tradisi kalomba dalam lingkungan

masyarakat dan teori interaksionisme simbolik Meike, 2011:26 dalam (Mirnawati,

2017:21).
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Teori pemaknaan dari Herbert Blumer (dalam Ssprandley:27) yang

menjelaskan bahwa makna dan sesuatu berasal dari cara-cara orang lain bertindak

terhadap suatu individu dalam kaitannya dengan sesuatu tertentu. Dalam konteks ini

Blumer mengidentifikasi tiga premis sebagai landasan berpikir teori ini, yaitu :

a. Manusia melakukan berbagai hal atas dasar makna yang diberikan oleh berbagai

hal itu kepada mereka.

b. Makna berbagai hal itu berasal dari, atau muncul dari interaksi sosial dengan

seseorang dengan orang lain. Kebudayaan yang memiliki bersama, dipelajari,

diperbaiki, dipertahankan, dan didefinisikan dalam konteks orang yang

berinteraksi.

c. Makna ditangani atau dimodifikasi melalui suatu proses penafsiran yang

digunakan oleh orang dalam kaitanya dengan berbagai hal yang dia hadapi.

Manusia mempelajari simbol dan makna di dalam interaksi sosial. Manusia

menanggapi tanda-tanda dengan tanpa berpikir. Sebaliknya mereka menanggapi

simbol dengan cara berpikir. Tanda-tanda mempunyai artinya sendiri (misalnya,

gerak isyarat anjing yang marah atau air bagi seseorang yang hampir mati kehausan).

“simbol adalah objek sosial yang dipakai untuk merepresentasikan (atau

menggantikan) apa pun yang disetujui orang yang akan mereka represenntasikan”

(Charon, 1998:47).
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Herbert Blumer dalam konsep objek menyatakan bahwa manusia hidup di

tengah objek-objek. Kata “objek” dimengerti dalam arti luas dan meliputi semua yang

menjadi sasaran perhatian aktif manusia. Kata Blumer :

“objek dapat bersifat fisik seperti kursi atau
khayalan…kebendaan seperti Empire State Building atau abstrak
seperti konsep kebebasan, hidup atau tidak hidup, terdiri dari
golonganatau terbatas pada satu orang bersifat psti golongan
darah atau agak kabur seperti suatu ajaran filsafat” Herbert
Blumer (Veeger: 1985:225)

Secara etimologi kata simbol berasal dari bahasa Yunani “simbolon” yang

berarti tanda pengenal, lencana atau semboyan. Konsep symbol merupakan sebuah

pendekatan yang relatif khusus pada ilmu dari kehidupan manusia dan tingkah

lakunya. Dalam perspektif ini dikenal sosiolog George Herbert Mead inti pandangan

simbol adalah individu, bahwa individu merupakan hal yang paling dalam konsep

sosiologi.

Menurut Sunarto, 1985 (dalam Mirnawati, 2017:23) dalam pengantar

sosiologi, menekankan bahwa rangkaian tanggapan kita terhadap suatu objek

tergantung pada lingkungan sosial dan budaya tempat kita menjalani kehidupan

sehari-hari kita. Jika orang asing dari kebudayaan yang tidak mengenal tradisi

kalomba berjumpa dengan kebudayaan yang lain, maka mereka sukar mengetahui

bahwa objek yang bernama Karaeng Ammuat Tanggayya adalah simbol. Seseorang

harus mempelajari makna-makna itu melalui komunikasi dengan orang lain. Kita

harus memaknai suatu simbol.
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Teori interaksionisme simbolik membayangkan bahasa sebagai sistem simbol

yang sangat luas. Kata-kata adalah simbol karena digunakan untuk menggantikan

sesuatu yang lain. Kata-kata membuat seluruh simbol yang lain menjadi tepat.

Tindakan, objek, dan kata-kata lain eksis dan hanya mempunyai makna karena telah

dan dapat dideskripsikan melalui penggunaan kata-kata. Simbol adalah aspek penting

yang memungkinkan orang bertindak menurut cara-cara yang khas dilakukan

manusia. Karena simbol, manusia “tidak memberikan respon secara pasif terhadap

suatu realitas yang memaksakan dirinya sendiri, tetapi secara aktif menciptakan dan

mencipta ulang dunia tempat mereka berperan”(Charon, 1998:69).

Simbol (lambing) merupakan media yang digunakan oleh seseorang untuk

menyampaikan pikiran atau perasaannya kepada oranglain. Simbol dalam perspektif

ini didefinisikan sebagai objek sosial yang digunakan untuk merepresentasikan apa

pun yang disepakati untuk direpresentasikan. Dengan demikian simbol, merupakan

media primer dalam proses komunikasi dapat berupa bahasa, isyarat, gambar, warna,

dan lain sebagainya (Umiarso dan Elbadiansyah, 2014:187).

Sedangkan makna pada konteks ini merupakan pengertian atau konsep yang

dimiliki atau terdapat pada suatu tanda linguistik atau non verbal. Dari perspektif

psikologi, makna dalam komunikasi didasarkan pada pengalaman dan berkaitan

langsung pada derajat pengalaman bersama, dan berkaitanlangsung pada derajat

pengalaman bersama kultur dan pendidikan yang sama dikalangan komunikator.

Makna sebagai konsep komunikasi, mencakup lebih daripada sekedar penafsiran atau
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pemahaman individu saja, ia merupakan sesuatu yang diambil sang aktor dari suatu

pesan, pesan sendiri dapat memiliki lebih dari satu makna dan bahkan berlapis-lapis

makna. Tanpa berbagi makna, sang aktor (komunikator dan komunikan) akan

mengalami kesulitan dalam menggunakan bahasa yang sama dalam

menginterpretasikan suatu kejadian yang sama (Umiarso dan Elbadiansyah,

2014:187-188).

Sebagai tambahan atas kegunaan umum diatas, simbol pada umumnya dan

pada khususnya, mempunyai sejumlah fungsi khusus bagi aktor. Pertama simbol

memungkinkan orang menghadapi dunia material dan dunia sosial dengan

memungkinkan mereka untuk mengatakan, menggolongkan dan mengingat objek

yang mereka jumpai. Kedua, symbol meningkatkan kemampuan manusia untuk

memahami lingkungan. Ketiga, symbol meningkatkan kemampuan untuk berpikir

(Ritzer, 2011:276).

1. Perubahan makna tradisi Kalomba bagi komunitas Kajang Dalam Tanah

Toa Bulukumba

Sesuai dengan hasil penelitian wawancara mendalam yang telah dilakukan

oleh peneliti dibeberapa kesempatan terdahulu lebih tepatnya di lapangan dengan

beberapa informan yang secara sengaja dipilih untuk menjadi subjek penelitian kali

ini dan sekaligus menjadi output dari sumber data penelitian yang ingin dicapai.

Mengetahui budaya suatu komunitas dapat dilakukan dengan mengkaji

ciptaan karyanya. Menginat kognitifitas seseorang sangat mempengaruhi setiap
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ciptaan manusia utamanya karya seni. Karya seni dibuat dengan simbol-simbol dan

melalui inilah maka makna-makna yang diletakkan pada sesuatu dapat diketahui.

Makna-makna tersebut adalah konstruksi sosial yang menjadi keyakinan seniman

yang dituangkan dalam gerak, warna maupun kata dalam tulisan ( Datuan, 2011-11).

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya oleh peneliti,  masyarakat

adat Ammatoa Kajang merupakan salah satu komunitas Adat yang tinggal diwilayah

adatnya secara turun temurun, tepatnya di kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba.

Daerah itu dianggap sebagai tanah warisan leluhur yang harus dijaga dan mereka

menyebutnya ‘Tana Toa’ atau Kampung Tua, masyarakatnya dikenal dengan nama

masyarakat adat Ammatoa Kajang.

Ammatoa adalah sebutan bagi pemimpin adat mereka yang diperoleh secara

turun temurun “Amma” artinya Bapak sedangkan “Toa” berarti yang di Tuakan.

Masyarakat adat Ammatoa Kajang dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ‘Rilalang

Embayya’ (Tanah Kamase-masea) lebih dikenal dengan nama Kajang Dalam yang

juga dikenal sebagai Kawasan Adat Ammatoa dan ‘Ipantarang Embayya’ (Tanah

Kausayya) atau lebih dikenal dengan nama Kajang Luar. Meskipun terbagi menjadi

dua wilayah tidak ada perbedaan mendasar diantara keduanya. hal ini selaras dengan

apa yang disampaikan informan AC berikut ini :

Pernyataan informan AC:

“nakke mantanga’ Ripantaranna Embayya..tapi iya miiinjo anre papa

kusalai pa’pasanna bohe’ku Rilalang Embayya, manna punna

a’sunnakka, akkalomba, appa’bunting, akkattere iyang ngase
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pappasangna ku jamang ngaseng”. (wawancara mendalam dengan

AC, 12 Juni 2017)

Terjemahan :

“saya tinggal di luar kawasan adat..tapi begitu mi tidak ada

kutinggalkan pesan-pesannya nenekku yang di di dalam kawasan

adat, biar mau ma’sunna ana’, ma’kalomba, ma’kasi pengantin,

ma’kattere (sejenis naik haji bagi masyarakat Komunitas Kajang

Dalam) semua pesannya kukerjakan semua”. (wawancara mendalam

dengan AC, 12 Juni 2017)

Demikian yang disampaikan oleh informan AC, meskipun informan AC tidak

mendiami tanah kelahirannya dan ikut bersama isterinya ia tetap menjalankan pesan-

pesan yang disampaikan oleh leluhurnya untuk tetap menjaga dan melestarikan

kebudayaan dan adat istiadatnya secara turun-temurun yang telah diwariskannya.

Sejak dulu hingga sekarang, mereka selalu berpegang teguh pada ajaran

leluhur. Berdasarkan ajaran leluhur, masyarakat adat Ammatoa Kajang harus selalu

menjaga keseimbangan hidup dengan alam dan para leluhur.

sejarah asal-usul masyarakat adat Ammatoa Kajang dan wilayahnya

tergambar dalam mitologi asal mula kemunculan To Manurung ri Kajang sebagai Tau

Mariolo, manusia pertama di Kajang yang menjadi Ammatoa pertama, pemimpin

adat pertama masyarakat adat Kajang.
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Dari istrinya yang disebut dengan Ando atau Anrongta, Ammatoa pertama

memiliki lima anak, empat perempuan dan satu laki-laki, yaitu Dalanjo ri Balagana,

Dangempa ri Tuli, Damangung Salam ri Balambina, Dakodo ri Sobbu dan Tamutung

ri Sobbu. Diceritakan pula bahwa lima anak tersebut dikenal sebagai lima Gallarang,

yaitu Galla’Pantama, Galla’ Anjuru, Galla’ Kajang, Galla’ Puto dan Galla Lombok.

Masing-masing anak memerintah di satu wilayah di Kajang. Setelah memiliki lima

keturunan, To Manurung dipercaya sesungguhnya masih hidup, tetapi menghilang

(assajang) yang secara kasat mata tidak dapat dilihat lagi, allinrung, hanya dapat

dilihat dengan “mata bathin”  (Adhan 2015).

Warna hitam merupakan simbol kebaikan, karena itulah Komunitas Adat

Kajang selalu berpakaian hitam. Warna hitam bagi Komunitas Adat Kajang memiliki

arti simbolis, menurut Abd. Kahar Muslim (2012), warna hitam memiliki makna :

1) Sebagai kumpulan/himpunan segala warna yang melambangkan persatuan dan

kesatuan serta bertekad menghadapi segala tantangan hidup. Bila seluruh warna

dicampur, maka akan menghasilkan warna hitam.

2) Sebagai warna yang tua (dituakan) melambangkan kedewasaan berpikir dan

bertindak

3) Sebagai warna sederhana (Kamase masea), bermakna kesederhanaan

4) Sebagai warna yang melambangkan makna keyakinan

5) Sebagai warna asli yang tidak mudah luntur



80

Status sosial seseorang dalam masyarakat sebenarnya dapat diihat melalui

kehidupan sehari-harinya yang merupakan ciri-ciri tertentu. Dalam sosiologi hal ini

disebut status simbol. Simbol status tersebut tampak pada cara berpakaian, pergaulan,

memilih tempat tinggal, dan sebagainya ( Datuan, 2011:13).

Demikian halnya dalam masyarakat Kajang yang memiliki simbol dimana

sejak dahulu aktif melakukan kawin-mawin dengan suku lain di Sulawesi Selatan dan

diantaranya adalah yang mewakili kawin-mawin Kerajaan tellu Boccoe, beberapa

yaitu sebagai berikut :

1) Perkawinan antara Karaeng Tappau.

Konon Raja Gowa ke 5, bertanya kepada pejabatnya, daerah mana lagi yang

belum menjadi bawahan kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan bagian selatan kemudian

pejabatnya mengatakan bahwa Kajang Somba dan yang menganut sistem

pemeritahan adat limayya serta dua Tau Matoa yaitu Tutoa Ganta dan Tutoa Sangkala

sebagai penasehat, atau penghubung antara kedua lembaga adat, kalau di Kerajaan

Gowa disebut Pabbicara Butta.

Upaya yang dilakukan Raja Gowa ke 5 dengan mengawinkan adiknya ke

Kajang yaitu Karaeng Tappau kepada puteri Ammatoa di Kajang, dan diceritakan

bahwa karaeng Tappau ini empat kali kawin di Kajang dan Herlang yaitu di Kajang,

Sampaga, Kalanting dan Tanuntung dengan jumlah anak keseluruhan dari empat

isteri yaitu 12 orang. Hasil perkawinan inilah melahirkan cikal bakal turunan Gowa di

Bulukumba Timur. Selanjutnya tentang Karaeng Tappau dengan empat kali kawin ini
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akan melahirkan suatu strata baru pada daerah Bulukumba, khususnya Kajang dan

Herlang yang dikutip dari Mukhlis dan Robinson, 1978 dalam (Sambu 2016:36).

Upaya yang dirintis Raja Gowa ke 5, untuk Menaklukkan tiga Kerajaan

kembar di Kajang melalui Kawin-mawin setelah kurang lebih 125 tahun apabila

dilihat dari masa pemerintahan Raja Gowa ke 5 antara 1420-1445 dengan masa

pemerintahan Raja Gowa ke 10, antara 1546-1565, telah membuahkan hasil, dimana

pada masa pemerintahan Raja Kajang, Kerajaan Herlang danKerajaan Laikang

hampir secara bersamaan ikut bergabung dengan Kerajaan Gowa tanpa melalui

peperangan. Hal ini senada dengan pernyataan perdana Menteri Malaysia Tun Nadjib

Razak pada saat pidato penerimaan gelar doctor kehormatan dari Universitas

Hasanuddin pada tahun 2007 di Kampus Tamalanrea Makassar (sambu 2016:37).

2) Perkawinan Gallarang Puto’ dengan Datu Manila Puteri Raja di Luwu.

Datu Manila adalah puteri Raja Luwu yang dikawini oleh Gallarang Puto,

sebagai mahar Gallarang Puto kepada Datu Manila yaitu berupa perkampungan yang

terletak di kawasan pesisir pantai sebelah timur Maccini yang sekarang

perkampungan ini masuk dalam wilayah Desa Lolisang. Salah satu versi

menyebutkan bahwa dari hasil perkawinan ini terlahir beberapa putera dan puteri

salah satunya dikawini oleh anak Raja Gowa yang bernama Padulu Daeng Soreang

yang biasa disebut Karaeng Ammuat Tangngaya.

3) Perkawinan antara Pu’Ponnga dengan Puang Sinna Puteri Manginrengi

Daeng Sitonra.
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Pu’pongga adalah keturunan bangsawan yang memiliki peran dalam sejarah di

Kajang, hanya jika ingin ditelusuri asal-usul beliau berasal dari Bone, karena turunan

bangsawan bugis memang bergelar Puang atau biasa disingkat Pu’ dan itulah

pangilan Pu’ Pongga.

Menurut Tamrin dalam (Rimang 2016:43), bahwa Puang Pongga atau

Pu’Pongga ini bersaudara empat orang yaitu: (1) Pu’Pongga kawin ke Kajang dan

menjadi salah satu tokoh dalam sejarah kajang, (2) Labba Abang tetap tinggal di

Bone, (3) Labba berang kawin ke Gowa dan disana bergelar Karaeng Biringere, dan

(4) Labba Uttu kawin ke Tondong Sinjai, dan menurut beberapa sumber dari hasil

perkawinan ini yang menurunkan generasi kebangsawanan pada berbagai daerah di

Sulawesi Selatan.

Puang pongga atau Pu’ Pongga menikah dengan salah seorang puteri

Manginrengi Daeng Sitonra dan bernama Pu’ Sinna. Hasil perkawinan antara Pu’

Pongga dengan Pu’ Sinna melahirkan empat orang anak yaitu (1) Pu’ Mallong yang

menikah dengan Jru Karaeng Lembang, (2) Pu’ Mareha, (3) Pu’ Mira menikah

dengan Pu’ Mangaraja atau biasa disingkat Pu’ Manga anak Gallarang Batang yang

asal-usulnya berasal dari Gowa, (4) Pu’ Manakku. Keempat orang anak Pu’ pongga

dari pasangan Pu’ Sinna ini menjadi salah satu pohon yang silsilah yang dianggap

sumber daerah kebangsawanan di Kajang.

Dari perkawinan Hegemoni inilah yakni perkawinan antara Gallarang Puto’

dengan Datu Manila Puteri Raja di Luwu yang menjadi asal mula Tradisi Kalomba,

yakni hasil dari perkawinan puteri dari Gallarang Puto’ dengan Datu Manila dengan
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Raja Gowa yang bernama Karaeng Laijo yang melahirkan salah seorang putera yang

bernama Padulu Daeng Soreang atau Karaeng Ammuat Tanggaya.

Menurut Amiruddin dan Sangkala, 2014 dalam (Rimang 2016:39-42), bahwa

sombaya berpesan supaya cucunya yang bernama Padulu Daeng Soreang ditanam

bibitnya dengan baik-baik agar dari keturunannya dapat menjadi salah satu sumber

genetika kebangsawanan di Kajang dan sekitarnya, itulah sebabnya Padulu Daeng

Soreang diberi gelar Karaeng Ammuat Tangngaya, artinya raja yang lahir dari

perpaduan antara darah Kajang, Gowa dan Luwu. Diceritakan kalau dahulu Padulu

Daeng Soreang sangat manja dan pemalas itulah sebabnya beliau diberikan nama

Padulu Daeng Soreang yang artinya beliau hanya pegang tanah jika terjatuh.

Dan itulah sebabnya pada waktu melamar puteri Kombeng dan Darra beliau

ditolak karena dianggap laki-laki pemalas dan disinilah asal mula tradisi Kalomba.

demikian halnya dengan apa yang disampaikan oleh informan ME,

Pernyataan informan ME :

“Awalnya kalomba itu, itulah wattunya Padulu Daeng

Soreang mau kawin di Kajang ini. Pada waktu Karaeng

Padulu Daeng Soreang ini memerintah di Kajang dia mau

kawin sama seorang gadis yang bernama Mula, Mula ini

anak dari Keluarga Suami Istri Kombeng dan Darra. Injo

Kombeng na’I Darra punna ana’ ennang tapi iya mi injo

ana’na partama iyya arenna Mula ni kahini oleh Padulu

daeng soreang, sebenarna inni kombeng arra’mi natarima
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dutana Padulu Daeng Soreang tapi enni ana’ anu malasa

tida mau bekerja sehingga Darra menolak lamarannya ‘na

kua lanikura enni ana’iyya nu malasa tena harapang’

(wawancara mendalam dengan ME, pada tanggal 14 Juni

2017).

Terjemahan :

“Awalnya kalomba itu, itulah waktunyPadulu Daeng

Soreang Padulu Daeng Soreang mau kawin di Kajang ini.

Pada waktu Karaeng PaduluDaeng Soreang ini memerintah

di Kajang dia mau kawin sama seorang gadis yang bernama

Mula, Mula ini anak dari keluarga suami isteri Kombeng

dan Darra. itu Kombeng sama Darra punya anak enam

orang, tapi begitumi anaknya yang pertama yang bernama

Mula dinikahi oleh Padulu Daeng Soreang, sebenarnya ini

Kombeng sudah mau na terima dutanya Padulu Daeng

Soreang tapi ini anak sangat pemalas tidak mau bekerja

sehingga Darra menolak lamarannya nabilang ‘mau juga

diapa ini anak iya na orang malas tidak ada harapan’”.

(wawancara mendalam dengan ME, pada tanggal 14 Juni

2017).



85

Salah satu puteri dari Kombeng dan Darra iyalah Mula yang merupakan puteri

pertama dilamar oleh cucu raja Gowa yaitu Padulu Daeng Soreang, proses pelamaran

ini dari pihak laki-laki diwakili oleh Gallarang Pantama sebagai duta yang

didampingi oleh Ammatoa dan dari pihak perempuan diwaikili langsung oleh

kombeng sebagai ayah dari Mula, dalam musyawarah tersebut telah disepakati antara

kedua belah pihak, akan tetapi Kombeng tidak mengikut sertakan istrinya dalam

proses pelamaran,sehingga Darra tidak setuju apa yang telah disepakati oleh

suaminya dengan Gallarang Pantama, dan bersikap keras menolak lamaran tersebut.

Akan tetapi karena Kombeng tidak mau kehilangan kepercayaan kepada

Gallarang Pantama dan Ammatoa, sehingga kombeng tetap melangsungkan

perkawinan puterinya yaitu Mula dengan Padulu Daeng Soreang tanpa direstui dan

dihadiri oleh isterinya Darra, dan sejak itu pasangan suami isteri antara Kombeng dan

Darra berpisah tempat tinggal, berpisahnya tempat tinggal antara Kombeng dan Darra

tidak disebutkan kalau kedua suami isteri ini pisah tinggal atau memang cerai. Hal ini

selaras dengan apa yang disampaikan oleh informan ME, adalah sebagai berikut :

Pernyataan informan ME :

“padahal inni yang mancaji duta adalah Gallarang Pantama

dan Bohe Amma, tetapi karna Kombeng sudah sepakat dan

sudah mengiyakan adat dan lain sebagainya. Kedua suami

isteri ini terjadi pertengkaran senggenna nyalla’ balla’I di

sini di dalam pasang enni tida’ dijelaskan apakah suami

isteri Kombeng dan Darra assarang tempat tinggal atau



86

bercerai seterusnya sebagai suami isteri”. (wawancara

mendalam dengan ME, pada tanggal 14 Juni 2017)

Terjemahan :

“Padahal ini yang menjadi duta adalah Gallarang Pantama

dan nenek Amma, tetapi karena Kombeng sudah sepakat

dan sudah mengiyakan adat dan lain sebagainya, kedua

suami isteri ini terjadi pertengkaran sampai-sampai

berpisah rumah disini di dalam pasang tidak dijelaskan

apakah suami isteri Kombeng dan Darra berpisah tempat

tinggal atau bercerai seterusnya sebagai suami isteri”.

(wawancara mendalam dengan ME, pada tanggal 14 Juni

2017)

Disebutkan suatu ketika setelah punya cucu dari hasil perkawinan Mula dan

Padulu Daeng Soreang, Darra berkeinginan menemui cucunya karena tidak tahan lagi

menahan rasa rindu, akan tetapi kombeng tidak merestui dan mengatakan kalau

memang ingin menemui cucunya supaya memberitahu lebih dahulu Gallarang

Pantama dan Ammatoa, kalau keduanya mengizinkan maka tidak ada masalah dan

saya memaafkannya, akan tetapi setelah Darra menemui keduanya akhirnya diizinkan

dengan syarat Darra bersedia menebus sumpahnya yang mengakibatkan cucunya

mengalami kelainan atau penyakit yaitu tuli, bisu, cacar, bisul, lumpuh dan

keterbelakangan mental akibat sumpah dari sang nenek.
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Sesuai dengan syarat yang telah dikemukakan oleh Galla’ Pantama dan

Ammatoa Darra harus membawakan cucunya sebagai pagguna yaitu makanan 40

jenis dan buah-buahan sebanyak 40 jenis pula. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari

informan ME, BC dan PT berikut ini :

Pernyataan informan ME :

“Sesudah padulu Daeng Soreang kawin, ini karaeng ini

kawin dengan Mula kemudian dia sudah punya anak. Ada

anaknya ini Mula na ini’ni nenek perempuannya atau

ibunya Mula sudah rindu mau menimang cucunya,

harrammi injo na’anu ampunna ka inni mintunna anjarimi

Karaeng Kajang Ammuat Tanggayya. Akhirnya apa yang

terjadi, adat ini Darra dia datang ke Galla Pantama dan

Ammatoa na’kua a’rakka lamange ri anakku, nakua awwee

anre na’kulle ka tala nu’ngaii ana’nu anre nakulle pakunjo.

Beberapa tahun kemudian menghadap meminta akhirnya

diputuskan oleh lembaga adat termasuk Galla Pantama,

nakua nakulle jeko minro maingi battuanna anjo nu’tarima

ampunnu mingka appa’riekko nikua cucu’ bangga’ kau

melakukan itu dan membuat 40 macam kue termasuk juga

40 macam jenis buah-buahan untuk menggembirakan

keluarga ini pa’rio-rio mange ri ampunnu dilakukanlah

seperti itu, maka disitulah mulai lahir istilah kalomba yang
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berarti mempersatu kegembiraan”. (wawancara mendalam

dengan ME, pada tanggal 14 Juni 2017)

Terjemahan :

“Sesudah Karaeng Padulu daeng Soreang ini kawin, ini

Karaeng ini kawin dengan Mula kemudian dia sudah punya

anak. Ada anaknya ini Mula na ini nenek perempuannya

atau ibunya Mula sudah rindu mau menimang cucunya,

harammi itu na’sentuh cucunya karena ini menantunya

menjadimi Karaeng Ammuat Tanggayya (keturunan yang

menjadi sumber kebangsawanan di Kajang dan sekitarnya).

Akhirnya apa yang terjadi, Darra datang ke Galla Pantama

dan Ammatoa, na bilang rinduka mauka pergi dianakku,

Galla Pantama dan Ammatoa menjawab na bilang tidak

bisa  karena tida nusuka anakmu tidak bisa begitu.

Beberapa tahun kemudian mengahadap meminta akhirnya

diputuskan oleh lembagaadat termasuk Galla Pantama, na

biang bisa jeki kembali tapi sudahpi nuterima cucunu tapi

itumi ma’ kasi adako yang dibilang ‘cucu bangga’ kau

melakukan itu dan membuat 40 macam kue termasuk juga

40 macam jenis buah-buahan untuk menggembirakan

keluarga ini. Mandi-mandikan cucumu dilakukan sperti itu,

maka disitulah mulai lahir istilah kalomba yang berarti
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mempersatu kegembiraan”. (wawancara mendalam dengan

ME, pada tanggal 14 Juni 2017)

Pernyataan informan BC :

“ Inni assala’ mulanna kalomba iyya battu ri boheku tau

marioloa ka natabai ana’na tunra pole bohena, nimula

nipakatianangang nataba memangmi doko bongoloi pada

pole tau dongo’ka punna di itteii, pepei, purui, lattang I,

pesomi na dongo-dongo to’mi ka maingngi ri sareang

tunra  ri bohena”. (wawancara mendalam dengan BC, pada

tanggal 13 Juni 2017)

Terjemahan :

“ini asal mulanya kalomba ka dating dari nenek moyangku

ka na kena anaknya sumpah dari neneknya sendiri, dimulai

dari dilahirkanya na kena memang mi penyakit seperti

orang dongo-dongo (idiot) kalau diliatki, bisu, cacarki,

bisul-bisul, tida bisa jalan ka udahki na kena sumpah dari

neneknya”. (wawancara mendalam dengan BC, pada

tanggal 13 Juni 2017)

Pernyataan informan PS :
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“Padulu Daeng Soreang Karaeng Ammuat Tangngayya nia’

keturunganna na nataba garring nakua ad’ka punna

pa’garring-garringang’ii gassingko nai’ na dikalombako,

dipasembangiko kampalo lompo, roko-roko lompo, dumpi

eja lompo, uhu-uhu lompo, na  ni dingiko raung kaju

patampulo”

(wawancara mendalam dengan PS, pada tanggal 14 Juni

2017)

Terjemahan :

“Padulu Daeng Soreang Karaeng Ammuat Tangngayya,

ada keturunanya na kena penyakit nabilang tetua adatka

kalu sakit-sakitki bagus kalau dikalombako, dikasi’ kalungi

Kampalo lompo (beras ketan yang dibungkus daun kelapa

dalam ukuran sebesar paha), doko-doko besar, kue merah

besar, uhu-uhu besar, na di kasi dingin badanmu pake daun

kayu empat puluh (40)”. (wawancara mendalam dengan

PS, pada tanggal 14 Juni 2017)

Setelah menganalisis sejarah asal mula pesta kalomba di Kajang dalam maka

sangat jelas perubahan nilai makna dan simbol yang terjadi pada tradisi ini. Pada

kenyataannya saat ini terdapat penyimpangan sejarah yang sangat terlihat, yang

pertama, pada umumnya orang dikalomba dalam hal persiapan makanan dan buah-
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buahan dipersiapkan oleh kakek-nenek dari pihak laki-laki atau garis bapak, pada hal

dari asal sejarahnya yang menyiapkan adalah nenek dari pihak perempuan atau garis

ibunya. Kedua, tidak semua orang kajang mewarisi pesta kalomba yang akhir-akhir

ini semakin ramai dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat Kajang dalam atau

luar, dan ketiga jika mengikuti sejarah awal kalomba di Kajang, yang mewarisi

hanya orang yang asal usulnya berasal dari turunan tau annanga di Batupajjara dan

keturunan tau salapanga di Kajang atau Kekkesea.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh informan

ME :

Pernyataan informan ME :

“ Tidak semua orang Kajang yang bisa kalomba, orang dari

dalam kawasan pun kalau bukan keturunan dari tau

annanga di Batupajjara dan keturunan tau salapanga di

Batupajjara tida’ bisa akkalomba biar dia orang dalam.

Cuma ada nilai makna  yang bergeser manna urang-uranga

akkalomba ngase’ sembarang, na orang Kajang sendiri itu

tida’ bisa melakukan kalomba kalau dia tida’ kluar dari tau

annanga di Batupajjara kemudian tau salapanga ri Kajang.

Kalau tida’ ada itu biar tau Kajang asli di dalam atau di luar

tida’ boleh melakukan kalomba”. (wawancara mendalam

dengan ME, pada tanggal 15 Juni 2017)
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Kaitan antara tau annanga di Batupajjara dan tau salapanga di Kajang

sehingga hanya kedua turunan inilah yang mewarisi pesta kalomba di Kajang, karena

salah satu puteri Kombeng dan Darra yaitu Yalla melahirkan Dallo yang kemudian

diperisterikan oleh Tutu Daeng Matika. Hasil perkawinan antara Tutu Daeng Matika

dengan Dallo melahirkan sembilan orang anak yang lazim disebut tau salapanga di

Kajang.

Bogdan dan taylor (Tamaela 2005:13) menyatakan bahwa suatu situasi hanya

dapat mempunyai makna lewat interpretasi dan definisi orang terhadap situasi

tertentu, dan tindakan orang tersebut berasal dari pemaknaan yang dilakukan

(dikutip dalam Mirnawati, 2017:71). Untuk itu dalam mendefinisikan makna

kalomba dalam kebudayaan masyarakat Kajang dapat disimpulkan makna simbol

dari tradisi kalomba itu sendiri, baik sebagai sebuah upacara adat harus

memperhatikan garis keturunan atau dengan kata lain hanya keturunan dari turunan

tau annanga di Batupajjara dan keturunan tau salapanga di Kajang atau Kekkesea.

2. Makna Kalomba Dalam Mengatasi Disentegrasi Sosial Masyarakat

Komunitas Kajang Dalam

Didalam kehidupan sosial pastinya akan ada perubahan sosial. Perubahan

yang terjadinya dalam masyarakat tentunya tidak akan selalu berjalan baik. Arti

perubahan sosial menurut Wilbert Moore (1963), mendefinisikan perubahan sosial

sebagai “perubahan penting dari struktur sosial”, dan yang dimaksud dengan struktur

sosial adalah “pola-pola perilaku interaksi sosial”. Moore memasukkan ke dalam
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definisi perubahan sosial berbagai ekspresi mengenai struktur seperti nilai, norma,

dan fenomena kultural. Perubahan sosial didefinisikan sebagai variasi atau modifikasi

dalam setiap aspek proses sosial, pola sosial, dan bentuk-bentuk sosial, serta setiap

modifikasi pola antarhubungan yang mapan dan standar perilaku.

Perubahan sosial dalam masyarakat itu bisa diterima dan bahkan bisa saja

ditolak. Perubahan sosial yang ditolak ini menyebabkan adanya konflik dalam

masyarakat. Konflik yang terjadi di masyarakat biasanya disebabkan karena adanya

perubahan sosial dan jika dibiarkan akan menjadi disintegrasi. Sebagian orang belum

mengetahui mengenai apa itu disintegrasi.

Disintegrasi adalah sebuah kondisi atau keadaan yakni hilangnya

keharmonisan, ketidak utuhan, atau perpecahan yang sedang terjadi dalam suatu

lingkungan masyarakat. Dalam disiplin ilmu sosiologi, disintegrasi dimaknakan

sebagai suatu prosesi terpecah belahnya sebuah keadaan dari kesatuan sehingga

menjadi tercerai berai.

Hal tersebut disebabkan oleh hilangnya persatuan yang mengintegrasikan

anggota masyarakat tertentu dengan masyarakat yang lain. Persatuan tersebut berupa

ikatan kebersamaan yang terwujud dari nilai-nilai norma serta nilai-nilai dasar

pranata sosial.
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Termasuk dalam tradisi kalomba yang sebelumnya terjadi disintegrasi antara

keluarga yaitu keluarga Kombeng, yang memiliki isteri bernama Darra yang tidak

menyetujui pernikahan anaknya yakni  Mula dengan Karaeng Padulu Daeng Soreang

sehingga terjadi pertengkaran antara Kombeng dan isterinya , hal ini sesuai dengan

apa yang dikatakan oleh informan ME :

Pernyataan Informan ME :

“enni Darra na tolakki lamaranna ini Karaeng Padulu

Daeng Soreang maka Kombeng merasa malu tapi tida mau

dia kecewakan Galla Pantama sama Ammatoa dan

terjadilah pertengkaran antara Kombeng dan Darra

kemudian ini Darra mengeluarkan sumpah senggenna

nyalla balla’ii” (wawancara mendalam dengan PT, pada

tanggal 14 Juni 2017)

Alasan Darra menolak keras lamaran Padulu Daeng Soreang adalah beliau

merasa kecewa karena tidak dilibatkan dalam proses pelamaran Mula putrinya, beliau

merasa tidak dihargai sebagai ibu dari Mula sehingga membuatnya sangat marah dan

bersitegang dengan suaminya Kombeng. Darra juga menilai bahwa Padulu Daeng

Soreang dinilai sebagai laki-laki pemalas sehingga tidak pantas untuk putrinya,

khawatir kalau sudah menikah dengan puterinya sifatnya tidak berubah dan

menelantarkan isterinya kelak.
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Dalam hal ini, kegagalan suatu masyarakat dalam melakukan langkah

penyesuaian dapat menimbulkan disintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Karena

adanya pertentangan sosial yang meliputi perbedaan individu dan perbedaan

pendirian serta perasaan, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk

pribadi-pribadi yang berbeda, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok,

serta adanya perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Adapun beberapa kekuatan yang relevan dan fungsional dalam proses

mengatasi disentegrasi sosial, yaitu :

1) Homogenitas kelompok; semakin kecil tingkat kemajemukan semakin mudah

tercapai integrasi sosial.

2) Besar kecilnya kelompok; semakin kecil kelompok dapat berarti semakin kecil

pula tingkat kemajemukan, disamping itu kelompok kecil akan diwarnai relasi-

relasi primer sehingga dicapai komunikasi yang sangat efektif.

3) Perpindahan fisik, baik dalam atau keluar dari suatu kelompok akan

mempengaruhi tingkat kemajemukan masyarakat atau kelompok.

4) Efektivitas dan efesien komunikasi; pengertian bersama yang merupakan dasar

terbentuknya integrasi masyarakat hanya akan dapat tercapai kalau komunikasi

dalam masyarakat berlangsung secara efektif.

Disintegrasi dalam masyarakat tidak akan terwujud apabila masyarakat

mampu mengendalikan prasangka yang ada di dalamnya, sehingga tidak terjadi
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konflik, dominasi, mengdeskriditkan pihak-pihak lainya dan tidak banyak sistem

yang tidak saling melengkapi dan tumbuh integrasi tanpa paksaan.

Menurut Herbert Blumer (poloma, 2010:277), tindakan-tindakan bersama

yang mampu membentuk struktur atau lembaga itu hanya mungkin disebabkan oleh

interaksi simbolis, yang dalam menyampaikan makna menggunakan isyarat dan

bahasa. Melalui simbol-simbol yang berarti, simbol-simbol yang telah memiliki

makna, obyek-obyek yang yang dibatasi dan ditafsirkan, melalui proses interaksi

makna-makna tersebut disampaikan pada pihak lain.

Berpisahnya tempat tinggal antara kombeng dan Darra tidak disebutkan kalau

kedua suami isteri ini pisah tinggal atau memang cerai, hanya disebutkan suatu ketika

Mula anaknya melahirkan seorang anak, Darra mulai menyadari kesalahanya dan

ingin menyelesaikan konflik anatara dirinya, Kombeng suaminya, Mula dan

menantuya Karaeng Padulu Daeng Soreang dan terutama menyesali sumpah yang

telah diikrarkan kepada anak cucunya.

Sehingga butuh pengorbanan yang besar untuk Darra dalam menebus

kesalahannya, dimulai ketika ia bertemu dengan Kombeng Suaminya yang

menyarankan agar bertemu dengan Galla Pantama dan juga Ammatoa, namun tidak

semudah membalikkan telapak tangan Darra berkali-kali mengalami penolakan untuk

bisa bertemu dengan cucu semata wayangnya dan agar bisa mendapat maaf dari

Kombeng. Setelah berkali-kali menemui Galla Pantama dan Ammatoa, akhirnya
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beliau-beliau luluh dan memberikan kesempatan kepada Darra untuk memperbaiki

kesalahannya dengan syarat Darra bersedia menebus sumpahnya dengan harus

membawakan cucunya pangguna yaitu makanan dan kue sebanyak 40 jenis, dan

buah-buahan sebanyak 40 jenis pula. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan

oleh informan PS:

Pernyataan Informan PS :

“paggaring-garringangngi ampunnu nasaba rie tunranu ri

ana’nu iya mi injo na gassing punna dikalombai,

dipassebangiki kampalo lompo, rook-roko lompo, uhu-uhu

lompo, ni dinginiki raungkaju patampulo”. (wawancara

mendalam dengan PS, pada tanggal 14 Juni 2017)

Terjemahan :

Sakit-sakitan cucumu karena adasumpahmu sama anak dan

juga cucumu itumi bagusnya kalau dikalombai, dikasi

kalungi kampalo besar, dodo-doko besar, dan didinginkan

memakai daun kayu empat puluh (40)”. (wawancara

mendalam dengan PS, pada tanggal 14 Juni 2017)

Sebelum kalomba, dilakukan angngada’ (menyajikan makanan dalam talang

untuk pemangku adat yang hadir) kemudian baca-baca(membaca mantra)  lalu makan
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bersama. Lalu, ammanoi (persiapkan sesajen) kalomba atau yang berisi kue merah,

ruhu-ruhu, songkolo hitam, ayam kampong dan kampalo (songkolo yang dibungkus

daun kelapa atau daun pandan) ukuran besar.  Dalam angngada ini, para petinggi-

petinggi adat berkumpul untuk memberikan restunya terhadap Darra yang ingin

memperbaiki kesalahannyadanmenyambung kembali silaturahmi terhadap seluruh

anggota keluarganya serta parapemimpin adat yakni Galla Pantama dan Ammatoa.

Kemudian, pisang, kelapa tua, kelapa muda serta buah yang diproduksi di

daerah tersebut dan menyiapkan ma’ma sebuah talang khusus seperti piring yang

usianya kira-kira ratusan atau ribuan tahun yang diisi buah pinang, kamenyan serta

tujuh daun sirih berisi kapur khusus yang sudah dilipat. Setelah itu, anak yang akan

dikalomba kemudian dimandikan oleh pemandu ritual dengan air yang sudah diberi

mantra.

Memasuki puncak ritual pada malam hari, pukul 20.00 wita, dimana dupa

(kamenyan yang telah dibakar) dikelilingkan tujuh kali pada anak yang dikalomba

lalu ritual membunyikan latto-latto (daun tala yang kering) tiga kali dengan mitos

seperti Mula pada awalnya tuli menjadi mendengar. Kemudian diberi ju’ju (semacam

sapu lidi aren) juga tiga kali dengan tujuan menyapu penyakit kulit dan dupa kembali

dikelilingkan sebanyak tujuh kali. Lalu,perwakilan keluarga yakni saudara dari ayah

dan ibu anak tersebut menggantungkan kampalo besar tadi ke pundak anak yang

dikalomba “Menggantungkan kampalo besar agar dia (yang dikalomba) kelak paham

makna tangung jawab.” dalam bahasa konjo. Seperti halnya yang disampaikan oleh

informan BC:
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Pernyataan Informan BC:

“kalo malam itu manggada’ memang mii orang dikasi

kumpul semua anggota keluarga keluarganya itu anak yang

mau dikalomba begitupun sama ketua ada’ka

dipa’datangkang ngasengi, punna maingngi injo nibaca-

bacai mi” (wawancara mendalam dengan BC, pada tanggal

13 Juni 2017)

Menurut Blumer (Ritzer, 2009) istilah interaksionisme simbolik menunjukan

kepada sifat khas dari interaksi antar manusia saling menerjemah dan saling

mendefinisikan tindakannya. Bukan hanya sekedar reaksi belaka dari tindakan

seseorang terhadap orang lain. Tanggapan seseorang tidak dibuat secara langsung

terhadap tindakan orang lain, didasarkan atas “makna” yang diberikan terhadap orang

lain itu.

Galla Pantama dan Ammatoa sebagai lembaga masyarakat tertinggi dalam

komunitas Kajang sangat memiliki peran penting dalam mengembalikan integrasi

sosial yang ada didalam masyarakatnya dimana organisasi pola-pola pemikiran dan

pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasil-

hasilnya. Lembaga masyarakat terdiri dari adat-istiadat, tata kelakuan, kebiasaan serta

unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung tergabung dalam satu unit

yang fungsional.

Selain itu, masyarakat tradisional dari komunitas Kajang dalam sangat

menghargai keputusan-keputusan para tetua adat. Mereka sangat menjunjung nilai
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kekeluargaan dan kekerabatan hal ini terbukti dengan adanya rasa gotong royong

yang hingga saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Kajang. Dan diantara

semuanya hal yang kurang disenangi oleh sebagian masyarakat yaitu ballo’ atau tuak

yang diambil secara langsung dari pohonya merupakan salah satu sarana dalam

mempersatukan seluruh anggota masyarakat bersama para tetua adat dalam setiap

pengambilan keputusan serta pengajuan pendapat oleh masyarakat. Inilah salah satu

cara para dewan adat sebagai agen social of control dalam mempersatukan dan

menghilangkan segala perbedaan yang ada didalam masyarakat Tanah Toa Kajang.

Adanya solidaritas yang menunjuk pada satu keadaan hubungan antara

individu dan atau kelompok yang berdasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan

yang dianut bersama yang diperkuat oleh perasaan emosional bersama. Ikatan

solidaritas sosial lebih mendasar daripada hubungan kontraktual yang dibuat atas

persetujuan rasional, karena hubungan-hubungan serupa itu mengandaikan sekurang-

kurangnya satu derajat konsensus terhadap prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar

kontrak itu.

Hal ini sesuai dengan pasang yang ada dikajang dan menjadi pegangan bagi

para leluhur serta lembaga adat dalam mempersatukan masyarakatnya, Pasang ri

Kajang merupakan pedoman hidup masyarakat Ammatoa yang terdiri dari kumpulan

amanat leluhur. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pasang dianggap sakral oleh

masyarakat Ammatoa, yang bila tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-

hari akan berdampak buruk bagi kehidupan kolektif orang Ammatoa (Usop,
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1978). Dampak buruk yang dimaksud adalah rusaknya keseimbangan ekologis dan

kacaunya sistem sosial. Begitulah keyakinan masyarakat Ammatoa terhadap Pasang

ri Kajang. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan dengan oleh informan PS,

dan AC :

Pernyataan Informan PS:

“Punna rie Assisala manna inai ni pakumpulu ngase’i ni

ku’tannangi apa injo masalana, punna ni’issemi nakke

ngasse a’rurung punggawayya a’bojangi lalang a’make

pa’pasanna tau rioloa”( (wawancara mendalam dengan PS,

pada tanggal 14 Juni 2017)

Terjemahan:

“kalau ada beku salah biar siapa dikasi kumpul semua lalu

ditanya masing-masing apa masalahnya, kalau ditau mi apa

masalahnya saya bersama dewan adat lainya mencarikan

solusi dengan memakai pasang dari leluhur” ( (wawancara

mendalam dengan PS, pada tanggal 14 Juni 2017)

Pernyataan Informan AC:

“punna ku itte iyya anre’ja na a’make apa..punna rie’ kodi  naitte

padatta to rilalang aregga pantarangbohe amma iyya langsungi

puaiyyangi ako’ pakkujoi punna nu’ittei tau rioloa rie’ ji sisala
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mingka iyya miinjo aringerrang ngasengi ripasangna boheta”

(wawancara mendalam dengan AC, 12 Juni 2017)

Terjemahan:

“Kuliat iya tidak pake ji apa-apa..kalau ada naliat tidak baik samata

masyarakat dalam kawasan adat atau diluar kawasan langsungki na

tanya nenek Ammatoa jangan begitu karna kalau diliat orang tua ta’

dulu adaji yang beku salah tapi begitumi mengingat semuai sama

pasang na nenek ta” (wawancara mendalam dengan AC, 12 Juni

2017)

Pasang mengandung panduan bagi hidup manusia dalam segala aspek, baik

itu apek sosial, religi, mata pencaharian, budaya, lingkungan serta sistem

kepemimpinan. Bahkan Pasang juga mendeskripsikan proses terjadinya

bumi dengan berlandaskan pada mitologi masyarakat Ammatoa. Secara esensi,

Pasang mirip dengan Lontarak dalam sistem kebudayaan Bugis. Masyarakat Adat

Kajang juga memiliki filosofi hidup “Tallasa kamase-kamase” hidup dalam

kesederhanan. Kamase-mase adalah repprentasi ideologis dari kesadaran masyarakat

adat untuk senantiasa hidup bersahaja.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pergeseran Makna Tradisi Kalomba
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Perubahan sosial budaya adalah gejala berubahnya struktur sosial dan budaya

suatu masyarakat. Perubahan tersebut merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang

masa dalam setiap masyarakat. Kehidupan bermasyarakat merupakan upaya adaptasi

kolektif terhadap tantangan lingkungan, tetapi juga mempunyai konsekuensi bahwa

mereka harus selalu menyesuaikan hubungan internal maupun eksternal, sesuai

dengan tuntutan yang serba terus berubah dari zaman ke zaman.

Perubahan dan dinamika merupakan suatu ciri yang sangat hakiki dalam

masyarakat dan kebudayaan. Adalah suatu fakta bahwa perubahan merupakan suatu

fenomena yang selalu diwarnai perjalanan sejarah setiap masyarakat dan kebudayaan.

Setiap masyarakat selalu mengalami transformasi, sehingga tidak ada satu masyarakat

pun yang mempunyai potret yang sama dalam waktu yang berbeda, baik masyarakat

tradisional maupun masyarakat modern.

Untuk mempelajari pergeseran budaya maka perlu diketahui sebab-sebab

yang melatarbelakangi terjadinya proses pergeseran itu, apabila diteliti lebih

mendalam mengenai sebab terjadinya suatu pergeseran kebudayaan masyarakat

mungkin saja dikarenakan adanya sesuatu yang dianggap sudah tidak lagi

memuaskan mungkin saja pergeseran terjadi karena adanya faktor baru yang lebih

memuaskan masyarakat sebagai pengganti faktor yang lama itu.

Atau mungkin juga suatu masyarakat mengalami pergeseran budaya karena

terpaksa demi untuk menyesuaikan suatu faktor dengan faktor-faktor lain yang sudah

mengalami perubahan terlebih dahulu.



104

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran tradisi

kalomba, namun pergeseran tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap prosesi dari

tradisi kalomba. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Faktor internal (dari dalam)

Banyak masyarakat Kajang Tana Toa menyalah artikan tradisi kalomba,

mereka berpikir bahwa ketika anak-anak mereka mengalami gangguan atau penyakit-

penyakit yang ada pada tubuh anaknya maka mereka mulai berpikir untuk melakukan

tradisi tersebut, dan yang mempersiapkan segala sesuatunya adalah pihak dari ayah

sang anak yang akan dikalomba. Kurangnya pemahaman dari anak-anak serta cucu-

cucu dari masyarakat Kajang akan siapa saja yang boleh melakukan tradisi kalomba.

2) Faktor eksternal (dari luar)

Kawin-mawin yang kerap dilakukan oleh komunitas Kajang dalam dengan

orang luar kawasan ataupun dari suku lain cukup berpengaruh, karena meskipun

seseorang menikah dengan salah seorang anggota masyarakat dari komunitas Kajang

dalam belum tentu dia berhak melakukan tradisi kalomba.

Kemudian, dalam sejarah tradisi kalomba ketika dulu kala masyarakatnya

belum memiliki mata uang untuk bertukar dan menyumbang guna membantu dalam

mempersiapkan kebutuhan kalomba (passolo) mereka menggunakan kerbau, beras,

dan hasil alam lainnya dalam massolo’, namun masyarakat Kajang luar

menyalahartikan mereka berpikir bahwa tradisi ini bisa dijadian ajang untuk

mengumpulkan materi. Ketika, salah seorang masyarakat mengadakan kalomba maka

yang merasa memiliki dana lebih akan membawa passolo sebanyak mungkin agar
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kelak yang membawa passolo tersebut mendapat kembalian yang lebih dari infestasi

yang dilakukan melalui passolo yang dibawa.

Hal di atas selaras dengan apa yang dikatakan oleh informan ME yaitu

sebagai berikut:

Pernyataan Informan ME :

“kunni mii enni pole penyimpangan attuna angngacara

kalomba, bijanna, purinnanna, bohe na pole, kan tau riolo

anre’pa doi’ jari tedong na’passolokang jarang todo, berasa

bettuanna anjo galung. Sekarang orang pesta kalomba

dikampung-kampung biasa na’bawa sampai dua puluh juta,

tiga puluh juta, senggenna limampulo juta anjari punna

iyamii injo angngeranga tedong sikaju nipalisuang mi

ruang kaju manna pole tallung kajupunna la’pajagangngi

kamunianna” (wawancara mendalam dengan Me, pada

tanggal 14 Juni 2017)

Sumber-sumber yang melatar belakangi terjadinya pergeseran budaya

Menurut “Soerjono Soekanto” terbagi menjadi 2 (Dua), yaitu faktor intern dan faktor

ekstern terletak dalam masyarakat itu sendiri (intern) dan ada yang terletak di luar

(ekstern). Sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri diantaranya :

a) Bertambah atau berkurangnya penduduk.
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b) Adanya penemuan-penemuan baru.

c) Pertentangan masyarakat

d) Terjadinya pemberontakan atau revolusi.

Sedangkan Sumber-sumber yang berasal dari luar masyarakat, yaitu Sebab-sebab

yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia, Peperangan, dan

pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

Di dalam masyarakat di mana terjadi suatu proses pergeseran budaya terdapat

faktor-faktor yang mendorong jalannya pergeseran yang terjadi. Menurut “Soerjono

Soekanto” (2006 : 287) faktor-faktor tersebut antara lain :

a) Kontak dengan kebudayaan lain.

b) Sistem pendidikan formal yang maju.

c) Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju.

d) Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan menyimpan yang bukan delik.

e) Sistem terbuka lapisan masyarakat

f) Penduduk yang heterogen.

g) Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu.

h) Orientasi ke masa depan.

i) Nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya.

Selain itu Rosenberg (2001) ( percaya bahwa komunikasi massa berdampak

besar terhadap kebudayaan, dan pendapatnya terangkum berikut ini :
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“Tidak diragukan lagi bahwa media massa dapat

mengancam otonomi seseorang. Selain bisa menyemaikan bibit

kebebasan, media juga berpotensi menghasilkan berbagai hal

buruk. Tidak ada seni, pengetahuan atau sistem etika yang terbebas

dari pengaruhnya”.

Talcot Parsons (dikutip dari Margaret M Poloma, 1992, 187) menyatakan

sebagai berikut:

”Sebagai masalah pokok sosiologi makro, masyarakat bukan hanya

merupakan contoh sistem sosial, tetapi merupakan substansi yang paling penting

untuk dianalisis; kita membatasi masyarakat sebagai suatu tipe sistem sosial yang

ditandai oleh tingkat swadaya (self sufficiency) tertinggi dalam konteks

lingkungannya, termasuk sistem sosial lain. Sebagian besar sistem sosial, sekolah,

gereja, keluarga, perusahaan adalah subsistem masyarakat. Subsistem itu saling

berhubungan sehingga merupakan suatu sistem sosial yang paling berswadaya (dan

merupakan suatu sistem yang mampu mengontrol lingkungannya yaitu (masyarakat).

Berdasarkan temuan penelitian penulis, dapat dibandingkan dengan teori yang

mendukung. Hal ini ini terlihat pada tabel matriks teoritical mappping berikut ini:
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Tabel 5.2
Matriks Perbandingan Teori Dengan Temuan Penelitian Penulis

Temuan
Teori

Makna tradisi kalomba
bagi komunitas Kajang
Dalam Tanah Toa

Makna Tradisi kalomba
dalam mengatasi
disentegrasi sosial
masyarakat komunitas
Kajang dalam

Faktor-faktor yang
mempengaruhi
pergeseran makna
tradisi kalomba

Interaksionalisme
Simbolik

Makna dan sesuatu
berasal dari cara-cara
orang lain bertindak
terhadap suatu individu
dalam kaitannya dengan
sesuatu tertentu (Herbert
Blummer). Aksi atau
tindakan sosial pada
dasarnya adalah sebuah
tindakan seseorang yang
bertindak melalui suatu
pertimbangan menjadi
orang lain dalam
pikirannya. Atau, dalam
melakukan tindakan
sosial, manusia dapat
mengukur dampaknya
terhadap orang lain yang
terlibat dalam
serangkaian tindakan itu
(Herbert Mead) Berikut
hasil temuan secara
verbal dari temuan
lapangan ternyata
masyarakat Kajang
dalam memaknai tradisi
kalomba sebagai simbol
dari keturunan
kebangsawanan Karaeng
padulu Daeng Soreang
seabagai upaya agar
anak-anak dari
keturunannya tidak

Dari hasil penelitian,
Pengamatan banyak
orang tentang kejadian
sosiologis dari dulu
hingga sekarang
menimbulkan
kesimpulan bahwa tidak
ada sesuatu yang tetap,
segalanya berubah terus
menerus.berdasarkan
pengamatan sehari-hari
diketahui bahwa setiap
masyarakat dan setiap
satuan kebudayaan
mengalami perubahan
namun tetap
mempertahankan
kepribadian. Menurut
Blumer (Ritzer,2009)
interaksionisme simbolik
menunjuk kepada sifat
khas dari antar manusia
saling menerjemah dan
saling mendefinisikan
tindakanya. Bukan hanya
sekedar reaksi belaka
dari tindakan seseorang
terhadap orang lain.
Tanggapan seseorang
tidak dibuat secara
lagsung terhadap
tindakan orang lain,
didasarkan atas “makna”

sebab-sebab yang
melatarbelakangi
terjadinya proses
pergeseran itu, apabila
diteliti lebih mendalam
mengenai sebab
terjadinya suatu
pergeseran kebudayaan
masyarakat mungkin
saja dikarenakan adanya
sesuatu yang dianggap
sudah tidak lagi
memuaskan mungkin
saja pergeseran terjadi
karena adanya faktor
baru yang lebih
memuaskan masyarakat
sebagai pengganti faktor
yang lama itu.

Adapun faktor-
faktor yang
mempengaruhi
terjadinya pergeseran
tradisi kalomba, namun
pergeseran tersebut
tidak terlalu
berpengaruh terhadap
prosesi dari tradisi
kalomba. Faktor-faktor
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terkena penyakit-
penyakit subagai
dampak dari sumpah
seperti yang dialami oleh
anak dari Karaeng
Padulu Daeng Soreang
dengan Mula. Hal
tersebut selaras dengan
tersebut selaras dengan
pernyataan dari beberapa
informan diantaranya:
AC: ‘pappasang pole
riboheku punna
a’bongoloi ana’nu
gassing punna
dikalomba..’’
ME: ‘’ ... istilah
kalomba itu semata-
mata untuk
menggembirakan...’’
Tidak hanya itu dari
teori yang di kemukakan
oleh Meed yaitu,
Kata-kata dan suara-
lainnya,gerakan-gerakan
fisik, bahasa tubuh, baju,
status, kesemuannya
merupakan simbol yang
bermakna. (George
Herbert Meed)
Mengambarkan
keturunan yang dapat
melakukan tradisi
kalomba dilihat dari
atributnya misalnya. Hal
tersebut dapat dilihat
dalam pernyataan
informan
ME : ‘’...keturunanya
dari tau annanga di
Batupajjara dan
keturunan dari tau

yang diberikan terhadap
orang lain itu.
Disintegrasi sosial adalah
sebuah kondisiatau
keadaan yakni hilangnya
keharmonisan,
ketidakutuhan, atau
perpecahan yang sedang
terjadi dalam suatu
lingkungan masyarakat.
Dalam disiplin ilmu
sosiologi, disintegrasi
dimaknakan sebagai
suatu prosesi terpecah
belahnya sebuah keadaan
dari kesatuan sehingga
menjadi tercerai berai,
pernyataan informan
ME: ‘enni Darra na
tolakki lamaranna ini
Karaeng Padulu Daeng
Soreang...’ Pernyataan
informan ME juga
menyatakan bahwa
dalam perbedaan
pendapat antara
Kombeng dengan Darra
menyebabkan
disintegrasi sosial yang
merenggangkan
hubungan antara dua
keluarga. Galla pantama
dan Ammatoa sebagai
lembaga masyarakat
tertinggi dalam
komunitas Kajang sangat
memiliki peran penting
dalam mengembalikan
integrasi sosial yang ada
di dalam masyarakatnya
dimana organisasi pola-
pola pemikiran dan pola-

tersebut antara lain
sebagai berikut:
3) Faktor internal (dari

dalam)
Banyak

masyarakat Kajang
Tana Toa menyalah
artikan tradisi kalomba,
mereka berpikir bahwa
ketika anak-anak
mereka mengalami
gangguan atau penyakit-
penyakit yang ada pada
tubuh anaknya maka
mereka mulai berpikir
untuk melakukan tradisi
tersebut, dan yang
mempersiapkan segala
sesuatunya adalah pihak
dari ayah sang anak
yang akan dikalomba.
Kurangnya pemahaman
dari anak-anak serta
cucu-cucu dari
masyarakat Kajang akan
siapa saja yang boleh
melakukan tradisi
kalomba.
4) Faktor eksternal

(dari luar)
Kawin-mawin

yang kerap dilakukan
oleh komunitas Kajang
dalam dengan orang luar
kawasan ataupun dari
suku lain cukup
berpengaruh, karena
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salapanga di
Batupajjara.

pola perilaku yang
terwujud melalui
aktivitas kemasyarakatan
dan hasil-hasilnya.
Lembaga masyarakat
terdiri dari adat-istiadat,
tata kelakuan, kebiasaan
serta unsur-unsur
kebudayaan lainnya yang
secara langsung
tergabung dalam satu
unit yang fungsional.

Hal ini sesuai dengan
pasang yang ada dikajang
dan menjadi pegangan
bagi para leluhur serta
lembaga adat dalam
mempersatukan
masyarakatnya, Pasang
ri Kajang merupakan
pedoman hidup
masyarakat Ammatoa
yang terdiri dari
kumpulan amanat
leluhur. Nilai-nilai yang
terkandung dalam Pasang
dianggap sakral oleh
masyarakat Ammatoa,
yang bila tidak
diimplementasikan dalam
kehidupan sehari-hari
akan berdampak
buruk bagi kehidupan
kolektif orang Ammatoa
(Usop, 1978). Dampak
buruk yang dimaksud
adalah rusaknya

meskipun seseorang
menikah dengan salah
seorang anggota
masyarakat dari
komunitas Kajang
dalam belum tentu dia
berhak melakukan
tradisi kalomba.
Kemudian, dalam
sejarah tradisi kalomba
ketika dulu kala
masyarakatnya belum
memiliki mata uang
untuk bertukar dan
menyumbang guna
membantu dalam
mempersiapkan
kebutuhan kalomba
(passolo) mereka
menggunakan kerbau,
beras, dan hasil alam
lainnya dalam massolo’,
namun masyarakat
Kajang luar
menyalahartikan mereka
berpikir bahwa tradisi
ini bisa dijadian ajang
untuk mengumpulkan
materi. Ketika, salah
seorang masyarakat
mengadakan kalomba
maka yang merasa
memiliki dana lebih
akan membawa passolo
sebanyak mungkin agar
kelak yang membawa
passolo tersebut
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keseimbangan ekologis
dan kacaunya sistem
sosial. Begitulah
keyakinan masyarakat
Ammatoa terhadap
Pasang ri Kajang.

mendapat kembalian
yang lebih dari infestasi
yang dilakukan melalui
passolo yang dibawa.
Hal di atas selaras
dengan apa yang
dikatakan oleh informan
ME yaitu sebagai
berikut:

Pernyataan
Informan PT :

“kunni mii enni pole
penyimpangan attuna
angngacara kalomba,
bijanna, purinnanna,
bohe na pole, kan tau
riolo anre’pa doi’ jari
tedong na’passolokang
jarang todo, berasa
bettuanna anjo galung.
Sekarang orang pesta
kalomba dikampung-
kampung biasa
na’bawa…”

Sumber-sumber
yang melatar belakangi
terjadinya pergeseran
budaya Menurut
“Soerjono Soekanto”
terbagi menjadi 2 (Dua),
yaitu faktor intern dan
faktor ekstern terletak
dalam masyarakat itu
sendiri (intern) dan ada
yang terletak di luar
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Sumber: Ringkasan dari hasil penelitian

(ekstern). Sebab-sebab
yang bersumber dari
masyarakat itu sendiri
diantaranya :

e) Bertambah atau
berkurangnya
penduduk.

f) Adanya
penemuan-
penemuan baru.

g) Pertentangan
masyarakat

h) Terjadinya
pemberontakan
atau revolusi.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam konteks realitas pergeseran makna tradisi kalomba dalam kebudayaan

Komunitas suku Kajang dalam khususnya, penelitian ini menyajikan analisis tentang;

bagaimana perubahan makna tradisi kalomba, bagaimana makna kalomba mengatasi

disitegrasi sosial, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran maknatradisi

kalomba di Desa Tanah Toa Kajang dalam Bulukumbapada masa sekarang.

Suku Kajang hingga kini memegang teguh apa yang menjadi warisan

budaya termasuk Ritual Kalomba. Ritual ini menjadi kewajiban bagi keturunan

karaeng (strata sosial tertinggi di daerah tersebut) pertama di Kajang, Karaeng Padulu

Daeng Soreang agar generasinya terhindar dari sumpah sang ibu mertua yaitu Darra.

Definisi makna tradisi kalomba dalam kebudayaan komunitas Kajang Dalam

Tanah Toa dapat disimpulkan beberapa point yang dapat merepresentasikan makna

tradisi kalomba itu sendiri, baik sebagai sebuah tradisi pelepasan sumpah, dengan

mempertimbangkan aspek sejarah asal mula tradisi kalomba di Kajang.

Menelaah hal tersebut, maka dari keseluruhan temuan data yang diperoleh

berkaitan dengan tema “Pergeseran Makna Tradisi Kalomba bagi komunitas Kajang

Dalam Tanah Toa di Bulukumba” maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai

berikut ;
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1. Makna tradisi kalomba dalam kebudayaan di Kawasan adat Tanah Toa kajang

mengalami pergeseran nilai makna dan symbol adapun yang terjadi pada tradisi

ini iyalah, Pada kenyataannya saat ini terdapat penyimpangan sejarah yang

sangat terlihat, yang pertama, pada umumnya orang dikalomba dalam hal

persiapan makanan dan buah-buahan dipersiapkan oleh kakek-nenek dari pihak

laki-laki atau garis bapak, pada hal dari asal sejarahnya yang menyiapkan adalah

nenek dari pihak perempuan atau garis ibunya. Kedua, tidak semua orang kajang

mewarisi pesta kalomba yang akhir-akhir ini semakin ramai dilakukan oleh

berbagai lapisan masyarakat Kajang dalam atau luar, dan ketiga jika mengikuti

sejarah awal kalomba di Kajang, yang mewarisi hanya orang yang asal usulnya

berasal dari turunan tau annanga di Batupajjara dan keturunan tau salapanga di

Kajang atau Kekkesea.

2. Dalam hal mengatasi disintegrasi sosial yang ada dalam kawasan adat, maka

para tetua khususnya Ammatoa sebagai lembaga masyarakat agent of control

memiliki cara tersendiri dalam menangani kesenjangan yang terjadi dalam

komunitas adatnya, beberapa diantaranya iyalah dengan memperkuat solidaritas

para masyarakat komunitas Kajang dalam, mengumpulkan para tetua adat untuk

menyelesaikan konflik dengan melakukan musyawarah besar, dan melakukan

pendekatan melalui sistem kekeluargaan. Sebagai kepala suku Ammatoa

berpegang teguh dengan pa’pasang dimana kebudayaan Ammatoa memang

sangat lekat dengan pola hidup sederhana. Itupun berkorelasi dengan ajaran

Pasang yang mengamanatkan kebersahajaan. Dalam konsepsi adat Ammatoa,
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ada ungkapan yang berbunyi “Anre kalumanynyang kalupepeang,Rie’ Kamase-

masea” yang berarti “ditempat ini (kawasan adat Ammatoa) tidak ada

kemakmuran, yang ada hanya kebersahajaan . Hal ini mencerminkan

pandangan hidup orang Ammatoa yang menganggap kehidupan ideal itu adalah

kehidupan yang sederhana atau ‘cukup’, bukan kehidupan yang makmur.

Makmur diartikan sebagai kehidupan yang berkelebihan.

Pasang mengajarkan : Angnganre na rie’, care-care na rie, Pammalli juku na

rie’, tan koko na galung rie, Balla situju-tuju (Hidup yang cukup itu adalah bila

makanan ada, pakaian ada, pembeli lauk ada, sawah dan ladang ada dan rumah

yang sederhana saja), (Hijjang, 2002).

Kebersahajaan hidup inilah yang berpengaruh pada sistem pengelolaan

lingkungan hidup mereka yang berada di hutan kawasan adat Ammatoa.

3. Pesta adat kalomba pada saat ini sudah jauh melenceng dari apa tujuan

sebenarnya karena pada saat pesta adat kalomba dilaksanakan maka pihak

keluarga akan melaksanakan resepsi besar-besaran serta mengundang sanak

keluarga, kenalan dan orang sekampung untuk menghadiri acara itu sementara di

daerah Kajang sendri jika kita mengadiri resepsi atau undangan apaun

bentuknya, maka kita harus memberikan bantuan baik berupa beras maupun

uang yang dimasukkan kedalam amplop yang dibawa terpisah oleh para tamu

undangan yang memiliki pasangan terlebih dengan uang passolo atau uang
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bantuan dari keluarga yang kadang sampai jutaan rupiah sehingga jika dulu

orang Kajang melaksanakan adat kalomba untuk menghilangkan penyakit

turunan maka sekarang orang melaksanakan adat kalomba untuk mencari

keuntungan meskipun mereka bukan keturuan dari Karaeng Padulu Daeng

Soreang. Keuntungan setelah acara seiring dengan peningkatan taraf kehidupan

masyarakat suku Kajang maka, keuntungan yang didapat setelah resepsi adat

kalomba bisamencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah berupa uang tunai dan

uang hasil penjualan beras. Seiring berjalannya waktu tradisi ini dijadikan ajang

untuk memperlihatkan gengsi sosial yang ada di dalam masyarakat setempat.

4. Dalam rangkaian upacara adat tidak ada yang berubah mulai dari Angngada’,

Mammanoi’, Ma’ma, Di rioi, A’kalomba. Semua rangkaian acara inti ini tidak

ada yang berubah dan tetap terjaga kelestariannya.

B. Saran-Saran

1. Tradisi kalomba adalah simbol untuk pelepasan sumpah yang diperuntukkan bagi

keturunan Karaeng Padulu Daeng Soreang agar terhindar dari penyakit-penyakit

yang ada ditubuhnya seperti cacar, bisu, tuli, buta, keterbelakangan mental dan

lainnya. Maka sebaiknya para masyarakat memperhatikan sejarah dan silsilah

keluarga yang berhak melakukan tradisi Kalomba agar tradisi ini tidak disalah

artikan.

2. Diharapkan agar penilaian sebagian besar masyarakat terhadap symbol dari tradisi

kalomba sekarang ini menyadari bahwa makna tradisi ini mengalami pergeseran
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makna, perubahan sosial yang berdurasi panjang danmemiliki amplikasi yang

kuat terhadap tatanan sosial.

3. Diharapkan kepada masyarakat agar kiranya tetap menjaga kearifan lokal tradisi

kalomba sesuai dengan aturan leluhur dan tidak terpengaruh oleh perubahan

sosial yang merujukpada ajang untuk menunjukkan gengsi sosial yang ada

dikalangan masyarakat dalam ataupun luar komunitas Kajang.
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