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     BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Kebudayaan Bugis dapat ditelusuri dalam lontara.
1
 Kebudayaan Bugis 

merupakan kebudayaan tertua di Nusantara.
2
 Kebudayaan Bugis memiliki nilai-

nilai yang ingin disampaikan. Ada beberapa nilai-nilai Budaya yang terkenal 

dalam masyarakat Bugis, yakni kejujuran (alempureng), kecendikiaan 

(amaccang), kepatutan (asitinajang), keteguhan (agettengeng), usaha (reso), dan 

malu (siri’). 

 Adapun nilai-nilai budaya Bugis bukan hanya yang penulis sebutkan di 

atas, masih banyak lagi. Budaya Bugis yang tekenal dan menjadi identitas 

masyarakat Bugis adalah siri’. Pengertian siri’ (malu) telah banyak yang 

membahas dan meneliti. Sampai sekarang buku-buku yang membahas mengenai 

Sulawesi Selatan tidak satu pun dalam tulisannya yang tidak membahas siri’ 

sebagai nilai-nilai budaya masyarakatnya. Ini menjadi gambaran bahwa 

masyarakat Bugis memegang teguh kata Siri’ dalam kehidupannya. 

 Sebagaimana yang disampaikan oleh Hamid Abdullah dalam 

penelitiannya, 

                                                           
 

1
Lontara dapat diartikan tulisan atau buku. Sebagai tulisan ia berbentuk segi empat (belah 

ketupat). Buku yang dimaksudkan adalah buku yang didalamnya memuat hasil intelektual leluhur 

Bugis-Makassar.  

 
2
Rahim Rahman, Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis, (Ujung Pandang: HUP, 1985), 

hlm. 71. 



 
 

2 
 

 “Dalam kehidupan Masyarakat Bugis Makassar, siri’ merupakan unsur yang 

sangat prinsipil dalam diri mereka. Tidak ada satu nilai pun yang paling berharga 

untuk dibela dan dipertahankan di muka bumi ini selain daripada siri’. Bagi 

masyarakat Bugis Makassar, siri’ adalah jiwa mereka, harga diri mereka, dan 

martabat mereka. Sebab itu untuk menegakkan dan membela siri’ yang dianggap 

tercemar atau tercemarkan oleh orang lain, maka manusia Bugis Makassar akan 

bersedia mengorbankan apa saja, termasuk jiwanya yang paling berharga demi 

tegaknya Siri’ dalam kehidupan mereka.” 

 Masyarakat Bugis dalam usahanya mempertahankan kata siri’ tidak 

memperdulikan resiko apa yang akan terjadi jika sewaktu-waktu pembelaan kata 

siri’ ditegakkan. Mereka  meyakini bahwa siri’ yang ternodai segera harus 

diselesaikan. Perkara apakah resikonya besar atau kecil adalah soal belakang.  

 Pengertian-pengertian siri’ yang telah dicoba diangkat dari beberapa 

ungkapan lontara sendiri, menunjukkan bahwa siri’ tidak lain dari suatu akibat.  

Bukankah baru timbul perasaan malu (siri’) jika salah satu dari nilai-nilai utama 

yang dianut oleh kemanusiaan dalam keadaan terlanggar. Seseorang bukan saja 

timbul perasaan malunya disebabkan dia diperlakukan tidak jujur, dipandang 

enteng, tidak diperhitungkan, dia diberi sikap tidak patut, tetapi sebaliknya 

perasaan malu (siri’) inipun harus timbul pada diri orang yang berbuat curang, 

khianat, zalim.
3
 

                                                           

3
Ibid, hlm.174. 
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 Istilah de’gaga siri’na dalam masyarakat Bugis adalah kehilangan rasa 

malu. Masyrakat Bugis akan sangat takut apabilah istilah ini melekat pada diri 

mereka. Masyrakat Bugis percaya bahwa jika istilah ini disandangnya maka 

mereka ada pada posisi paling bawah atau paling hina. Status sosialnya akan 

hilang di masyarakat. Hal ini akan berlangsung pada keturunanya kelak. 

 Praktek siri’ yang hari ini masih terlihat jelas adalah berkaitan dengan 

masalah perkawinan.
4

 Dalam kasus pelanggaran ini terkenal dengan istilah 

silariang atau kawin lari. Silaring terjadi karena beberapa faktor, salah satunya 

jika pinangan seseorang ditolak. Di masyarakat Bugis silariang akan membuat 

pihak perempuan merasa malu (siri’) sehingga kewajiban pihak perempuan yang 

untuk menghabisi nyawa lelaki yang membawa keluarganya yakni si perempuan, 

guna meneggakan kata siri’. Bukti kongkrit tentang pembelaan siri’ ini tercatat 

pada tahun 1980 bahwa masih banyak ditangani oleh pengadilan. Banyak orang 

yang menerima hukuman berat tanpa menyesali demi menegakkan siri’ 

 Berbicara mengenai perkawinan Bugis, ada ungkapan yang terkenal, 

 “Depa tumennang nasalewangeng atuwommu narekko engkamupo tudang 

cumpaling.” 

Artinya, Belum lengkap hidupmu jika engkau masih duduk sendiri. 

                                                           
4
Mengacu pada seluruh prosedur yang terjadi dalam penyelenggaraan dan perayaan sebuah 

pernikahan. Dari pelamaran sampai pada perjamuan resmi selesai. 
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 Ada lima proses utama dalam perkawinan Bugis: pelamaran, pertunangan, 

pernikahan, pesta perkawinan, dan pertemuan  resmi berikutnya.
5
 Saat lamaran  

diterima, maka maharpun ditentukan. Mahar dalam pernikahan Bugis terdiri dari 

dua jenis uang serahan yakni serahan mahar (sompa) dan uang belanja (dui’ 

menrek). 

 Yang membedakan antara pernikahan masyarakat Jawa, Sunda, Minang, dll 

dengan masyarakat Bugis adalah dui’ menrek. Dui’ menrek secara harfiah berarti 

uang naik. Uang ini berfungsi sebagai uang antaran pihak pria kepada keluarga 

pihak perempuan untuk digunakan pada saat pesta pernikahan. Besarnya dui’ 

menrek ditentukan oleh kedua belah pihak namun yang sering terjadi ditentukan 

oleh pihak keluarga perempuan. 

 Inti dari pernikahan Bugis adalah kaidah tentang pembayaran resmi 

sejumlah mahar oleh mempelai pria kepada orang tua pengantin sebagai status 

sosial pengantin wanita.
6
 Kemungkinan dari prinsip adat yang diungkapkan oleh 

Susan Bolyard Millar ini sehingga konsepsi berfikir kebanyakan masyarakat 

sampai hari ini, terutama masyarakat Bugis tentang dui’ menrek seolah hanya 

permainan politik Bugis tradisional yang diselenggarakan oleh pihak mempelai 

wanita. Bagi kebanyakan masyarakat Bugis yang telah membelakangi budayanya 

terutama ketidaksepakatannya terhadap dui’ menrek mengatakan bahwa dui’ 

menrek  menjadi penanda status yang boros, bersifat pamer, dan agresif.  

                                                           
5
Millar, Perkawinan Bugis, (Makassar: Penerbit Ininnawa, 2009), hlm. 85. 

6
Ibid, hlm. 96. 
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 Dari pemaparan diatas, penulis menganggap perlu utuk melakukan telaah  

terhadap dui’ menrek untuk menggali nilai-nilai filosofis yang terdapat di 

dalamnya agar tidak terjebak pada pengertian sempit. Christian Pelras mengatakan 

dalam bukunya Manusia Bugis, istilah mahar (bride price) yang sering digunakan 

antropologi Barat kurang tepat, karena konotasi jual beli perempuan yang berbeda 

dengan kenyataannya. 

 Dui’ menrek merupakan wacana yang sangat menarik untuk diangkat, bukan 

karena adanya kata prestise semata, tetapi pembahasan siri’ (malu) yang dipahami 

orang Bugis tidak akan pernah terpisahkannya. Banyak kasus tentang siri’ di 

masyarakat Bugis yang dapat mewakili kata siri’. Salah satunya adanya 

perkawinan silariang atau kawin lari. Bebepa faktor orang Bugis silariang adalah 

kenyataan bahwa dui’ menrek sebagai simbol penghargaan lelaki terhadap 

perempuan tidak dapat dikabulkan, tidak sederajat atau sedarah. 

 Antropologi lain, Errington (1977) melihat adanya dua hal pada siri’, yaitu 

sebagai harga diri dan rasa malu, yang masing-masing terwujud dalam situasi 

sosial yang berlainan dan muncul karena sebab-sebab yang berlainan pula. Harga 

diri menyangkut keharusan seseorang di Sulawesi Selatan untuk mengenal diri, 

yaitu mengenal tempatnya di masyarakat dengan memperhatikan silsilah dan 

kedudukannya terhadap orang-orang di sekelilingnya. Dengan mengenal dirinya 

maka orang tersebut memiliki siri’, dan ini sangat penting, sebab siri merupakan 

ukuran martabat kemanusiaan seseorang. Hal ini tercermin dari beberapa 

ungkapan mereka, seperti misalnya “Naia tau de’e siri’ na de’e lainna olokolo’e:, 

yang maksudnya kalau manusia tidak  mempunyai siri’, tidak ada bedanya dirinya 
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dengan binatang. Juga “siri’emmitutariaseng tau, narekko de’i siri’ tananik 

tau,rupa tau mani’asenna,,”, artinya, hanya dengan siri’ kita disebut dengan 

manusia; kalau tidak ada siri’, kita bukan manusia, hanya berupa manusia saja.
7
 

 Pentingnya siri’ dalam manusia ini juga tampak dalam proses sosialisasi 

seorang individu terhadap masyarakat Sulawesi Selatan. Memukul anak  

dipandang sebagai tindakan yang kurang baik, sebab hal itu  akan mengurangi  

siri’ sang anak. Akibat terbiasa dipukul, jika  telah dewasa nanti dia tidak akan 

tersinggung jika dihina atau di pukul, dan ini berarti tidak punya rasa malu lagi.
8
 

Siri’-nya tidak kuat lagi. Juga pemaksaan atas seseorang di masa kecil dan bisa 

menyebabkan hal yang sama. Oleh karena itu orang berusaha untuk tidak 

mendidik anak dengan kekerasan. Seseorang yang hanya dapat diatur melalui 

kekerasan di anggap telah berkurang siri’-nya (Errington, 1977: 44).
9
 

 Cerita-cerita tentang dui’dan siri’ masih banyak lagi. Hal ini yang membuat 

penulis berfikir untuk mengangkat tema ini. Bukan tanpa ada alasan, tetapi 

penulis menaruh perhatian besar kepada budaya yang telah membesarkannya. 

Merasa bahwa perubahan jaman membentuk pola pemikiran baru terhadap hal-hal 

tradisional, terutama dui’ menrek yang makin kontradiktif. 

 Penulis menganggap bahwa telaah kritis terhadap dui’ menrek melalui nalar 

epistimologi mampu membawa cara berfikir terbuka bahwa ada halsubtansial 

yang ingin disampaikan oleh orang-orang Bugis terdahulu tentang makna dari dui’ 

menrek, dalam hal ini berkaitan dengan pandangan hidup masyarakat Bugis. 

                                                           
7
Heddy Shri Ahimsa-Putra, Patron and Klien. (Yogyakarta: Kepel Press 2007). Hlm 63. 

8
Ibid, hlm. 63-64. 

9
Ibid, hlm. 64 
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 Melalui teori kebahagiaan Aritoteles, mampu memberikan kekuatan dan 

kesadaran bahwa tujuan manusia mengerjakan apa saja adalah memperoleh 

kebahagiaan. Bukan tanpa sebab dui’ menrek masih bertahan sampai sekarang. 

Penulis menegaskan bahwasanya tidak ada hal perlu dihapus tetapi bagaimana 

manusia memahami dengan baik dan mencari solusi terbaik dari tiap-tiap 

fenomena yang ada di sekitarnya. 

B. Rumusan Masalah 

 Untuk mempermudah pembahasan serta fokus pada satu pembahasan, 

penulis merumuskan masalah berdasarkan latar belakang di atas, ada pun rumusan 

masalahnya sebagai berikut: 

1. Apa kedudukan dui’ menrek di  masyarakat Bugis? 

2. Apa makna filosofis yang terkandung dalam dui’ menrek pada proses 

perkawinan masyarakat Bugis? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah: 

a. Tujuan 

1. Mendeskripsikan tentang pemahaman  masyarakat Bugis terhadap 

dui’ menrek. 

2. Mendeskripsikan tentang pengertian dui’ menrek dan makna 

filosofisnya dalam masyarakat Bugis. 

b. Manfaat 
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1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

khazanah keilmuan khususnya berkaitan dengan makna suatu tradisi. 

2. Penelitian ini untuk menggali nilai-nilai filosofis dui’ menrek yang 

seringkali terabaikan. 

D. Tinjauan Pustakan 

 Berdasarkan penelusuran penulis, penelitian yang berkaitan dengan 

perkawinan Bugis sebagai sebuah praktek kebudayaan telah banyak yang meneliti 

meskipun subyek dan obyek penelitiannya berbeda-beda, begitupun dengan 

masalah yang dibahas. 

 Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai tema dan obyek yang 

sejalan dengan penelitian iniyakni masyarakat Bugis antara lain; pertama, 

penelitian yang dilakukan Juhansar Andi Latif dalam tesisnya di Program Studi 

CRCS (Cross Religion and Cultural Studies) UGM dengan judul: "Dui Menre 

dalam Pernikahan Bugis Bone di Sulawesi Selatan". Tujuan penelitiannya adalah 

menemukan aksiologi dalam budaya dui’ menrek pada pernikahan Bugis Bone di 

Sulawesi Selatan sehingga masih tetap eksis di tengah modernisasi serta untuk 

mengidentifikasi dan menggambarkan peran tradisi kecil dan tradisi besar di 

dalamnya. Metode yang digunakan dengan pendekatan sosio-antropologis. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan dengan jelas yang dilakukan masyarakat Bugis 

Bone tradisi dui' karena perubahan kebutuhan (harkat, martabat, mencurah 

pertahankan prestise dan pengakuan masyarakat), bukan hal politik tradisional. 

Untuk mencapai tujuan penelitiannya, Juhansar melakukan analisis terhadap 

bentuk, dasar pertimbangan, prinsip-prinsip yang diberlakukan, dan akibat-akibat 
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sosial budaya dalam tatanan kehidupan masyarakat serta pemecahannya.Bagi 

Juhansar dengan adanya dui’ menrek keseriusan lelaki akan diuji. Dengan 

berlandaskan bahwa yang berarti kesiapan laki-laki secara materi untuk menafkahi 

istrinya kelak. Dalam tulisan tersebut Juhansar juga menjelaskan bahwa akibat 

tidak adanya lagi yang mengatur nominal uang yang harus dipersembahkan 

sehingga keluarga-keluarga yang menghelat acara perkawinan menentukan 

sendiri. Juhansar tidak menunjukkan posisi subjek (pelaku) dalam mengafirmasi 

perubahan dan menunjukkan eksistensi dui’ menrek meski telah bergeser. 

Berusaha meyakinkan bahwa dui’ menrek memang masih hangat untuk dijadikan 

topik. Penelitian Juhansar secara prinsipil berbeda dengan penelitian ini. 

Pendekatan yang digunakan Juhansar adalah sosio-antropologis, sementara 

penelitian ini makna filosifis yang mencoba mengurai makna secara filofis-

teologis. Penilitian ini ingin memberikan informasi bahwa dui’ menrek bukan 

sekedar pencapaian eksistensi sosial, tetapi kebahagiaan. Kadang kita 

mengabaikan setiap pencapaian bahagia orang lain sehingga mudah saja 

mengatakan tradisi di suatu daerah sudah tidak pantas untuk dipertahankan. 

Cobalah melihat dari sudut pandang terbuka dan mendalam. Semuanya hanya bisa 

dihayati melalui filsafat. Meski berbeda, penilitian Juansar sangat penting untuk 

penulis sebagai penambah wawasan tentang perkawinan Bugis. 

 Kedua, Penilitian yang dilakukan oleh Abdul Gafur yang meneliti 

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Dui’ Menrek Adat Bugis Di Kecamatan Ganra 

Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan” yang ditulis sebagai tugas akhir 

pada program sarjana di jurusan Ahwalusyahsiyah fakultas Syariah UIN Sunan 
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Kalijaga Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Gafur ini lebih 

mengarah pada tinjauan hukum Islam, bagaimana kedudukan dui’ menrek ditinjau 

dari perspektif hukum syariah. 

 Ketiga, adalah Tulisan Idrus Salam yang mengangkat tema “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Dui’ Menrek Terhadap Pernikahan Adat Bugis Di Jambi” 

tulisan ini lebih menekankan masalah dui’ menrek yang terkesan menyulitkan 

masyarakat menunaikan ajaran agamanaya. Atau secara garis besarnya adalah 

pengaruh dan implikasi dui’ menrek terhadap hidup beragama masyrakat Jambi di 

desa Simbur Naik kecamatan Sabak Kabupaten Tanjung Jabung. 

 Yang keempat, tulisan Arham Rahman dengan judul Analisis Ideologi 

Ritus Dui’ Menrek. Tulisan ini menjelaskan secara gamblang bagaimana 

masyarakat Bugis memaknai dui’ menrek. Pemaknaan yang bersifat matrealistis 

dan bersifat keduniaan. Tulisan ini membentangkan peristiwa banyaknya pihak 

yang dirugikan dengan adanya dui‟ menrek di masyrakat Bugis.  

 Dari keempat hasil penelitian yang dilakukan secara khusus bekenaan 

dengan dui’ menrek dapat dilihat bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis memiliki ciri khas tersendiri dan belum pernah diteliti sebelumnya. 

Meskipun memiliki obyek yang sama yakni dui’ menrek dalam perkawinan adat 

Bugis, tetapi penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih kepada makna filosofis 

yang terdapat dalam dui’ menrek. Yang lebih spesifiknya adalah Nalar 

Epistimologi dui’ menrek. Paling tidak, dapat diindentifikasi beberapa hal yang 

sebelumnya belum dilakukan oleh beberapa peneliti. 
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 Pertama, penelitian ini mengambil salah satu item rangkaian perkawinan 

adat Bugis, yakni dui’ menrek sebagai obyek penelitian sehingga lebih spesifik. 

Hal ini dilakukan peneliti agar terfokus pada epistemologi dui’ menrek dan etika 

Aristoteles tentang kebahagiaan.  

 Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dui’ menrek dalam 

perkawinan adat Bugis serta nilai filosofi yang terkandung di dalamnya dengan 

menggunakan teori kebahagiaan Aristoteles. Sehingga dapat mengkritik atau 

menanggapi pemahaman  masyarakat tentang dui’ menrek dengan melakukan 

pendekatan deskriptif yang mencoba melakukan interpretasi terhadap du‟i 

menrek. karena penulis berkeyakinan bahwa dui’ menrek sebagai budaya yang 

diwariskan dari orang-orang terdahulu memiliki ajaran tertentu yang dapat 

dipahami secara filosofis. 

 Dua alasan diatas memperkuat bahwa penelitian ini belum pernah 

dilakukan sebelumya dan sebab itu layak dilakukan karena bersifat ingin 

menambah atau menyempurnakan berbagai penelitian tentang perkawinan adat 

Bugis yang lebih spesifiknya yaitu dui’ menrek dengan harapan dapat menambah 

khazanah keilmuan yang berkaitan dengan makna filosofis suatu tradisi. 

 Sementara itu beberapa referensi yang berupa buku yang berkaitan dengan 

masalah dui’ menrek dalam perkawinan Bugis yang dijadikan rujukan oleh 

penulis adalah; (1) “Manusia Bugis” karya Christian Pelras yang  diterjemahkan 

kedalam bahasa Indonesia oleh Abdul Rahman Abu, Hasriadi dan Nurhady 

Sirimorok, diterbitkan oleh penerbit Nalar. Di dalam buku ini membahas tentang 

keseluruhan masyrakat Bugis, mulai dari letak geografis, sejarah Bugis hingga 
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menyinggung perkawinan adat Bugis. Pada pembahasan mengenai perkawinan 

Bugis,Pelras menjelaskan secara terperinci proses perkawinan adat Bugis mulai 

dari ma’ manu-manu’ (mencari tahu seluk-beluk perempuan) sampai pada 

besarnya dui’ menrek yang harus dipersembahkan laki-laki kepada mempelai 

wanita. (2) “perkawinan Bugis” karya Susan Millar yang diterbitkan oleh penerbit 

Ininnawa. Di dalam buku ini tidak hanya menjelaskan adegan-adegan pernikahan 

Bugis. Tapi juga dibentangkan lukisan rinci tentang ruang, adegan hingga 

percakapan. Buku ini mendedah tata ruang aula pesta, ritual, hingga teks 

undangan pernikahan Bugis yang penuh dengan simbol-simbol politis yang 

berjalin di alam pikiran orang Bugis. Penulisnya, Susan B. Millar, berhasil 

mengangkat ke permukaan makna-makna yang melekat dalam pernik pernikahan 

yang sering dilewatkan begitu saja. Dia mengamati posisi duduk, cara 

menempatkan nama dalam teks undangan, orang-orang yang diundang melakukan 

ritus tertentu dalam serangkaian ritus panjang pernikahan. Penulis buku ini 

mengangkat detail-detail di ruang belakang, ruang domestik yang secara 

tradisional menjadi daerah kekuasaan perempuan, dan membawanya ke ruang 

depan, ruang publik yang biasanya menjadi wilayah kaum pria. Bisa jadi ini 

terjadi karena sensitivitasnya, dan keistimewaan yang dimilikinya untuk 

mengakses ruang belakang, sebagai perempuan. Selain itu buku-buku atau 

dokumen-dokumen tertulis lain yang dapat dianggap sebagai  bahan rujukan. 
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E. Metode Penelitian 

 1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan cara terjun langsung ke 

lapangan. Bertujuan untuk memperoleh data dengan cara mengamati dan melihat 

langsung pada obyek. Penelitian ini dikhususkan pada hasil wawancara dengan 

tokoh-tokoh masyarakat dan orang-orang yang terlibat langsung dalam praktek 

dui’ menrek. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu obyek, baik berupa 

nilai-nilai budaya manusia, sistem pemikiran filsafat, nilai-nilai etika, nilai-nilai 

karya seni, sekelompok manusia, peristiwa atau obyek budaya lainnya.
10

 

 Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan 

interpretasi yang tepat dan sistematis.  Prinsip kerja metode deskriptif adalah 

untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan obyektif, 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur 

yang ada atau suatu fenomena tertentu (dalam penelitian budaya). 

2. Populasi dan Sampel 

 Penelitian ini mengambil populasi di Sulawesi Selatan, khususnya di 

masyarakat Bugis. Peneliti ini dengan cara mewawancarai orang-orang yang 

terlibat langsung dalam praktek dui’ menrek. 

 

 

                                                           
10

 Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 

hlm 58. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

 Karena penelitian ini bersifat lapangan, maka penulis menggunakan 

metode wawancara langsung untuk mendapatkan informasi dengan bertanya 

langsung kepada informan. Dalam hal ini yang menjadi sasaran wawancara adalah 

tokoh-tokoh masyarakat yang mengerti secara mendalam perkawinan adat Bugis. 

 Meskipun penelitian ini adalah kualitatif, penulis juga menggunakan 

metode teknik pendekatan literatur (literatur research) yang dalam prosesnya 

sangat tergantung pada teks-teks dan dokumen-dokumen atau sumber lainnya. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari dua macam, yakni sumber 

data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber 

informasi yang secara langsung berkaitan dengan tema yang menjadi pokok 

pembahasan dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah La Toa 

dan La Galigo sebagai kitab panduan suku Bugis. 

 Sementara itu, data sekunder adalah informasi yang secara tidak langsung 

berkaitan dengan persoalan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian. 

Dengan kata lain sumber data sekunder adalah sumber data penunjang. Adapun 

sumber data sekunder dalam penelitin ini adalah buku, artikel, jurnal, dan data-

data tertulis lainnya yang dianggab relevan dan mendukung pembahasan dalam 

penelitian ini. 

4. Metode Analisis Data 

 Menurut Patton (1980), bahwa yang dimaksud dengan pengertian analisis 

adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, 

kategori, dan satuan uraian dasar. Selain itu peneliti juga melakukan suatu 
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interpretasi dan penafsiran terhadap proses analisis, menjelaskan pola atau 

kategori, mencari hubungan diantara unsur satu dengan lainnya dan kemudian 

merumuskan kontruksi teoritisnya. Dengan demikian subjek berupaya untuk 

mengungkapkan obyek penelitian sehingga realitas yang terkandung dalam obyek 

penelitian menjadi terkonstatir. 

Beberapa tahapan yang dilakukan dalam analisis data pada penelitian ini 

antara lain: 

1. Klasifikasi data, yang dimaksud dengan klasifikasi data adalah upaya 

untuk mengelompokkan berbagai macam data yang berhasil ditemukan 

dalam proses  penelitian berdasarkan rumusan dan kepentingan penelitian, 

yakni berhubungan paradigma masyarakat Bugis terhadap dui’ menrek. 

2. Display data, tahapan display data dilakukan dengan menampilkan data 

temuan melalui narasi dan deskripsi hasil penelitian sehingga data terlihat 

dan terurai dengan jelas. 

3. Interpretasi data, proses analisa terhadap data yang berhasil ditemukan 

dengan menggunakan analisis wacana Michel Foucault mengenai 

epistime. Titik besar perhatian Foucault adalah pemahaman dasar tentang 

epistimologi yang merupakan prasyarat munculnya pengetahuan dan teori.  

Sehingga nantinya dapat mengungkapkan dari mana konsep dui’ menrek 

dibangun. Setelah mendapatkan konsep dari mana dui’ menrek di bangun, 

penulis mengambil teori Aristoteles tentang Etika. Menggabungkan teori 

filosof modern dan Yunani. 
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4. Pengambilan kesimpulan, tahapan ini merupakan tahapan akhir. Dimana 

data yang telah diinterpretasikan dengan pendekatan deskriptif 

disimpulkan, Sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai untuk kemudian 

disajikan sebahagai has 

F. Sistematika Pembahasan 

  Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian yang berjudul Makna 

Filosofis Dui’ Menrek di Masyarakat Bugis. 

  Bab I Pendahuluan meliputi, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan 

Sistematika Pembahasan. 

  Bab II Suku Bugis dan Filosofi Masyarakatnya, meliputi: Masyarakat 

Bugis, Budaya sebagai pandangan Hidup dan Tradisi, padangan hidup masyarakat 

Bugis, menyangkut: Pandangan Hidup Masyarakat Bugis tentang perempuan, 

pandangan masyarakat Bugis tentang laki-laki, pandangan masyarakat Bugis 

tentang perkawinan. 

  Bab III  Dui’ Menrek sebagai penegakan Siri’ dalam Masyarakat Bugis 

  Bab IV Makna Filosofi Dui’ Menrek, meliputi: dimensi kemanusiaan 

dalam Dui’ menrek, terdiri dari perilaku suami terhadap istri, perilaku istri 

terhadap suami, menegakkan Siri’ dalam kehiduapan suami-istri., Dimensi Uang 

dalam Dui’ Menrek meliputi: penghargaan terhadap kerja keras. 

  Bab V Penutup, meliputi: Kesimpulan dan Saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. kesimpulan 

 Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis 

menyimpulkan sebagai berikut: 

Hal yang paling pertama dalam pembahasan perkawinan Bugis  adalah 

dui’ menrek. Dui’ menrek adalah uang pemberian pihak laki-laki kepada pihak 

perempuan untuk digunakan pada saat acara perkawinan dihelat. Dui’ menrek 

dibangun oleh hubungan kekuasan dan pengetahuan. Hubungan yang beroperasi 

dan formasi diskursif yang menggiring kepada cara berfikir. Yaitu menganggap 

dui’ menrek berkedudukan sebagai reso (kerja keras). Reso dipahami sebagai 

kerja keras untuk mendapatkan kebenaran, dalam hal ini adalah kesenangan. 

 Makna dui’ menrek kaitannya antara suami istri adalah etika saling 

menghargai. Penghargaan istri kepada suami yang sebelumnya bekerja keras 

untuk menikahinya dan penghargaan suami terhadap istri. Karena mengingat kerja 

keras mendapatkan kebahagiaannya. 

 Makna dui’ menrek kaitannya dengan Tuhan adalah bahwa Tuhan 

menyuruh laki-laki menghargai wanita. Hemat penulis penghargaan laki-laki 

terhadap perempaun dengan cara menikahinya dan terjun langsung dalam praktek 

dui’ menrek. Memahami bahwa dui’ menrek sebagai prestise yang tinggi bagi 

perempuan Bugis. 
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B. Saran 

 Setelah memberikan beberapa kesimpulan, peneliti menyampaikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

 1. Dui’ menrek atau uang belanja memiliki makna yang dalam, oleh 

karena itu kepada para penonton atau pelakon tidak sekedar melihat dan 

mempraktekkan. Tetapi mengambil hikma atas apa tujuan dui’ menrek. 

 2. Kajian tentang makna filosofis dui’ menrek di masyarakat Bugis dapat 

dijadikan bahan komparasi pihak-pihak lain yang ingin meneliti dui’ menrek yang 

ada di masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan. 
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