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MOTTO

ِطا لُِب ا ْلِعْلمِ  :

“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat ; orang yang

menuntut ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang

diberikan kepadanya sama dengan para Nabi”.

( HR. Dailani dari Anas r.a )

ُروا َوال  ُروا َوبَشِّ ُروا َوال تَُعسِّ َ◌نَِسِ◌ِ◌ ْبِن َمالٍِك َعْن النَّبَِي َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَْم قَاَل یَسِّ

تُنَفَُرٍ◌وا

( )

Dari Anas RA., dari Nabi saw, ia bersabda : " permudahlah dan

jangan mempersulit, gembirakanlah dan janganlah menakut-nakuti

(Mutafaq’laih).

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak

menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka

menyerah.

(Thomas Alva Edison)



v

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan semesta
alam.Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sebab hanya dengan karunia-
Nyalah penulis dapat menyelesaikan Skripsi sederhana ini. Shalawat serta salam
semoga tetap tercurahkan keharibaan baginda tercinta Nabi Muhammad SAW,

yang telah membawa umatnya dari zaman kedzaliman menuju zaman kebenaran
yang sesungguhnya.

Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada Keluarga Tercinta

Ibundaku tercinta Rustianti, Ayahanda Abadi,yang telah menjadi motivasi dan
inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. “Tanpa

keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.”

Buat Motivator Hebatku Sartika Ningsih,SH terima kasih atas doa, dukungan dan
motivasinya  dan Adikku Alm. Asrun, Asdin, Adzan, Asdam dan almarhuma
Nenek tercinta, Nenek Sudia dan Nenek Busi, yang telah memberi doa dan

keceriaan kepada hidup penulis selama kalian hidup didunia.
Keluarga Om Bapaknya Ujang (Djumain), Om Anas, Tante mama Alsar (Sarni),

Om Muin, Om Nusul, Om bapaknya Aldi, Tante mamanya Fitri (Nuru), dan
Keluarga Besarku lainnya.

Sepupuku, Sadri, Alsar, Feri, Rikson, Obin, Fitri, Arvian, Imal, Arcian, Aldi, Eki,
Lalan dan Sepupuku lainnya, terima kasih atas dukungannya

Sahabat-sahabatku

“ Faat, Fatwa, Arsik, Jumrin, Aksar, Igo, Eko, Rahmah, Avi, Delisar, Vina, Mirna,
Ani, Beni, Arif, Taufik, Anarida, Asdin, Tri, Teguh, Jamal, Hafid, Ikbal, Izul,

Arif, Ita, Rina, Kiki, Tiwi, Alfi, Fera terima kasih sudahsenantiasa menjadi
penyemangat dan menemani disetiap hariku. “Sahabat merupakan salah satu

sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia

Dosen Pembimbing Skripsiku

Ibu Made Dwi Adnjani, M.Si, M.I.kom dan BapakMubarok, S.Sos, M.Si selaku
dosen pembimbing skripsiku, terima kasih banyak, saya sudah dibantu selama ini,
sudah dinasehati, sudah diajari, saya tidak akan lupa atas bantuan dan kesabaran

dari Ibu dan Bapak selama membimbing saya.



vi

INTERAKSIONISME SIMBOLIK DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU
TOLAKI MELALUI KALOSARA DI KABUPATEN KONAWE

(STUDI DESKRIPTIF KUALITATIF)

Abson S. Lanuku
102110068

ABSTRAK

Kalosara merupakan simbol tertinggi yang sangat disakralkan oleh
masyarakat Suku Tolaki, disamping itu Kalo mengandung konsep perdamaian,
persatuan, dan kesatuan.Dalam konsep kalosara tersebut mengandung banyak
makna khususnya digunakan dalam perkawinan adat Suku Tolaki.

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana interaksionisme simbolik dalam perkawinan adat Suku
Tolaki melalui kalosara, Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
interaksi simbolik dalam perkawinan adat Suku Tolaki melalui simbol Kalosara
di Kabupaten Konawe. Tipe Penelitian ini deskriptif kualitatif yaitu pengumpulan
data dilakukan dengan cara interview langsung dengan informan yang dianggap
mengetahui tentang makna dari kalosara dalam perkawinan adat Suku Tolaki.
Penelitian inimenggunakan paradigma interpretif dengan teori interaksionisme
simbolik, inti dari teori ini yaitu untuk mempelajari tentang interaksi antar
individu manusia melalui pernyataan simbol.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kalosara merupakan pedoman
utama bagi masyarakat Suku Tolaki yang dijunjung tinggi, kalosara bukan hanya
sekedar benda biasa akan tetapi kalosara mengandung makna sakral bagi
kehidupan masyarakat Suku Tolaki.Dalam proses perkawinan adat Suku Tolaki
interaksi yang dilakukan antara juru bicara adat (Tolea Pabitara) merupakan
bagian dari kalosara,yang syarat dari interaksi tersebut melibatkan benda yang
mengandung makna, oleh karena itu, Kalosara merupakan bahasa simbolik yang
menyimpulkan segala aspek hakikat kehidupan sosial masyarakat Tolaki.
Kalosara disimbolkan sebagai fokus kebudayaan Suku Tolaki yang tetap dijaga
dan dilestarikan.

Kata kunci :Interaksionisme Simbolik, Suku Tolaki, Perkawinan, Kalosara
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SYMBOLIC INTERACTIONISM IN TRIBAL MARRIAGE OF TOLAKI
THROUGH KALOSARA IN KONAWE REGENCY

(A DESCRIPTIVE QUALITATIVE STUDY)

Abson S. Lanuku
102110068

ABSTRACT

Kalosara is the highest symbol which has been sacred most by people of
Tolaki. Besides, Kalo contains a concept of peace, unity, and integrity. the
concept implies many meanings especially for tribal marriage of Tolaki.

Therefore, this study was conducted under a problem statement to find out
how the symbolic interactionism in tribal marriage of Tolaki through kalosara is.
This study aims to find out symbolic interaction in tribal marriage of Tolaki
thorugh Kalosara symbols in Konawe. This study was conducted through
descriptive analysis where the data were collected through interviewing the
informants who understand the meaning of Kalosara in tribal marriage of Tolaki.
This study used interpretive paradigm with symbolic interactionism theory, which
focuses on learning about interaction among individuals through symbolic
statements.

This study found that Kalosara becomes the upheld main guidance for
Tolaki people. It is not a usual thing, but contains sacred meanings for life in
Tolaki. During the process of the marriage, the interaction which is conducted by
the indigeneous spokesman (Tolea Pabitara) is a part in Kalosara, where the
interaction requires to involve things containing meanings. Therefore, Kalosara is
a symbolic language which concludes all aspect of the nature of social life for
Tolaki people. It is symbolized as their cultural focus to be maintained and
preserved.

Keywords: Symbolic Interactionism, Tolaki Tribe, Marriage, Kalosara.
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