
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan Internasional adalah hal yang kompleks, namun yang paling

menonjol dalam Hubungan Internasional adalah Power State, Power sering

diartikan sebagai kekuatan dan/atau kekuasaan. Menurut Hans Morgenthau,

power berarti sebuah kemampuan yang dapat dilakukan oleh sebuah pihak atau

lebih, untuk mempengaruhi pihak lain1. Power diartikan sebagai kemampuan

mempengaruhi pikiran pihak lain, dan usaha untuk mengontrol kehendak pihak

lain dalam melakukan tindakan2

National Power dibagi menjadi 4 bagian besar yaitu Super power, great

power, regional power, dan middle power, Korea Selatan di kategorikan sebagai

Negara Middle Power yang berarti Negara ini dapat memberikan pengaruh

terhadap Negara lain dalam tingkatan lapis ke dua tetapi tidak di katakan sebagai

kekuatan besar3, walaupun begitu Korea Selatan mampu mempengaruhi dunia

1Bueno de Mesquita, Bruce. (2003) Principles of International Politics, People’s
Power, Preferencess and Perception QC Press, pp. 222-286. Dalam artikel karlina wahyu
kristiani “National Power dalam Hubungan Internasional” diakses dari http://karlinawk-
fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-61164-Pengantar%20Hubungan%20Internasional-
National%20Power.html (11-12-2013, 20.09 WIB))

2 Daniel Flemes, 2007 “Conceptualising Regional Power in International Relation :
Lessons From the South African Case” Hamburg, Germany : GIGA German Institute of
Global and Area Studies , hal 7

3 Dinna Wisnu PHD “Belajar dari Korea Selatan” di akses dari
http://ekbis.sindonews.com/read/2012/07/25/39/660606/belajar-dari-korea-selatan Sindo
News.com, Direktur Pascasarjana Bidang Diplomasi Universitas Paramadina (29-12-
2013, 22.10 WIB)



melalui arus globalisasi budaya Korea Selatan sangat mudah diterima oleh

masyarakat internasional, tidak luput Negara-negara super power yang memiliki

ekonomi terbesar didunia dan teknologi militer paling berbahaya mampu di buat

terjangkit dengan virus budaya Hallyu4. Budaya Hallyu merupakan demam

Demam Korea yang mengacu pada popularitas budaya Korea diluar negeri yang

menawarkan hiburan Korea yang terbaru dan modern baik dalam budaya,

pendidikan maupun teknologi, begitu juga dengan keadaan Indonesia saat ini

sejak membomingnnya fenomena Hallyu pada tahun 20025.

Budaya lain dari Korea Selatan yang mempunyai pengaruh penting salah

satunya adalah tulisan aksara Hangeul yang resmi diterapkan sejak tahun 2009 di

Indonesia tepatnya di Etnis Cia-cia Kelurahan Karya Baru Kota Bau-bau provinsi

Sulawesi Tenggara. Awalnya di tahun 2005 bulan agustus bertepatan pada agenda

Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara di Kota Bau-bau, pada saat itu

Profesor Chun Thay Hyun tertarik dengan paparan mantan walikota Bau-bau

tentang ketiadaannya abjad tulis di Etnis Cia-cia, sehingga Prof Chun Thay Hyun

mulai melakukan penelitian tentang kecocokan bahasa Cia-cia dengan aksara

Hangeul di Etnis Cia-cia Kota Bau-bau Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Prof

Chun Thay Hyun juga mengusulkan agar di terapkannya akasara Hangeul di Cia-

cia dikarenakan Etnis Cia-cia belum mempunyai penulisan yang tetap untuk

menyampaikan komunikasinya secara tertulis, melalui pengamatannya hingga

4 81TN Sejarah Amerika sebagai Negara Super Power
diakses dari http://www.81tn.com/sejarah-amerika-sebagai-negara-super-power.html
(28-12-2013, 20.05 WIB)

5USU Institutional, Universitas Sumatera Utara diakses dari
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30480/5/Chapter%20I.pdf hal 1 dan 2 (3-
4-2014, 18.30 WIB)



pada tahun 2009 tercapailah kesepakatan Pemerintah Kota Bau-Bau bekerja sama

dengan Hunminjeongeum Research Institute, lembaga riset bahasa Korea yang

telah menyusun bahan ajar kurikulum muatan lokal mengenai bahasa Cia-Cia

dengan huruf Korea. Huruf ini dipelajari mulai dari tingkat SD hingga SMA.

Sejak saat itulah nama Cia-Cia populer di Korea.

Ketika mengunjungi Etnis Cia-cia saat ini di Kelurahan Karya Baru, maka

bisa ditemui penamaan jalan, nama sekolah dalam tulisan Aksara Hangeul Korea

Selatan6, bahkan sudah terdapat buku-buku panduan belajar Bahasa Korea7 serta

didatangkannya guru dari Korea Selatan untuk mengajar pelajaran tambahan

Bahasa Korea Selatan di Etnis Cia-cia Kelurahan Karya Baru. Hal ini lah yang

membuat penerapan aksara hangeul berjalan secara signifikan di Etnis Cia-cia,

dengan adanya Fenomena tersebut, maka Aksara Hangeul juga menjadi faktor

munculnya perubahan antropologis masyarakat Etnis Cia-cia di Kota Bau-bau,

karena masyarakat Cia-cia tidak hanya ingin mempelajari Aksara Hangeul saja

namun Bahasa Korea juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat setempat,

hal ini berkenaan dengan prinsip pertukaran budaya yang mana jika kita

mempelajari suatu budaya maka secara otomatis kita akan mempelajari dan

memakai atribut budaya yang kita pelajari, terbukti Website pemerintah Kota Bau-

6 Raihan Azka “Suku asli Indonesia menggunakan tulisan Hangeul Korea dalam menulis
dan membaca”” diakses dari http://www.beritaonline.web.id/2013/02/suku-asli-
indonesia-ini-menggunakan-tulisan-korea-dalam-membaca-menulis.html (27-12-2013,
20.30 WIB)

7Rita Uli Hutapea “Seoul Teken Kesepakatan dengan Suku Cia-cia Soal Abjad Korea”
Detik News, diakses http://news.detik.com/read/2009/12/22/155029/1264489/10/seoul-
teken-kesepakatan-dengan-suku-cia-cia-soal-abjad-korea (27-12-2013, 20.45 WIB)



bau dengan menggunakan dua pilihan bahasa saja, yakni Bahasa Indonesia dan

Bahasa Korea Selatan8.

Gambar 1 : Website Pemerintah Kota bau-bau dengan dua bahasa, Bahasa
Korea dan Indonesia

Sumber : Website resmi Pemerintah Kota Bau-bau

Eksistensi Budaya Korea Selatan yang sudah sejauh ini menunjukkan

tanda-tanda besarnya peranan budayanya di Etnis Cia-cia khususnya di Kelurahan

Karya Baru hingga mampu mempengaruhi serta menambah tradisi masyarakat.

Dihubungkan dengan gambaran umum budaya Korea Selatan serta profil

perkembangan Budaya Korea Selatan dalam kesamaan pelafalan dan struktur

bahasa Korea Selatan dengan Kota Bau-bau ini merupakan fenomena yang harus

dijelaskan, salah satu alternatif yang dipandang tepat untuk menjelaskan

fenomena tersebut yaitu menganalisis bagaimana perkembangan Budaya Korea

Selatan pada Etnis Cia-cia di Kota Bau-bau Provinsi Sulawesi Tenggara tahun

2009-2014.

8 Website pemerintah Kota Bau-bau http://www.baubaukota.go.id/ (27-12-2014, 23.00
WIB)



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan

yang dianalisis dalam penelitian ini adalah : Bagaimana perkembangan Budaya

Korea Selatan pada Etnis Cia-cia di Kota Bau-bau Provinsi Sulawesi Tenggara

tahun 2009 - 2014 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Melihat fenomena yang ada serta rumusan masalah yang diajukan diatas,

dengan demikian tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

mendeskripsikan secara lebih detail tentang bagaimana perkembangan Budaya

Korea Selatan pada Etnis Cia-cia di Kota Bau-bau Provinsi Sulawesi Tenggara

tahun 2014.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini nantinya diharapkan dapat mengetahui

bahwa Konsep perubahan sosial dan budaya, dan Diplomasi budaya dapat

diterapkan, sehingga penelitian ini dapat menjadi pembuktian Konsep perubahan

sosial dan budaya, dan Konsep diplomasi budaya, lebih lanjut diharapkan

bermanfaat bagi pengembangan keilmuan hubungan internasional, sehingga

hubungan internasional tidak lagi kaku seperti hubungan antar negara atau pun

perang dan damai saja, tetapi lebih kepada hal yang baru, seperti fenomena

perkembangan atau dominasi budaya, dan juga penelitian secara literatur, tentunya



melalui upaya mengkaji, menguji, membentuk teori-teori, konsep maupun

hipotesis tertentu

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai upaya pemenuhan tugas

akhir yaitu skripsi. Diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya,

dalam membahas masalah-masalah sosial. Lebih lanjut diharapkan memberi

kontribusi berupa saran tentang analisa perkembangan budaya, bagi masyarakat

pada umumnya.

1.4 Penelitian Terdahulu

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nurckhalik Djirimu

yang membahas tentang “Peluang dan tantangan Kerjasama Sister City Kota Bau-

bau-Seoul”9 dalam penelitiannya penulisan ini bertujuan untuk memberikan

gambaran mengenai peluang dan tantangan kerja sama sister city yang dijalin oleh

Kota Baubau, Indonesia dan Kota Seoul, Korea Selatan. Lebih jelasnya kasus ini

memberikan penjelasan tentang : (1) mengetahui dan menjelaskan penerapan

diplomasi budaya dalam kerja sama sister city Kota Baubau–Seoul, (2)

mengetahui strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Baubau dalam

memaksimalkan MoU sister city dengan Kota Seoul, (3) mengetahui dan

9 Muhammad Nurckhalik Djirimu (E131 09 011), 2013, “Peluang dan tantangan
Kerjasama Sister City Kota Bau-bau-Seoul”. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Hasanudin, Diakses dari
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4800/Skripsi%20Muhammad%
20Nurckhalik%20Djirimu.pdf?sequence=1 (7-11-2013, 18.30 WIB)



menjelaskan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan perjanjian

kerja sama sister city Kota Baubau–Seoul.

Sehubungan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka penulis dalam

penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif untuk memberikan

gambaran kerja sama kebudayaan yang menjadi dasar terjalinnya sister city Kota

Baubau-Seoul, terhadap bahasa suku Cia-Cia di Kota Baubau yang sistem

penulisannya diadopsi dari sistem penulisan Korea hanggul sebagai misi

penyelamatan bahasa suku Cia-Cia yang terancam punah. Disamping itu, untuk

mengetahui strategi serta peluang dan tantangan yang diambil oleh Pemerintah

Kota Baubau. Penelitian ini menggunakan data primer yakni observasi langsung

terhadap penerapan sister city di Kota Baubau serta menggunakan penelitian

analisis kualitatif, hasil penelitian menunjukkan kerjasama sister city Kota

Baubau- Seoul melalui kerja sama kebudayaan berhasil mengangkat sistem

penulisan Korea hanggul sebagai karakter resmi penulisan bahasa suku Cia-Cia.

Melalui hanggul dan sister city, Pemerintah Kota Baubau mendapat peluang-

peluang pembangunan atas dukungan Kota Seoul yang mendukung usaha Kota

Bau-bau dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan SDM. Namun

peluang yang diraih oleh Pemerintah Kota Baubau sebanding dengan tantangan

yang diperoleh, salah satunya adalah perubahan di ranah sosiologis dan

antropologis kehidupan masyarakat suku Cia-Cia dan masyarakat Kota Baubau

yang juga turut mempelajari hanggul, dimana sebelumnya hanggul hanya

disebarkan dan diajarkan khusus hanya untuk suku Cia-Cia, serta meluasnya kerja

sama diberbagai sektor-sektor lain di Kota Baubau



Kedua adalah Penelitian yang dilakukan oleh Reza Lukmanda Yudhantara

yang membahas tentang “Hallyu sebagai Soft Power Korea selatan di

Indonesia.”10 dalam penelitiannya Tesis ini bertujuan untuk menganalisis

bagaimana fenomena budaya populer hallyu menjadi sumber yang potensial bagi

soft power Korea Selatan serta bagaimana Indonesia meresponnya.

Hallyu merupakan fenomena budaya yang tidak direncanakan dan muncul

sebagai dampak dari perkembangan globalisasi dan teknologi yang dirasakan

Korea Selatan dan masyarakat dunia. Kendati tidak direncanakan, namun melihat

perkembangannya di luar negeri, pemerintah Korea Selatan akhirnya

memanfaatkan hallyu sebagai sebuah diplomasi publik untuk menjalin atau

mempererat hubungan dengan negara lain. Hallyu dapat diterima dengan baik

karena memiliki power yang dapat menghasilkan daya tarik bagi publik, Melalui

ketertarikan inilah, akhirnya baik masyarakat luar negeri pada umumnya dan

Indonesia khususnya merespon dengan berbagai tindakan.

Ketiga adalah penelitian yang di lakukan oleh Ni Putu Elvina Suryani

tentang “Korean Wave sebagai Soft Power dalam Memperoleh Keuntungan

Ekonomi bagi Korea Selatan”11 yang dalam penulisannya menjelaskan

perkembangan Korean Wave yang dimulai dengan kemunculan istilah tersebut

10Reza Lukmanda Yudhantara, 2012 “Hallyu sebagai Soft Power Korea selatan di
Indonesia” Skripsi Jurusan Hubungan Internasional, FISIP-Universitas Gajah Mada
Yogyakarta diakses dari,
http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&
typ=html&buku_id=55288&obyek_id=4 (11-11-2013, 20.00 WIB)
11 Ni Putu Elvina Suryani (1106146013), 2012 “ Korean Wave sebagai Soft Power dalam
Memperoleh Keuntungan Ekonomi bagi Korea Selatan ” Jurusan hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UniversitasIndonesiaJakarta, diakses dari
https://www.academia.edu/2351818/Korean_Wave_sebagai_Soft_Power_Korea_Selatan
(13-11-2013, 19.30 WIB)



untuk pertama kalinya di Cina hingga kemudian menyebar ke berbagai negara di

Asia, Eropa dan Amerika. Setelah itu penjelasan bagaimana Korean Wave dapat

menjadi soft power Korea Selatan akan dilanjutkan dengan pembentukan Korean

Wave sebagai soft power, Korea Selatan melibatkan unsur-unsur seperti sumber

soft power , aktor yang terlibat (“referees” dan “receivers”) serta agenda setting

dan attraction yang disertai dengan faktor-faktor pendukung daya tarik Korean

Wave sebagai soft power Korea Selatan di berbagai Negara.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembahasan penelitian ini adalah

bahwa Korean Wave menjadi soft power Korea Selatan dengan sumber berupa

kebudayaan, yakni budaya populer ( pop culture ) yang diproduksi massal untuk

konsumsi publik negara-negara lain dengan aktor-aktor pemerintah, media

(televisi, internet) dan lain-lain, Korean Wave sebagai soft power tersebut

digunakan untuk mencapai tujuan berupa keuntungan ekonomi bagi Korea

Selatan. Keuntungan ekonomi bagi Korea Selatan melalui Korean Wave tercapai

tidak hanya melalui keuntungan yang diperoleh dari ekspor produk budaya namun

juga melalui pemanfaatan kepopuleran Korean Wave di negara-negara lain

sebagai daya tarik dan alat promosi dalam memasarkan produk bernilai ekonomi

lainnya seperti pariwisata dan produk komersial.

Penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis disini memiliki persamaan

dengan penelitian yang dilakukan oleh kedua peneliti terdahulu yakni mengkaji

sebuah fenomena budaya melalui diplomasi dan membahas sebuah fenomena

yang sama, namun disini yang membedakan penulis dengan kedua penelitian

terdahulu tersebut adalah penulis mencoba membahas fenomena yang sedang



dikaji yakni perkembangan budaya Korea Selatan pada Etnis Cia-cia di Kota Bau-

bau provinsi Sulawesi tenggara pada tahun 2014, serta penulis tidak hanya akan

menjabarkan fenomena tersebut tetapi juga akan dijelaskan dan dianalisa melalui

konsep-konsep yang berbeda dengan tiga penelitian terdahulu.

Tabel 1.4.1 Posisi Penelitian Terdahulu

NO JUDUL DAN NAMA
PENELITI

JENIS PENELITIAN
DAN ALAT ANALISA

HASIL

1 “Peluang dan
tantangan Kerjasama
Sister City Kota Bau-

bau-Seoul”

Oleh : Muhammad
Nurckhalik Djirimu

Deskriptif

Pendekatan :
Konsep regionalisme,
data primer dengan
melaukan observasi

langsung

Kerjasama sister city
Kota Baubau- Seoul
melalui kerja sama
kebudayaan berhasil
mengangkat sistem
penulisan Korea hanggul
sebagai karakter resmi
penulisan bahasa suku
Cia-Cia. Melalui
hanggul dan sister city

Pemerintah Kota Baubau
mendapat peluang-
peluang pembangunan
atas dukungan Kota
Seoul yang mendukung
usaha Kota Bau-bau
dalam pembangunan
infrastruktur dan
peningkatan SDM
perubahan diranah
sosiologis dan
antropologis kehidupan
masyarakat suku Cia-Cia
dan masyarakat Kota
Baubau yang juga turut
mempelajari hanggul

2 “Hallyu sebagai Soft
Power Korea selatan

di Indonesia”

Oleh: Reza Lukmanda
Yudhantara

Deskriptif

Pendekatan :
Konsep politik luar

negeri dan Soft diplomasi

Hallyu merupakan
fenomena budaya yang
tidak direncanakan dan
muncul sebagai dampak
dari perkembangan
globalisasi dan teknologi



yang dirasakan Korea
Selatan dan masyarakat
dunia. Kendati tidak
direncanakan, namun
melihat
perkembangannya diluar
negeri, pemerintah Korea
Selatan akhirnya
memanfaatkan hallyu
sebagai sebuah diplomasi
publik untuk menjalin
atau mempererat
hubungan dengan negara
lain. Hallyu dapat
diterima dengan baik
karena memiliki power
yang dapat menghasilkan
daya tarik bagi publik

3 “Korean Wave
sebagai Soft
Power dalam
Memperoleh

Keuntungan Ekonomi
bagi Korea Selatan”

Oleh : Ni Putu Elvina
Suryani

Eksplanatif

Pendekatan :
Soft Power oleh Joseph

S. Nye

Korean Wave menjadi
soft power Korea Selatan
dengan sumber berupa
kebudayaan, yakni
budaya populer ( pop
culture ) yang diproduksi
massal untuk konsumsi
publik negara-negara
lain dengan aktor-aktor
pemerintah, media
(televisi, internet) dan
lain-lain

untuk mencapai tujuan
berupa keuntungan
ekonomi bagi Korea
Selatan

pemanfaatan
kepopuleran Korean
Wave di negara-negara
lain sebagai daya tarik
dan alat promosi dalam
memasarkan produk
bernilai ekonomi lainnya
seperti pariwisata dan
produk komersial



1.5 Kerangka Konsep

Kerangka konsep yang di gunakan untuk menganalisa Fenomena yang

sedang dikaji, terkait judul “Analisis perkembangan budaya Korea Selatan

pada Etnis Cia-cia di Kota Bau-bau Provinsi Sulawesi tenggara pada tahun

2009-2014” adalah Konsep yang relevan dengan fenomena yang ada, dalam

penelitian ini, peneliti menggunakan Konsep perubahan sosial dan budaya, dan

Konsep diplomasi budaya

1.5.1 Konsep Diplomasi budaya

Diplomasi budaya merupakan inisiasi dan fasilitasi pertukaran yang

mengharapkan keuntungan jangka panjang yaitu untuk mempromosikan National

Interest, dan membangun hubungan atau mempertajam pengertian sosial

budaya12, Menurut Milton C. Cummings, seorang pengamat dari Institute for

Cultural Diplomacy adalah:

“The exchange of ideas, information, values, systems, traditions,
beliefs, and other aspects of culture, with the intention
of fostering mutual understanding”13

Budaya adalah salah satu bentuk diplomasi yang berguna untuk

membangun saling kesepahaman dengan negara asing, di dalamnya sedang

berlangsung berbagai macam aktivitas baik itu pertukaran ide, informasi, nilai,

12 Sally Texania “Pengaruh Diplomasi public Pemerintah Amerika Serikat di era perang
dingin pada nilai ekonomi seni Amerika Serikat di Eropa” Universitas Indonesia, Fisip.
H.I hal 16 diakses dari http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20301140-T30566-
Sally%20Texania.pdf (03-12-2013, 19.05 WIB)
13 John Hemming. “Comment on Cultural Diplomacy” dalam
http://www.culturaldiplomacy.org/academy/index.php?Comment-on-Cultural-
Diplomacy-4 (14-12-2013, 20.00 WIB)



tradisi, kepercayaan, dan aspek budaya-budaya lainnya, yang bertujuan untuk

meningkatkan rasa saling mengerti satu sama lain.

Melihat konsep diatas bahwa Korea Selatan menerapkan budaya tulisan

Hangeul di Etnis Cia-cia dan disetujui oleh pihak pemerintah Kota Bau-bau, yang

mana tujuan kesepakatan ini untuk menjalin kerja sama lain yang saling

menguntungkan, dari pihak Korea Selatan dapat memulai misi penyelamatan

kepunahan bahasa daerah melalui aksara Hangeul dimulai dari Etnis Cia-cia,

begitu juga dengan Sulawesi Tenggara yang memiliki banyak potensi. bahkan

seluruh belahan dunia membuka peluang investor luar untuk berinvestasi dengan

lancar dan baik di kota Bau-bau sehingga dengan adanya kerjasama budaya ini

Kota Bau-bau bisa mempromosikan National Interest, dan membangun hubungan

atau mempertajam pengertian sosial budaya seperti yang di kemukakan di atas.

Diplomasi Budaya dapat didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk

mencapai Soft Power yang lebih besar dan diplomasi budaya merupakan proses-

proses proaktif di mana institusi Negara, sistem nilai dan kebudayaan yang unik

dipromosikan dalam level bilateral dan multirateral14.

1.5.2 Konsep perubahan sosial dan budaya

Menurut Gillin dan Gillin :

“Bahwa perubahan sosial budaya merupakan variasi dari cara-
cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi

14 Sally Texania. “Pengaruh Diplomasi public Pemerintah Amerika Serikat di era perang
dingin pada nilai ekonomi seni Amerika Serikat di Eropa” Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Indonesia dalam
http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20301140-T30566-Sally%20Texania.pdf hal 16-17
(12-1-2014, 18.30 WIB)



geografis, kebudayaan, komposisi penduduk, ideologi, difusi atau
penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.15”

Menjelaskan konteks kehidupan manusia sebagai mahluk sosial dikenal dua

macam perubahan yaitu perubahan sosial (social change) dan perubahan

kebudayaan (cultural change)16. Perubahan sosial tidak terlepas dari perubahan

kebudayaan, seperti yang dikatakan  oleh Kingsley Davis “perubahan sosial

merupakan bagian dari perubahan kebudayaan”, perubahan sosial dan

kebudayaan mempunyai satu aspek yang sama, yaitu berhubungan dengan suatu

penerimaan cara-cara baru atau perbaikan didalam masyarakat untuk memenuhi

kebutuhannya. Hubungan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayan

sangat erat17.

Meskipun dalam kenyataan dapat kita lihat bahwa perubahan kebudayaan

tidak selamanya diikuti oleh perubahan Sosial, dan sulit di bayangkan jika

terjadinya perubahan sosial tanpa didahului oleh suatu perubahan kebudayaan.

Walaupun perubahan sosial dibedakan dari perubahan kebudayaan, tetapi

pembahasan-pembahasan mengenai perubahan sosial tidak akan mencapai suatu

15 Mujinem “Konsep waktu, perubahan, dan kebudayaan” diakses dari
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&ua
ct=8&ved=0CHkQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fpjjpgsd.dikti.go.id%2Ffile.php%2F1%2F
repository%2Fdikti%2FMata%2520Kuliah%2520Awal%2FPengembangan%2520Pendid
ikan%2520IPS%2520SD%2FBAC%2FPengembangan_Pendidikan_IPS_SD_UNIT_2.pd
f&ei=itRCU8rVN_GyiQfchYH4CA&usg=AFQjCNGmdMC-odCTrIvaQ4o37aHh6B-
RGA&bvm=bv.64125504,d.aGc hal 12 (8-4-2014, 18.30 WIB)

16 Ibid hal 11
17 Nur Intan “Konsep perubahan sosial budaya dalam masyarakat” Universitas
Haluoleo, edisi mei 2013, hal 5



pengertian yang benar jika tidak mengkaitkannya dengan perubahan kebudayaan

yang terwujud dalam masyarakat yang bersangkutan18.

Perubahan sosial dan budaya tidak terlepas dari beberapa faktor yang

mendukung, salah satu yang paling berkenaan dengan penelitian ini adalah adanya

penemuan-penemuan baru atau inovasi yang merupakan suatu proses sosial dan

budaya yang besar, tetapi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Proses

tersebut meliputi suatu penemuan unsur baru budaya, unsur kebudayaan baru

tersebut disebarkan ke masyarakat yang bersangkutan.

Penemuan-penemuan baru dapat dibedakan menjadi dua yaitu Discovery

dan Invention. Discovery adalah penemuan dari suatu unsur kebudayaan yang

baru, baik yang berupa alat baru atau ide baru, yang diciptakan oleh individu atau

suatu rangkaian ciptaan individu-individu dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sedangkan Discovery baru menjadi Invention jika masyarakat sudah mengakui,

menerima, dan menerapkan penemuan baru tersebut dalam kehidupannya19.

Melalui penjabaran konsep di atas maka penulis berasumsi bahwa

kehidupan sosial dan budaya dalam masyarakat Cia-cia akan mengalami

perubahan seiring dengan kedatangan ide baru tentang penetapan aksara Hangeul

sebagai penulisan bahasa daerah Cia-cia di kota Bau-bau tersebut.

Adanya beberapa faktor yang mendorong timbulnya ide baru dalam

penetapan aksara Hangeul bisa di lihat dari :

18 Ibid
19 Op. Cit Mujinem hal 13



a) Adanya kesadaran masyarakat akan kekurangan kebudayaannya

b) Adanya kualitas para ahli dari suatu kebudayaan

c) Adanya perangsang bagi kegiatan-kegiatan penciptaan dalam  masyarakat

d) Pengaruh unsur-unsur budaya luar yang lebih bermanfaat bagi kehidupan

masyarakat

e) Adanya lembaga atau organisasi sosial yang mendorong ke arah

penemuan baru tersebut20.

Gambar 2 : Peta Konsep Perubahan Sosial dan Budaya

Sumber : Konsep Perubahan Sosial dan Budaya Kemenetrian Pendidikan
Nasional21

20 Op. Cit Mujinem hal 13
21 “Perubahan Sosial dan Budaya” diakses dari
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://bse.kemdiknas.go.id/buku/
20090610132748/pdf/06_bab_5.pdf IPS IX untuk SMP/MTs (30-6-2014, 16.40 WIB)



1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif, metode ini

digunakan untuk memberikan gambaran mengenai fakta yang berhubungan

dengan masalah yang di teliti. Pelaksanaan penelitian dengan metode deksriptif

ini tidak terbatas hanya pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi

analisis dan intepretasi tentang arti data itu. Adapun tujuan dari penggunaan

metode deskriptif ini adalah untuk mengetahui status dan mendeskripsikan

fenomena berdasarkan data yang terkumpul.

1.6.2 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data pada penelitian ini bersifat induksi, karena selain

pencarian data penulis juga melakukan penelitian lapangan sehingga penulis bisa

mengelompokkan data yang didapat mengenai fenomena yang di teliti, data

tersebut kemudian dipilah, dikelompokkan, dianalisis secara lengkap, rigit dan

kronologis yang kemudian mempengaruhi proses pembentukan generalisasi

sebagai hasil dari pada riset penelitian.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Penulisan ini menggunakan metode pengumpulan data secara sekunder

dan primer. Data sekunder ini didapatkan secara tidak langsung dari lapangan, dan

juga dengan mempelajari artikel, buku-buku, website, dan karya ilmiah yang

berkaitan dengan penelitian ini, dan data primer yang didapatkan langsung dari

lapangan sebagai pembuktian dari data yang diperoleh sebelumnya.



1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.4.1 Batasan Materi

Batasan materi pada penelitian ini adalah, untuk mengetahui hasil

dari analisis budaya Korea Selatan di Etnis Cia-cia di Kota Bau-bau,

bantuan yang di berikan kepada Etnis Cia-cia di Kelurahan Karya Baru,

Kecamatan Sorawolio, Kota Bau-bau.

1.6.4.2 Batasan Waktu

Batasan waktu dalam penelitian ini difokuskan pada tahun sejak

diterapkannya aksara Hangeul Secara resmi di Etnis Cia-cia, yaitu tahun

2009-2014 (hingga sekarang), untuk mempermudah dan memfokuskan

penelitian yang akan penulis lakukan.

1.6.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan dan

manfaat penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang berisikan manfaat

akademis dan manfaat praktis, penelitian terdahulu, dan beberapa konsep yaitu

konsep Diplomasi budaya, konsep Perubahan Sosial dan budaya, metodologi

penelitian yang di dalamnya meliputi, metode penelitian dan teknik analisa data,

teknik pengumpulan data, ruang lingkup penelitian yang meliputi batasan materi

dan batasan waktu.



BAB II CITRA BUDAYA AKSARA HANGEUL DI ETNIS CIA-CIA

Bab ini penulis akan membahas mengenai sejarah Aksara Hangeul hingga

pengenalan dan penerapannya di etnis Cia-cia, budaya dan antisipasi budaya,

keadaan Etnis Cia-cia, aksara Hangeul yang di dalamnya di jelaskan juga faktor

penggunaan, tujuan, dan peran/perkembangan aksara Hangeul di kalangan Etnis

Cia-cia, serta faktor tidak adanya pengaruh bangsa lain dan juga aplikasi konsep

penelitian yaitu diplomasi budaya Korea Selatan.

BAB III PEMBAGIAN WILAYAH DAN PERUBAHAN BUDAYA DAN

SOSIAL DI ETNIS CIA-CIA PULAU BUTON

Bab ini berisikan pembagian wilayah pemerintah Kabupaten Buton yang

di dalamnya menjelaskan Etnis Cia-cia yang berada di wilayah Kabupaten Buton

dan Kota Bau-bau, Korea Selatan di Etnis Cia-cia wilayah Kabupaten Buton, dan

pembagian wilayah pemerintah Kota Bau-bau yang juga menjelaskan Etnis Cia-

cia dan Korea Selatan di Kelurahan Karya Baru, kerjasama budaya Korea Selatan

dengan pemerintah Kota Bau-bau dan aplikasi Konsep yaitu perubahan Sosial dan

budaya di Etnis Cia-cia serta faktor berubahnya sosial dan kebudayaan

masyarakat Cia-cia secara signifikan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini penulis akan menyimpulkan hasil analisa perkembangan budaya

Korea Selatan pada Etnis Cia-cia di Kota bau-bau Provinsi Sulawesi Tenggara

tahun 2009-2014 dan Saran bagi peneliti selanjutnya


