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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Budaya Siri’ dalam Tradisi 

Uang Panai’ (Studi Tentang Pernikahan Masyarakat Bugis di Kota Batam), 

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktik budaya siri’ dalam uang panai’ pernikahan Bugis di Kota 

Batam tidak lagi diterapkan sebagaimana keaslian budaya tersebut. Hal 

tersebut terjadi karena kondisi Kota Batam yang terdiri dari berbagai 

macam suku dan budaya sehingga membuat praktik dalam budaya 

tersebut harus bersifat kondisional. Jika ingin menerapkannya harus 

melihat dan menimbang Kembali sesuai dengan kesepakatan kedua 

belah pihak. 

2. Terkait fungsi uang panai’ dalam masyarakat Bugis di Kota Batam 

masih sama dengan apa yang dimaknai di tanah asli Bugis di Sulawesi. 

Walaupun berada jauh dari tanah aslinya, pemaknaan mengenai fungsi 

uang panai’ lestari di Kota Batam. Hal tersebut karena migrasi nya 

Suku Bugis di Kota Batam dan melakukan penyebaran kebudayaan 

mengenai fungsi tradisi tersebut. 

3. Mengenai perkembangan budaya siri’ di Kota Batam tidak berkembang 

secara baik karena faktor kondisi Kota Batam yang terdiri dari berbagai 

suku dan budaya. Selain itu karena kondisi ekonomi Kota Batam yang 

mengalami persaingan ketat dalam hal pekerjaan sehingga membuat 

budaya siri’ Suku Bugis atau yang dikenal gengsi yang tinggi telah 
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samar dilihat. Hal tersebut tentunya cara seseorang agar dapat bertahan 

hidup ditengah persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Banyak Suku 

Bugis di Kota Batam yang bekerja apa adanya tanpa memikirkan status 

sosial yang dia punya. 

B. SARAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, 

peneliti memebrikan saran yang dapat bermanfaat untuk diperhatikan, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagi KKSS Kota Batam 

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap KKSS Kota 

Batam dapat menjadi organisasi yang dapat menjaga dan meningkatkan 

kelestarian budaya dan tradisi Suku Bugis di Kota Batam walaupun 

kondisi Kota Batam untuk kedepannya tentu semakin majemuk 

penduduknya. 

2. Bagi Akademik 

Peneliti menyarakan bahwa penelitian ini dapat dijadikan bahan 

referensi dan hasil dokumentasi dapat sebagai bahan acuan dalam 

penelitian selanjutnya selain jurnal, buku serta dapat dijadikan sebagai 

tambahan perbendaharaan perpustakaan. 

3. Bagi Masyarakat 

Dari hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar masyarakat 

Bugis di Kota Batam untuk semakin sadar untuk terus melestarikan 

budaya dan tradisi ddi tengah arus modernitas yang kedepannya tentu 

semakin laju.  
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4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, penliti harapkan untuk meneliti hal-hal 

yang lain mengenai budaya siri’ dalam tradisi uang panai’ (Studi 

Tentang Pernikahan Masyarakat Bugis di Kota Batam) dengan 

mengembangkan hasil penelitian dari penelitian ini dengan variabel 

yang lainnya. 

 


