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INSTRUMEN PENELITIAN 

SOLIDARITAS SOSIAL MASYARAKAT SUKU LAUT MELAYU DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA DI BINTAN 

(Studi Kasus pada Masyarakat Suku Laut Melayu Kampung Kawal Pantai Bintan) 

Rumusan 

masalah 

Aspek 

penelitian 

 

Indikator penelitian 

 

Sub Indikator dan Pertanyaan 

 

Informan 

Teknik 

pengumpulan 

data 

1. Bagaimana 

gambaran 

kehidupan 

budaya 

masyarakat 

Suku Laut 

Melayu di 

Kampung 

Kawal Pantai? 

 Kebudayaan  

 

Tujuh unsur 

kebudayaan 

 Bahasa 

 Pengetahuan 

 System 

kemasyarakatan 

 Sistem peralatan 

hidup dan 

teknologi 

 Mata pencaharian 

 Religi 

 Kesenian 

 

 

 

- Bahasa 

1. Bahasa seperti apa yang digunakan sehari-hari dan 

perbedaannya dengan bahasa orang darat 

- Pengetahuan 

2. Bagaimana perkembangan pendidikan pada masyarakat 

suku laut melayu 

3. Bagaimana system pengetahun mengenai kesehatan, 

kelautan, teknologi, dan lain sebagainya yang diyakini 

oleh masyarakat suku laut melayu 

- Sistem kemasyarakatan 

4. Bagaimana system keturunan dilihat dari suku, agama  

- Sistem peralatan hidup dan teknologi 

5. Barang apa saja yang pasti dimiliki masyarakat suku laut, 

dan menjadi hal yang lumrah di miliki? 

6. Adakah barang-barang yang sangat penting bagi 

masyarakat suku laut yang menunjang kehidupannya? 

- Mata Pencaharian 

7. Mayoritas pekerjaan? 

8. Adakah pekerjaan selain nelayan yang dinaungi oleh 

masyarakat suku laut? 

9. apa artinya pekerjaan nelayan bagi anda di bandingkan 

1. Masyarakat 

Suku Laut 

2. Masyarakat 

Setempat 

3. Tokoh 

masyarakat 

Observasi 

Wawancara 

Dokumentasi 



Mila Irawati, 2019 
SOLIDARITAS SOSIAL MASYARAKAT SUKU LAUT MELAYU DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA DI BINTAN 
Universitas Pendidikan Indonesia  | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

dengan pekerjaan lain? 

- Religi 

10. Mayoritas agama apa? 

11. Masih adakah kepercayaan nenek moyang yang masih 

melekat? Kenapa masih dipertahankan meski sudah 

beragama? 

12. Bagaimana rasanya setelah memiliki agama? 

- Kesenian 

13. Adakah kesenian dan hobi yang dimiliki khas oleh 

masyarakat suku laut? 

14. Adakah makanan khas yang menjadi kebanggan 

masyarakat suku laut melayu? 

2. Bagaimana  

kehidupan 

beragama 

masyarakat 

Suku laut 

Melayu di 

tengah 

perbedaan 

agama yang 

terdapat di 

Kampung 

Kawal Pantai 

? 

- Unsur 

Beragama 
Unsur-unsur Agama 

 Kepercayaan 
terhadap 

kekuatan gaib  

 Kepercayaan 

bahwa 

kebahagiaan dan 

kesejahteraan 

hidup di dunia 

dan akhirat 

tergantung pada 
perbuatan 

 Respon  yang  

bersifat  

emosional  dari  

manusia. 

 Paham adanya 

yang kudus 

(sacred) dan suci, 

- Kepercayaan terhadap kekuatan gaib  

15. Pernahkah anda mencoba untuk merayu orang lain 

masuk agama anda? 

16. Bagaiamana perasaan anda melihat saudara anda yang 

berbeda agama dengan anda? 

17. Apakah anda kelak akan memberikan kebebasan juga 

kepada anak anda dalam memilih agama? 

18. Atas dasar apa anda memilih agama yang berbeda dari 

keluarga yang lainnya? 

- Kepercayaan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan 

hidup di dunia dan akhirat tergantung pada 

perbuatan 

19. Apa yang anda lakukan jika saudara anda yang berbeda 

agama sedang beribadah? 

20. Apakah anda ikut melakukan ritual ibadah agama lain? 

21. Bagaimana cara anda menghormati keyakinan saudara 
anda mengenai agamanya? 

22. Apakah anda pernah mengajak saudara anda untuk turut 

mengikuti ibadah agama anda? Bagaimana responnya? 

- Respon  yang  bersifat  emosional  dari  manusia. 

Masyarakat 

Suku Laut 
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dalam bentuk 
kekuatan gaib, 

23. Pernahkah kepercayaan anda di bantah atau di remehkan 
oleh masyarakat suku laut melayu yang lainnya? 

Bagaimana respon anda? 

24. Menurut anda, apakah keprcayaan orang lain boleh di 

cela? 

25. Bagaimana cara anda untuk tetap teguh kepada 

keyakinan anda tanpa merendahkan keprcayaan yang 

lain? 

- Paham adanya yang kudus (sacred) dan suci, dalam 

bentuk kekuatan gaib, 
26. Apakah anda berbaur dengan saudara anda yang 

berlainan agama? 

27. Bagaimana cara anda menjaga kerukunan dengan 
saudara yang berbeda agama? 

28. Apakah anda pernah membeda-bedakan perlakuan 

dengan yang berbeda keyakinan dengan anda? 

29. Hal apa saja yang sudah anda lakukan untuk bias saling 

menolong dan bekerja sama dengan saudara anda yang 

berbeda agama? 

30. Moment-moment seperti apa yang biasanya bias 

memunculkan kebersamaan? 

31. Kenapa anda masih mau menolong dan bekerjasama 

meskipun berbeda agama? 

3. Bagaimana 

masyarakat 

suku laut 

melayu bisa 

mempertahan

kan solidaritas 

sosialnya 

- Solidaritas 

Sosial 

 

Solidaritas Mekanik 

 Pembagian Kerja 

rendah 

 Kesadaran 

kolektif kuat 

 Individualitas 

rendah 

- Pembagian Kerja Rendah 

32. Adakah pembagian tugas dalam mencari nafkah dan 

juga mengurus rumah tangga? 

33. Bagaimana jika tidak ada keadilan dalam pembagian 

kerja? 

- Kesadaran kolektif kuat 

34. Apa yang anda lakukan jika ada orang lain sedang bersih 

bersih lingkungan? 

35. Apakah anda sering melakukan hal bersama-sama? 

1. Masyarakat 

Suku Laut 

2. Tokoh 

Masyarakat 
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ditengah 

perbedaan 

agama? 

 

 Hokum represif 

dominan 

 Konsensus 

terhadap nilai-

nilai normative 

penting 

 Keterlibatan 

komunitas dalam 

menghukum orang 

yang menyimpang 

 Saling 

ketergantungan 

rendah 

 Bersifat primitive, 

perdesaaan 

36. Apakah anda selalu sepemikiran dengan masyarakat 

suku laut yang lain? 

- Individualisme rendah 

37. Bagi anda, lebih nyaman melakukan hal sendiri atau 

bersama-sama? 

38. Lebih senang diam di rumah saja, atau berbaur dengan 

tetangga? 

- Hukum represif dominan 

39. Jika ada yang melakukan hal buruk, bagaimana 

tanggapan masyarakat setempat? 

40. Adakah pengucilan jika seseorang melakukan hal 

negative? 

- Consensus terhadap nilai-nilai normative penting 

41. Apakah masyarakat suku laut selalu berdiskusi dalam 

membahas kepentingan bersama? 

- Keterlibatan komunitas dalam menghukum orang yang 

menyimpang 

42. Apakah anda turut ikut campur jika menindak 

seseorang yang melakukan penyimpangan? 

- Saling ketergantungan rendah 

43. Apakah anda sering berharap untuk dibantu oleh 

tetangga atau orang lain? 

- Bersifat primitive, perdesaaan 

44. Menurut anda, seberapa penting untuk mengikuti 

perkembangan zaman dari segi teknologi, fashion dan 

gaya hidup dalam kehidupan masyarakat suku laut? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Solidaritas Sosial Masyarakat Suku Laut Melayu Dalam Kehidupan 

Beragama Di Bintan 

(Studi Kasus pada Masyarakat Suku Laut Melayu Kampung Kawal 

Pantai Bintan) 

A. Identitas Informan 

Nama Samaran  : 

Status    : 

Usia   : 

Pendidikan Terakhir : 

Jabatan   : 

Hari & Tanggal  : 

Waktu   : 

Tempat   : 

 

B. Pertanyaan 

Pertanyaan penelitian 1 : 

Bagaimana gambaran kehidupan budaya masyarakat Suku Laut Melayu di Kampung 

Kawal Pantai? 

Indikator yang 

Diteliti 

Informan Pertanyaan Penelitian 

Tujuh unsur 

kebudayaan 

 Bahasa 

 Pengetahuan 

 System 

kemasyarakatan 

 Sistem peralatan 

hidup dan 

teknologi 

 Mata pencaharian 

 Religi 

 Kesenian 

 

1. Masyarakat 

Suku Laut 

2. Masyarakat 

Setempat 

3. Tokoh 

masyarakat 

 

- Bahasa 

45. Bahasa seperti apa yang digunakan sehari-

hari dan perbedaannya dengan bahasa 

orang darat 

- Pengetahuan 

46. Bagaimana perkembangan pendidikan 

pada masyarakat suku laut melayu 

47. Bagaimana system pengetahun mengenai 

kesehatan, kelautan, teknologi, dan lain 

sebagainya yang diyakini oleh masyarakat 

suku laut melayu 

 

 

- Sistem kemasyarakatan 

48. Bagaimana system keturunan dilihat dari 

suku, agama  

- Sistem peralatan hidup dan teknologi 

49. Barang apa saja yang pasti dimiliki 

masyarakat suku laut, dan menjadi hal 

yang lumrah di miliki? 
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50. Adakah barang-barang yang sangat 

penting bagi masyarakat suku laut yang 

menunjang kehidupannya? 

- Mata Pencaharian 

51. Mayoritas pekerjaan? 

52. Adakah pekerjaan selain nelayan yang 

dinaungi oleh masyarakat suku laut? 

53. apa artinya pekerjaan nelayan bagi anda di 

bandingkan dengan pekerjaan lain? 

- Religi 

54. Mayoritas agama apa? 

55. Masih adakah kepercayaan nenek 

moyang yang masih melekat? Kenapa 

masih dipertahankan meski sudah 

beragama? 

56. Bagaimana rasanya setelah memiliki 

agama? 

- Kesenian 

57. Adakah kesenian dan hobi yang dimiliki 

khas oleh masyarakat suku laut? 

58. Adakah makanan khas yang menjadi 

kebanggan masyarakat suku laut melayu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan penelitian 2 : 

Bagaimana kehidupan beragama masyarakat Suku laut Melayu di tengah perbedaan 

agama yang terdapat di Kampung Kawal Pantai? 

Unsur-unsur Agama 

 Kepercayaan 

terhadap kekuatan 

gaib  

 Kepercayaan 

bahwa 

kebahagiaan dan 

kesejahteraan 

hidup di dunia dan 

Masyarakat  

Suku Laut 

 
 
 

Kepercayaan terhadap kekuatan gaib  

1. Pernahkah anda mencoba untuk merayu 

orang lain masuk agama anda? 

2. Bagaiamana perasaan anda melihat 

saudara anda yang berbeda agama dengan 

anda? 

3. Apakah anda kelak akan memberikan 

kebebasan juga kepada anak anda dalam 

memilih agama? 

4. Atas dasar apa anda memilih agama yang 
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akhirat tergantung 

pada perbuatan 

 Respon  yang  

bersifat  emosional  

dari  manusia. 

 Paham adanya 

yang kudus 

(sacred) dan suci, 

dalam bentuk 

kekuatan gaib, 

 
 
 
 

 

berbeda dari keluarga yang lainnya? 

Kepercayaan bahwa kebahagiaan dan 

kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat 

tergantung pada perbuatan 

5. Apa yang anda lakukan jika saudara anda 

yang berbeda agama sedang beribadah? 

6. Apakah anda ikut melakukan ritual ibadah 

agama lain? 

7. Bagaimana cara anda menghormati 

keyakinan saudara anda mengenai 

agamanya? 

8. Apakah anda pernah mengajak saudara 

anda untuk turut mengikuti ibadah agama 

anda? Bagaimana responnya? 

Respon  yang  bersifat  emosional  dari  

manusia. 

9. Pernahkah kepercayaan anda di bantah 

atau di remehkan oleh masyarakat suku 

laut melayu yang lainnya? Bagaimana 

respon anda? 

10. Menurut anda, apakah keprcayaan orang 

lain boleh di cela? 

11. Bagaimana cara anda untuk tetap teguh 

kepada keyakinan anda tanpa 

merendahkan keprcayaan yang lain? 

Paham adanya yang kudus (sacred) dan 

suci, dalam bentuk kekuatan gaib, 

12. Apakah anda berbaur dengan saudara anda 

yang berlainan agama? 

13. Bagaimana cara anda menjaga kerukunan 

dengan saudara yang berbeda agama? 

14. Apakah anda pernah membeda-bedakan 

perlakuan dengan yang berbeda keyakinan 

dengan anda? 

15. Hal apa saja yang sudah anda lakukan 

untuk bias saling menolong dan bekerja 

sama dengan saudara anda yang berbeda 

agama? 

16. Moment-moment seperti apa yang 

biasanya bias memunculkan kebersamaan? 

17. Kenapa anda masih mau menolong dan 

bekerjasama meskipun berbeda agama? 

Pertanyaan penelitian 3 : 
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Bagaimana masyarakat suku laut melayu bias mempertahankan solidaritas sosialnya 

ditengah perbedaan agama? 

 

 

Solidaritas Mekanik 

1) Pembagian 

Kerja rendah 

2) Kesadaran 

kolektif kuat 

3) Individualitas 

rendah 

4) Hokum 

represif 

dominan 

5) Konsensus 

terhadap nilai-

nilai 

normative 

penting 

6) Keterlibatan 

komunitas 

dalam 

menghukum 

orang yang 

menyimpang 

7) Saling 

ketergantunga

n rendah 

8) Bersifat 

primitif, 

perdesaaan 

Masyarakat 

Suku Laut 

 

 

- Pembagian Kerja Rendah 

59. Adakah pembagian tugas dalam mencari 

nafkah dan juga mengurus rumah 

tangga? 

60. Bagaimana jika tidak ada keadilan dalam 

pembagian kerja? 

- Kesadaran kolektif kuat 

61. Apa yang anda lakukan jika ada orang 

lain sedang bersih bersih lingkungan? 

62. Apakah anda sering melakukan hal 

bersama-sama? 

63. Apakah anda selalu sepemikiran dengan 

masyarakat suku laut yang lain? 

- Individualisme rendah 

64. Bagi anda, lebih nyaman melakukan hal 

sendiri atau bersama-sama? 

65. Lebih senang diam di rumah saja, atau 

berbaur dengan tetangga? 

- Hukum represif dominan 

66. Jika ada yang melakukan hal buruk, 

bagaimana tanggapan masyarakat 

setempat? 

67. Adakah pengucilan jika seseorang 

melakukan hal negative? 

- Consensus terhadap nilai-nilai normative 

penting 

68. Apakah masyarakat suku laut selalu 

berdiskusi dalam membahas kepentingan 

bersama? 

- Keterlibatan komunitas dalam 

menghukum orang yang menyimpang 

69. Apakah anda turut ikut campur jika 

menindak seseorang yang melakukan 

penyimpangan? 
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 - Saling ketergantungan rendah 

70. Apakah anda sering berharap untuk 

dibantu oleh tetangga atau orang lain? 

- Bersifat primitive, perdesaaan 

1. Menurut anda, seberapa penting untuk 

mengikuti perkembangan zaman dari segi 

teknologi, fashion dan gaya hidup dalam 

kehidupan masyarakat suku laut? 
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