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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam perjalanan sejarah, transmigrasi di Indonesia sudah berlangsung lebih dari satu 

abad, sejak mulai dilaksanakan pada masa pemerintahan Kolonial Belanda tahun 

1905 hingga saat ini, telah melalui berbagai masa pemerintahan dan kekuasaan yang 

berbeda.1 Bulan November 1905 disebut sebagai awal dilaksanakan gerakan 

perpindahan penduduk untuk menetap ini. Namun, menurut M. Amrul Sjamsu dalam 

buku dari Kolonialisasi ke Transmigrasi, bahwa transmigrasi dimulai ketika sejumlah 

115 keluarga dari Jawa didatangkan ke Desa Gedong Tataan Keresidenan Lampung. 

Waktu itu perpindahan penduduk untuk menetap ini dilaksanakan oleh pemerintah 

Hindia Belanda, yang dilatarbelakangi oleh kepentingannya. Istilah yang digunakan 

pun kolonialisasi, suatu istilah yang berbau penjajah.2 

 Pada awal kemerdekaam republik ini, persoalan mengenai ketidakseimbangan 

antara jumlah penduduk dengan kemampuan daya dukung alam dan daya tampung 

lingkungan telah disadari oleh pemerintah negeri ini. Oleh sebab itu, kemudian 

pemerintah memutuskan program transmigrasi diambil sebagai program untuk 

menjalankan misi penyebaran penduduk secara merata. Sebagai salah satu program, 

transmigrasi dianggap dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang 
                                                           

1 Nugraha Setiawan, Satu Abad Transmigrasi di Indonesia: Perjalanan Sejarah Pelaksanaan, 
1905-2005. (Unpad: ), pdf, h. 1. 

2 Mirwanto Manuwiyoto, Mengenal dan Memahami Transmigrasi (Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan, 2004), h. 12. 
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menyangkut keseimbangan penyebaran penduduk secara merata di pulau-pulau 

negeri ini.  

Diakui atau tidak diakui, transmigrasi merupakan metamorfose kolonialisasi 

yang dirancang dan dikembangkan pemerintah Hindia Belanda ketika menjajah 

Indonesia. Namun tentunya falsafah yang melatarbelakangi, landasan dan tujuan 

transmigrasi berbeda. Jika kolonialisasi merupakan upaya pemerintah Kolonial 

Belanda mencari buruh murah untuk kepentingan perusahaan perkebunan miliknya. 

Maka lain halnya dengan transmigrasi didasarkan atas suatu kesadaran untuk 

memanfaatkan potensi bangsa guna mensejahterakan rakyatnya. Untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat, pemerataan pembangunan ke seluruh pelosok negeri, dan 

memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.3 Itu semua adalah tujuan yang 

melatarbelakangi gagasan transmigrasi sehingga mempunyai ciri yang lain dari 

kolonialisasi. 

Di samping itu, tujuan transmigrasi adalah bersifat untuk mengadakan apa 

yang disebut sebagai pemerataan penduduk dan untuk membuka dan 

mengembangkan lahan-lahan pertanian yang baru. Hutan-hutan ditebang dan dibuka 

untuk dijadikan tanah-tanah pertanian yang produktif sehingga akhirnya dapat 

meningkatkan kesejahteraan hidup penduduk. Sesuai dengan Undang-Undang No. 3 

tahun 1972, yang menjadi tujuan transmigrasi adalah: a) peningkatan taraf hidup; b) 

pembangunan daerah; c) keseimbangan penyebaran penduduk; d) pembangunan yang 

                                                           
3Ibid., h. 9-10. 
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merata diseluruh Indonesia; e) kesatuan dan persatuan bangsa; f) pemanfaatan 

sumber-sumber alam dan tenaga kerja; dan g) memperkuat hankamnas.4 

Kegiatan transmigrassi secara langsung membantu mempercepat terwujudnya 

Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju 

terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup 

tinggi serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pada dasarnya transmigrasi 

merupakan kegiatan pembangunan yang akan lebih menonjolkan segi pemerataan 

dalam rangka Trilogi Pembangunan.5 

Transmigrasi pada umumnya berasal dari masyarakat kurang mampu, baik 

pendatang maupun penduduk lokal. Program transmigrasi memberikan bantuan 

berupa faktor produksi, untuk menghasilkan produk yang dapat dijual dan menjadi 

sumber pendapatan mereka. Dengan demikian, program transmigrasi merupakan 

peluang untuk mengentaskan kemiskinan. Beberapa transmigran telah menunjukkan 

peningkatan kesejahteraan, antara lain ditandai oleh aset yang dimiliki, frekuensi 

pulang kampung, dan pendidikan anak-anak transmigran. Penyelenggaraan 

transmigrasi secara langsung memberikan kesempatan kerja dan peluang usaha bagi 

transmigran. Para transmigran pada umumnya adalah petani kecil atau buruh tani 

yang tidak menggunakan seluruh kapasitasnya, atau dalam posisi disguised 

                                                           
4 Affan Mukti, Transmigrasi Sebagai Objektif Landreform Indonesia (Universitas Sumatera 

Utara, 2003), pdf, h. 2.  
5 Trilogi Pembangunan dalam pelaksanaannya merupakan masuk ke dalam tiga jenis 

perencanaan pembangunan yaitu rencana jangka panjang (25 tahun), rencana jangka menengah (5 
tahun) dan  rencana pendek (1 tahun). Lihat Muljana, Perencanaan Pembangunan Nasional, (Jakarta: 
UI Press, 1995), h. 4-6. 
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unemployment (pengangguran terselubung) atau under employment (pengangguran 

setengah menganggur).6  

Peluang usaha juga tumbuh di kawasan transmigrasi untuk usaha ekonomi 

sekunder dan tersier seperti proses produksi, transportasi, dan pemasaran produk 

transmigran. Kesempatan kerja dan peluang usaha juga tumbuh di sektor yang terkait 

program transmigrasi. Pekerjaan perencanaan kawasan, kontraktor pembangunan 

kawasan, penyedianaan perlengkapan transmigran, transportasi, penyediaan sarana 

produksi, catu pangan dan sebagainnya. Dengan demikian, program transmigrasi 

tidak hanya memberikan kesempatan kerja dan peluang usaha bagi para peserta 

transmigran saja. Program transmigrasi menciptakan pengaruh yang menyebar bagi 

kegiatan usaha dan peluang kerja di antara sektor-sektor lain yang terkait.7 

Semenjak program transmigrasi ini diterapkan, sampai saat ini, sudah banyak 

masyarakat transmigran yang tingkat kehidupan dan kesejahteraannya meningkat. 

Kemampuan transmigran dalam membuka lapangan kerja yang baru, tidak hanya 

mampu menyejahterakan diri sendiri tetapi juga dapat menyejahterakan sesama 

peserta transmigran dan masyarakat lainnya. Hal itu terjadi tentu karena kerja keras 

para transmigran itu sendiri. 

Terlepas dari penjelasan di atas, dalam aspeknya transmigrasi hanya 

menjelaskan akan kebutuhan dalam aspek ekonomi, sosial dan politik. Namun, dalam 
                                                           

6 Disguised unemployment (pengangguran terselubung) adalah tenaga kerja yang bekerja 
tidak secara optimal karena suatu alasan tertentu. Sementara, under unemployment (pengangguran 
setengah menganggur) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada 
lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang 
bekerja kurang dari 35 jam selama satu minggu. Sumber wikipedia bahasa indonesia. 

7Ibid., h. 71-72. 
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penjelasan tersebut belum mengena pada tujuan-tujuan sampingan atau tujuan-tujuan 

yang tidak terduga. Tujuan-tujuan ini biasanya bersifat sosial keagamaan. 

 Selain tujuan-tujuan di atas, ternyata transmigrasi juga mempunyai tujuan 

yang tidak terencana atau tidak terduga, yaitu yang berkaitan dengan sosial 

keagamaan. Misalnya, di Desa Telang Karya Jalur 8 Jembatan 7 menunjukkan bahwa 

adanya perkembangan sosial keagamaan yang dikembangkan oleh para peserta 

transmigran itu guna mencapai keadaan sosial keagamaan yang diinginkan seperti 

sekarang ini, sebagaiman ditunjukkan dengan banyaknya dibangun tempat-tempat 

untuk beribadah (Masjid dan Mushala-mushala). Kemajuan sosial keagamaan 

memang bukanlah tujuan yang secara umum ingin dicapai dari program transmigrasi 

itu sendiri. Namun, pada kenyataannya harus disadari bahwa program transmigrasi 

juga memiliki peranan yang cukup penting dalam mengembangkan sosial keagamaan 

tertentu di wilayah atau pemukiman baru. 

Di sini peneliti membahas agama sebagai institusi sosial yang erat kaitannya 

dengan para transmigran, karena penguat dari suatu masyarakatnya adalah keyakinan 

yang teguh atas sebuah kepercayaan, yaitu kepercayaan berupa agama yang dibawa 

dari daerah asal hingga ke tempat yang baru di mana transmigran itu menetap. Selain 

tantangan bagaimana transmigran dapat mempertahankan hidupnya dengan keadaan 

yang seadanya, di situ pula transmigran harus mempertahankan kepecayaannya 

(agama) yang mereka bawa dari daerah asal yaitu agama Islam. 

Bagi para transmigran di Desa Telang Karya Kec. Muara Telang Kab. 

Banyuasin ini, tidak ada hal yang sia-sia yang pernah mereka lakukan dalam 



6 

 

mempertahankan dan memegang teguh terhadap keyakinan yang lebih awal mereka 

yakini. Meskipun banyak juga transmigran yang tergiur dan menerima bantuan yang 

diberikan oleh para misionaris itu, karena pada dasarnya ada faktor-faktor yang 

mempengaruhi misionaris-misionaris dapat memberikan bantuan sosial tersebut. 

Beberapa hal inilah yang menjadi alasan peneliti tertarik mengambil tema 

transmigrasi dalam aspek sosial keagamaan. Sebagaimana yang telah terjadi di Desa 

Telang Karya Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin, pada tahun 1980. 

 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan panjang lebar di atas, kajian penelitian ini 

memfokuskan pada transmigran dalam aspek Sosial Keagamaan di Desa Telang 

Karya Jalur 8 Jembatan 7 Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin. Penelitian 

ini mengambil rentang waktu antara tahun 1980-2010 M. Alasannya, pada tahun 

1980 M merupakan awal kedatangan transmigran dari daerah Jawa Tengah dan Jawa 

Timur. Sementara itu, tahun 2010 M diambil sebagai batas akhir periode penulisan ini 

karena pada tahun 2010 menunjukkan perkembangan Islam dengan ditandai dengan 

berdirinya sebuah Pondok Pesantren, dilengkapi dengan sekolah formal MTs dan MA 

yang merupakan wujud dari peradaban Islam yang berbentuk material. 

Adapun beberapa pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. Pertama, bagaimana latar belakang transmigrasi? Kedua, bagaimana 

kondisi sosial keagamaan di Desa Telang Karya? Ketiga, bagaimana korelasi antara 

transmigrasi dan sosial keagamaan masyarakat di Desa Telang Karya?. 
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C. Tujuan Penelitian 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan keadaan Islam yang 

berkaitan dengan sosial keagamaan dan situasi wilayah Desa Telang Karya yang 

menjadi objek penelitian sejak datangnya transmigran (1980 M) hingga terbentuk dan 

terorganisir menjadi sebuah desa, dan juga mengetahui biografi dan peranan tokoh 

dari kalangan transmigran. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui latar belakang transmigrasi baik dari awal adanya ide ataupun 

gagasan mengenai transmigrasi pada masa kolonial hingga masa 

kemerdekaan. 

2. Menjelaskan keadaan sosial keagamaan di Desa Telang Karya tersebut. 

3. Mengetahui hubungan antara transmigrasi dengan perkembangan sosial 

keagamanaan Islam di Desa Telang Karya paska datangnya transmigran. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:  

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang 

baru mengenai fungsi dan tujuan transmigrasi. Dalam kaitannya, penelitian ini 

berupaya menunjukkan fungsi dan tujuan lain dari program transmigrasi yaitu 

fungsi transmigrasi dalam pengembangan sosial keagamaan. Serta, 

memberikan pengetahuan bahwasannya transmigran juga memiliki peranan 

dalam pengembangan sosial keagamaan di suatu daerah tertentu di 

pemukiman yang baru. Dari penelitian ini, maka diharapkan akan memberikan 
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kontribusi yang cukup berarti bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di 

bidang sejarah sosial keagamaan. 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan bagi 

penulis dan pembaca. Serta, dapat menarik minat peneliti lain, khususnya di 

kalangan mahasiswa untuk mengembangkan peniliti tentang masalah yang 

sama.  

 

E. Kajian Pustaka 

Secara umum belum ada penelitian atau tulisan yang mengkaji mengenai transmigrasi 

dalam pola pengembangan sosial keagamaan di Desa Telang Karya Jalur 8, Jembatan 

7, Kec. Muara Telang Kab.Banyuasin. Jadi, sumber penelitian ini adalah dengan 

melakukn interview atau wawancara langsung dengan tokoh masyarakat, masyarakat 

umum, dan beberapa aparatur desa. 

Meskipun demikian, ada beberapa tulisan yang membahas tentang 

transmigrasi secara umum. Di antara tulisan-tulisan itu adalah sebagai berikut: buku 

Transmigrasi di Indonesia 1905-1985 M yang ditulis Sri Edi Swasono dan Masri 

Singarimbun (Jakarta: UI Press, 1985)  yang menjelaskan transmigrasi sejak masa 

awal tercetusnya ide diadakannya trasmigrasi pada masa kolonial yang 

dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga 

dijelaskan mengenai masalah masalah yang dialami para transmigran di pedesaan. 

Namun, masalah-masalah yang dialami para transmigran hanya sebatas masalah 

ekonomi, kebudayaan yang muncul di pemukiman baru.  
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Kemudian, ada buku yang ditulis oleh Rukmandi Warsito, dkk, berjudul 

Transmigrasi dari Daerah Asal sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman 

(Jakarta: Rajawali, 1984). Di dalam buku ini dijelaskan sedikit banyak mengenai 

permasalahan-permasalahan yang ada di tempat pemukiman yang baru dan aspek-

aspek lainnya. 

Buku tentang transmigrasi juga ditulis oleh Mirwanto Munawiyoto dengan 

judul  Mengenal dan Memahami Transmigrasi (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 

2004). Dalam bukunya tersebut, Mirwanto Munawiyoto menjelaskan mengenai awal 

tercetusnya ide transmigrasi hingga penerapannya dan sampai pada setelah 

Kemerdekaan Indonesia. Pada dasarnya di dalam buku ini hanya membahas aspek-

aspek seperti aspek ekonomi, politik dan sosial saja yang tidak sedikitpun membahas 

mengenai keadaan sosial keagamaan para peserta transmigran di pemukiman baru. 

Dengan demikian, meskipun buku-buku tersebut mengulas masalah 

transmigrasi tetapi tulisan-tulisan itu belum menguraikan secara khusus tentang pola 

sosial keagamaan sesuai dengan  yang terjadi di Desa Telang Karya jalur 8 Jembatan 

7 Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin. Hal itulah yang mendorong dan memotivasi 

penulis untuk mengadakan penelitian tentang judul tersebut. 

 

F. Kerangka Teori 

Menurut Kuntowijoyo dalam Metodologi Sejarah edisi kedua, sejarah sosial dapat 

mengambil fakta sosial sebagai bahan kajian. Dengan tema seperti kemiskinan, 

perbanditan, kekerasan, kriminalitas dapat menjadi sebuah sejarah. Demikian juga 
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sebaliknya kelimpah-ruahan, kesalehan, kelestarian, pertumbuhan penduduk, 

transmigrasi, migrasi, urbanisasi dan banyak sebagainya.8 

Dari beberapa tema yang disajikan dalam buku Kuntowijoyo di atas, 

penelitian ini menganalisis masalah mengenai kemiskinan dan transmigrasi. Dengan 

demikian, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengenai sejarah 

transmigrasi dan sosial keagamaan hingga pergolakan yang timbul dikarenakan oleh 

kemiskinan, yang beberapa waktu telah menimpa masyarakat Desa Telang Karya. 

Sehingga, memberikan peluang bagi  misionaris-misionaris untuk masuk dan 

berupaya mengkristenisasikan beberapa masyarakat Desa Telang Karya secara 

tertutup. Karena itu, pendekatan yang dinilai sesuai dengan penelitian ini adalah 

pendekatan sosiologis dan antropologi. 

 Berbicara tentang nilai-nilai sosial keagamaan, berarti tidak terlepas dari 

suasana masyarakat yang religius yang sangat majemuk di Indonesia sehingga 

sosiologi keagamaan dapat memberikan kontribusi dan pengayaan secara signifikan 

dengan cara mendeteksi prilaku masyarakat dapat diberikan suatu solusi yang terbaik 

untuk kepentingan masyarakat dalam arti luas.9 

Banyak hal penting dalam perkembangan penelitian sosiologi agama sangat 

dipengaruhi oleh sudut pandang sosiologis yang dikenal sebagai “Teori Fungsional”. 

Sebagai kerangka acuan penelitian empiris, teori fungsional memandang masyarakat 

sebagai suatu lembaga sosial yang berada dalam keseimbangan. Yang mempolakan 

                                                           
8 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), h. 41. 

9
 Rohadi Abdul Fatah,  Sosiologi Agama (Jakarta: Tirta Kencana, 2004), h. 7. 
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kegiatan manusia berdasarkan norma-norma yang dianut bersama serta dianggap sah 

dan mengikat peran serta manusia itu sendiri. Lembaga-lembaga yang kompleks ini 

secara keseluruhan merupakan sistem sosial yang sedemikian rupa di mana setiap 

bagian (masing-masing unsur kelembagaan itu) saling tergantung dengan semua 

bagian lain, sehingga perubahan salah satu bagaian akan mempengaruhi bagian lain 

yang pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi sistem keseluruhan. Dalam 

pengertian ini, agama merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang telah 

terlembaga.10 

Menurut Rohadi Abdul Fatah, sosiologi mengarahkan kepada nilai-nilai 

kemanusiaan dan harmonisasi berhubngan antara satu komponen dengan komponen 

lannya. Nilai-nilai sosiologi akan melahirkan suatu hukum normatif. Bahkan kondisi 

semacam ini bahwa antara sosiologi dan keagamaan mempunyai equvalensi11 yang 

sasarannya mengarah kepada moral, humanisme dan kesejahteraan (walfare). 

Sedangkan agama adalah suatu ciri kehidupan manusia yang universal dalam arti 

bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berfikir dan pola-pola berperilaku 

yang memenuhi syarat untuk disebut agama (religious).12 Dapat diambil kesimpulan 

bahwa antara masyarakat sosial dan agama memiliki keterkaitan yang mana dari pola-

pola perilaku sosial masyarakat menjadi sebuah norma-norma atau nilai-nilai yang 

kemudian sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Kemudian masyarakat sosial memiliki 
                                                           

10 Thomas F. O’dea, Sosiologi Agama, Suatu Pengenalan Awal  (Jakarta: CV Rajawali, 1985), 
h. 3. 

11 Keadaan sebanding (senilai, seharga, sederajat, sama arti, sama banyak) keadaan sepadan. 
Sumber KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) online. 

12 Rohadi Abdul fatah,  Sosiologi Agama, h. 8. 
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peran dalam pengembangan keagamaan yang menjadikan suatu agama menjadi 

terlembaga dalam arti terorganisasi  atau terorganisir dengan baik, sehingga dapat 

mengikat atau menjadi satu kesatuan antar masyarakat tersebut. 

Sedangkan untuk menguraikan masalah kebudayaan penulis menggunakan 

“teori difusi”. Teori difusi adalah salah satu bentuk penyebaran unsur-unsur 

kebudayaan dari satu tempat ke tempat lainnya. Penyebaran ini biasanya dibawa oleh 

sekelompok manusia yang melakukan migrasi ke suatu tempat. Sehingga kebudayaan 

mereka turut melebur di daerah yang mereka tuju. Ada beberapa cara penyebaran 

kebudayaan itu bisa terjadi akan tetapi, pada pembahasan ini cara yang relevan 

dengan keadaan yang terjadi di Desa Telang Karya jembatan 7 adalah penyebaran 

unsur-unsur kebudayaan yang dilakukan oleh individu-individu dalam suatu 

kelompok yang lain. Di sinilah terjadi proses difusi budaya dimana mereka saling 

mempelajari dan saling memahami antara budaya mereka masing-masing.13 

Sebagaimana dengan penyebaran budaya yang terjadi di masyarakat Desa 

Telang Karya Jembatan 7, yang budayanya berasal dari masyarakat transmigran yang 

datang dari Jawa Tengah (Pati dan Kudus) dan Jawa Timur (Surabaya). Meskipun 

pada dasarnya, kebudayaan yang ada pada masyarakat Desa Telang Karya sekarang 

telah mengalami perubahan dari daerah kebudayaan itu berasal. Perubahan itu dapat 

terjadi dikarenakan masyarakat Desa Telang Karya berupaya menyesuaikan dengan 

kondisi dan keadaan lingkungan di pemukiman baru. 

 
                                                           

13
 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rinika Cipta, 2002), h. 244. 
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G. Metode Penelitian  

Sejarah memang merupakan suatu studi ilmiah dalam arti suatu studi yang dipelajari 

menurut metode dan teknik khusus baginya sendiri. Kebenaran hanya dapat dicapai 

melalui penegrtian historis atau pengertian filosofi dan hanya dengan perasaan serta 

pikiran manusia.14 

Titik fokus dalam kajian ini adalah transmigrasi sebagai pola pengembangan 

sosial keagamaan di Desa Telang Karya Jalur 8, Jembatan 7, Kec. Muara Telang  

Kab. Banyuasin yang mana penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan 

pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan manusia. Pada 

penelitian ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, 

hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.15 Aspek keagamaan di sini, 

selain agama yang dipandang dari segi normatif, agama juga merupakan sebuah 

Institusi sosial. Sebagai institusi sosial inilah agama menjadi salah satu kajian 

sejarah.16 

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode historis dan 

pendekatan sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk merekonstruksi secara 

sistematis dan objektif dengan mengumpulkan, mengevaluasi serta menganalisis 

                                                           
14 Hugiono dan P. K Poerwantama, Pengantar Ilmu Sejarah (Jakarta: Rinika Cipta, 1992), h. 

12 
15Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 

33-34. 
16 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah,h. 166. 
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bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan kuat.17 Metode 

sejarah  (historis) dalam pengertiannya yang umum adalah penyelidikan atas suatu 

masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari persepektif historik. 

Pendekatan sosiologis yang mana pendekatan ini digunakan untuk mengungkap 

peristiwa masa lalu maka di dalamnya akan terungkap segi segi sosial dari peristiwa 

yang dikaji.18 

Penelitian ini mengikuti prosedur dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam 

penulisan sejarah, yang tersusun dalam empat tahap yaitu: heuristik, verifikasi, 

interpretasi dan historiografi.19 Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Heuristik (proses pencarian sumber) 

Pengumpulan objek yang berasal dari suatu zaman dan pengumpulan bahan 

bahan tertulis dan lisan yang relevan. Dibutuhkan keuletan tersendiri disamping bekal 

metodologi yang mantap agar seorang peneliti mampu menemukan bahan-bahan 

tertulis karena tiadanya dokumen berarti tiada sejarah, seperti pepatah Perancis: Pas 

de documents, pas d’historie.20 Suatu prinsip dalam heuristik ialah sejarawan harus 

mencari sumber primer. Sumber primer di dalam penelitian sejarah adalah sumber-

sumber yang disampaikan oleh saksi mata. Informasi primer biasa dikenal dengan 

                                                           
17Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian(Jakarta: Renika Cipta, 1997), h. 16 
18 Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam (Yogyakarta: Ombak, 2011), h. 

11. 
19 Ibid., h. 104. 
20 Saefur Rochmat, Ilmu Sejarah dalam Persepektif Ilmu Sosial(Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2009), h.147. 
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pengetahuan tentang peristiwa dari tangan pertama atau langsung dibuat (waktunya 

sama) dengan ketika peristiwa itu terjadi.21 

Pada tahap ini penulis mengumpulkan sumber primer dengan penelitian 

langsung ke lapangan baik berupa pencarian data dalam bentuk dokumen dan catatan 

atau rekaman (record) langsung yang melibatkan saksi mata. Dalam mewujudkan 

langkah ini, maka penulis mengkaji peristiwa-peristiwa sejarah dengan menggunakan 

studi wawancara atau interview langsung dengan pelaku peristiwa atau saksi mata. 

Sumber primer, sumber primer yang digunakan peneliti adalah sumber primer yang 

berupa tertulis dan tidak tertulis. Sumber yang tertulis berupa dokumen-dokumen 

atau catatan-catatan yang berkaitan langsung dengan penelitian yang diperoleh 

peneleliti dari kantor Desa Telang Karya. Sumber tidak tertulis berasal dari interview 

atau wawancara dengan tokoh-tokoh yang mengikuti program transmigrasi, kepala 

desa, perangkat desa, dan juga beberapa masyarakat. Sumber-sumber tersebut 

diperoleh peneliti dari kantor desa, serta dari masing-masing tempat informan tinggal. 

Selain penulis mengumpulkan sumber primer, penulis juga mengumpulkan 

sumber-sumber sekunder. yang mana sumber sekunder tersebut adalah sumber yang 

berkenaan dengan masalah yang diteliti oleh penulis, sumber skunder bisa ditemukan 

atau didapatkan dari buku-buku di perpustakaan dan rujukan-rujukan internet. 

Sumber sekunder ini digunakan sebagai data penunjang atau pelengkap dalam 

penelitian ini. 

                                                           
21Abdrahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: 

Ombak, 2014), h. 44. 
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2. Kritik Sumber 

Pada tahap kedua, penulis melakukan kritik terhadap sumber yang diperoleh 

dan akan dipergunakan dalam penelitian skripsi ini. Kritik sumber berguna untuk 

menentukan apakah sumber sejarah yang ada itu dapat dipergunakan atau tidak, atau 

juga dapat untuk melihat kebenaran dari sumber tersebut. 

Dalam tahap ini peneliti melakukan dua kritik yaitu, kritik eksternal dan 

internal.22 Kedua kritik tersebut digunakan peneliti untuk memverifikasi mengenai 

keaslian dan keabsahan sumber-sumber yang telah didapatkan di lapangan, baik 

didapatkan melalui interview (wawancara) maupun diperoleh dari pencarian 

dokumen-dokumen. Wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan di masing-

masing rumah informan sedang, dokumen-dokumen mengenai transmigrasi yang 

diperoleh dari kantor desa. Sumber-sumber pendukung diperoleh dari berbagai 

sumber seperti perpustakaan dan internet. 

3. Interpretasi (penafsiran) 

Dalam penulisan sejarah, digunakan secara bersamaan tiga bentuk teknis 

dasar tulis-menulis yaitu deskripsi, narasi dan analisis. Ketika sejarawan menulis 

sebenarnya merupakan keinginannya untuk menjelaskan (eksplanasi) sejarah. Ada 

dua dorongan utama yang menggerakkannya yakni mencipta ulang (re-create) dan 

                                                           
22 Ibid., h. 48. 
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menafsirkan (interpret). Dorongan pertama menuntut deskripsi dan narasi, sedangkan 

kedua menuntut analisis.23 

Pada langkah ini penulis berusaha menguraikan dan menghubungkan data-

data yang telah diperoleh kemudian diberi penafsiran untuk merekonstruksi peristiwa 

sejarah sehingga dapat dimengerti. Dengan demikian, penulis dapat melanjutkan 

tahap yang selanjutnya yaitu tahap penulisan sejarah yang berdasarkan penafsiran 

peneliti. 

4. Historiografi 

Sebagai fase terakhir dalam metode sejarah, historiografi di sini merupakan 

cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah 

dilakukan.24 Sebagai tahap akhir penulisan sekripsi ini, penulis berusaha menyajikan 

hasil penelitian sebaik mungkin dalam bentuk sejarah sebagai sebuah kisah yang 

dituangkan dalam skripsi. Penulisan skripsi ini berdasarkan proses kronologis dan 

sebab akibat. 

Proses kronologis dan sebab akibat merupakan penyusunan cerita sejarah 

perlu dilakukan secara kronologis agar peristiwa sejarah tidak menjadi kabur. Oleh 

sebab itu cerita sejarah harus berurutan dari awal hingga akhir. Proses sebab akibat 

juga perlu dijelaskan dalam suatu peristiwa sejarah, sehingga dapat menggambarkan 

jalannya peristiwa secara utuh. 

                                                           
23 Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 123. 
24 Dudung Abdurahman, h. 116. 
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Dalam proses atau tahap yang terakhir ini penulis berupaya menyajikan atau 

menuliskan kembali sejarah yang telah terjadi dan diteliti tersebut. Penulisan atau 

penyajian pada tahap ini merupakan hasil penafsiran atau intrepretasi peneliti dari 

sumber-sumber yang telah di kumpulkan dan telah melalui tahapan kritik sumber. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini akan ditulis dalam Lima Bab, antara lain: 

Bab I: Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II: Membahas tentang tinjauan umum sejarah transmigrasi di Indonesia 

sejak masa Kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan. Bab ini dibagi menjadi dua 

yaitu, transmigrasi pada masa Kolonial Belanda dan masa kemerdekaan.  

Bab III: Membahas tentang transmigrasi dan kondisi sosial keagamaan di 

Desa Telang Karya, mengenai kondisi sosial dan budayanya dan juga aktivitas 

pedesaan. 

Bab IV: Pada Bab ini akan mengulas mengenai hubungan antara transmigrasi 

dengan perkembangan sosial keagamaan di Desa Telang Karya pasca datangnya 

transmigran, dengan membahas mengenai peranan transmigran terhadap 

perkembangan Islam dan juga mengenai tokoh-tokoh yang berperan dalam 

pengembangan Islam di Desa Telang Karya. 

Bab V: Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran 


