
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang penelitian 

 Setiap saat masyarakat selalu mengalami perubahan. Jika dibandingkan 

apa yang terjadi saat ini dengan beberapa tahun yang lalu maka, akan banyak 

ditemukan perubahan baik yang di rencanakan atau tidak, kecil atau besar, serta 

cepat atau lambat. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi lingkungan sosial yang ada. Dimana manusia selalu tidak 

puas dengan apa yang telah dicapainya. Oleh karena itu manusia selalu mencari 

sesuatu agar hidupnya lebih baik. Demikian juga halnya dengan desa Bagan Luar 

salah satu desa yang tergolong tua di Kecamatan Tanjung Tiram Batu Bara . 

 

 Tanjung Tiram memiliki 22 desa dengan jumlah penduduk 63. 996 jiwa, 

mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Masyarakat Melayu di Tanjung 

Tiram mempunyai budaya yang beradab dan patuh akan norma-norma seperti adat 

istiadat berbudi santun dan bertutur kata lemah lembut, cantik, pintar serta 

terbuka. Kekuatan tradisi beragama masih di pertahankan hingga sekarang. 

 

 Anderson yang mengunjungi pesisir timur sumatera tahun 1823 mencatat 

bahwa mayoritas orang Melayu di sana merupakan keturunan pendatang 

Minangkabau. Namun ia juga menambahkan sederet asal lain yaitu pelaut dari 

Malabar dan Koromandel yang terdampar di pantai pendatang dari Aceh , Jawa , 

Borneo , Sulawesi , Terengganu dan kota- kota pelabuhan di Semenanjung 

Melayu, Riau , Lingga dll. Dalam Daniel Perret (2008:43) 

 

 Wilayah Batu Bara telah dihuni oleh penduduk sejak tahun 1720 M, ketika 

itu Batu Bara terdapat 5 suku penduduk yaitu Lima Laras, Tanah Datar, pesisir, 

lima puluh , dan suku Boga. Kelima suku tersebut masing-masing dipimpin oleh 

seorang Datuk yang juga memimpin wilayah tetorial tertentu. 



 Masyarakat Kecamatan Tanjung Tiram masih memiliki kepercayaan yang 

kuat terhadap Mistik . Mata pencarian masyarakat Bagan Luar umumnya 

menangkap ikan , tetapi ada juga yang bermata pencaharian lain seperti berburu, 

berladang , berternak dan Beragam kerjinan tangan. Menurut Simanjuntak ( 

2010:12 ) Perdagangan pada masa dahulu telah mengalami kemajuan dengan 

adanya pelabuhan-pelabuhan di Pantai Timur Sumatera. 

 

 Di Tanjung Tiram terdapat sebuah perahu kuno yang di duga masyarakat 

berumur ratusan tahun yang lalu. Selain perahu ditempat yang sama juga 

ditemukan dua meriam peninggalan Belanda. Selain perahu dan meriam di sana 

juga ditemukan keramik dan koin mata uang berangka arab dan huruf latin. 

 

Penjelasan di atas membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

pertumbuhan dan perkembangan dari Bagan Luar, dengan judul :“ Pemukiman 

Bagan-Tanjung Tiram Batu Bara.” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Adapun yang menjadi identifikasi masalah yaitu: 

1. Sejarah pemukiman masyarakat di desa Bagan Luar kelurahan Bagan Arya 

Kecamatan Tanjung Tiram Batu Bara? 

2. Perkembangan Pemukiman Bagan Luar sebagai  kota Tua di Batu Bara? 

3. Dampak perubahan yang terjadi pada pemukiman Bagan Luar terhadap 

pemukian di Batu Bara? 

 

 

 

 



C. Rumusan masalah 

Setiap penelitian pasti memiliki rumusan masalah. Maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana awal kehidupan masyarakat Bagan Luar sebagai pemukiman 

awal di Batu Bara? 

2. Bagaimana perkembangan Masyarakat Bagan Luar sebagai pemukiman 

awal di BatuBara? 

3. Perubahan masyarakat Bagan Luar sebagai pemukiman awal (Kota Tua) di 

BatuBara? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui sejarah awal pemukiman Bagan Luar sebagai kota tua 

di Batu Bara 

2. Untuk mengetahui perkembangan pemukiman masyarakat Bagan Luar 

sebagai Pemukiman awal (Kota Tua) di Batu Bara 

3. Untuk mengetahui perubahan sosial (ekonimi dan pendidikan) yang terjadi 

pada masyarakat Bagan Luar sebagai pemukiman awal ( Kota Tua ) di 

Batu Bara. 

 

 

 

 



E. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian yang dilaksanakan akan memberi manfaat. Adapun 

manfaat dari penelitian ini yakni: 

1. Menambah pengetahuan masyarakat, khususnya mahasiswa Sejarah 

tentang Pemukiman Bagan-Tanjung Tiram Batu Bara. 

2. Sebagai bahan perbandingan dalam melaksanakan penelitian lapangan. 

3. Melatih membiasakan diri bagi penulis dalam melaksanakan penelitian 

studi lapangan.  

4. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang bermaksud mengadakan 

penelitian tentang permasalahan yang berkaitan dengan Pemukiman 

Bagan-Tanjung Tiram Batu Bara. 

 


