
ABSTRAK 

Aten Patasiga. Nim 231 140 091. “POLAHI” (Suatu Penelitian di Kecamatan 

Boliyohuto Kabupaten Gorontalo) Skripsi, Gorotalo, Jurusan Pendidikan Sejarah, 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo 2014. Di bawah bimbingan Dra. 

Hj. Trisnowaty Tuahunse, M.Pd dan Yusni Pakaya S.Pd M.Pd  

Polahi merupakan masyarakat yang memiliki budaya khas terdapat di Provinsi 

Gorontalo. Jauh di pedalaman hutan Boliyohuto Gorontalo hidup beberapa kelompok 

masyarakat nomaden yang lebih dikenal dengan sebutan Suku Polahi. Suku Polahi ini 

bahkan jauh lebih tertinggal dari pada suku-suku yang masih dianggap memiliki 

budaya yang sederhana lainnya di Indonesia,  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; pertama, kondisi sosial budaya suku 

Polahi kedua interaksi sosial suku Polahi.  

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode metode penelitian kualitatif, 

dengan pandekatan fenomenologi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini 

bersumber dari; observasi dan wawancara. 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis model interaktif, 

model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama yakni; Reduksi data, sajian data dan 

penarikan simpulan/veriviksi. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan; pertama, Kondisi sosial budaya Suku Polahi 

sama dengan kondisi sosial budaya masyarakat Gorontalo umumnya karena suku 

Polahi merupakan bagian dari masyarakat Gorontalo, namun ada sedikit budaya yang 

berbeda antara budaya masyarakat dengan suku Polahi yaitu pada budaya pernikahan 

sedarah dan cara pemakaman Suku Polahi terdahulu. Hal ini terjadi pada Suku Polahi 

karena segala keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki oleh suku Polahi. kedua, 

Interaksi sosial Suku Polahi sangat bergantung pada penguasaan bahasa yang dimiliki 

suku Polahi itu sendiri, bahasa sering menjadi panghambat interaksi di kalangan Suku 

Polahi untuk berinteraksi dengan masyarakat luar. Bahasa yang digunakan oleh Suku 

Polahi merupakan bahasa Gorontalo yang masih asli hingga sulit dipahami oleh 

masyarakat luar terlebih lagi kepada masyarakat yang tidak mengetahui bahasa 

Gorontalo. Interaksi Suku Polahi dengan masyarakat akan terjadi ketika ada 

kepentingan antara sesama baik dalam bidang sosial maupun ekonomi. 

 

Kata kunci: Polahi, interaksi, kondisi sosial, budaya  

 

 



 

 

 



 


