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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini pendidikan menjadi sesuatu yang sangat penting dan 

dibutuhkan oleh manusia, pendidikan menjadi cahaya penunjuk arah bagi mereka 

yang memiliki pendidikan. Pendidikan tidaklah terjadi di ruang hampa melainkan 

ada realita yang menyertainya, dalam hal ini salah satu faktor penting dalam 

kajian pendidikan adalah landasannya, yang memuat nilai-nilai positif yang 

diyakini kebenarannya. Landasan penting ilmu pendidikan yaitu agama.

Dalam Undang-Undng RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 

Nasional pada BAB II, Pasal 3 yang berbunyi :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab.1

Pada masyarakat yang dinamis, pendidikan memegang peranan dalam 

menentukan eksistensi dan perkembangan masyarakat tersebut, oleh karena itu 

pendidikan merupakan usaha melestarikan dan mengalihkan serta 

mentransformasikan nilai-nilai kebudayaan dalam segala aspeknya dan jenisnya 

kepada generasi penerus. Demikian pula dengan peranan pendidikan Islam di 

kalangan umat Islam salah satu bentuk menifestasi dari cita-cita hidup Islam untuk 

1Departemen Agama RI, Undang-Undang Republik Indonesia nomor  20 Tahun 2003 
Tentang System Pendidikan Nasional BAB II Pasal 3, (Direktorat Jendral Pendidikan Islam: 2006), 
h. 8-9.
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melestarikan, mengalihkan dan menanamkan nilai-nilai Islam tersebut kepada 

genesrasi penerusnya, sehingga nilai-nilai kultural-religius dapat tetap berfungsi 

dan berkembang dimasyarakat.2

Kondisi saat ini, persoalan pendidikan akhlak adalah sesuatu yang sangat 

penting dalam pandangan Islam. Dengan melihat keadaan sekarang banyak 

manusia yang cerdas dari segi intelektual namun memiliki akhlak yang tidak 

terpuji, mereka berbuat semaunya, dimana kurangnya saling menghargai, saling 

menghormati, dan tolong menolong antar sesama. Sehingga yang dikhawatirkan 

adalah hal tersebut akan menjadi masalah bagi generasi yang akan datang. Inilah 

yang menjadi bagian dari kegagalan pendidikan Islam. Oleh sebab itu, penulis 

bermaksud untuk mencari strategi baru sebagai sumber belajar, yakni dengan 

menjadikan budaya sebagai sarana pendidikan khususnya pada pendidikan akhlak. 

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, 

abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. 

Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial 

manusia.3 Kebudayaan adalah kebiasaan masyarakat yang di dalamnya terdapat 

seni, hukum dan sejumlah cita–cita serta nilai-nilai yang menjadi standar perilaku 

yang didukung oleh sebagaian warga masyarakat. Dalam setiap masyarakat, 

manusia memiliki perbedaan–perbedaan kebudayaan yang khas dan unik, serta 

kekhasan kebudayaan tertentu, dimana Indonesia merupakan Negara yang 

multikultural, dengan beragam suku, budaya, ras serta agama yang menjadi ciri 

khas dari bangsa Indonesia itu sendiri.

2Rudi Ahmad Suryadi. Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 7.
3Deddy Mulyana,Jalaluddin Rakhmat, Komunikasi Antarbudaya, (Bandung: Rosdakarya, 

2009), h. 25.
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Suku Bugis atau orang Bugis merupakan salah satu suku yang terdapat di 
Indonesia, kelompok etnik dengan wilayah asal Sulawesi Selatan.Ciri 
utama kelompok etnik ini adalah bahasa dan adat-istiadat, sehingga  
pendatang Melayu dan Minangkabau yang merantau ke Sulawesi sejak 
abad ke-15 sebagai tenaga administrasi dan pedagang di Kerajaan Gowa 
dan telah terakulturasi, juga dikategorikan sebagai orang Bugis. 
Berdasarkan sensus penduduk  Indonesia tahun 2000, populasi orang 
Bugis sebanyak enam juta jiwa. Kini orang-orang Bugis menyebar pula 
diberbagai provinsi di Indonesia, seperti SulawesiTenggara, Sulawesi 
Tengah, Papua, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, 
Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau.4

Pada masyarakat Bugis, mengedepankan pendidikan akhlak adalah suatu 

hal yang harus diutamakan. Sehingga banyak perilaku demikian dikalangan orang 

Bugis yang memiliki makna positif, yang mengandung nilai-nilai yang sejalan 

dengan ajaran agama. Perilaku yang demikian itu sangat sesuai dengan nilai-nilai 

pembentukan akhlak anak. Terlebih daripada itu, masyarakat Bugis sangatlah 

menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, sebagaimana budaya  mereka yang sering 

kita jumpai yakni tradisi Tabe’.

Tabe’ (permisi) merupakan budaya yang sangat indah yang ditinggalkan 
oleh leluhur, yang mewariskan sopan santun yang tidak hanya melalui 
ucapan tetapi juga dengan gerak. Bagaimanapun itu, hal ini perlu tetap 
dijaga karena tidak hanya diperuntukan kepada yang muda melakukan ke 
yang lebih tua tetapi juga yang sebaliknya.5Yakni budaya tabe’ berlaku 
kepada semua kalangan, maksudnya adalah kebiasaan ini tidak 
diperuntukkan untuk yang miskin kepada yang kaya dan Adik kepada 
Kakak tetapi juga sebaliknya.

Selain itu, terdapat pula fenomena unik mengenai budaya ini, bahwa 

penerapan budaya ini memiliki dua ciri yang khas, yaitu adanya keserasian antara 

kata tabe’ dan gerakan menundukkan badan serta menurunkan tangan di samping 

4Wikipedia, “suku Bugis”,https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Suku_Bugis, 2018, (diakses 
29 November 2018).

5Mursyid A. J. “Tradisi Mappatabe’ dalam Masyarakat Bugis di Kecamatan Pulau 
Sembilan Kabupaten Sinjai” Blog Mursyid. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3527/. (diakses 20 
Desember 2018), h. 6.

https://id.m.wikipedia.org/Wiki/Suku_Bugis
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3527/
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lutut sembari berjalan melewati orang yang hendak kita lewati. Nah pada intinya 

bahwa pelaksanaan budaya ini, selalu diiringi dengan gerakan-gerakan menunduk 

dan bertutur kata lemah lembut, ketika sedang berkomunikasi sebagai wujud 

menghargai dan menghormati siapapun disekitar kita. Seperti biasa masyarakat 

Bugis memakai budaya ini ketika hendak berjalan di hadapan orang ataupun 

hendak meminta bantuan kepada orang lain dengan sebelumnya mengucapkan 

kata “tabe’”.

Namun berdasarkan hasil observasi awal penulis, bahwa pelaksanaan 

tradisi ini mulai berkurang, khususnya pada anak yang masih duduk di bangku 

sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Penulis seringkali 

melihat anak-anak dan remaja katika hendak melintas, tidak menerapkan tradisi 

tabe’ ini, kemudian ada pula yang mengatakan tabe’ tapi tidak disertai dengan 

gerakan merendah, seperti menunduk, maupun menurunkan tangannya. 

Sedangkan yang kita ketahui bahwa letak menghargai dalam tradisi ini adalah 

terdapat pada gerakannya. Kemudian masalah lain adalah saat ini gadget sudah 

tak asing lagi di tangan para anak-anak hingga remaja, dan kenyataannya bahwa, 

mereka terlihat lebih santai melihat dan memainkan gadgetnya ketika berbicara 

dengan orang lain dan begitupun ketika lewat di hadapan orang disekitanya 

mereka berjalan sambil memainkan handfone sehingga penerapan budaya tabe’ 

tidak lagi dilakukan. Nah hal tersebut mencerminkan bahwa pemahaman nilai dan 

tujuan pelaksanaan budaya tabe’ tidak melekat dengan baik pada diri mereka.

Walaupun begitu, masyarakat Desa Waturapa  harus tetap berusaha untuk 

menjaga dan mempertahankan tradisi ini, khususnya kepada orang tua yang tidak 
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lalai dalam mengajarkan adab sopan santun kepada anaknya dengan tradisi 

mappatabe’ ini. Sebab tradisi mappatabe’ adalah budaya kesopanan masyarakat 

Bugis yang telah dipertahankan sejak dulu, sehingga diharapkan budaya ini tidak 

pudar hanya karena kemajuan zaman. 

Sebagaimana dikemukakan oleh informan tokoh agama Akhmad Jabbar 

bahwa :

Alhamdulillah berbicara masalah tabe’ sudah diterapkan dengan baik, 
sehingga masyarakat dapat merasa tersanjung ketika diterapkan sikap tabe’ 
ini. Namun sekarang ini terdapat pula beberapa anak yang biasa lewat 
tidak mattabe’ dan itu tergantung masalah orang tua kepada anaknya yang 
tetap mau mengajarkan sikap tabe’ ini atau tidak. Karena budaya ini terjadi 
kemerosotan, seperti ada anak dan remaja yang mengikuti zaman modern,  
sehingga terkadang tidak menerapkan tabe’ dan seharusnya dipertahankan 
karena sangat sejalan dengan Islam.6

Pendapat lain dikatakan oleh informan tokoh agama Anwar Nursyam 
bahwa:

Masih tetap diterapkan oleh masyarakat Desa Waturapa, dan tetap menjadi 
kebiasaan masyarakat Desa Waturapa karena telah menjadi kebiasaan 
turun-temurun dari sejak dulu sampai sekarang, budaya ini masih kental, 
diharapkan tidak hilang, pada diri masyarakat Bugis. Sejak dahulu sikap 
tabe’ diajarkan pertama kali sejak kecil, walaupun orang yang tidak 
memiliki pendidikan pasti diajarkan sikap tabe’ dulu kepada anak, 
misalnya dengan   memberitahu “millau tabe’ki nak”.7

Dari kedua pendapat tersebut penulis menyimpulkan bahwa, tradisi ini 

telah diajarkan dengan baik sejak dulu, secara turun temurun dan masyarakat Desa 

Waturapa masih membudayakan tradisi ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

Namun seiring waktu berlalu, budaya ini seakan dianggap sepeleh, sebagaimana 

dikatakan oleh informan Akhmad Jabbar sebagai tokoh agama di Desa Waturapa, 

bahwa terdapat pula beberapa anak yang terkadang melintas tanpa mappatabe’.

6Akhmad Jabbar, Wawancara, Waturapa, 19 April 2019.
7Anwar Nursyam, Wawancara, Waturapa, 10 Maret 2019.
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Dalam hal ini, terdapat alasan empirik dalam penelitian ini, bahwa 

penerapan budaya ini mulai ditinggalkan oleh mayarakat desa Waturapa, 

sebagaimana pengamatan penulis seringkali melihat anak-anak dan remaja 

melintas tanpa menerapkan sikap tabe’. Nah, masalah tersebut dapat dikatakan 

bahwa tujuan implementasi budaya ini tidak tertanam dengan baik pada diri 

mereka. Kemudian selain empirik, terdapat alasan yang rasional penelitian ini, 

yaitu sesuai dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh informan Akhmad 

Jabbar dan Anwar Nursyam, bahwa budaya ini telah diajarkan dengan baik, akan 

tetapi terdapat pula beberapa anak yang terkadang tidak menerapkan budaya ini 

dalam setiap komunikasinya kepada orang lain. Disebabkan kurangnya 

pemahaman terhadap pesan-pesan pendidikan yang terkandung dalam tradisi 

mappatabe’ ini.

Sehingga dengan masalah tersebut, penulis bermaksud ingin mengungkap 

apa saja nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi ini, yakni penulis 

mengharapkan dengan pemahaman terkait bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam 

dalam tradisi mappatabe’ dapat mencegah kemerosotan budaya tabe’ di zaman 

ini. Agar budaya ini tetap dipertahankan untuk dijadikan sebagai strategi mendidik 

dalam keluarga, karena budaya tabe’ banyak mengandung makna positif sehingga 

baik jika tetap dijaga dan dipertahankan oleh masyarakat Bugis.

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis uraikan dalam latar 

belakang proposal penelitian ini, penulis tertarik menggunakan metode penelitian 

kualitatif deskriptif, adapun judul untuk proposal penelitian ini adalah “Tradisi 

Mappatabe’ dalam Nilai-nilai Pendidikan Islam pada Masyarakat Bugis 
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(Studi Kasus: di Desa Waturapa Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten 

Konawe Selatan)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tentang tradisi mappatabe’ 

dalam nilai-nilai pendidikan Islam pada masyarakat Bugis (Studi Kasus: di Desa 

Waturapa Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan). Maka yang 

menjadi fokus penelitian ini adalah pelaksanaan tradisi mappatabe’ dalam nilai-

nilai pendidikan Islam pada masyarakat Bugis di Desa Waturapa Kecamatan 

Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan. 

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi mappatabe’ pada masyarakat Bugis?

2. Bagaimana tradisi mappatabe’ dalam nilai-nilai pendidikan Islam pada 

masyarakat Bugis?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai 

tujuan, yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi mappatabe’ pada masyarakat 

Bugis.

2. Untuk mendeskripsikan tradisi mappatabe’ dalam nilai-nilai pendidikan 

Islam dalam pada masyarakat Bugis.

E. Kegunaan Penelitian
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Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat 

sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah 

atau wawasan keilmuan bagi lembaga pendidikan yakni Dosen, Guru, dan 

Mahasiswa/mahasiswi terkait tentang tradisi mappatabe’ dalam nilai-nilai 

pendidikan Islam pada masyarakat Bugis. Serta penelitian ini diharapkan 

dapat menambah kepustakaan dalam dunia pendidikan khususnya Prodi 

Pendidkan Agama Islam (PAI), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN 

Kendari.

2. Manfaat Praktis

a. Lembaga pendidikan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada lembaga 

pendidikan, sebagai bahan informasi bagi dosen, mahasiswa/mahasiswi  dan  

para guru pengajar untuk lebih mengetahui dan meningkatkan  

pengetahuannya  terkait  nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam 

tradisi mappatabe’ dan dapat menjadikannya sebagai pelajaran dalam 

kehidupan sehari-hari serta penelitian ini diharapkan dijadikan bahan acuan 

bagi penelitian yang relevan di masa-masa akan datang.

b. Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi 

masyarakat terkait bagaiamana tradisi mappatabe’ dalam nilai-nilai 

pendidikan Islam pada masyarakat Bugis, sehingga dengan pemahaman 
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tersebut penulis mengharapkan masyarakat dapat mencegah kemerosotan 

tradisi mappatabe’ di zaman ini, agar budaya ini tetap dijaga dan diajarkan 

kepada anak cucu mereka.

c. Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan 

baru bagi penulis, terkait bagaiamana tradisi mappatabe’ dalam nilai-nilai 

pendidikan Islam. Sehingga pengetahuan tersebut dapat pula diterapkan 

dalam kehidupan sehari-harinya, dan terlebih daripada itu, penulis juga 

diharapkan mampu menjadi salah satu dari orang-orang yang masih menjaga 

tradisi indah ini. 

F. Definisi Operasioanal

Untuk memahami penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa 

definisi operasional yang menyangkut beberapa variabel dalam penelitian ini:

1. Nilai Pendidikan Islam

Nilai-nilai pendidikan Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, 

nilai keimanan, nilai ibadah, dan nilai akhlak yakni moral, sikap dan etika 

sopan santun serta adab perilaku yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai 

dengan ajaran-ajaran Islam.

2. Tradisi Mappatabe’

Tradisi Mappatabe’ yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tradisi 

tabe’ yang merupakan  budaya sopan masyarakat Bugis yang telah dianut 

sejak dulu, yang berarti permisi dan tujuannya untuk menghargai orang lain. 

Tradisi ini merupakan kata sapaan orang Bugis yang umumnya diucapkan 
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ketika meminta bantuan kepada seseorang atau ketika lewat di depan orang, 

khususnya orang yang kita hormati, teman, sahabat, orang tua, saudara (adik 

dan kakak), atau siapa saja yang kita hormati. Salah satu gambaran 

pelaksanaannya yakni ketika ingin melintas, dengan mengucapkan kata tabe’ 

tersebut lalu menundukkan kepala dan tubuh sedikit membungkuk  serta 

menurunkan tangan kanan.

3. Masyarakat Bugis

Suku Bugis atau orang Bugis  adalah suku asli asal Sulawesi Selatan, 

namun penyebarannya hampir diseluruh wilayah di Indonesia. Salah satunya 

di provinsi Sulawesi Tenggara, yang mana di daerah ini terdapat orang Bugis 

yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh sebab itu, penulis bermaksud akan 

melakukan penelitian tentang tradisi atau budaya masyarakat Bugis yang 

menempati salah satu wilayah Sulawesi Tenggara, yakni di Desa Waturapa 

Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan.
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