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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakekat Nilai-Nilai Pendidikan Islam

1. Pengertian Nilai

Nilai dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti harga, ukuran, 

angka yang mewakili prestasi, sifat-sifat yang penting yang berguna bagi manusia 

dalam menjalani hidupnya. Nilai mengacu pada manusia ataupun masyarakat 

dipandang sebagai yang paling berharga.1

Secara filosofis, nilai sangat erat terkait dengan etika. Etika juga sering 

disebut filsafat nilai, yang mengkaji nilai-nilai moral secara tolak ukur tindakan 

dan perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Sumber-sumber etika 

dan moral bisa merupakan hasil pemikiran adat istiadat atau tradisi, ideologi 

bahkan dari agama. Dalam konteks etika pendidikan Islam, maka sumber etika 

dan nilai yang paling sahih adalah Al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW dan 

kemudian dikembangkan oleh hasil ijtihad para ulama.2

Sedangkan Pengertian nilai menurut Sidi Ghazalba sebagaimana di kutip 

oleh Chabib Toha, nilai adalah suatu yang bersifat abstrak, ideal. Nilai bukan 

benda konkrit bukan fakta dan tidak hanya persoalan benar adalah yang menuntut 

pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki, disenangi 

maupun tidak disenangi.3

1Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 58.
2Said Agil Husin Al Munawar, Aktualisasi Nilai-Nilai Al-Qur’an Dalam Sistem 

Pendidikan Islam (Jakarta: PT Ciputat Press, 2005), h. 3.
3Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000),  

h. 61.
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Kemudian Priyati E. Suliasih dan Ridwan Efendi juga mengemukakan 

bahwa “Nilai adalah suatu yang berharga, bermutu, menunjukan kualitas dan 

berguna bagi manusia, suatu itu bernilai berarti sesuatu itu barharga atau berguna 

bagi kehidupan manusia.4

Dari berbagai pengertian di atas penulis dapat simpulkan bahwa, nilai 

adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan 

manusia sekaligus inti kehidupan dan diyakini sebagai standar tingkah laku, yang 

merupakan rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan, tanpa nilai manusia 

tidak akan memiliki arti dalam kehidupannya karena sebagai dasar dari aktifitas 

hidup manusia memiliki nilai baik yang melekat pada pribadi maupun 

masyarakatnya.

2. Pengertian Pendidikan Islam 

Manusia diciptakan oleh Allah SWT yang berbeda dengan mahluk hidup 

lainnya, dalam diri manusia terdapat akal, akal manusia diarahkan untuk 

memperoleh tingkat kecerdasan semaksimal mungkin, mengisinya dengan 

bermacam ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehingga manusia yang pada awal 

kelahirannya tidak mengetahui apa-apa menjadi mengetahui. Manusia yang 

beriman dan juga berilmu akan berbeda derajatnya dengan orang hanya memilih 

beriman atau berilmu saja.  

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Mujadillah ayat 11 sebagai 

berikut:

4Priyati E.Suliasih Dan Ridwan Efendi, Sekolah Elektronik PKN Kelas III SMA, (Pusat 
Perbukuan Depertamen Pendidikan Nasional, 2008), h. 28.
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 قِيلَ وَإِذَا لَكُمۡۖ ٱللَّهُ يَفۡسَحِ فَٱفۡسَحُواْ ٱلۡمَجَٰلِسِ فِي تَفَسَّحُواْ لَكُمۡ قِيلَ إِذَا ءَامَنُوٓاْ ٱلَّذِينَ يَٰٓأَيُّهَا

 بِمَا وَٱللَّهُ دَرَجَٰتٖۚ ٱلۡعِلۡمَ أُوتُواْ وَٱلَّذِينَ مِنكُمۡ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ ٱللَّهُ يَرۡفَعِ فَٱنشُزُواْ ٱنشُزُواْ

  خَبِيرٞ تَعۡمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

(QS. Al-Mujadilah: Ayat 11).5

Menurut Nurseha Ghazali mengemukakan bahwa “pendidikan agama 
Islam adalah usaha sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik 
untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertaqwa dan 
berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber-
sumber utamanya yakni kitab suci Al-Qur’an dan Al-Hadits melalui 
kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman”.6

Lebih lanjut Nurseha Ghazali menjelaskan “bahwa dengan pendidikan 

agama Islam nantinya mereka akan menjadi manusia yang paripurna, memiliki 

kecerdasan spiritual di samping kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan 

kecerdasan sosial yang pada akhirnya berguna bagi dirinya dan bagi bangsanya”.7

Sedangkan menurut Muhaimin dalam bukunya Paradigma Pendidikan 

Islam.8 Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa 

5Departemen Agama dan terjemahan..
6Nurseha Ghazali. Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, Perpustakaan Nasional 

(Katalog Dalam Terbitan) Nasional, Cet. I (Kendari, Istana Profesional, 2005), h. 92.
7Nurseha Ghazali. Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam...,h. 93.
8Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 75-
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dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan dengan memperhatikan tuntutan 

untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama 

dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, pendidikan 

agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar 

memahami ajaran Islam secara menyeluruh sesuai yang terkandung dalam kitab 

suci Al-Qur’an dan Al-Hadits. Lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat 

mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup, dengan 

memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan 

kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat.

a. Dasar Nilai Pendidikan Islam

Kata dasar dalam bahasa; (Arab; asas, Inggris; foundation; perancis, 

latin; fundamentum) secara etimologi berarti; asas, fundamen, pokok atau 

pangkal segala sesuatu pendapat, jajaran, aturan.9

Secara terminologi dasar mengandung arti sebagai sumber adanya 

sesuatu dan proporsi paling umum dan makna yang paling luas yang 

dijadikan sumber ilmu pengetahuan, ajaran, atau hukum.

Sumber nilai menjadi acuan hidup manusia amat banyak macamnya, 

semua jenis nilai memiliki sumber yang menjadi pengikat semua nilai. 

Sumber nilai-nilai pendidikan Islam yang menjadi acuan bagi hidup manusia 

adalah sumber nilai Islam. Sumber nilai Islam yang dimaksud berasal dari 

76.
9Hasniyati Gani Ali, Ilmu Pendidikan Islam, Cet Ke-I (Jakarta: Quantum Teaching, 

2008), h. 23.
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nilai yang menjadi falsafah hidup yang dianut oleh pelaku pendidikan Islam, 

sumber nilai agama yang pokok adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah.

1) Al-Qur’an 

Secara lughawi (bahasa) Al-Qur’an akar dari kata qara’a yang berarti 

bacaan sesuatu yang dibaca. Membaca yang dimaksud adalah membaca 

huruf-huruf dan kata-kata antara satu dengan yang lainnya yang sudah 

disempurnakan. Sedangkan secara istilah Al-Qur’an didefenisikan oleh dua 

kelompok besar yaitu ahli kalam (mutakalim) dan ahli fikih (fuqaha).10Al-

Qur’an merupakan kalam Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam bentuk mushaf 

berdasarkan penukilan secara mutawatir dan dianggap ibadah bagi yang 

membacanya.

Kedudukan Al-Qur’an dalam nilai-nilai pendidikan Islam adalah 

sebagai sumber etika dan nilai-nilai yang paling shahih  dan kuat, karena 

ajaran Al-Qur’an adalah bersifat mutlak dan universal. Baik yang isinya 

menganjurkan atau perintah dan juga berisi nilai-nilai yang mengandung 

larangan. Al-Qur’an merupakan sumber nilai yang pertama dan utama, yang 

eksistensinya tidak mengalami perubahan, walaupun interpretasinya 

mrngalami perubahan, sesuai dengan konteks zaman, keadaan dan tempat. 

2) As-Sunnah 

As-sunnah adalah segala sesuatu yang di nukilkan kepada Nabi 

Muhamad Saw berupa perkataan, perbuatan, taqrirnya, atau selain dari itu. 

10Deden Makbuloh, Pendidikan Agama Islam Arah Baru Pengembangan Ilmu dan 
Kepribadian di Perguruan Tinggi , (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2011), h. 155.
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Yang termasuk selain itu adalah sifat-sifat, keadaan, dan cita-cita Nabi 

Muhamad Saw yang belum tercapai. Misalnya, sifat baik beliau, silsilah 

(nasab), nama-nama dan tahun kelahirannya yang di tetapkan oleh para ahli 

sejarah, dan cita-cita beliau.11

b. Tujuan Pendidikan Islam 

Menurut M. Athiyah Al-Abrasyi sebagaimana dikutip oleh Zuhairini, 

menerangkan bahwa tujuan pendidikan Agama Islam secara umum adalah: 

1) Untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia.
2) Persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.
3) Persiapan untuk mencari rejeki dan pemeliharaan segi kemanfaatan.
4) Menumbuhkan semangat ilmiah pada pelajar dan memuaskan keinginan 

tahu untuk mengetahui dan memungkinkan ia mengkaji ilmu demi ilmu 
itu sendiri.

5) Menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknis, supaya dapat 
menguasai profesi tertentu, dan keterampilan tertentu agar ia dapat 
mencari rezeki dalam hidup di samping memelihara segi kerohanian.12

c. Fungsi dan Macam-Macam Nilai Pendidikan Islam

Fungsi pendidikan Islam meliputi tiga hal sebagai berikut:

1) Menumbuh kembangkan peserta didik ke tingkat yang normatif yang 
lebih baik, dengan kata lain, fungsi pendidikan Islam merupakan 
kristalisasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan dasar 
pendidikan Islam tersebut.

2) Melestarikan ajaran Islam dalam berbagai aspek, dalam hal ini berarti 
ajaran Islam itu dijadikan tetap tidak berubah dibiarkan murni seperti 
keadaan semula, sekaligus dijaga, dipertahankan kelangsungan 
eksistensinya hingga waktu yang tak terbatas. Hal ini khususnya 
menyangkut tekstual al-Qur’an dan Hadits. Adapun mengenai 
entepretasi dan pemahaman harus senantiasa dinamis disesuaikan sesuai 
dengan tuntunan zaman dan kondisi masyarakat.

3) Melestarikan kebudayaan dan peradaban Islam, dalam arti buah budi 
dan kemajuan yang dicapai umat Islam secara keseluruhannya 
mencangkup pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat serta 
prestasi mereka capai.13

11Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Amzah, 2011),  h. 33.
12Zuhairini, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Solo: Ramandhani, 2000), h. 17.
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Dengan demikian fungsi pendidikan Islam dapat mengembangkan dan 

mengarahkan manusia agar mampu mengembangkan amanah dari Allah, yakni 

menjalankan tugas-tugas hidupnya di muka bumi ini, baik sebagai hamba Allah 

yang harus tunduk dan taat terhadap segala aturan maupun sebagai khalifah Allah 

di bumi ini, yang menyangkut tugas khalifahan tehadap diri sendiri, rumah tangga, 

masyarakat serta alam sekitarnya.14

Sedangkan dalam pendidikan Islam terdapat bermacam-macam nilai yang 

mendukung dalam pelaksanaan pendidikan. Nilai tersebut menjadi dasar 

pengembangan jiwa agar bisa memberi output bagi pendidikan yang sesuai 

dengan harapan masyarakat luas. Pokok-pokok nilai pendidikan Islam yang 

utama yang harus ditanamkan pada anak yaitu nilai pendidikan 

I’tiqodiyah(keimanan), nilai pendidikan Amaliyah(ibadah) dan nilai pendidikan 

Khuluqiyah(akhlak).

1) Nilai I’tiqodiyah/Keimanan

Nilai I’tiqodiyah ini biasa di sebut dengan aqidah. Nilai I’tiqodiyah 

yaitu nilai yang berkaitan dengan pendidikan keimanan seperti percaya 

kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari Akhir, dan takdir yang bertujuan 

untuk menata kepercayaan individu.15

Iman secara umum dapat dipahami sebagai suatu keyakinan yang 

dibenarkan di dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan 

13Hasniyati Gani Ali, Ilmu Pendidikan Islam...,h. 35.
14Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam..., h. 24.
15Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 19. 
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amal perbuatan yang didasari niat yang tulus dan ikhlas dan selalu mengikuti 

petunjuk Allah SWT serta sunah nabi Muhammad SAW.16

Keyakinan tauhid adalah pangkal dari agama Islam itu sendiri, yaitu 

keyakinan tentang wujud Allah, tak ada yang menyamai-Nya, baik sifat 

maupun perbuatan. Pernyataan tauhid paling singkat adalah bacaan tahlil. 

Dalam penjabarannya akidah merujuk pada ajaran yang tercantum dalam 

rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, 

iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, Iman kepada 

hari akhir, Iman kepada takdir.

2) Nilai Amaliyah/Ibadah

Ibadah merupakan elemen penting dalam agama, ibadah adalah suatu 

wujud perbuatan yang dilandasi rasa pengabdian kepada Allah SWT.17 

Ibadah secara bahasa (etimologi) berarti merendahkan diri serta tunduk. 

Sedangkan menurut syara’ (terminologi), ibadah mempunyai banyak definisi, 

tetapi makna dan maksudnya satu. Yaitu:18

(a) Ibadah adalah taat kepada Allah SWT. Dengan melaksanakan 
perintah-Nya melalui lisan para Rasul-Nya.

(b) Ibadah adalah merendahkan diri kepada AllahSWT. Yaitu 
tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah 
(kecintaan) yang paling tinggi.

(c) Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai 
dan diridhai Allah SWT. Baik berupa ucapan atau perbuatan, yang 
zhahir maupun yang bathin.19

16Rois Mahfud, Al-Islam Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 12-13.
17Aswil Rony, dkk, Alat Ibadah Muslim Koleksi Museum Adhityawarman, (Padang: 

Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sumatera Barat, 2000), h. 18.
18Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama‟ah, (Semarang: 

Pustaka Imam asy-Syafi‟i, 2004), h. 185.
19Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 158.
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3) Nilai Khuluqiyah/Akhlak

Nilai Khuluqiyah yaitu ajaran tentang hal yang baik dan hal yang 

buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Akhlak biasa 

di sebut dengan moral. Akhlak ini menyangkut moral dan etika yang 

bertujuan untuk membersihkan diri dari perilaku yang tercela dan menghiasi 

diri dengan perilaku  terpuji.20

Nilai Akhlak menurut Norma Tarazi dalam bukunya The Child in Islam: A 
Muslim Parent‟s Handbook, apabila anak dibesarkan dengan bimbingan 
akhlak yang mulia dari orang tua dan lingkungan yang kondusif maka ia akan 
memiliki banyak figur untuk diteladani dan membantu dalam pembentukan 
pribadi yang Islami pada diri anak.21

Apabila seseorang mempunyai etika perilaku dan perangai yang baik, 

maka dapat dikatakan bahwa dia mempunyai akhlak yang baik. Begitupun 

sebaliknya, jika seseorang mempunyai etika perilaku dan perangai yang 

buruk, maka dapat dikatakan bahwa dia mempunyai akhlak yang buruk. Nilai 

ini meliputi tolong menolong, kasih sayang, syukur, sopan santun, pemaaf, 

disiplin, menepati janji, jujur, tanggung jawab dan lain-lain. 

Dari ketiga nilai-nilai Pendidikan Islam yang terdiri dari nilai I’tiqodiyah, 

nilai Amaliyah dan nilai Khuluqiyah, tersebut menjadi sangat penting. Karena jika 

ketentuan ketiga aspek tersebut terealisasikan, maka seseorang akan menjadi lebih 

kuat keimanannya dan berakhlak mulia (insan al-kamil). Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam adalah sifat-sifat atau hal-hal 

20M.Arifin, Ilmu Pendidikan Islam Sekolah: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis 
Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 57.

21Norma Tarazi, The Child In Islam: A Muslim Parent‟S Handbook,Terj. Nawang Sri 
Wahyuningsih, Wahai Ibu Kenali Anakmu: Pegangan Orang Tua Mendidik Anak, (Bandung: 
Mitra Pustaka , 2003) h. 176.
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yang melekat pada pendidikan Islam yang digunakan sebagai dasar manusia untuk 

mencapai tujuan hidup manusia yaitu mengabdi kepada Allah SWT.

B. Hakekat Tradisi Mappatabe’

1. Pengertian Tradisi atau Kebudayaan

Kebudayaan didefenisikan pertama kali oleh EB. Taylor pada tahun 1871 

dimana dalam bukunya Primitive Culture dikutip oleh Jujun S Suriasumantri, 

bahwa menurutnya kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan yang mencakup 

pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat serta kemampuan dan 

kebiasaan lainya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.22

Menurut Sultan Takdir Ali Syahbana dalam bukunya Antropologi Baru 

yang dikutip oleh Abbas T. MA, bahwa kebudayaan adalah suatu keseluruhan 

yang kompleks terjadi dari unsur-unsur yang berbeda-beda seperti pengetahuan, 

kepercayaan, seni hukum, moral adat istiadat, dan segala kecakapan yang 

diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

a. Kebudayaan adalah warisan sosial atau tradisi.
b. Kebudayaan adalah cara/aturan dan jalan hidup manusia.
c. Kebudayaan adalah penyesuaian manusia terhadap alam sekitarnya dan 

cara-cara menyelesaikan persoalan.
d. Kebudayaan adalah hasil perbuatan atau kecerdasan manusia.
e. Kebudayaan adalah hasil pergaulan atau perkumpulan manusia.23

Beberapa pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa, manusia dan 

kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena manusia 

adalah pendukung keberadaan suatu kebudayaan. Sebagaimana pendapat yang 

dikemukakan oleh Selo Sumarjan dan Soelaiman Soemardi dalam bukunya 

22Jujun S Suriasumantri, Filsafat Ilmu (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), h. 261.
23Abbas T. MA, Metodologo Studi Islam, (Kendar: CV Shadra, 2008), h. 66.
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Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Abbas T. MA, mereka menjelaskan bahwa 

kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.24 Karya 

masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan (material culture) 

yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan 

serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat. Dengan demikiam, 

kebudayaan pada dasarnya adalah hasil karya, rasa, dan cita-cita manusia.

Setiap kebudayaan memiliki dasar masing-masing untuk mempertahankan 

kebudayaannya disuatu daerah, dan dasar dari kebudayaan adalah nilai. 

Kebudayaan diwujudkan dalam bentuk tata hidup yang merupakan kegiatan 

manusia yang mencerminkan nilai budaya yang di kandungnya. Sehingga tak 

sedikit pula kebudayaan masyarakat yang terdapat disuatu daerah, akan 

memengaruhi watak dan karakter pemilik budaya tersebut, baik dari segi dialek 

bahasa, tingkah laku, maupun etikanya kepada orang lain. Hal tersebut terjadi 

karena sebuah kebudayaan terdapat aturan atau norma yang juga sejalan dengan 

nilai-nilai pendidikan, dan tentunya akan lebih baik guna terbentuknya generasi 

bangsa yang memiliki akhlak yang baik disertai cinta akan budayanya.

2. Kebudayaan Bugis (Pangngaderreng/Ade’)

Sistem kebudayaan Bugis yang mengajarkan cara hidup adalah 

“pangngaderreng”, pangngaderreng, yaitu Ade’ (adat), Rapang (undang-undang), 

Wari (aturan perbedaan pangkat kebangsaan), Bicara (ucapan, bicara), dan Syara 

(hukum syariat Islam).25Pangaderreng adalah sistem norma dan aturan-aturan 

24Abbas T. MA, Metodologo Studi Islam..., h. 66.
25Peribadi, dkk, Pendidikan Karakter dalam Bingkai Multikultural,(Jawa Timur: CV 

Kanaka Media, 2018), h. 116.
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adat. Dalam keseharian suku Bugis, pangaderreng sudah menjadi kebiasaan 

dalam berinteraksi dengan orang lain yang harus dijunjung tinggi.26 Berikut 

beberapa kebiasaan orang Bugis dalam pangngaderreng :

a. Aturan-Aturan dalam Pangngaderreng

Bagi masyarakat Bugis, di dalam pangngaderreng terdapat unsur 

kepercayaan yang hakiki dan harus ditaati. Karena dengan pangngaderreng 

itulah, pola tingkah laku akan terbimbing sehingga dapat bersikap jujur, 

bijaksana, serta bersikap baik kepada orang banyak. Berikut ini terdapat 

beberapa kearifan lokal adat atau ade’ masyarakat Bugis yang menjadi ciri 

khas kesopanan orang Bugis dan masih dipertahankan hingga saat ini: 

1) Pemmali

Salah satu aspek kearifan lokal yang dimiliki suku Bugis yang disebut 

“pemmali”. Pemmali dapat dimaknai sebagai salah satu aspek budaya yang 

merupakan hasil kreatifitas masyarakat dalam membangun tatanan sosial 

yang diadopsi dari nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun dari 

satu generasi ke generasi berikutnya. Pemmali dapat pula dimaknai sebagai 

bentuk kehati-hatian masyarakat dengan belajar dari masa lalu sehingga 

kejadian masa lalu tidak terulang di masa yang akan datang. Tujuan pemmali 

lebih kepada penanaman budi pekerti atau akhlakul karimah dalam perspektif 

budaya27. Berikut beberapa budaya pemmali yang sesuai dengan Hadits dan 

26Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2010), 
h. 277.

27Muh. Rusli dan Rakhmawati, “Kontribusi  Pemmali  Tanah Bugis bagi Pembentukan 
Akhlak” Blog Muh. Rusli, https://www.researchgate.net/publication/283805081-kontribusi-
pemmali-tanah-bugis-bagi-pembentukan-akhlak. (diakses 15 Februari 2019) h. 23-26. 

https://www.researchgate.net/publication/283805081-kontribusi-pemmali-tanah-bugis-bagi-pembentukan-akhlak.%20(diakses%2015
https://www.researchgate.net/publication/283805081-kontribusi-pemmali-tanah-bugis-bagi-pembentukan-akhlak.%20(diakses%2015
https://www.researchgate.net/publication/283805081-kontribusi-pemmali-tanah-bugis-bagi-pembentukan-akhlak.%20(diakses%2015
https://www.researchgate.net/publication/283805081-kontribusi-pemmali-tanah-bugis-bagi-pembentukan-akhlak.%20(diakses%2015
https://www.researchgate.net/publication/283805081-kontribusi-pemmali-tanah-bugis-bagi-pembentukan-akhlak.%20(diakses%2015
https://www.researchgate.net/publication/283805081-kontribusi-pemmali-tanah-bugis-bagi-pembentukan-akhlak.%20(diakses%2015
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terdapat nilai pendidikan sehingga masih dipertahankan oleh masyarakat 

Bugis :

 Sesuai dengan Hadits. 
Larangan Keluar saat Magrib: orang tua terdahulu selalu 
memperingatkan dengan melarang anaknya untuk keluar rumah pada saat 
matahari terbenam atau telah masuk waktu magrib. Alasannya bahwa 
terdapat banyak jin berkeliaran diwaktu ini. Larangan tersebut sesuai 
dengan sabda nabi Muhammad SAW :
Artinya: “Jika kalian memasuki waktu sore maka tahanlah anak-anak 

kalian karena setan sedang berkeliaran pada saat itu. Jika sudah 
lewat sesaat dari awal malam, bolehlah kalian lepaskan anak-
anak kalian. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah 
karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup “ (HR. Al-
Bukhari no. 3304 dan Muslim no. 2012)

 Pesan-Pesan Pendidikan 
Tidak boleh tidur pagi: Pemmali yang memiliki pesan mendidik di 
dalamnya yaitu,  tidak boleh tidur pagi, alasannya sebab rezeki akan jauh 
(pemmali matinro ele’ nasaba’ mabelai dalle’mu). Sangat erat 
hubungannya dengan tidur pagi. Tidur pagi merupakan pola hidup tidak 
sehat dan merupakan identitas yang melekat pada orang malas..

 Tidak boleh menjahit malam (pemmali majjai wenni). Pesan mendidik  
terdapat pada kalimat yang mengandung makna kehati-hatian agar tidak 
tertusuk jarum karena kondisi ruangan yang gelap.

2) Tabe’

Tabe’ mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan akhlak sesama, 

seperti mengucapkan “permisi” sambil berbungkuk setengah badan bila lewat 

di depan sekumpulan orang-orang tua yang sedang bercerita. Tabe’ bermakna 

ramah, menghargai orang yang lebih tua dan menyayangi yang muda. Wujud 

dari tabe’ adalah timbulnya sikap sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi. 

Budaya tabe menunjukkan bahwa yang ditabe’ki dan mentabe’ adalah sama-

sama tau yang harus dipakalebbi.28 Sehingga sikap tersebut dapat terlihat 

28Elvira Ningsi Kiding, “Filsafat Sopan Santun Orang Bugis” Blog Vhy Chocolate Nurse, 
http://vhychocolatenurse.blogspot.com/2012/06/filsafat-sopan-santun-orang -bugis.html?m=1. 
(diakses 15 Februari 2019). 
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ketika dalam penerapannya ditandai dengan gerakan-gerakan merendah 

dihadapan sesama, seperti menunduk, menurunkan tangan, tidak 

membusungkan dada serta bertutur kata yang baik ketika berkomunikasi. 

Karena letak menghargai dalam budaya ini terdapat pada gerakan yang sesuai 

dengan makna kata tabe’ itu sendiri.  

3) Siri’

Inti budaya orang Bugis adalah siri’. Secara leksikal siri’ berarti malu 

atau rasa malu. Sedangkan menurut makna kulturalnya  adalah sisitem nilai 

kultural kepribadian yang merupakan pranata pertahanan harga diri dan 

martabat seseorang sebagai individu dan sebagai peserta dalam suatu 

kelompok masyarakat. Laica Marzuki, dalam penelitiannya menemukan 

bahwa orang Bugis menyamakan siri’ sebagai manusia itu sendiri; siri’mi 

nariaseng tau, artinya hanya karena adanya malu maka kita dinamakan 

manusia. Siri’ dalam pandangan orang Bugis pada umumnya dianggap 

sebagai kewajiban adat yang harus dipertahankan serta mempunyai sanksi 

sosial sesuai dengan norma adat yang berlaku jika nilai siri’ dilanggar.29

3. KonsepTradisi Mappatabe’

Di Sulawesi Selatan terdapat beberapa suku yakni Bugis, Makassar, 
Toraja, dan Mandar. Keempat suku tersebut tentunya memiliki budaya 
masing-masing tergantung dari turunan tradisi yang diberikan oleh nenek 
moyangnya. Salah satu tradisi yang kini mulai punah yakni tradisi 
mappatabe’. Kata tabe’ itu sendiri merupakan istilah yang bermakna sopan 
yang biasa juga digunakan dalam berkomunikasi terhadap orang yang 
lebih tua maupun sebaliknya. Jadi budaya tabe’ sebenarnya memberikan 

29Ahmad Sultra Rustan, Pola Komunikasi Orang Bugis, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2018), h. 64.
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efek terhadap pembentukan karakter anak dan sangat tepat untuk 
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena budaya tersebut lebih 
kepada mengajarkan bagaimana anak berperilaku atau bertata krama yang 
baik terhadap orang lain dan berakhlak dengan sesama.30

Mappatabe’ berasal dari kata dasar tabe’ yang memiliki prefiks atau 

awalan “mappa”yang membentuk kata kerja dan kata “tabe’” adalah kata yang 

berarti izin/permisi, jadi mappatabe’ adalah minta izin untuk melewati arah orang 

lain, sembari mengucapkan kata tabe’puang. Kata tabe’ tersebut diikuti gerakan 

tangan kanan turun kebawah mengarah ketanah dengan menatap penuh ramah dan 

senyum kepada orang yang hendak kita lewati setelah itu mulai berjalan sambil 

sedikit menundukkan badan dan meluruskan tangan disamping lutut. Makna dari 

perilaku orang Bugis seperti demikian adalah bahwa kata tabe’ simbol dari upaya 

menghargai dan menghormati siapapun orang dihadapan kita, kita tidak boleh 

berbuat sekehendak hati. Selain itu, budaya tabe’ adalah satunya kata dan 

perbuatan (taro ada taro gau), bahwa orang Bugis dalam kehidupan sehari-hari 

harus berbuat sesuai dengan perkataan. Antara kata tabe’ dan gerakan tubuh 

(tangan kanan) harus seiring dan sejalan. sehingga suatu pemaknaan yang dalam 

orang Bugis jauh lebih dalam lagi. Adat mappatabe’/tabe’ ini juga mengandung 

suatu nilai-nilai luhur yang diharapkan dapat menghasilkan insan-insan yang 

berbudaya dan berakhlak baik.31

Nilai luhur tersebut dikenal dengan istilah lima prinsip orang Bugis yakni, 

sipakatau, sipakalebbi, sipakainge’, siammasei, dan siassijingeng,yaitu:

30Anggun Pratiwi, “Fenomena Kemerosotan Tradisi Mappatabe’ pada-Generasi-
Millenial”,BlogAnggunPratiwi.Https://secangkirliterasikpi.wordpress.com/2017/12/29/fenomena-
kemerosotan-tradisi-mappatabe-pada-generasi-millenial.html. (diakses 2 Desember 2018).

31Asmiati Putri, “Budaya Sulawesi Selatan”,Blog Asmiati Putri, 
Http://Asmiatiputri.Blogspot.Com/2016/10/Budaya-Sulawesi-Selatan.Html. (diakses 7 November 
2018).

http://asmiatiputri.blogspot.com/2016/10/budaya-sulawesi-selatan.html
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a. Sipakatau yang berarti (saling memanusiakan) bahwa mengharuskan 
seseorang untuk saling memperlakukan sebagai manusia. 

b. Sipakalebbi (menghormati dan menghargai) yakni biasanya 
menggunakan kata sapaan “puang”, anri/ndi”, “daeng” untuk 
menghargai seseorang. 

c. Sipakainge’ (saling mengingatkan atau menasehati) yakni suatu 
hubungan interaksi di mana sifat pesan yang disampaikan mengandung 
peringatan positif dan mengandung kebaikan atau nasehat

d. Siammasei (saling menyayangi) yakni prinsip orang Bugis untuk saling 
menyayangi. 

e. Siassijingeng (mempererat persaudaraan) prinsip ini dilakukan agar 
terjauh dari gangguan yang akan merusak hubungan kekeluargaan.32

Sikap tabe’ dimaksudkan sebagai penghormatan kepada orang lain yang 
mungkin saja akan terganggu akibat perbuatan kita meskipun kita tidak 
bermaksud demikian. Mereka yang mengerti tentang nilai luhur dalam 
budaya tabe’ ini biasanya juga akan langsung merespon dengan 
memberikan ruang seperti menarik kaki yang bisa saja akan menghalangi 
atau bahkan terinjak orang yang lewat, membalas senyuman, memberikan 
anggukan hingga memberikan jawaban “ye, de’ megaga” (Bahasa Bugis) 
atau “ye, allalo maki, tenaja nangngapa” (Bahasa Makassar) dapat 
diartikan sebagai “iya tidak apa-apa” atau “silahkan lewat”.33

Budaya tabe’ sangat dijunjung tinggi oleh orang Bugis, apalagi orang tua 

yang paham akan adab kesopanan masyarakat Bugis. Biasanya orang tua 

terdahulu tidak segan menegur anaknya di depan umum, ketika hendak melintas 

tapi sebelumnya tidak mengucapkan kata tabe’, dengan spontan berkata 

“mappatabe’ ki nak”. Apabila hal tersebut terjadi pada anak-anak zaman sekarang 

maka akan mencerminkan bahwa orang tuanya tidak lagi mengajarkan nilai-nilai 

akhlak yang sudah turun-temurun diterapkan oleh masyarakat Bugis.

4. Dasar Berperilaku Orang Bugis dengan Mappatabe’

Fakta saat ini bahwa penerapan budaya tabe’ atau mappatabe’ mulai 

berkurang dan cenderung diabaikan oleh masyarakat Bugis. Mungkin diakibatkan 

32Ahmad Sultra Rustan, Pola Komunikasi Orang Bugis..., h. 202-212.
33Mursyid 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. 30.

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3527/
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karena zaman yang telah bergeser kearah modern, sehingga mereka perlahan-

lahan melupakan asal kelahiran mereka sebagai makhluk sosial dan berbudaya, 

khususnya pada anak-anak hingga remaja saat ini. Rupanya tradisi indah para 

leluhur ini, perlahan akan terkikis oleh pengaruh budaya luar orang Barat, yang 

mengubah nilai adat kesopanan menjadi watak yang merusak generasi bangsa. Hal 

ini jika semakin dilupakan maka akan berakibat kepada budaya atau tradisi tabe’ 

yang akan mati ditelan zaman, sehingga dampaknya pun akan menimpa anak cucu 

kita kelak. 

Sedangkan budaya ini sungguh kaya akan aturan-aturan dalam berperilaku 

dan tentunya sangat sejalan dengan ajaran Islam, yakni didalamya mengandung 

makna positif, seperti sopan santun dan menghargai sesama. Sehingga penerapan  

budaya tabe’ sebagai adab moral masyarakat Bugis sangat penting untuk 

dilakukan, sebagaimana makna mappatabe’ atau tabe’ telah dijelaskan 

sebelumnya. Mengapa tradisi ini harus dilestarikan, karena modal sebagai 

manusia yang hakiki adalah memiliki tata krama yang baik serta etika yang 

dijunjung tinggi. Agar kerukunan antar sesama akan lebih terjaga dan saling 

menghormati serta saling menghargai. Tradisi ini harus terus ditananamkan pada 

diri anak, terkhususnya anak-anak dan remaja kini yang sudah tersugesti dengan 

dunia luar dan teknologi canggih, yaitu dengan cara tradisi tabe’ ini harus tetap 

ditanamkan pada diri anak sejak dini, sebagai strategi orang tua dalam mendidik 

anak mereka.

a. Budaya Tabe’ sebagai Strategi Mendidik Anak
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Kata tabe’ yang bermakna menghargai dan menghormati sesama, serta 

mengandung dasar akhlak dan sopan santun, sehingga tentunya budaya ini 

sangat baik jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yakni budaya ini 

hendaknya dijadikan sebagai strategi mendidik anak atau pola asuh dalam 

sebuah keluarga.

Pola berarti corak, model, atau cara kerja, sedangkan asuh berarti 

menjaga, mendidik, membimbing dan memimpin. Jadi pola asuhan dalam 

budaya tabe’ adalah pengasuhan dengan menampilkan orang tua sebagai 

model yang menghargai, menghormati, dan mengingatkakan, memimpin 

sesuai dengan budaya tabe’ yaitu sopan mendidik anak, sehingga mencetak 

anak yang berkarakter sopan pula. Sebenarnya, budaya tabe’ berperan besar 

dalam pembentukan karakter anak dalam perkembangan sifat santun dan 

hormat.34Sehingga manerapkan sikap tabe’ ini dalam menghargai dan 

menghormati orang-orang disekitar kita, demi terciptanya pemuda bangsa 

yang cerdas terdidik, bermoral, serta generasi berbudaya.

Tabe’ menurut masyarakat Bugis adalah budaya yang sudah turun-

temurun dan salah satu ciri khas dari masyarakat Bugis, yang mengajarkan 

untuk berbuat baik sesuai norma terhadap sesama, kemudian bertata krama 

melalui ucapan maupun gerak tubuh. Oleh karenanya, melaluipola asuhan 

keluarga sangat mempengaruhi budaya tabe’akan tetap membudaya pada 

masyarakat Bugis. Didikan keluarga akan mencetak generasi yang beradab, 

sopan, dan saling menghargai.

34Rahim, R, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), 
h. 155.



29

b. Tradisi Mappatabe’ dalam Pelaksanaannya

Sikap tabe’ akan membentuk atau menjadikan seseorang untuk tidak 

bersikap sombong dan angkuh di depan orang lain, serta tidak usil 

mengganggu orang lain. Tabe’ berlaku sebagai etika dalam tradisi atau sama 

halnya seperti pelajaran dalam hidup yang didasarkan pada akal sehat dan 

rasa hormat terhadap sesama. Menurut Mattulada H. Ayang dikutip oleh 

Mursyid A.J, penerapan budaya tabe’ dengan implementasi makna 

konseptual yaitu, tidak menyeret sandal atau menghentakkan kaki, tetapi 

dengan mengucapkan salam atau menyapa dengan sopan, juga bahwa sikap 

tabe’ adalah permohonan untuk melintas.35

Sedangkan menurut Nurdin M, bahwa dalam pelaksanaan budaya tabe’ 
ini cukup meluas, tidak hanya lewat di depannya orang disebut tabe’, 
akan tetapi dalam penerapannya, contoh ketika saya memberi salam, 
senyum, meminta maaf, dan menegur sapa, semua itu termasuk 
mappatabe’. Walaupun kita tidak mengatakan tabe’, tapi menghargai 
orang lain menurut saya sudah bermakna mappatabe’. 36Sehingga 
menurut beliau, pelaksanaan budaya mappatabe’ ini lebih meluas yang 
bermakna sama yakni menghargai serta menghormati orang lain 
disekitar kita. 

Seperti yang dikatakan oleh tokoh adat Nurdin M di atas, bahwa 

implementasi tradisi mappatabe’ tidak hanya ketika ingin melintas di hadapan 

orang, akan tetapi segala bentuk perilaku orang Bugis yang tujuannya untuk 

menghargai orang lain dapat disebut mappatabe’. Berikut beberapa gambaran 

pelaksanaan tradisi mappatabe’ yang biasa diterapkan oleh masyarakat Bugis 

di Desa Waturapa sebagai berikut :

35Mursyid A. J, Tradisi Mappatabe’..., h. 32.
36Nurdin M, Wawancara, Waturapa, 17 Maret 2019.
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1) Millau Tulung/Meminta tolong 

Meminta tolong seringkali terdengar ditelinga kita, ketika seseorang 

memiliki masalah tentunya sangat membutuhkan orang lain untuk 

membantunya dan menyelesaikan masalah tersebut. Nah kebiasan orang 

Bugis yang membudayakan saling membantu dan tolong menolong antar 

sesama, sehingga sebelum meminta tolong atau meminta bantuan, terlebih 

dahulu mengucapkan kata tabe’. 

2) Mappammula Ada/Memulai Pembicaraan

Ketika sedang bermusyawarah lalu ingin memulai pembicaraan 

(mappammula ada) orang Bugis yang benar-benar paham dengan tradisi 

mappatabe’ tidak akan langsung mengatakan inti persoalan ketika hendak 

berbicara. Tetapi sebelumnya harus mengatakan tabe’ yang bermakna millau 

paramisi (minta izin) tujuannya agar orang lain tidak tersinggung dan merasa 

nyaman ketika berbicara dengan kita.

3) Mapakaraja/Memposisikan Orang Lebih Tinggi

Mapakaraja adalah memposisikan orang lebih tinggi, maksudnya 

adalah menghargai atau tidak menganggap remeh seseorang dalam 

keberadaannya. Biasanya ungkapan ini ditujukan kepada orang yang memiliki 

kedudukan tinggi di masyarakat, seperti pemerintah Desa, tokoh adat, tokoh 

agama ataupun tujuannya kepada orang yang lebih tua. Mapakaraja dalam 

tradisi mappatabe’ sangatlah selaras, karena makna dari tabe’ itu sendiri 

adalah menghormati dan menghargai orang lain. 

4) Sipakaringerrangi/Saling Mengingatkan
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Saling mengingatkan atau dalam bahasa Bugis disebut 

sipakaringerrangi. Dapat pula disebut saling menyapa antar kerabat, dengan 

misalnya menanyakan kabar, memberi salam, dan walaupun hanya sekedar 

tersenyum saja dapat dikatakan mappatabe’ yakni tujuan menghargai orang 

lain. 

Budaya tabe’ merupakan budaya yang sangat penting untuk diajarkan 

kepada anak-anak serta dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Bersikap tabe’ akan mencegah terjadinya pertengkaran atau pertikaian antar 

sesama dalam hubungannya sebagai makhluk sosial, karena budaya ini 

mengajarkan kita untuk saling menghargai dan menghormati serta saling 

menyayangi. Seperti mengucapkan tabe’ (permisi) bila lewat di hadapan 

sekumpulan orang-orang tua yang sedang bercerita, kemudian mengucapkan kata 

iye’ ketika menjawab pertanyaan sebelum mengutarakan alasan. Inilah di 

antaranya ajaran–ajaran suku Bugis sesungguhnya yang termuat dalam Lontara, 

yang harus dilestarikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari–hari masyarakat 

Bugis.

5. Nilai Akhlak dalam Tradisi Mappatabe’ 

Tabe’ yang artinya meminta permisi kepada orang lain, atau yang dikenal 

dengan tradisi kesopanan dalam masyarakat Bugis. Dalam pandangan Islam 

kesopanan adalah salah satu perbuatan yang mulia dimata Allah dan manusia 

dalam berinteraksi pada lingkungan, seperti etika berjalan, berbicara, bergaul, 

serta etika meminta izin. Ayat yang berkaitan dengan akhlak ialah:
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a. Adab berjalan

Berjalan seringkali dianggap remeh oleh sebagian orang, sehingga 

berjalan seenak maunya berjalan tanpa mengikuti adab ketika berjalan 

dimuka umum. Tetapi budaya tabe’ dari orang Bugis ini yang sarat akan etika 

berjalan yang selayaknya dijadikan contoh oleh masyarakat lain khususnya 

masyarakat Indonesia. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa ketika 

berjalan kita mengucapkan kata tabe’ (permisi), kemudian setelah itu kita 

tidak membusungkan dada, tidak menyeret kaki di depan orang serta menatap 

ramah kepada orang yang hendak kita lewati. Jadi budaya ini sangat 

menerapkan adab meminta izin, adab berjalan serta tidak sombong. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Israa ayat 37 

sebagai berikut: 

 ٣٧ طُوالٗ للۡجِبَاٱ تَبۡلُغَ َلَنو ضرألَۡٱ قتَخۡرِ لَن ِنَّكَإ مَرَحًاۖ ضرألَۡٱ فِي تَمۡشِ َالَو

Artinya: Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, 

Karena Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan 

sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.37

b. Adab Sopan Santun dalam Berbicara

Salah satu karunia Allah SWT yang diberikan kepada ummat manusia 

yang sangat tinggi nilainya adalah kemampuan berbicara. Berbicara sebagai 

alat komunikasi kepada orang lain. Tanpa bicara manusia akan sulit dalam 

menjalani kehidupan, oleh karenanya dalam berbicara terdapat adab-adab 

serta etika yang harus ditaati. Yakni volume suara yang tidak mengganggu 

37Departemen Agama dan terjemahan.
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orang lain, bahasa mudah dimengerti, tidak berbicara kotor dan kasar. Adab 

sopan santun dalam berbicara ini relevan dengan budaya tabe’ masyarakat 

Bugis yang sangat rendah hati dalam berbicara, sebagaimana menggunakan 

kata tabe’ (permisi) sebelum hendak meminta bantuan kepada orang lain.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 83 

sebagai berikut:

....    ......
Artinya: Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. (QS. Al-

Baqarah ayat 83).38

c. Adab Sopan Santun dalam Pergaulan

Pergaulan zaman sekarang sangat memprihatinkan, sehingga 

dibutuhkan nilai adab sopan santun dalam pergaulan, yang telah diatur 

dengan rapi dalam sumber utama ajaran Islam yakni Al-Qur’an dan As-

Sunnah. Adab sopan santun dalam pergaulan diantaranya, mengucapkan 

salam, meminta izin, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang 

muda, tidak saling membenci, serta mau mengajak dalam kebaikan. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat ayat 10, sebagai 
berikut:

 نتُرۡحَمُو لَعَلَّكُمۡ للَّهَٱ اتَّقُوٱو َخَوَيۡكُمۡۚأ بَيۡنَ افَأَصۡلِحُو ةِخۡوَإ نلۡمُؤۡمِنُوٱ ِنَّمَاإ

Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu 

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu (yang 

berselisih) itu dan takutlah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat (QS. 

Al-Hujurat: 10).39

38Departemen Agama dan terjemahan.
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C. Hakikat Masyarakat Bugis

Orang Bugis adalah salah satu etnis terbesar yang memiliki bahasa dan 

aksara tersendiri, serta menempati beberapa Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. 

Etnis terbesar di Sulawesi Selatan ini mendiami beberapa daerah seperti 

Kabupaten Bone, Wajo, Soppeng, Pinrang, Parepare, Barru, Luwu, Luwu Utara, 

dan Sidenreng Rappang (Sidrap). Kabupaten-kabupaten tersebut sering 

diidentikkan  sebagai wilayah etnik Bugis, karena budaya dan bahasa yang 

dipakai oleh mayoritas penduduknya adalah bahasa dan budaya Bugis. Selain itu, 

orang Bugis juga banyak ditemukan bermukim dan membaur di Kabupaten Sinjai, 

Bulukumba, Maros, Pangkep, Enrekang, dan Kota Makassar.40

1. SejarahOrang Bugis

Suku Bugis tergolong ke dalam suku-suku Melayu Deutero. Masuk ke 

Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia tepatnya 

Yunan. Kata “Bugis” berasal dari kata To Ugi, yang berarti orang Bugis. 

Penamaan “ugi” merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di 

Pammana, kabupaten Wajo saat ini, yaitu La Sattumpugi. 41 Orang Bugis 

terkenal dengan kebiasaan adat istiadatnya yang selalu diterapkan, tidak 

hanya di Sulawesi Selatan, akan tetapi budaya tersebut terus di lestarikan 

dimanapun mereka berada. Tradisi Bugis yang sering kita jumpa adalah 

pemmali’, mabbarasanji, mappatemme’, mappatabe’, dan lain sebagainya. 

39Departemen Agama dan terjemahan.
40Ahmad Sultra Rustan, Pola Komunikasi..., h. 131.
41Wikipedia, “suku Bugis”, https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Suku_Bugis,2018, (diakses 

29 November 2018)

https://id.m.wikipedia.org/Wiki/Suku_Bugis
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Budaya tersebut masih sangat dijaga dan diperhatikan keberlanjutannya 

hingga sekarang.

2. Penyebaran Orang Bugis

Kepiawaian suku Bugis dalam mengarungi samudra cukup dikenal luas, 

dan wilayah perantauan mereka pun hingga Malaysia, Filipina, Brunei, 

Thailand, Australia, Madagaskarn dan Afrika Selatan. Bahkan, di pinggiran 

kota Cape Town, Afrika Selatan terdapat sebuah suburb yang bernama 

Maccassar, sebagai tanda penduduk setempat mengingat tanah asal nenek 

moyang mereka. Penyebab merantau kelompok etnik ini adalah terjadinya 

konflik sesama kerajaan Bugis pada abad ke- 16, 17, 18 dan 19, menyebabkan 

tidak tenangnya daerah  Sulawesi Selatan. Hal ini menyebabkan banyaknya 

orang Bugis berimigrasi terutama di daerah pesisir. Selain itu budaya 

merantau juga didorong oleh keinginan.42

Penyebaran orang Bugis yang hampir menyeluruh diberbagai provinsi 

di Indonesia, termasuk provinsi Sulawesi Tenggara. Orang Bugis tersebar 

dibeberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara, mayarakat Bugis dikenal masih 

sangat memegang adat-istiadat yang ditinggalkan oleh para leluhur. Seperti 

kebiasaan mappatabe’ / tabe’ (permisi) yang seringkali kita jumpai digunakan 

oleh orang Bugis, maupun suku lain yang terbiasa dengan lingkungan 

masyarakat Bugis. 

Kebiasaan masyarakat Bugis yang sangat menjunjung tinggi etika dan 

adab kesopanan, menjadikan budaya lain yang berada di lingkungan 

42Zulfah Azizah, “Sejarah dan Adat Istiadat Suku Bugis Asal Sulawesi Selatan” Blog 
Zulfan Azizah. http://dunia-kesenian.blogspot.com/2014/12/sejarah-dan-adat-istiadat-suku-
bugis.html?m=1 (diakses 20 Desember 2018).

http://dunia-kesenian.blogspot.com/2014/12/sejarah-dan-adat-istiadat-suku-bugis.html?m=1
http://dunia-kesenian.blogspot.com/2014/12/sejarah-dan-adat-istiadat-suku-bugis.html?m=1
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masyarakat Bugis ini terakulturasi dengan kebiasaan orang Bugis. Seperti 

budaya sopan dalam berbicara dengan kata “iye”  jika berbicara dengan 

orang yang dihormati maka katanya ditambah menjadi “iye’ puang”. Peneliti 

melihat kebiasaan ini, tidak hanya masyarakat Bugis yang menggunakannya 

dalam kehidupan sehari-hari mereka, tetapi banyak suku lain yang 

terpengaruh hingga terbiasa dengan budaya Bugis yang tersebar di Sulawesi 

Tenggara.

D. Hasil Penelitian Relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini 

yang dapat dijadikan rujukan, sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Salma NIM: 30400113088 yang meneliti 

tentang “Budaya Appatabe’ di Kalangan Masyarakat Desa Panaikang 

Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa”. Tulisan ini merupakan 

penelitian skripsi pada jurusan Sosiologi Agama pada Fakultas Ushuluddin 

Filsafat dan PolitikUIN Alauddin Makassar tahun 2017, yang lebih 

menekankan kepada bagaimana pemahaman masyarakat terhadap budaya 

appatabe’ di Desa Panaikang.43Penelitian ini juga menekankan bagaimana 

penerapan budaya appatabe’ di kalangan masyarakat Desa Panaikang, ada 

yang masih menerapkan kepada anak-anaknya akan tetapi anak-anak 

cenderung tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, bukan saja 

kalangan anak-anak orang dewasapun terkadang tidak 

mengaplikasikannya, dikarenakan kurangnya kesadaran pada diri sendiri. 

43Salma, Budaya Appatabe’ di Kalangan Masyarakat Desa Panaikang (studi kasus di 
desa panaikang kecamatan Pattallassang kabupaten Gowa), (skripsi pada jurusan Sosiologi 
Agama Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar tahun 2017).
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Berbagi faktor yang dapat menghambat penerapan budaya appatabe’ 

seperti faktor lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, maupun 

lingkungan bermain, serta tekhnologi dan masyarakat yang modern.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mursyid A. Jamaluddin NIM:50700112128 

yang meneliti tentang “Tradisi Mappatabe’ dalam Masyarakat Bugis di 

Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai”, penelitian ini juga 

merupakan penelitian skripsi pada Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar pada tahun 2016, yang 

lebih menekankan pada  gambaran tradisi mappatabe’ serta bagaimana 

mereka memaknai tradisi ini pada masyarakat Bugis Kecamatan Pulau 

Sembilan Kaupaten Sinjai. Namun pada kenyataannya peneliti 

menemukan bahwasannya tradisi mappatabe’ di Kecamatan Pulau 

Sembilan adalah sebuah gambaran yang sangat menyedihkan untuk saat 

ini, dimana masyarakat Kecamatan Pulau Sembilan dahulunya masih 

sangat memengaang erat nilai-nilai mappatabe’, namun sekarang tak lagi.44 

Disebabkan oleh trend zaman sekarang yang canggih akan teknologi serta 

pengaruh lingkungan. Mappatabe’ juga bermakna saling menghargai, 

beretika, adab kesopanan, dan suatu perilaku yang sakral.

Tabel. 1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No Nama 
peneliti

Judul penelitian Perbedaan Persamaan

1.1 Salma, Budaya 1. Penelitian ini berfokus 1. Penelitian ini 

44Mursyid A. J, Tradisi Mappatabe’ dalam Masyarakat Bugis (studi kasus kecamatan 
Pulau Sembilan kabupaten Sinjai), (skripsi pada Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN Alauddin Makassar pada tahun 2016).
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2017 Appatabe’ di 
Kalangan 
Masyarakat Desa 
Panaikang Kec. 
Pattallassang 
Kab. Gowa”.

kepada kepada bagaimana 
pemahaman masyarakat 
terhadap budaya appatabe’ 
di Desa Panaikang.

2. Penelitian ini bertempat di 
wilayah Sulawesi Selatan, 
sehingga penerapan tabe’ 
selalu didukung oleh 
kekentalan bahasa Bugis. 
Sedangkan penelitian yang 
dilakukan oleh penulis 
berbeda dengan kedua 
penelitian ini (Salma dan 
Mursyid). Dikarenakan 
Desa Waturapa bertempat 
di Sulawesi Tenggara, yang 
merupakan daerah 
multikultural, sehingga 
kekentalan bahasa orang 
Bugis yang berada di Desa 
Waturapa sudah berkurang. 
Disebabkan oleh keragaman 
agama, suku, budaya, dan 
bahasa. 

menekankan 
bagaimana penerapan/ 
pelaksanaan budaya 
appatabe’ di kalangan 
masyarakat Desa 
Panaikang.

2. Jenis penelitian 
kualitatif.

2.1 Mursyid, 
2016

Tradisi Mappatabe’ 
dalam Masyarakat 
Bugis di Kec. Pulau 
Sembilan Kab.  
Sinjai”

1. Penelitian ini berfokus 
pada, bagaimana mereka 
memaknai tradisi ini pada 
masyarakat Bugis 
kecamatan Pulau Sembilan 
Kaupaten Sinjai.

2. Sama dengan Penelitian di 
atas, bahwa penelitian ini 
bertempat di wilayah 
Sulawesi Selatan, sehingga 
penerapan tabe’ selalu 
didukung oleh kekentalan 
bahasa Bugis.

1. Penelitian ini juga 
berfokus pada 
gambaran tradisi 
Mappatabe’.

2. Persamaan Pada 
penelitian kedua ini 
adalah ingin 
mengetahui 
pelaksanaan tradisi 
mappatabe’,bahwa 
implementasi tradisi 
mappatabe’ pada 
masyarakat Bugis di 
Sulawesi Selatan pada 
hakekatnya sama 
dengan penerapan 
masyarakat Bugis di 
Desa Waturapa, 
seperti ketika ingin 
melintas/millau 
paramisi, meminta 
tolong/millau tulung, 



39

memulai 
pembicaraan/mappam
mula ada, ataupun 
tujuannya untuk 
menghargai orang lain 
dalam setiap 
komunikasinya dapat 
disebut dengan 
implementasi tabe’. 

3. Jenis penelitian 
kualitatif

Berdasarkan kajian relevan di atas, penulis simpulkan bahwasanya, 

penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, 

dimana penulis berfokus pada tradisi mappatabe’ dalam nilai-nilai pendidikan 

Islam dan bagaimana pelaksanaan tradisi ini pada masyarakat Bugis. Dan sejauh 

pengetahuan penulis, penelitian yang dilakukan oleh penulis, belum pernah di 

teliti sebelumnya, sehingga merupakan hal yang baru untuk diteliti.
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