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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Relevan 

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait 

“Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Tradisi Pemmali Pada 

Masyarakat Bugis Desa Polewali Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan”. 

Telah diadakan pengamatan dan penelusuran lebih awal, dan sejauh penelusuran 

yang dilakukan penulis, maka penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Pertama, Hartati Sulo (2007) dalam skripsinya yang berjudul Makna 

Pemmali Dalam Masyarakat Petani Di Kabupaten Soppeng (Suatu Tinjauan 

Semantik). Ujung Pandang, mengemukakan bentuk-bentuk dan klasifikasi pemali 

petani serta analisis maknanya. Pemali menurut bentuk perkataan dan perbuatan.4 

Kedua, Hastianah (2003)  dalam buku Bunga Rampai  Hasil Penelitian 

Bahasa Dan Sastra Departemen Pendidikan Nasional Pusat Bahasa Balai Bahasa 

Ujung Pandang. Peneltiannya yang berjudul “Ungkapan Kasipalli (pemmali) 

Dalam Bahasa Makassar (suatu kajian semantik) mengemukakan didalam 

penelitian ini, makna ungkapan kasipalli (pemmali) atau larangan dapat membentuk 

beberapa makna yang lebih spesifik, ungkapan kasipalli (pemmali) atau larangan 

yang bersifat spesifik itu masing-masing (1) ruang lingkup pemakaian ungkapan 

kasipalli (pemmali), (2) beberapa bidang ungkapan kasipalli (pemmali) dalam

                                                           
4 Hartati Sulo (http://chandrasulist.blogspot.com/2013/01/kebudayaan-suku-Bugis.html.) 

Makna Pemmali Dalam Masyarakat Petani Di Kabupaten Soppeng (Suatu Tinjauan Semantik), 

Diakses 02/05/17 18:11 
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kehidupan masyarakat Makassar, dan (3) sikap masyarakat terhadap penggunaan 

ungkapan kasipalli (pemmali) dalam kehidupan masyarakat Makassar. Selain itu 

ungkapan kasipalli (pemmali)atau larangan yang dituturkan tidak luput dari 

pembahasan makna yang dimiliki oleh setiap ungkapan.5  

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap karya dan hasil-hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, dan menjadi bahan 

yang amat berharga bagi penulis, terutama untuk memberikan gambaran 

sebelumnya, begitu juga sumber-sumber lain yang membahas mengenai budaya 

Pemali masyarakat Bugis, sumber-sumber dari penelitian terdahulu menjadi bahan 

yang sangat berguna, sehingga penulis memberikan apresiasi yang setinggi-

tingginya kepada para peneliti sebelumnya. Berbedahalnya dengan Skripsi yang 

dilakukan oleh peneliti-penbeliti terdahulu yang mengkaji tentang budaya Pemali 

masyarakat Bugis, disini penulis mencoba mengkaji tentang penerapan nilai-nilai 

pendidikan karekter dalam tradisi pemali pada masyarakat Bugis. 

Berdasarkan penelitian yang relevan terdapat persamaan dan perbedaan 

yang dilakukan peneliti, Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama 

mengkaji budaya Pemali masyarakat Bugis. Adapun perbedaan pada penelitian ini 

adalah tempat, waktu dan lokasi yang menjadi bahan peneliti. Dibandingkan 

dengan peneliti, peneliti sebelumnya lebih membahas kepada makna dari pemmali 

dari tinjauan semantik dan bentuk-bentuk dari pemali. Sedangkan peneliti disini 

lebih fokus terhadap penerapan nilai-niali pendidikan karakter dalam tradisi Pemali 

                                                           
5 Hastianah, (http:// barrusulsel.blogspot.com/2013/02/pemmali-pola-pengasuhan-suku-

Bugis.html.) “Ungkapan Kasipalli (Pemmali) Dalam Bahasa Makassar (suatu kajian semantik, 

2003), Diakses 24/10/17 19:19 
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pada masyarakat Bugis di Desa Polewali Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe 

Selatan. 

B. Konsep Pendidikan Karakter 

1. Pengertian Pendidikan Karakter 

Watak atau karakter berasal dari kata yunani “charassein”, yang berarti 

barang atau alat untuk menggores, yang dikemudian hari dipahami sebagai 

stempel/cap. Jadi, karakter itu sebagai stempel/cap, sifat-sifat yang melekat pada 

seseorang.6 Karakter seseorang dapat dibentuk, artinya karakter seseorang dapat 

berubah, kendati karakter mengandung unsur bawaan (potensi internal), yang setiap 

orang dapat berbeda. Karakter dapat dibentuk oleh banyak faktor baik internal 

maupun eksternal antara lain pendidikan disekolah maupun diluar sekolah, baik 

pendidikan diniyah maupun pendidikan science, nilai (values) yang dianutnya baik 

nilai agama maupun nilai budaya setempat, tokoh idolah, tradisi masyarakat hukum 

dan undang-undang yang berlaku   yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan 

pergaulan dan lain-lain.7 

Dalam buku Sutarjo pembelajaran nilai-nilai karakter memaknai watak 

(karakter) sebagai seperangkat sifat-sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda 

kebaikan, kebijakan, dan kematangan moral seseorang.8 Tujuan pendidikan watak 

adalah mengajarkan nilai-nilai tradisonal yang berada dilingkungannya yang sesuai 

dengan kebiasaan yang sudah turun temurun dilaksanakan, nilai-nilai yang diterima 

secara luas sebagai landasan perilaku yang baik dan bertanggung jawab. Hal 

                                                           
6 Sutarjo Adisusilo, J.R. Pembelajaran Nilai Karakter. (Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2003), h.76 
7 Asep Zaenal Ausop, Islamic Character Building Membangun Insan Kamil Cendekia 

Berakhlak Qur’ani. Bandung, PT. Grafindo Media Pertama. 2014. h.5. 
8 Ibid. h.77 
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tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa hormat, tanggung jawab, rasa 

kasihan, disiplin, loyalitas, keberanian, toleransi, keterbukaan, etos kerja dan 

kecintaan pada Tuhan dalam diri seseorang. Tujuan pendidikan watak, yaitu 

penanaman seperangkat niali-nilai maka pendidikan watak dan pendidikan nilai 

pada dasarnya sama. Pendidikan watak pada dasarnya adalah pendidikan nilai, yaitu 

penanaman nilai-nilai agar menjadi sifat pada diri seseorang dan karenanya 

mewarnai kepribadian atau watak seseorang. 

Kemudian dalam istilah watak itu terkandung makna adanya sifat-sifat baik 

yang melekat pada diri seseorang sehingga tercermin dalam pola pikir dan pola 

tingkah lakunya. Watak seseorang dapat dibentuk, dapat dikembangkan dengan 

pendidikan nilai. Pendidikan nilai akan membawa pada pengetahuan nilai, 

pengetahuan nilai akan membawa pada proses internalisasi nilai, dan proses 

internalisasi nilai akan mendorong seseorang untuk mewujdkannya dalam tingkah 

laku, dan akhirnya pengulangan tingkah laku yang sama, akan menghasilkan watak 

seseorang. 

Asmani mengemukakan bahwa istilah karakter berarti kualitas mental atau 

moral, kekuatan moral, atau reputasinya.9 Menurut Sjarkawi karakter dianggap 

sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakteristik atau 

gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan 

yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga 

bawaan seseorang sejak lahir.10 

                                                           
9 Asmani, Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah (Yogyakarta: Diva 

Press, 2011), h.27 
10Koesoema A, Doni., Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global 

(Jakarta: PT Grasindo, 2007), h.80 
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Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang 

terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakininya dan 

digunakannya sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan 

bertindak. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, karakter merupakan kepribadian 

yang khas pada diri seseorang yang terbentuk karena pengaruh lingkungannya. 

Pada hakikatnya karakter adalah kecenderungan hati (sikap) dalam mereaksi 

sesuatu, serta bentuk perilakunya kecenderungan hati yang ditindaklanjuti oleh 

perbuatan. Oleh karena itu, untuk membentuk karakter yang baik pada seseorang 

maupun masyarakat, diperlukan lingkungan yang mendukung dan pendidikan 

karakter yang didasarkan pada pemahaman moral. 

2. Tujuan Pendidikan Karakter 

Pendidikan Karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana serta proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna 

membangun karakter pribadi atau kelompok yang unik baik sebagai warga negara. 

Dalam kamus lain Pendidikan Karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang 

di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi 

selanjutnya. 

Menurut Suyanto Pendidikan karakter adalah cara berfikir dan berprilaku 

yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam 

lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun Negara. Pendidikan karakter adalah 

ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli 

dan mengakar pada kepribadian benda atau individe tersebut, serta merupakan 
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“mesin” yang mendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berucap, dan 

merespon sesuatu.11 

Tujuan pendidikan karakter adalah penanaman nilai dalam diri siswa dan 

pembaruan tata kehidupan bersama yang lebih menghargai kebebasan individu. 

Tujuan jangka panjangnya tidak lain adalah mendasarkna diri pada tanggapan aktif 

kontekstual individu atas impuls natural sosial yang diterimanya, yang 

padagilirannya semakin mempertajam visi hidup yang akan diraih lewat proses 

pembentukan diri secara terus-menerus.Tujuan jangka panjang ini merupakan 

pendekatan dialektis yang semakin mendekatkan dengan kenyataa yang idea, 

melalui proses refleksi dan interaksi secara terus menerus antara idealisme, pilihan 

sarana, dan hasil langsung yang dapat dievaluasi secara objektif. 

Pendidikan Karakter juga bertujuan meningkatkan mutu penyelenggaraan 

dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan 

karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai 

dengan standar kompetensi kelulusan. Melalui pendidikan karakter, diharapkan 

peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan 

pengetahuaannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-

nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. 

Pendidikan karakter, pada tingkatan institusi, mengarah pada pembentukan 

budaya sekolah, yaitu nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan 

keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh semua warga sekolah 

masyarakat sekitar. Budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter atau watak, dan 

                                                           
11 Suyanto, Tujuan Pendidikan Karakter (Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2005), h.21. 
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citra sekolah tersebut di mata masyarakat luas.Tujuan mulia pendidikan karakter ini 

akan berdampak langsung pada prestasi anak didik. Menurut Suyanto, ada beberapa 

penelitian yang menjelaskan dampak pendidikan karakter terhadap keberhasilan 

akademik. 

Fungsi pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan potensi dasar 

seorang anak agar berhati baik, berperilaku baik, serta berpikiran yang baik. 

Dengan fungsi besarnya untuk memperkuat serta membangun perilaku anak bangsa 

yang multikultur. Selain itu pendidikan karakter juga berfungsi meningkatkan 

peradaban manusia dan bangsa  yang baik  di dalam pergaulan dunia. Pendidikan 

karakter dapat dilakukan bukan hanya di bangku sekolah, melainkan juga dari 

bergai media yang meliputi keluarga, lingkungan, pemerintahan, dunia usaha, serta 

media tegnologi. 

3. Implementasi Pendidikan Karakter  

Pendidikan sangat berperan penting dalam kehidupan dan kemajuan umat 

manusia. Karena pendidikan merupakan suatu kekuatan yang dinamis dalam 

kehidupan setiap individu, yang berpengaruh pada perkembangan fisiknya, daya 

jiwa (akal, rasa, dan kehendak), sosialnya dan moralitasnya. Dengan kata lain, 

pendidikan merupakan suatu kekuatan yang dinamis dalam mempengaruhi 

kemampuan, kepribadian, dan kehidupan individu dalam pertemuan dan 

pergaulannya dengan sesama dan dunia, serta dalam hubungannya dengan Tuhan.12 

Dalam hal ini, pendidikan tidak hanya mengembangkan ilmu, keterampilan, 

teknologi, tetapi juga mengembangkan aspek-aspek lainnya, seperti kepribadian, 

                                                           
12 Ibid, h.93 
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etika, moral dan lain-lain. Pendidikan juga tidak hanya berlangsung di dalam kelas, 

tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan karakter pada hakikatnya adalah sebuah perjuangan bagi setiap 

individu untuk menghayati kebebasannya dalam relasi mereka dengan orang lain 

dan lingkungannya, sehingga ia dapat semakin mengukuhkan dirinya sebagai 

pribadi yang unik dan khas, dan memiliki integritas moral yang dapat 

dipertanggungjawabkan.13 

Raharjo mengartikan pendidikan karakter sebagai suatu proses pendidikan 

secara holistik yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam 

kehidupan peserta didik sebagai dasar terbentuknya generasi yang berkualitas yang 

mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip atau kebenaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan.14 

Pendidikan karakter sesungguhnya adalah sebuah usaha dari individu, baik 

secara pribadi (pengolahan pengalamannya sendiri), maupun secara sosial (melalui 

pengolahan pengalaman atas struktur hidup bersama, khususnya perjuangan 

pembebasan dari struktur yang menindas) untuk membantu menciptakan sebuah 

lingkungan yang membantu pertumbuhan kebebasannya sebagai individu sehingga 

individualitas dan keunikannya dapat semakin dihargai.15 

Perilaku seseorang yang berkarakter pada hakikatnya merupakan 

perwujudan fungsi totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu 

manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dan fungsi sosial cultural 

                                                           
13 Koesoema A, Doni., Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global 

(Jakarta: PT Grasindo, 2007), h.162 
14 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h.16 
15 Ibid, h.194 
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dalam konteks interaksi (dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat) dan 

berlangsung sepanjang hayat. 

Koesoema mengemukakan bahwa pendidikan karakter melibatkan di 

dalamnya pendidikan moral dan pendidikan nilai. Pendidikan moral menjadi 

agenda utama pendidikan karakter sebab seorang yang berkarakter adalah pribadi 

yang mampu mengambil keputusan dan bertindak secara bebas dalam kerangka 

kehidupan pribadi maupun komunitas yang semakin mengukuhkan keberadaannya 

sebagai manusia yang bermoral.16 Selain itu juga berkaitan dengan pendidikan nilai 

agar individu dalam masyarakat itu dapat berelasi dengan baik. Dengan demikian 

dapat membantu individu lain dalam menghayati kebebasannya. 

Sejalan dengan pendapat diatas, pendidikan karakter mempercayai bahwa 

moral absolute perlu diajarkan kepada generasi muda agar mereka paham betul 

mana yang baik dan benar. Akan tetapi, pendidikan karakter mempunyai makna 

lebih tinggi dari pendidikan moral. Hal itu disebabkan bukan sekedar mana yang 

benar dan mana yang salah, lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan 

kebiasaan tentang hal yang baik sehingga individu menjadi paham tentang mana 

yang baik dan buruk, mampu merasakan nilai yang baik dan biasa melakukannya. 

Dari beberapa paparan di atas, pendidikan karakter merupakan sebuah 

proses yang sesuai dengan kaidah moral. Oleh karena itu, pendidikan karakter tidak 

hanya melibatkan pengetahuan yang baik saja, tetapi juga menanamkan kebiasaan 

hal yang baik, merasakan dengan baik, dan berperilaku yang baik tanpa paksaan. 

a) Tujuan Dan Fungsi Pendidikan Karakter 

                                                           
16 Koesoema, Pendidikan Budi Pekerti. (Jakarta: PT Intimedia Ciptanusantara, 2007), 

h.200-201 
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Tujuan pendidikan karakter menurut Kemendiknas adalah mengembangkan 

nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila, meliputi : 1) 

mengembangkan potensi pesertadidik agar  menjadi manusia berhati baik, 

berpikiran baik, dan berperilaku baik, 2) membangun  bangsa yang berkarakter  

Pancasila, 3) mengembangkan potensi warga  Negara agar memiliki sikap percaya 

diri, bangga pada bangsa dan Negaranya serta mencintai umat manusia.17 

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter 

bertujuan untuk menangkap nilai. Nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai dalam 

kehidupan pribadi dan interaksi sosial. 

Pendidikan karakter berfungsi: 1) membangun kehidupan kebangsaan yang 

multikultural 2) membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan 

mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manusia, 

mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku 

baik serta keteladanan baik 3) membangun sikap warga Negara yang cinta damai, 

kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu 

harmoni.18 

Nilai-nilai pendidikan karakter yang tersirat dalam berbagai hal dapat 

mengembangkan individu maupun masyarakat dalam berbagai hal pula, dan nilai-

nilai tersebut mutlak dihayati, diresapi individu atau masyarakat karena nilai 

tersebut mengarah pada kebaikan dalam berpikir dan bertindak sehingga budi 

pekerti serta pikiran atau intelegensinya berkualitas. 

b) Macam-Macam Nilai Pendidikan Karakter 

                                                           
17 Kemendiknas, Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter (Jakarta: Puskurbuk 2011), 

h.7 
18 Ibid, h.7 
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Nilai-nilai pendidikan karakter dapat ditangkap manusia melalui berbagai 

hal diantaranya melalui keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, pemerintah, dunia 

usaha, media massa, dan sebagainya.19 Termasuk melalui pemahaman dalam tradisi 

lisan pemali. Tradisi lisan sangat berperan penting sebagai media dalam 

pentransformasian sebuah nilai termasuk halnya nilai pendidikan karakter. Nilai-

nilai pendidikan karakter dapat ditemukan dalam bahasa larangan “pemmali 

matindro moppang nasaba magatti mate indo’e” pemali tidur tengkurap karena 

cepat meninggal ibu yang dilihat dari beberapa unsur dalam penyajiannya. 

Ada beberapa nilai tertentu yang terdapat disetiap tradisi lisan pemali 

masyarakat Bugis. Secara garis besar nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi lisan 

pemali masyarakat Bugis dapat digunakan sebagai: 1) Media pendidikan, 2) Media 

penerangan atau suatu wadah atau wahana untuk menyampaikan nilai keagamaan, 

3) Media mendidik kedisiplinan. 

Dalam rumusan pengembangan nilai pendidikan karakter oleh Kementrian 

Pendidikan Nasional, terdapat hubungan antara nilai-nilai perilaku manusia dengan 

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaaan.20 

Wujud nilai tersebut dikembangkan menjadi 18 nilai karakter, antara lain: 

1) Religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama 

yang dianutnya.  

2) Jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat dipercaya dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.  

3) Toleransi, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, 

pendapat, sikap, dan hal-hal yang berbeda dari dirinya secara sadar dan 

terbuka.  

4) Disiplin, tindakan yang konsisten, menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan.  

                                                           
19 Ibid, h.7 
20 Ibid, h.8 
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5) Kerja keras, perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan dan sebagainya dengan 

sebaik-baiknya.  

6) Kreatif, berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil 

baru dari sesuatu yang telah dimiliki.  

7) Mandiri, merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.  

8) Demokratis, merupakan cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai 

sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.  

9) Rasa ingin tahu, merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat, dan didengar.  

10) Semangat kebangsaan, merupakan cara berpikir, bertindak, dan berwawasan 

yang menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan diri 

dan kelompoknya.  

11) Cinta tanah air, merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kebanggaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi 

terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.  

12) Menghargai prestasi, merupakan sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghsilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain.  

13) Bersahabat/Komunikatif, tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, 

bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.  

14) Cinta damai, merupakan sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan 

orang lain merasa damai, nyaman, senang, tenang dan aman atas kehadiran 

dirinya.  

15) Gemar membaca, merupakan kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.  

16) Peduli lingkungan, merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

menjaga dan melestarikan lingkungan alam sekitar.  

17) Peduli sosial, merupakan sikap dan tindakan yang mencerminkan kepedulian 

terhadap orang lain maupun masyarakat yang membutuhkan.  

18) Tanggung jawab, merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara, dan agama.21  

 

Sedangkan Asmani mengelompokkan nilai-nilai pendidikan karakter 

menjadi empat macam sebagai berikut:  

1) Nilai pendidikan karakter hubungannya dengan Tuhan. Nilai ini bersifat religius 

untuk memperbaiki karakter individu, yang berhubungan dengan Tuhan maupun 

kepercayaannya. Nilai ini dapat berupa percaya, berdoa, taat, dan bersyukur 

kepada Tuhan. 

                                                           
21 Ibid, h.9 
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2) Nilai pendidikan karakter hubungannya dengan diri sendiri. Nilai ini merupakan 

tuntunan yang ditujukan untuk diri pribadi, yang menekankan pada 

pengembangan rasa. Nilai ini meliputi jujur, bertanggung jawab, bijaksana, 

bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, 

berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, ingin tahu, dan cinta ilmu.  

3) Nilai pendidikan karakter hubungannya dengan sesama. Pada dasarnya manusia 

selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial dengan cara hidup 

berdampingan dengan orang lain. Nilai ini dapat berupa sadar hak dan kewajiban 

diri dan orang lain, patuh pada aturan sosial, menghargai karya dan prestasi 

orang lain, santun, gotong royong, dan demokratis.  

4) Nilai pendidikan karakter hubungannya dengan alam sekitar/lingkungan. Nilai 

ini berupa sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam sekitarnya.  

5) Nilai pendidikan karakter hubungannya dengan kebangsaan. Nilai ini dapat 

berupa nasionalis dan menghargai keberagaman.22 

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai-

nilai pendidikan karakter itu terkandung makna adanya sifat-sifat baik yang melekat 

pada diri seseorang sehingga tercermin dalam pola pikir dan tingkah lakunnya. 

 

C. Tradisi Pemmali 

Tradisi adalah kebiasaan turun-temurun sekelompok masyarakat 

berdasarkan nilai budaya masyarakat bersangkutan. Tradisi anggota masyarakat 

berprilaku baik dalam pandangan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal 

yang bersifat gaib dan keagamaan. Suku Bugis sebagai salah satu suku terbesar di 

Sulawesi Selatan yang memiliki nilai kebudayaan tersendiri. Salah satu kekayaan 

budaya Bugis ialah tradisi pemmali. Pemmali dalam masyarakat Bugis biasanya 

ditransmisikan dari satu generasi ke generasi lainnya melalui penuturan lisan dan 

perbuatan. 

                                                           
22 Asmani, Jamal Ma’mur. Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah, 

(Yogyakarta: Diva Press,2011), hh.36-40 
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Pemmali dalam masyarakat Bugis cukup banyak. Pemmali  merupakan 

warisan budaya yang menggambarkan masyarakat Bugis di masa lalu. Warisan 

Budaya tersebut dijadikan sebagai pedoman, falsafah dan nilai-nilai yang 

mencerminkan watak dan peradaban masa lalu. Pemmali merupakan satu bentuk  

bahasa rakyat yang dimiliki suku Bugis. Pemmali adalah pantangan atau larangan 

untuk berbuat dan mengatakan sesuatu. Pemmali sebagai bahasa tradisional hingga 

kini masih ada dalam masyarakat Bugis. Isi pemmali mengandung ajaran moral, 

nasihat, dan petunjuk aturan atau hukum adat. 

Tradisi pemmali adalah salah satu input yang terdapat dalam unsur-unsur 

kebudayaan. Tradisi pemmali dapat diartikan sebagai sarana mendidik kedisiplinan 

untuk menjadi seorang yang berwatak baik dan sopan santun terhadap yang lebih 

tua. Tradisi pemmali merupakan salah satu perwujudan kebudayaan dan selalu 

mempunyai peranan tertentu di dalam masyarakat yang menjadi pembelajaran. 

Ditinjau dalam konteks kebudayaan, berbagai corak ragam tradisi pemmali yang 

ada di Indonesia terjadi karena adanya lapisan-lapisan kebudayaan yang bertumpuk 

dari jaman ke jaman dan karena adanya berbagai lingkungan budaya yang hidup 

berdampingan dalam satu masa sekarang ini. 

Kemudian ditinjau dalam konteks kemasyarakatan, jenis-jenis tradisi 

pemmali tentunya mempunyai bahasa-bahasa yang berbeda dari masing-masing 

daerah tertentu sehingga mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda di dalam 

kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Dengan demikian maka perubahan 

fungsi dan perubahan bentuk pada pengucapan tradisi pemali dapat pula disebabkan 

oleh dinamika masyarakat. 
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Rohidi menjelaskan bahwa tradisi pemmali memberikan pedoman terhadap 

berbagai perilaku yang berhubungan dengan kesopanan dan kedisiplinan, yang pada 

dasarnya mencakup kegiatan pembelajaran terhadap pembentukan karakter yang 

disiplin dan baik.23 Tradisi pemmali menjadi pedoman bagi pelaku agar tidak 

mengulangi kesalahan yang tidak terpuji untuk kedua kalinya, dan berdasarkan 

pengalamannya tersebut akan menjadi pedoman bagi pelaku untuk lebih was-was 

terhadap tindakan yang dilakukannya. 

Tradisi pemmali memberikan pedoman kepada pelaku yang melanggar adat 

atau kebiasan untuk menyerap makna dari tradisi pemmali yang diajarkan 

kepadanya, dan berdasarkan pengalaman tersebut pelaku dapat mengajarkan hal-hal 

demikian kepada adik, saudara, ataupun anaknya kelak yang apabila melaukakan 

pelanggaran yang tidak terpuji. Sehingga nilai keindahan dari dalam kekerabatan 

dan tingkah laku yang mengamalkannya dipandang baik dan sopan santun, karena 

pada dasarnya setiap orang selalu memperhatikan karakter dan tingkah laku 

seseorang dalam hal hubungan kekerabatan, pekerjaan ataupun bahkan 

melangsungkan pernikahan. Namun demikian hal tersebut kembali dari setiap 

pemahaman masing-masing indifidu karena setiap tradisi pemmali dalam 

masyarakat tertentu memiliki suatu makna dan fungsi tertentu pula dalam 

lingkungan masyarakat tersebut. 

1. Pengertian Pemmali 

Pemmali merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan larangan 

kepada seseorang yang berbuat dan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan 

                                                           
23 Rohidi Tjetjep, Kesenian Dalam Pendekatan Kebudayaan, (Bandung: STISI press 

Bandung 2000), h.11 



22 
 

 
 

norma yang berlaku di masyarakat. Pemmali dalam bahasa Indonesia diterjemahkan 

menjadi “pemali” yang memiliki makna pantangan, larangan berdasarkan adat dan 

kebiasaan.24 

Masyarakat Bugis meyakini bahwa pelanggaran terhadap pemmali akan 

mengakibatkan ganjaran atau kutukan.Fungsi utama pemmali adalah sebagai 

pegangan untuk membentuk pribadi luhur. Dalam hal ini pemmali memegang 

peranan sebagai media pendidikan budi pekerti.  

2. Bentuk-Bentuk Pemmali 

Pemmali dalam masyarakat bugis dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemmali 

dalam bentuk perkataan dan pemmali dalam bentuk perbuatan. 

a. Pemmali dalam bentuk perkataan 

Pemmali bentuk ini berupa tuturan atau ujaran. Biasanya berupa kata-kata 

yang dilarang atau pantang untuk diucapkan. Kata-kata yang pantang untuk 

diucapkan disebut kata tabu. Contoh kata tabu yang merupakan bagian pemmali 

berbentuk perkataan misalnya Balawo (tikus), Buaja (buaya), Gunturu (guntur). 

Kata-kata tabu seperti di atas jika diucapkan diyakini akan menghadirkan bencana 

atau kerugian. Misalnya, menyebut kata Balawo (tikus) dipercaya masyarakat akan 

mengakibatkan gagal panen karena serangan hama tikus. Begitu pula menyebut 

kata Buaja (buaya) dapat mengakibatkan Sang Makhluk marah sehingga akan 

meminta korban manusia. 

Untuk menghindari penggunaan kata-kata yang tidak dipahami anak dalam 

berkomunikasi, masyarakat Bugis menggunakan pengandaian sebagai ungkapan 

                                                           
24 Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kelima, 

(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2008) 
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kata yang lebih halus. Misalnya, kata punna tanah, penguasa tanah‟ digunakan 

untuk menggantikan kata Balawo, punna uwae “penguasa air‟ digunakan untuk 

menggantikan kata buaja. 

b. Pemmali dalam bentuk perbuatan 

Pemmali bentuk perbuatan atau tindakan merupakan tingkah laku yang 

dilarang untuk dilakukan guna menghindari datangnya bahaya, karma atau 

berkurangnya rezeki. Ada beberapa contoh pemmali dalam bentuk perbuatan dan 

maknanya sebagai berikut : 

1) Pemmali tudangi angkalungeng, nasaba’ kempangekki artinya tidak boleh 

menduduki bantal sebab akan bisulan. 

2) Pemmali mangitta bale, nasaba’ bitokekki artinya tidak boleh makan ikan saja 

(tanpa nasi), sebab akan cacingan. 

3) Pemmali ijello coppo bolana gurutta, nasaba’ madorakaki artinya tidak boleh 

menunjuk atap rumah guru kita, sebab akan durhaka. 

4) Pemmali mabbaju cella’ narekkko bosiwi, nasaba’ nakennaki lette artinya tidak 

boleh memakai baju merah ketika hujan, sebab akan disambar petir. 

5) Pemmali yajjulekkai lempae nasaba salah lempa ammaki artinya tidak boleh 

melangkahi alat pikul, nanti salah pikul. 

6) Pemmali esesa nanrewe, madorakaki artinya tidak boleh menyisahkan makanan, 

sebab akan durhaka. 

7) Pemmali maccule ko magaribiwi, nasaba’ naleppoki setang artinya tidak boleh 

bermain pada hari menjelang magrip, sebab akan ditabrak setan. 

3. Hakikat Pemmali Dalam Keluarga Bugis 
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Pemmali dapat dimaknai sebagai salah satu aspek budaya yang merupakan 

hasil kreativitas masyarakat dalam membangun tatanan sosial yang diadopsi dari 

nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke 

generasi berikutnya dalam setiap keluarga Bugis. Pemmali dapat pula dimaknai 

sebagai bentuk kehati-hatian masyarakat dengan belajar dari masa lalu sehingga 

kejadian masa lalu tidak berulang di masa yang akan datang. 

Pemmali memiliki fungsi sebagai pengendalian diri dalam bertindak. 

Dimana orang tua mengajarkan ke anak-anaknya tentang bertutur dan berperilaku 

dengan mengedepankan tentang nilai-nilai dan moralitas dalam berinteraksi 

terhadap sesama. Secara tidak langsung, pemmali berperan penting sebagai media 

pendidikan budi pekerti. Pemmali diajarkan ke anak agar tidak sembarang berbuat 

dan agar dapat tau bagaimana cara beretika yang baik. 

Dalam konsep kekinian pemmali sebaiknya menjadi pilihan utama orang tua 

pada keluarga Bugis dalam mengantisipasi derasnya pengaruh negatif era 

globalisasi pada anaknya. Apalagi, jika melihat fenomena yang ada pada saat 

sekarang dengan masuknya budaya-budaya asing ke Indonesia dan mudahnya 

masyarakat menerima begitu saja pengaruh budaya luar tersebut maka semakin 

mudah juga budaya lokal ditinggalkan. Sebagai salah satu media pendidikan budi 

pekerti pada masyarakat Bugis, pemmali ini nyatanya syarat akan ekspresi kearifan 

lokal sebagai bagian dari budaya nasional. Dan akan sangat disayangkan jika 

kearifan lokal ini ditinggalkan. 

Pemmali merupakan bagian dari simbol yang memiliki makna dan pesan-

pesan yang terkandung di dalamnya lalu individu berusaha memaknai dan 
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mempelajarinya ketika berinteraksi juga pada saat proses sosialisasi. Simbol dalam 

hal ini adalah bahasa atau kata-kata yang terkandung dalam pemmali. Atau dengan 

kata lain, di dalam pemmali terkandung banyak makna dari simbol yang 

terpresentasikan. Kata-kata adalah simbol karena digunakan untuk menggantikan 

sesuatu yang lain, kata-kata membuat seluruh simbol yang lain menjadi tepat. 

Tindakan, objek, dan kata-kata lain dan hanya mempunyai makna karena telah  

dapat dideskripsikan melalui penggunaan kata-kata. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Peneltian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memuat 

gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dan menghasilkan data berupa 

ucapan atau tulisan dan perilaku yang didapat untuk mengungkap mengenai 

penerapan nilai-nilai pendidikan karakter dalam tradisi pemmali masyarakat  Bugis 

Desa Polewali Kabupaten Konawe Selatan. Setelah data terkumpul kemudian 

disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang kemudian ditarik suatu 

kesimpulan. 

Menurut Koentjaraningrat, penelitian kualitatif ini bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan atau fenomena yang ditemui dalam pelaksanaan 

penelitian.25 Penggunaan  desain penelitian kualitatif, penulis bermaksud menggali 

fakta tentang nilai-nilai pendidikan karakter dalam budaya pemmali masyarakat  

Bugis Desa Polewali Kabupaten Konawe Selatan. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Polewali Kabupaten Konawe 

Selatan, dengan waktu penelitian yang diperlukan kurang lebih selama 3 (tiga) 

bulan.

                                                           
25 Koentjaraningrat, Penelitian Kualitatif,( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.89 


