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PEDOMAN WAWANCARA 

Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Tradisi Pemmali Pada 

Masyarakat Bugis Desa Polewali Kecamatan Lainea  

Kabupaten Konawe Selatan 

Aspek Pertanyaan 

Gambaran Umum Desa 

Polewali Kecamatan Lainea 

Kabupaten Konawe Selatan. 

1. Sejarah singkat Desa Polewali Kecamatan 

Lainea Kabupaten Konawe Selatan. 

2. Kondisi Umum Desa Polewali Kecamatan 

Lainea Kabupaten Konawe Selatan. 

Tradisi Pemmali 

Masyarakat Bugis Di Desa 

Polewali Kecamatan Lainea 

Kabupaten Konawe Selatan. 

1. Bagaimana sejarah atau asal usul budaya 

pemmali 

2. Menururt anda dari mana sumber atau asal 

usul pemmali 

 

Jinis-Jenis Tradisi Pemmali 

Masyarakat Bugis Di Desa 

Polewali Kecamatan Lainea 

Kabupaten Konawe Selatan. 

1. Bagaimana menurut anda tentang jenis 

pemmali yang anda tahu. 

2. Ada berapa jenis pemmali yang anda tahu dan 

berapa yang sering anda gunakan dalam 

mendidik anak. 

Fungsi Dan Manfaat Tradisi 

Pemmali Masyarakat Bugis 

Di Desa Polewali 

Kecamatan Lainea 

Kabupaten Konawe Selatan. 

1. Bagaimana pemanfaatan pemmali di keluarga 

anda. 

2. Menururt anda apa fungsi pemmali dalam 

mendidik anak di keluarga anda. 

 

 

 

 

Penerapan Nilai-Nilai 

Pendidikan Karakter Dalam 

Tradisi Pemmali 

Masyarakat Bugis Di Desa 

Polewali Kecamatan Lainea 

Kabupaten Konawe Selatan. 

1. Nilai-nilai pendidkan karakter apa saja yang 

dapat diperoleh dari budaya pemmali. 

2. Bagaimana peranan pemmali dalam 

pembentukan karakter anak. 

3. Apakah nilai-nilai yang terkandung dalam 

pemmali mempengaruhi pembentukan 

karakter pada anak. 

4. Bagaimana praktek pemmali di keluarga 

anda. 

5. Selain pemmali, media apa saja yang 

digunakan sebagai sumber penanaman nilai-

nilai dalam mendidik anak. 

6. Bagaimana menurut anda tentang pemmali 

pada saat sekarang? Apakah masyarakat suku 

Bugis di sini masih tetap 

mempertahankannya. 
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Pelestarian Tradisi Pemmali 

Masyarakat Bugis Di Desa 

Polewali Kecamatan Lainea 

Kabupaten Konawe Selatan. 

1. Siapa saja kah yang mengenalkan atau 

mengajarkan pada anda tentang pemmali. 

2. Menurut anda, apakah setiap keluarga Bugis 

masih mempertahankan, melestarikan 

pemmali. 

3. Bagaimana cara mempertahankan budaya 

pemmali. 

4. Bagaimana peran orang tua dalam 

melestarikan budaya pemmali 

5. Bagaimana pendapat anda mengenai tingkat 

rasionalitas orang tua yang semakin tinggi 

dan mulai melupakan pemmali 

6. Apakah pemmali adalah sebuah mitos atau 

kearifan lokal yang harus dijaga 

kelestariannya 

7. Apakah ada kemungkinan pemmali tersebut 

akan punah seiring dengan perkembangan era 

globalisasi pada saat sekarang 

8. Upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan 

agar pemmali masih terjaga kelestariannya. 

 

 

Waktu Pengenalan Tradisi 

Pemmali Masyarakat Bugis 

Di Desa Polewali 

Kecamatan Lainea 

Kabupaten Konawe Selatan. 

1.  Sudah berapa lama dan sejak kapan anda 

mengetahui tentang pemmali. 

2. Sejak usia berapa anak anda mulai 

ditanamkan nilai-nilai yang terdapat dalam 

pemmali. 

3. Menurut anda, pada usia berapa seharusnya 

nilai-nilai pemmali diajarkan pada anak 

4. Sampai usia berapa sebaiknya anak diajarkan 

tentang nilai-nilai pemmali. 
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RINGKASAN HASIL WAWANCARA 

 

Informan, 

Tempat & 

Tanggal 

 

Materi Pertanyaan 

 

Jawaban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibu Mariani, 

S.Pd. 

29/04/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana sejarah atau 

asal usul budaya 

pemmali 

1. Saya tidak pernah tahu asal-

usulnya (pemmali) darimana, 

tetapi itulah cara orang dulu 

mendidik anaknya. Dalam 

artian, sebetulnya pemmali ini 

adalah cara memerintah secara 

sopan. Karena kalau kita kasih 

tau anak bilang jangan ko 

duduk disitu (di atas bantal), 

tidak baik. Mungkin si anak 

tidak mau dengar. Tetapi 

dengan cara pemmali dan 

melalui mitos akhirnya dia 

mendengar dan menurut. Dan 

kita bisa dapat hikmahnya 

sebagai mendidik dan jadi 

kebiasaan. Memang orang tua 

dulu begitu cara mendidiknya. 

2. Pemmali diciptakan untuk 

memaksa anak mematuhi 

aturan-aturan yang berlaku di 

masyarakat Bugis. Agar 

perilaku mereka tidak 

menyimpang, mempunyai 

etika, dan disiplin terhadap 

aturan-aturan itu. 

Menururt anda dari 

mana sumber atau asal 

usul pemmali 

 

Yaa, dari nenek. Dari orang tua 

dulu. 

 

 

 

 

 

Mullaing, 

/02/05/2017 

 

 

 

 

Bagaimana menurut 

anda tentang jenis 

pemmali yang anda 

tahu. 

1. Pemmali dalam bahasa arab itu 

‘piq-lummali’ tapi orang selalu 

bilang pemmali. Bettuanna 

(artinya), gau purallalo 

(pekerjaan yang telah lalu). Jadi 

dulu itu ada anak yang mau 

keluar rumah tapi sementara 

makan i keluarganya, awalnya 

anak itu dilarang keluar dulu 

sama orang tuanya klo belum 
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selesai makan tapi dia 

membantah, tidak mau 

mendengar, akhirnya dia keluar 

rumah. Langsung ada kabarnya 

kena i abala (bencana). Dari situ 

mi orang tua dulu belajar 

supaya tidak terulang lagi masa 

lalu di masa sekarang atau akan 

datang. Dan supaya hati-hati ki 

melakukan sesuatu. 

2. Pemmali dipake untuk 

mengajarkan anak supaya tidak 

sembarang na bikin, dan 

dipakai untuk larangan. 

Ada berapa jenis 

pemmali yang anda 

tahu dan berapa yang 

sering anda gunakan 

dalam mendidik anak. 

 

Lumayan banyak. 

 

 

 

. 

 

 

Abdul Jafar, 

/05/05/2017 

 

Bagaimana 

pemanfaatan pemmali 

di keluarga anda. 

 

Diajarkan ke anak. Diberitahukan. 

Menururt anda apa 

fungsi pemmali dalam 

mendidik anak di 

keluarga anda. 

 

Supaya anak tetap punya etika. 

Nilai-nilai pendidkan 

karakter apa saja yang 

dapat diperoleh dari 

budaya pemmali 

    

Etika, sopan santun, dan tentunya 

penghargaan kepada orang lain. 

Bagaimana peranan 

pemmali dalam 

pembentukan karakter 

anak. 

 

 

Dipakai sebagai alat untuk 

mendidik sebenarnya. 

 

 

 

 

Taherong, 

/09/05/2017 

Apakah nilai-nilai yang 

terkandung dalam 

pemmali mempengaruhi 

pembentukan karakter 

pada anak. 

 

 

Iya. Itu sudah pasti. 

Bagaimana praktek 

pemmali di keluarga 

anda. 

 

Diajarkan ke anak sejak mereka 

masih kecil. 
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Bapak Idris, 

/11/05/2017 

 

 

 

 

 

 

Selain pemmali, media 

apa saja yang 

digunakan sebagai 

sumber penanaman 

nilai-nilai dalam 

mendidik anak. 

 

 

Biasanya, melalui televisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana menurut 

anda tentang pemmali 

pada saat sekarang? 

Apakah masyarakat 

suku Bugis di sini 

masih tetap 

mempertahankannya. 

1. Itu anak saya kalau di kasih tau 

jangan tidur sampai siang. Pasti 

dia membantah. Dia bilang 

sudak ki begadang tadi malam 

ma’. Sampai jam 1. Jadi masih 

mengantuk ki. Bukan cuma itu, 

semua hal dia bantah. Tapi 

memang, walaupun saya 

sebagai orang tuanya yang tahu 

banyak hal tentang pemmali 

tapi tidak begitu intensif 

menanamkan nilai-nilai nya ke 

anak-anak saya. Ini juga 

dipengaruhi dari tingkat 

pendidikan orang tua. Semakin 

tinggi tingkat pendidikan orang 

tua maka mereka mulai 

meninggalkan budaya tersebut. 

Dikarenakan mindset mereka 

sudah berbeda dibandingkan 

dengan orang tua yang tingkat 

pendidikannya hanya sebatas 

SMA, misalnya 

2. Generasi kamu sekarang itu 

sudah tidak pakai pemmali. 

Biar na injak kaki ta di pete-

pete tidak tong mau balek minta 

maaf. Kelihatan sekali kalo 

mereka sudah tidak punya etika. 

Mungkin orang tua mereka 

sudah tidak pake pemmali ya. 

Kalo saya, semua anak-anak 

saya penurut. Jadi tidak ada 

yang berani kurang ajar sama 

orang tua. 

 

Siapa saja kah yang 

mengenalkan atau 

mengajarkan pada anda 

    Sudah sejak dulu, pemmali itu 

dikenalkan oleh orang tua. Selain 

orang tua, kakek, nenek, dan 

keluarga lainnya juga ikut 
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tentang pemmali. memperkenalkan. Karna orang 

dulu itu masih sangat percaya 

dengan pemmali-pemmali. 

 

 

 

 

 

 

Bapak 

Amiruddin, 

/13/05/2017 

 

 

 

 

 

Menurut anda, apakah 

setiap keluarga Bugis 

masih 

mempertahankan, 

melestarikan pemmali. 

Sudah sangat jarang orang tua 

sekarang mau pakai pemmali. 

Karena mereka pikir pemmali itu 

tidak masuk akal. Mitos ki na 

bilang istilahnya. Tidak ditau 

siapa yang buat sebenarnya itu 

dulu. Sama orang yang masuk 

agama Muhammadiyah nda pake 

mi yang namanya pemmali. Kalau 

di kasih tau, bilang pemmali. Pasti 

na bilang apa hubungannya? 

Bagaimana cara 

mempertahankan 

budaya pemmali. 

Agar pemmali tetap ada, ya pasti 

harus selalu diajarkan ke anak. 

Karna Cuma itu cara satu-satunya 

biar tidak punah. 

 

 

 

 

 

Ibu Hasmawati, 

/15/05/2017 

Bagaimana peran orang 

tua dalam melestarikan 

budaya pemmali 

Orang tua ya sebagai yang tetap 

mengajarkan pemmali ini. 

Bagaimana pendapat 

anda mengenai tingkat 

rasionalitas orang tua 

yang semakin tinggi 

dan mulai melupakan 

pemmali 

Meskipun tinggi bagaimana 

pendidikannya orang tua, tapi klo 

masih percaya ya pasti masih dia 

pake itu pemmali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bapak Tahang, 

/17/05/2017 

 

 

 

 

 

 

Apakah pemmali adalah 

sebuah mitos atau 

kearifan lokal yang 

harus dijaga 

kelestariannya 

 

1. Sebenarnya, esensi dari 

pemmali apakah dia adalah 

sebuah kearifan lokal atau mitos 

itu tergantung bagaimana kita 

memandangnya. Pemmali bisa 

dikatakan jadi mitos jika 

pemmali dipahami hanya 

sekedar pemmali tanpa ada 

pemaknaan, itu adalah mitos. 

Tapi jika pemmali dimaknai 

bahwa nilai-nilai yang 

terkandung didalamnya itu 

mendidik berarti itu kearifan 

lokal. Jadi tergantung dari sisi 

mananya yang kita lihat. 

2. Pemmali memang diceritakan 

dengan cara mitos, tetapi 
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dibelakang mitos itu adalah 

sebetulnya bagaimana orang 

dulu menyampaikan ide-ide dan 

gagasan-gagasan melalui mitos-

mitos tersebut. Dan agar 

manusia itu melaksanakan nilai-

nilai tersebut. Maka 

dibuatkanlah pemmali-pemmali 

ini adalah sebuah alat pemaksa 

bagi dia supaya dilaksanakan 

nilai-nilai tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibu Stti, 

/19/05/2017 

Apakah ada 

kemungkinan pemmali 

tersebut akan punah 

seiring dengan 

perkembangan era 

globalisasi pada saat 

sekarang 

    Karena berkembangnya 

kebudayaan smartphone, 

kebudayaan tablet, maka pemmali 

ini cepat atau lambat akan punah. 

Dengan adanya globalisasi, 

dengan adanya perkembangan 

teknologi orang-orang sudah tidak 

pakai pemmali lagi. Orang-orang 

memaknainya hanya sebatas 

mitos. Dan jelas akan punah 

nantinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upaya-upaya apa saja 

yang bisa dilakukan 

agar pemmali masih 

terjaga kelestariannya 

1. Upaya yang dilakukan agar 

pemmali tetap terlestari dimulai 

dari diri sendiri. Lalu, kita harus 

terapkan dirumah atau di 

keluarga khususnya ke anak-

anak. Setelah itu, baru kita 

terapkan di masyarakat. 

2. Harus berawal dari orang tua 

muda. Menanamkan nilai-nilai 

moral yang terkandung dalam 

pemmali tersebut. Karena 

generasi sekarang bisa dibilang 

mengalami krisis moral. 

Mereka tidak lagi menghargai 

orang yang lebih tua. Sopan 

santun mereka sudah tidak ada 

jika berbicara dengan orang tua. 

Pemmali tidak harus diajarkan 

dengan cara formal. Tidak 

harus di suruh dulu kumpul 

anak-anak lalu kemudian 

dijelaskan apa itu pemmali, 

bagaimana itu pemmali. Tetapi 



75 
 

 
 

bisa dengan menceritakan 

dongeng atau mitos yang 

menyangkut hal tersebut. Agar 

si anak memiliki ketertarikan 

mendengar dan meningkatkan 

imajinasi anak. 

Sudah berapa lama dan 

sejak kapan anda 

mengetahui tentang 

pemmali. 

 

Sejak dulu, sejak kecil. 

 

 

 

 

Ibu Indar, 

/20/05/2017 

 

. 

Sejak usia berapa anak 

anda mulai ditanamkan 

nilai-nilai yang terdapat 

dalam pemmali 

 

 

Dari kecil... 

Menurut anda, pada 

usia berapa seharusnya 

nilai-nilai pemmali 

diajarkan pada anak 

 

 

Bagusnya klo sejak kecil 

memang. 

 

 

 

 

 

 

Ibu Farida, 

/21/05/2017 

 

 

 

 

 

Sampai usia berapa 

sebaiknya anak 

diajarkan tentang nilai-

nilai pemmali 

Sampai usianya dewasa atau kalo 

perlu tidak ada batas waktu. Anak 

masih tetap harus diperkenalkan 

dan ditanamkan tentang 

pentingnya pemmali. Karena 

sebenarnya pemmali dibuat bukan 

cuma untuk anak-anak tapi semua 

usia. Karena ini menyangkut 

aturan hidup. Misalnya, 

perempuan hamil tidak boleh 

potong rambut atau pemmali 

menyiramkan air dengan arah 

berlawan ketika memandikan 

jenazah. Harus satu arah. Itu 

semua diajarkan dalam pemmali. 
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Dok. III 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dok. IV 
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Dok. V 
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