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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bangsa Indonesia kaya keragaman budaya. Keragaman budaya yang dimiliki 

masyarakat Indonesia dapat dilihat dari kekayaan sastra yang dimilikinya, 

termasuk cerita rakyat. Cerita rakyat di Indonesia yang berjumlah sangat banyak 

di setiap daerah di pelosok nusantara mempunyai cerita rakyat. Masyarakat 

Indonesia terdiri atas berbagai etnik dan hal tersebut memberikan suatu gambaran 

yang nyata tentang keberagaman budaya Indonesia yang mengandung berbagai 

sastra daerah. 

Sastra daerah merupakan bagian dari suatu kebudayaan yang tumbuh dan 

berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kehidupan sastra daerah itu dapat 

dikatakan masih berkisar pada sastra lisan. Sastra lisan atau sastra tradisional 

(traditional literature) merupakan suatu bentuk ekspresi masyarakat pada masa 

lalu yang umumnya disampaikan secara lisan. Sastra lisan tetap hidup dalam 

segala perubahan zaman. Sastra lisan sebagian besar masih tersimpan di dalam 

ingatan orang tua atau orang yang bercerita yang jumlahnya semakin berkurang. 

Sebagai kekayaan sastra, cerita rakyat yang merupakan bagian dari sastra lisan 

perlu dikembangkan karena mengandung nilai-nilai budaya, norma-norma, dan 

nilai-nilai etika serta nilai moral yang bermanfaat bagi masyarkat. Melalui cerita 

rakyat dapat diketahui gambaran mengenai berbagai aspek kehidupan masyarakat 

pendukungnya dan dapat pula membina pergaulan serta pengertian bersama 

sebagai suatu bangsa yang memiliki aneka ragam kebudayaan. 
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Cerita rakyat masa sekarang terus mengalami perkembangan. Cerita rakyat 

pada masa lalu bersifat sastra lisan dan sekarang mulai dibukukan, bahkan ada 

juga yang sudah dipublikasikan dalam  web. Salah satu dari sekian banyak 

warisan budaya di Indonesia adalah cerita rakyat Nusantara Sulawesi Selatan. 

Cerita rakyat Nusantara Sulawesi Selatan merupakan satu jenis cerita yang hidup 

dan berkembang sampai saat ini. Cerita rakyat Nusantara Sulawesi Selatan juga 

memainkan peranan penting dalam usaha pembinaan dan pengembangan 

kebudayaan Nasional, terutama dalam pembangunan rohani anak bangsa 

Indonesia secara umum dan masyarakat Sulawesi Selatan pada khususnya, serta 

cerita rakyat Nusantara Sulawesi Selatan juga banyak memberikan pesan nilai 

budaya, moral,  dan nilai karakter maupun pengajaran yang penting untuk anak.  

Cerita rakyat Nusantara Sulawesi Selatan selain bersifat hiburan juga dapat 

menjadi alat untuk memelihara dan menurunkan buah pikiran suatu suku atau 

bangsa pemilik sastra tersebut pada generasi penerus. Sesungguhnya orang yang 

bercerita pada dasaranya ingin menyampaikan pesan atau amanat yang dapat 

bermanfaat bagi watak dan kepribadian para pendengarnya khusunya pada anak. 

Isi dari cerita rakyat Nusantara Sulawesi Selatan itu sendiri tidak pernah lepas dari 

nilai budaya di suatu tempat tersebut, karena budaya mengandung arti kebiasaan, 

kepercayaan, seni, moral dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat itu (Taylor 

dalam Sulaeman, 1998:10). 

Cerita rakyat Nusantara Sulawesi Selatan juga selalu berhubungan dengan 

kepercayaan dan merupakan peradaban yang erat pula hubungannya dengan 

kehidupan. Untuk itu cerita rakyat Nusantara Sulawesi Selatan merupakan bahan 

analisis yang tepat untuk memahami tingkah laku, pikiran dan falsafah kehidupan 
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masyarakat Sulawesi Selatan pada masa lalu untuk ditanamkan dalam 

masayarakat terutama bagi anak masa kini. 

Cerita rakyat Nusantara Sulawesi Selatan lahir karena kebiasaan masyarakat 

dalam berinteraksi sosial, jadi nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat 

Nusantara Sulawesi Selatan tersebut mengandung nilai moral, pendidikan 

terutama nilai budaya Sulawesi Selatan yang disebut dengan budaya siri na pacce. 

Budaya siri na pacce merupakan salah satu nilai budaya yang meminta untuk 

saling menghargai antar sesama manusia. Mannahao (2010:5) mengatakan siri na 

pacce berarti bagaimana mempertahankan atau membela diri sendiri maupun 

orang lain untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagai manusia.  

Nilai yang terdapat dalam siri na pacce sudah mencakup konsep hidup untuk 

membentuk karakter diri terutama membentuk karakter anak. siri na pacce 

mengajarkan untuk menanamkan ke dalam diri untuk memelihara hubungan baik 

secara vertikal maupun secara horizontal. Hubungan vertikal yang dimaksud 

disini yaitu hubungan terhadap Sang Pencipta Allah SWT, sedangkan hubungan 

horizontal yang dimaksud disini adalah diri sendiri maupun sesama manusia. 

Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk memperkenalkan dan 

mengangkat kembali sebagian kecil dari cerita rakyat Nusantara yang ada di 

Sulawesi Selatan. Penelitian ini juga sebagai usaha untuk memperkenalkan 

budaya siri na pacce yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Sulawesi Selatan. 

Masyarakat Sulawesi Selatan memiliki kebudayaan atau kesenian tersendiri, 

sebagai mana daerah lainnya yang ada di Indonesia khusus mengenai nilai-nilai 

didaktis yang terkandung pada cerita rakyat Nusantara Sulawesi Selatan. 

Tingkatan nilai siri na pacce yang harus dipahami sebagai acuan dalam bertindak 
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dan berucap terbagi menjadi tiga tingkatan siri’  yaitu siri’e ri Allah Ta’alah  

(menjaga harga diri terhadap Allah SWT), siri’e riwatakkaleta (menjaga harga 

diri sendiri), dan siri’e ripadatta rupatau (Mannahao, 2010:27). 

Nilai dalam siri na pacce mengajarkan bagaimana mempertahankan dan 

membela diri maupun orang lain  untuk meningkatkan harkat dan martabat 

sebagai manusia. Nilai siri na pacce inilah yang akan dikaji dalam cerita rakyat 

Nusantara Sulawesi Selatan yang lahir dan ada di tengah-tengah masyarakat 

Sulawesi Selatan. Cerita rakyat Nusantara Sulawesi Selatan berangkat dari  nilai-

nilai yang dianut dalam masyarakat itu sendiri pada masa lalu baik sebagai bentuk 

hiburan, pelestarian nilai budaya maupun sebagai media penanaman karakter 

kepada anak. Oleh karena itu peneliti mengangkat sebuah judul “Nilai Budaya siri 

na pacce dalam Cerita Rakyat Nusantara Sulawesi Selatan.” 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang peneltian yang sudah dikemukakan. Penelitian 

ini terfokus pada  wujud dan fungsi nilai siri na pacce yang terkandung dalam 

cerita rakyat Nusantara Sulawesi Selatan. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Adapaun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah. 

1)  Bagaimana wujud nilai budaya siri na pacce yang terkandung dalam cerita 

rakyat Nusantara Sulawesi Selatan? 

2)  Bagaimana fungsi nilai budaya siri na pacce yang terkandung dalam cerita 

rakyat Nusantara Sulawesi Selatan? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Untuk mendeskripsikan nilai siri na pacce yang terkandung dalam cerita 

rakyat Nusantara Sulawesi Selatan. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1) Mendeskripsikan wujud nilai budaya siri na pacce yang terkandung dalam 

cerita rakyat Nusantara Sulawesi Selatan. 

2) Mendeskripsikan fungsi nilai budaya siri na pacce yang terkandung dalam 

cerita rakyat Nusantara Sulawesi Selatan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut. 

1.5.1    Manfaat Teoretis 

Penelitian ini, manfaat teoretis berdasarkan nilai budaya siri na 

pacce dalam cerita rakyat Nusantara Sulawesi Selatan dapat bermanfaat 

sebagai bentuk pengembangan pemerhatian budaya nusantara. 

1.5.2   Manfaat Praktis  

1)      Bagi Anak  

Penelitian ini dapat berguna sebagai acuan pembentukan karakter 

anak sejak dini untuk mencetak peribadi-peribadi yang berkarakter. 

2) Pembelajaran Sastra dan Budaya 

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tentang salah 

satu sastra klasik berupa cerita rakyat dan memberikan pengetahuan 

tentang budaya dari  daerah Sulawesi Selatan. 
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3)   Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan memberikan kepustakaan yang 

merupakan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan dapat 

memberikan pemikiran bagi pihak-pihak yang mempunyai permasalahan 

yang sama atau ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.  

4) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat menambah referensi yang ada dan dapat 

digunakan oleh pihak yang membutuhkan khususnya Mahasiswa 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. 

 

1.6 Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kekeliruan dan perbedaan pemahaman dalam pengertian  

atau istilah yang digunakan, maka perlu kiranya didefinisikan secara operasional  

dan penegasan istilah, yaitu sebagai berikut. 

1) Cerita rakyat Nusantara 

Ceita rakyat Nusantara adalah cerita kuno yang setengah berdasarkan 

sejarah dan yang setengah lagi berdasarkan angan-angan atau dongeng tentang 

hal-hal yang berdasarkan sejarah yang mengandung sesuatu hal yang ajaib atau 

kejadian yang menandakan kesaktian. Pada dasarnya, cerita rakyat Indonesia 

penuh dengan unsur yang mendidik  dan menghibur. 

2) Nilai Budaya  

Nilai budaya adalah suatu hasil pengaruh seleksi perilaku di dalam 

lingkungan baik fisik maupun sosial berupa estetika, dan logika baik yang bersifat 

baik maupun yang bersifat yang tidak baik.  
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3) Siri Na Pacce 

  Siri na pacce merupakan sikap dan tekad yang muncul dalam diri 

seseorang untuk mencapai suatu tujuan hidup. Maksudnya adalah siri na pacce  

merupakan prinsip hidup yang harus dipupuk dalam diri sendiri yang 

menimbulkan sikap yang mampu memecahkan sebuah persoalan diri sendiri atau 

orang lain. Nilai siri na pacce merupakan nilai  yang terurai dalam dimensi harkat 

dan martabat manusia.  

   

 


