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ABSTRAK 

 

       Firda Ramdani. 2022. Makna dan Nilai Pendidikan dalam Cerita Rakyat 

Assalenna Cakkelle ‘Asal-Usul Burung Kakaktua’ di Kabupaten Soppeng 

(Pendekatan Sosiologi Sastra). Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Makassar. Pembimbing I Siti Suwadah Rimang dan Pembimbing II Nur 

Khadijah Razak. 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna dan nilai pendidikan yang 

terkandung dalam cerita rakyat Assalenna Cakkelle ‘Asal-Usul Burung kakaktua’ 

di kabupaten Soppeng. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

bagaimana makna dan nilai pendidikan yang terkandung dalam cerita rakyat 

Assalenna Cakkelle ‘Asal-Usul Burung Kakaktua’ di Kabupaten Soppeng 

(Pendekatan Sosiologi Sastra). Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah cerita rakyat Assalenna Cakkelle 

‘Asal-Usul Burung kakaktua’, penelitian ini dilaksanakan di kelurahan Galung, 

kabupaten Soppeng dengan sumber data utama dalam penelitian ini adalah 

penduduk asli kabupaten Soppeng dengan jumlah informan lima orang. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

kesimpulan. 

       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua makna dan empat nilai 

pendidikan yang terkandung dalam cerita rakyat Assalenna Cakkelle ‘Asal-Usul 

Burung Kakaktua’ adapun makna yang terkandung diantaranya: makna 

mengharapkan sesuatu dan makna menasihati. Sedangkan nilai pendidikan yang 

terkandung, diantaranya: nilai pendidikan moral yang didalamnya mencakup 

sikap sopan, jujur, bertanggung jawab, pantang menyerah, dan patuh. Nilai 

pendidikan religius yang didalamnya kepercayaan kepada sang pencipta. Nilai 

pendidikan sosial mencakup bermusyawarah, dan saling tolong-menolong.Nilai 

pendidikan kepahlawanan yang mencakup sikap keberanian seorang pemimpin. 

Kata kunci: Makna, Nilai Pendidikan, Cerita Rakyat, Assalenna Cakkelle 
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ِ ْســـــــــــــــــــــم  ب  ن   ّللَا    يم الَرْحم َٰ  الَرح 

Assalamu Alaikum Wr. Wb.. 

       Allah Maha Penyayang dan Maha Pengasih, demikian kata untuk mewakili 

atas segala karunia dan nikmat-Nya. Jiwa ini takkan henti bertahmid atas segala 

anugerah pada tiap detik waktu, denyut jantung, gerak langkah, serta rasia dan 

rasio pada-Mu, Sang Khalik. Skripsi ini adalah setitik dari sederetan berkah-Mu. 

       Setiap orang dalam berkarya selalu mencari kesempurnaan, tetapi terkadang 

kesempurnaan itu terasa jauh dari kehidupan seseorang. Kesempurnaan bagaikan 

fatamorgana yang semakin dikejar, semakin menjauh dari pandangan, bagai 

pelangi yang dilihat indah dari kejauhan, tetapi menghilang ketika didekati. 

Demikian juga tulisan ini, kehendak hati ingin mencapai kesempurnaan, tetapi 

kapasitas penulis dalam keterbatasan. Segala daya dan upaya telah penulis 

kerahkan untuk membuat tulisan ini selesai dengan baik dan bermanfaat dalam 

dunia Pendidikan, khususnya dalam ruang lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. 

       Motivasi dari berbagai pihak sangat membantu dalam perampungan tulisan 

ini. Segala rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang 

tua yang telah berjuang, berdoa, mengasuh, membesarkan, mendidik, dan 

membiayai penulis dalam proses pencarian ilmu serta selalu mendukung setiap 
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aktivitas penulis. Demikian pula, penulis mengucapkan kepada para keluarga 

yang tak hentinya memberi motivasi dan selalu menemani dengan gurauannya. 

       Ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya penulis haturkan 

kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Prof. Dr. H. Ambo Asse, 

M.Ag., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
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Paida, S.Pd., M.Pd., selaku sekertaris Program Studi Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia. 
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Suwadah Rimang, M.Hum., pembimbing pertama dan Nur Khadijah Razak, S.Pd., 
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kepada seluruh dosen dan para staf pegawai dalam lingkungan Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu 
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motivasi, saran, dan bantuannya kepada penulis yang telah memberikan Pelangi 

dalam hidup penulis. 
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       Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis senangtiasa mengharapkan 

kritikan dan saran dari berbagai pihak, selama saran dan kritikan itu bersifat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Karya sastra adalah salah satu karya seni yang menyuguhkan banyak 

nilai-nilai kehidupan kepada penikmatnya. Karya sastra dilahirkan dan 

dikembangkan oleh jemari-jemari ajaib sastrawan yang hidup dan 

berinteraksi di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Karya sastra tercipta 

dari perjalanan dan pengalaman hidup pengarang di lingkungan sosial 

budaya masyarakatnya. 

       Karya sastra dapat mengandung beragam nilai-nilai, diantaranya yaitu 

nilai pendidikan, budaya, sosial, moral, ideologi, dan tradisi 

masyarakatnya. Karya sastra dibedakan menjadi dua yaitu karya sastra 

tulisan dan karya sastra lisan. Namun pada penelitian ini, peneliti terfokus 

pada karya sastra lisan. Karya sastra lisan merupakan sebuah cerita yang 

dinarasikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dalam bentuk 

ujaran. Adapun yang termasuk bagian dari karya sastra lisan salah satunya 

adalah cerita rakyat. 

       Cerita rakyat merupakan cerita dari zaman dahulu yang hidup di 

kalangan masyarakat dan diwariskan secara turun temurun melalui bahasa 

lisan. Cerita rakyat juga merupakan buah pikiran warisan leluhur bangsa 

mengandung bermacam-macam pesan. Hal itu merupakan ciri khas khusus 

negara yang memiliki beraneka ragam budaya dan sejarah. Cerita rakyat 
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lahir dan berkembang dalam masyarakat yang tersebar di berbagai pelosok 

nusantara, termasuk yang lahir dan berkembang di tanah Sulawesi Selatan, 

khususnya di Kabupaten Soppeng. Salah satunya ialah cerita  rakyat 

tentang Assalenna Cakkelle. 

       Cerita lisan Assalenna Cakkelle (asal-usul burung kakaktua) 

merupakan kisah tentang para matoa (pemuka kaum) di kabupaten 

Soppeng yang bertikai untuk menjadi pemimpin. Hingga akhirnya terjadi 

masa paceklik panjang dan para pemuka kaum berdiskusi untuk mencari 

solusi dari permasalahan tersebut. Di tengah perbincangan, terlihat dua 

ekor burung kakaktua bertikai memperebutkan setangkai padi. Para 

pemuka kaum meyakini bahwa burung kakaktua itu merupakan solusi dari 

permasalahan. Para pemuka kaum pun mengutus beberapa orang untuk  

mengikuti burung kakaktua tersebut, dan  burung kakaktua itu pun 

berhenti pada hamparan padi milik seorang pemuda yang bernama 

Latemmamala yang dipilih oleh para pemuka kaum sebagai raja pertama di 

kabupaten Soppeng. 

       Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, diperoleh bahwa 

karya sastra daerah, yakni cerita rakyat yang berada di Sulawesi Selatan, 

khususnya di kabupaten Soppeng belum terungkap akan nilai-nilai dan 

maknanya. Sebagian masyarakat soppeng khususnya generasi-generasi 

muda, masih banyak yang tidak mengetahui dan memahami makna dan 

nila-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat yang berasal dari daerahnya 

sendiri. Hal itu disebabkan karena banyaknya budaya asing yang masuk, 
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membuat makna dan nilai-nilai cerita rakyat tersebut semakin bergeser, 

sehingga perlu dilakukan penelitian-penelitian tentang hal tersebut. 

       Cerita rakyat mengandung makna serta nilai-nilai yang patut 

dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kehidupan masa kini dan masa 

yang akan datang. Cerita rakyat biasanya dijadikan pengantar tidur untuk 

anak oleh orang tua atau pencerita. Namun, tanpa disadari masih banyak 

orang yang belum paham makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam 

cerita rakyat tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

melestarikan cerita rakyat yang terdapat di Kabupaten Soppeng ini yaitu 

dengan melakukan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat 

terutama generasi-generasi muda semakin memperhatikan dan 

memperkaya pengetahuan mengenai cerita rakyat yang kini sangat 

memprihatinkan. Oleh karena itu, penelitian terhadap cerita rakyat yang 

mengandung makna dan nilai pendidikan perlu disuguhkan dalam bentuk 

tulisan agar maknanya mudah dipahami masyarakat terutama generasi 

muda. 

       Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti bertujuan untuk meneliti 

lebih lanjut dengan mengadakan penelitian yang berjudul “Makna dan 

Nilai Pendidikan Dalam Cerita Rakyat Assalenna Cakelle ‘Asal-Usul 

Burung Kakaktua’ di Kabupaten Soppeng (Pendekatan Sosiologi Sastra)”. 

Penelitian ini perlu dilakukan karena karya sastra dan nilai-nilai adalah dua 

hal yang saling melengkapi. Oleh karena itu, cerita rakyat Assalenna 

Cakkelle di Kabupaten Soppeng perlu diteliti guna memperoleh makna dan 
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nilai pendidikan yang terkandung dalam cerita rakyat tersebut, juga 

sebagai bahan pengayaan cerita rakyat masyarakat Soppeng. 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimanakah makna yang terkandung dalam cerita rakyat Assalenna 

Cakkelle di kabupaten Soppeng? 

2. Bagaimanakah nilai pendidikan dalam cerita rakyat Assallenna 

Cakkelle di kabupaten Soppeng? 

C. Tujuan Penelitian 

       Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian 

ini, yaitu: 

1. untuk mendeskripsikan makna yang terkandung dalam cerita rakyat 

Assalenna Cakkelle di kabupaten Soppeng. 

2. untuk mendeskripsikan nilai pendidikan dalam cerita rakyat Assalenna 

Cakkelle di kabupaten Soppeng. 

D. Manfaat Penelitian 

       Manfaat penelitian terbagi atas dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. 
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1. Manfaat Teoretis  

       Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi teori yang sudah ada 

sehingga memperkaya hasanah (kebaikan) teori kesusastraan khususnya 

Sastra Indonesia, mengenalkan cerita rakyat bugis ke seluruh penjuru. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang 

bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis 

tentang analisis makna dan nilai budaya cerita rakyat. 

b. Bagi peneliti lainnya, penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan 

dalam mengembangkan teori mengenai makna dan nilai pendidikan 

yang terkandung dalam cerita rakyat. 

c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk 

menambah wawasan terutama bagi masyarakat yang belum tahu 

menahu mengenai cerita rakyat yang terdapat pada daerahnya 

sendiri.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Sastra 

a. Hakikat Sastra 

       Menurut KBBI V, sastra adalah bahasa (kata-kata, gaya bahasa) 

yang dipakai dalam kitab-kitab (bukan bahasa sehari-hari). Sedangkan 

Wellek dan Warren (Rimang, 2011: 1), menyatakan bahwa sastra 

adalah suatu kegiatan kreatif, sederetan karya seni. Esten (2013: 1), 

menyatakan bahwa kesusastraan adalah karangan yang indah. 

Menurut Suarta dan I Kadek Adhi Dwi Payana (2014: 7), bahwa sastra 

sangat bergantung pada lingkungan kebudayaan tertentu di mana 

sastra itu dilahirkan dan dijalankan sebagai media untuk mencurahkan 

perasaan dan menyampaikan pesan. 

       Selain itu, Teeuw (Haryo, dkk. 2018: 146), menyatakan bahwa 

sastra adalah segala sesuatu yang tertulis, pemakaian bahasa dalam 

bentuk tertulis. Sedangkan Kartikasari dan Edy Suprapto (2018: 3) 

berpendapat bahwa sastra adalah pengungkapan dari fakta artistik dan 

imajinatif sebagai manifestasi kehidupan manusia dan masyarakat 

melalui bahasa sebagai medium dan punya efek positif terhadap 

kehidupan manusia atau kemanusiaan. Semi (2021: 38) 

mengemukakan pendapatnya mengenai sastra, menurutnya sastra 
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adalah karya seni, karena itu ia mempunyai sifat yang sama dengan 

karya seni yang lain, seperti seni suara, seni lukis, dan seni pahat. 

       Beberapa pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya, 

disimpulkan bahwa sastra adalah seni keindahan dari hasil pemikiran-

pemikiran manusia yang disusun secara sistematis agar menjadi 

sebuah maha karya yang luar biasa. 

b. Fungsi Sastra 

       Menurut Aristoteles (Ririn, 2015: 68), salah satu fungsi sastra 

adalah sebagai media katarsis atau pembersih jiwa bagi penulis 

maupun pembacanya. Sedangkan Ningsih (2015: 69) berpendapat 

bahwa fungsi sastra adalah dulce et utile artinya indah dan 

bermanfaat. Rimang (2011: 17), juga berpendapat bahwa dalam 

kehidupan masyarakat, sastra mempunyai beberapa fungsi, yaitu: 

1) Fungsi rekreatif, yaitu sastra dapat memberikan hiburan yang 

menyenangkan bagi penikmat atau pembacanya. 

2) Fungsi didaktif, yaitu sastra mampu mengarahkan atau mendidik 

pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang 

terkandung didalamnya. 

3) Fungsi estetis, yaitu sastra mampu memberikan keindahan bagi 

penikmat atau pembacanya karena sifat keindahannya. 

4) Fungsi moralitas, yaitu sastra mampu memberikan pengetahuan 

kepada penikmat atau pembacanya sehingga tahu moral yang baik 

selalu mengandung moral yang tinggi. 
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5) Fungsi religius, yaitu sastra pun mampu menghasilkan karya-karya 

yang mengandung ajaran agama yang dapat diteladani para 

penikmat atau pembaca sastra. 

       Beberapa pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya, 

disimpulkan bahwa sastra berfungsi sebagai media untuk belajar dan 

media hiburan. Dengan sastra, kita bisa belajar banyak hal mengenai 

nilai-nilai kehidupan dan sastra juga menyajikan sebuah karangan atau 

tulisan yang berisi sesuatu yang dapat menyenangkan hati pembaca. 

c. Pendekatan Sastra 

1) Pendekatan mimetik. Menurut Najid (Rostina, 2021), menyatakan 

bahwa pendekatan mimetik adalah pendekatan yang memandang 

prosa fiksi sebagai hasil ciptaan manusia yang ditulis berdasarkan 

bahan-bahan yang diangkat dari semesta (pengalaman hidup 

penulis atau penghayatan hidup penulis terhadap kehidupan 

disekitarnya). 

2) Pendekatan pragmatik. Menurut Wahyudi (Gumono, 2017: 71), 

pendekatan pragmatik adalah pendekatan kajian sastra yang 

menitikberatkan kajiannya terhadap peranan pembaca dalam 

menerima, memahami, dan menghayati karya sastra. 

3) Pendekatan objektif. Ratna (Achmad, 2019: 16), berpendapat 

bahwa pendekatan objektif merupakan pendekatan yang terpenting, 

sebab pendekatan apapun yang dilakukan pada dasarnya bertumpu 

pada karya sastra itu sendiri. 
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4) Pendekatan psikologi sastra. Minderop (2011: 54) menyatakan 

bahwa psikologi sastra adalah telaah karya sastra yang diyakini 

mencerminkan proses dan aktivitas kejiwaan. 

5) Pendekatan sosiologi sastra. Damono (Cintya, 2017: 2) 

berpendapat bahwa pendekatan sosiologi sastra adalah pendekatan 

terhadap sastra yang mempertimbangkan segi-segi dalam 

kemasyarakatan dengan menggunakan analisis teks untuk 

mengetahui strukturnya, untuk kemudian dipergunakan memahami 

lebih dalam lagi gejala sosial yang di luar sastra. 

       Beberapa pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya, 

disimpulkan bahwa ada berbagai macam pendekatan dalam sastra. 

Diantaranya yaitu pendekatan mimetik yang memandang karangan 

sebagai hasil ciptaan manusia yang ditulis berdasarkan pengalaman 

hidup. Pendekatan pragmatik menitikberatkan peranan pembaca 

dalam membaca karya sastra. Pendekatan objektif yang mendasarkan 

pada suatu karya sastra secara keseluruhan. Pendekatan psikologi 

sastra yang diyakini mencerminkan aktivitas kejiwaan, dan 

pendekatan sosiologi sastra mempertimbangkan segi-segi dalam 

masyarakat. 

       Berdasarkan beberapa pendekatan yang telah dipaparkan, maka 

peneliti memfokuskan penelitian ini pada pendekatan sosiologi sastra 

sebagai kebutuhan untuk meneliti lebih lanjut mengenai makna dan 



10 
 

 
 

nilai pendidikan yang terkandung dalam cerita rakyat Assalenna 

Cakkelle di kabupaten Soppeng. 

2. Pendekatan Sosiologi Sastra 

a. Hakikat Pendekatan Sosiologi Sastra 

       Semi (2021: 51) berpendapat bahwa sosiologi adalah suatu telaah 

yang objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat dan 

tentang sosial dan proses sosial. Semi (2021: 51-52), juga 

mengemukakan pendapatnya mengenai sastra, menurutnya sastra 

sama halnya dengan sosiologi, berurusan dengan manusia, bahkan 

sastra diciptakan oleh anggota masyarakat untuk dinikmati, dipahami, 

dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sosiologi dan sastra sama-sama 

berurusan dengan masalah sosial, ekonomi, dan politik. 

       Damono (Wiyatmi, 2013: 5) mengatakan bahwa pendekatan 

sosiologi sastra adalah salah satu pendekatan dalam kajian sastra yang 

memahami dan menilai karya sastra dengan mempertimbangkan segi-

segi sosial atau kemasyarakatan. Sedangkan Wellek dan Warren 

(Semi, 2021: 53), berpendapat bahwa sosiologi sastra adalah suatu 

telaah sosiologis terhadap suatu karya sastra. Suwardi (2011: 8) 

sosiologi sastra adalah ilmu yang memanfaatkan faktor sosial sebagai 

pembangun sastra.Nurhuda dkk. (2017: 106), sosiologi sastra 

merupakan penelitian yang terfokus pada objek kajian dan 

lingkungan. Wolf (Nurhuda, 2017:106), memberikan definisi bahwa 

sosiologi sastra merupakan disiplin ilmu yang tanpa bentuk, tidak 
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terdefinisikan dengan baik, terdiri dari studi empiris, dan berbagai 

percobaan pada teori yang agak lebih general yang masing-masing 

hanya mempunyai kesamaan dalam hal yang berurusan dengan 

hubungan sastra dengan masyarakat. 

       Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

sosiologi sastra adalah pendekatan yang mengkaji, memahami, hingga 

menilai karya sastra dengan menggunakan studi sosiologi yang 

menelaah manusia, masyarakat, serta lembaga sosial yang 

menaunginya. Sosiologi sastra merupakan upaya untuk memahami 

karya sastra melalui perpaduan ilmu sastra dengan ilmu sosiologi, 

sesuai dengan namanya. . 

b. Ruang Lingkup Pendekatan Sosiologi Sastra 

       Laurenzon dan Singewood (Yusuf, 2020: 16), menjelaskan tiga 

aspek yang melingkupi pendekatan sosiologi sastra, yaitu: 

1) Memandang karya sastra sebagai dokumen sosial yang 

merefleksikan keadaan sosial pada masa karya diciptakan. 

2) Memandang sastra sebagai cerminan keadaan sosial pengarangnya. 

3) Memandang sastra sebagai manifestasi peristiwa sejarah dan 

keadaan sosial budayanya. 

       Wellek dan Warren (Windriani, 2021: 15), membagi telaah 

sosiologi sastra menjadi tiga klasifikasi sosiologi pengarang, sosiologi 

karya sastra, dan sosiologi pembaca. 
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1) Sosiologi pengarang 

Mempermasalahkan status sosial, ideologi sosial, jenis kelamin 

pengarang, umur, profesi, agama, dll yang menyangkut pengarang 

sebagai penghasil sastra. 

2) Sosiologi karya sastra 

Mempermasalahkan karya sastra itu sendiri, yaitu karya sastra dan 

tujuan karya sastra dan hal-hal yang tersirat dalam karya sastra dan 

yang berkaitan dengan masalah sosial. 

3) Sosiologi pembaca 

Mempermasalahkan pembaca dan pengaruh sosial karya sastra 

terhadap masyarakatnya. 

     Klasifikasi di atas tidak jauh berbeda dengan klasifikasi yang 

dibuat oleh Ian Watt (Wahyuni, 2020: 2) yang membicarakan 

hubungan timbal balik antar sastrawan, sastra, dan masyarakat yang 

secara keseluruhan dapat dilihat sebagai berikut: 

1) Konteks sosial pengarang 

Hal ini berkaitan dengan bagaimana si pengarang mencari mata 

pencahariannya, apakah dari pengayom atau dari masyarakat secara 

langsung. Selanjutnya, dapat dilihat dari keprofesionalisme dalam 

pengarang; sejauh mana pengarang menganggap pekerjaannya 

sebagai profesi. Selain itu, masyarakat apa yang dituju oleh 

pengarang; hubungan antar pengarang dan masyarakat. Hal ini 
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sangat penting, karena masyarakat yang dituju ikut menentukan isi 

dari karya sastra. 

2) Sastra sebagai cerminan masyarakat 

Hal ini berkaitan dengan sejauh mana sastra dapat mencerminkan 

keadaan masyarakat. Hal penting yang harus digarisbawahi di sini 

adalah cermin yang dimaksud bukan berarti kehidupan masyarakat 

dalam karya sastra sama dengan kehidupan nyata yang sebenarnya, 

namun lebih kepada bagaimana karya sastra tersebut mampu 

merefleksikan keadaan masyarakat. 

3) Fungsi sosial sastra 

Sastra harus berfungsi sebagai pembaru dan perombak keadaan 

masyarakat yang dianggap tidak sesuai lagi dengan zaman. Dari 

sudut lain dikatakan bahwa sastra bertugas sebagai penghibur 

belaka. Fungsi sastra yang paling penting yaitu sastra harus 

mengajarkan sesuatu dengan cara menghibur. 

       Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

tiga paradigma yang saling berhubungan dalam pendekatan sosiologi 

sastra, yaitu paradigma sosiologi yang meliputi pendekatan terhadap 

pengarang, sastra, dan pembaca. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan paradigma Wellek dan Warren untuk menjawab 

rumusan masalah penelitian. 
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c. Makna 

       Pateda (Ningrum, 2019: 13), mengatakan bahwa istilah makna 

merupakan kata-kata dan istilah yang membingungkan, makna 

tersebut selalu menyatu pada tuturan kata maupun kalimat. Bolinger 

(Dwi, 2019: 13), menyatakan bahwa makna merupakan hubungan 

antara bahasa dengan nilai luar yang telah disepakati bersama oleh 

pemakai bahasa sehingga dapat dimengerti. Menurut KBBI V, makna 

merupakan maksud pembicara atau penulis juga dapat diartikan 

pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan.  

       Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui adanya unsur 

pokok yang tercakup didalamnya, yaitu: 

1) Makna adalah hasil hubungan usaha dengan dunia luar 

2) Penentuan hubungan terjadi karena kesepakatan para pemakai 

3) Perwujudan makna itu dapat digunakan untuk menyampaikan 

informasi sehingga dapat dimengerti 

       Dalam cerita rakyat Assalenna Cakkelle terdapat banyak kalimat 

yang tertulis menggunakan ungkapan. Pateda (Dwi, 2019: 13) 

menggolongkan makna ungkapan itu menjadi empat bagian yaitu 

mengharapkan sesuatu, mengejek, membandingkan, dan menasihati. 

Keempat makna ungkapan tersebut tidak diucapkan secara terus 

terang, melainkan dengan menggunakan kata-kata khusus. Oleh 

karena itu, orang harus tanggap menemukan makna tersiratnya. 
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d. Nilai Pendidikan 

       Haradi (Aziz, 2012: 15), menyatakan bahwa nilai pendidikan 

adalah suatu ajaran yang bernilai luhur menurut aturan pendidikan 

yang merupakan jembatan kearah tercapainya tujuan pendidikan. Nilai 

pendidikan merupakan nilai-nilai yang dapat mempersiapkan peserta 

didik dalam perannya di masa mendatang melalui bimbingan, 

pengajaran, dan latihan. Ali (Aziz, 2012: 15). Sedangkan menurut 

Simaremare (2014: 17), nilai pendidikan merupakan segala sesuatu 

hal baik maupun buruk yang berguna bagi kehidupan manusia yang 

diperoleh melalui proses pengubahan sikap atau perilaku dalam upaya 

mendewasakan diri melalui proses pengembangan intelektual secara 

berkesinambungan. 

       Nilai pendidikan dapat ditemukan dalam cerita rakyat. Nilai-nilai 

itu dapat diperoleh dari peristiwa dalam cerita rakyat, karakter tokoh, 

dan hubungan antar tokoh. Dalam cerita rakyat terkandung nilai-nilai 

pendidikan yang banyak. Hal tersebut didapat jika menggali cerita 

rakyat lebih mendalam akan tampak keteladanan atau petuah bijak 

melalui tokoh atau peristiwa dalam cerita rakyat. Menurut Waluyo 

(Arum, 2020 :25) nilai sastra dapat berupa nilai medial (menjadi 

sasaran), nilai final (yang dikejar seseorang), nilai kultural, dan nilai 

agama. Nilai pendidikan sangat erat kaitannya dengan karya sastra 

termasuk cerita rakyat. Cerita rakyat selalu mengungkapkan nilai-nilai 

luhur yang bermanfaat bagi pendengarnya. Nilai-nilai tersebut bersifat 
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mendidik dan menggugah hati para pendengarnya. Nilai-nilai tersebut 

mencakup nilai pendidikan moral, nilai pendidikan adat, nilai 

pendidikan agama (religi), nilai pendidikan sejarah serta nilai 

pendidikan kepahlawanan. Arum (2020 :25) menggolongkan cerita 

rakyat ke dalam empat dimensi, yaitu: 

1) Nilai Pendidikan Moral 

Susena (Arum, 2020:25) menyatakan bahwa moralitas merupakan 

kesesuaian sikap, perbuatan, dan norma hukum batiniah yang 

dipandang sebagai suatu kewajiban. Seorang tokoh dalam suatu 

cerita dikatakan bermoral tinggi apabila ia mempunyai 

pertimbangan yang matang dalam menentukan suatu sikap mulia 

dan tercela. Menurut Nurgiyantoro (Arum, 2020: 25) moral dalam 

cerita biasanya dimaksudkan sebagai saran yang berhubungan 

dengan ajaran moral tertentu yang bersifat praktis, dapat ditafsirkan 

dan diambil oleh pembacanya melalui cerita. 

2) Nilai Pendidikan Religius 

Arum (2020: 25) berpendapat bahwa nilai religius merupakan salah 

satu faktor penting yang mempengaruhi perkembangan manusia. 

Menurut Koentjaraningrat (Arum, 2020: 25) agama mengandung 

segala keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan 

tentang wujud dari alam gaib (supranatural), serta segala nilai 

norma dan ajaran dari religi yang brsangkutan. Masyarakat 

meyakini bahwa agama menjadi kekuatan untuk kebaikan. Dalam 
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cerita rakyat terdapat nilai-nilai pendidikan agama yang tetap 

relevan dengan kehidupan zaman dahulu hingga sekarang. 

3) Nilai Pendidikan Sosial 

Manusia merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, 

manusia tidak dapat bertahan hidup sendiri dan memerlukan 

bantuan serta dukungan dari manusia lain. Manusia dalam 

memenuhi kebutuhan selalu berinteraksi dan bekerja sama dengan 

orang lain. Nilai sosial adalah nilai yang menjadi ukuran atau 

penilaian pantas atau tidaknya suatu keinginan dan kebutuhan 

dilakukan. Dalam nilai sosial memperlihatkan sejauh mana seorang 

individu dalam masyarakat mengikat diri dalam kelompoknya. Satu 

individu selalu berhubungan dengan individu lain sebagai anggota 

masyarakat. Yunus, dkk. (Herdina, 2020: 26). 

4) Nilai Pendidikan Kepahlawanan 

Arum (2020: 26) berpendapat bahwa nilai kepahlawanan yang 

berarti sifat yang berhubungan dengan keberanian seseorang. 

Dalam cerita rakyat, kepahlawanan seseorang dalam setiap 

peristiwa berkaitan dengan tokoh atau pelaku cerita. Tokoh yang 

dikagumi biasanya memiliki jiwa kepahlawanan, penuh keberanian, 

membela kebenaran, dan memiliki semangat perjuangan yang 

tinggi untuk memperjuangkan semua hal baik dan benar. 
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3. Karya Sastra 

a. Pengertian Karya Sastra 

       Warsiman (2017: 11), menyatakan bahwa karya sastra merupakan 

dunia kemungkinan, artinya ketika pembaca berhadapan dengan karya 

sastra, maka ia berhadapan dengan kemungkinan penafsiran. Andre 

Laverfe (Rimang, 2011: 2), berpandangan bahwa karya sastra 

merupakan deskripsi pengalaman kemanusiaan yang telah memiliki 

dimensi individual dan sosial kemasyarakatan sekaligus. Lustyantie 

(2012: 2), menyatakan bahwa karya sastra merupakan perwujudan 

makna yang ingin disampaikan oleh penulisnya yang disampaikan 

dalam wujud karya sastra. Yunus (Windriani, 2020: 1), mengatakan 

bahwa karya sastra adalah sebuah mitos tentang norma-norma, 

ideologi, dan konvensi-konvensi. Marx dan Angels (Wahyudi, 2013: 

56), mengatakan bahwa karya sastra merupakan penghubung karakter 

imajiner dalam sebuah novel terhadap suatu keadaan yang diciptakan 

oleh pengarangnya berdasarkan asal penciptaannya. Lowhental 

(Wahyudi, 2013: 56), mengatakan bahwa karya sastra merupakan 

persoalan masyarakat yang ditulis kemudian dibaca oleh masyarakat. 

       Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan 

sebelumnya, disimpulkan bahwa karya sastra adalah salah satu karya 

seni yang menyuguhkan nilai-nilai pada pembaca, karya sastra lahir 

dari ide-ide seorang pengarang. 
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b. Jenis Karya Sastra 

       Isnanda (2018: 500), mengatakan bahwa karya sastra dapat 

digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu karya sastra lisan dan tulisan. 

Menurut Isnanda (2018: 500), karya sastra tulis merupakan hasil 

kreativitas para seniman yang menggunakan medium bahasa. 

Sementara itu, Taum (Isnanda, 2018: 500), menyatakan bahwa sastra 

lisan merupakan sekelompok teks yang disebarkan dan diturun-

temurunkan secara lisan yang secara intrinsik mengandung sarana 

kesusastraan dan memiliki efek estetika dalam kaitannya dengan 

konteks moral maupun kultur dari sekelompok masyarakat tertentu.  

       Dari beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

karya sastra terbagi menjadi dua bagian yaitu karya sastra tulisan dan 

karya sastra lisan. Karya sastra tulis merupakan karya sastra yang 

didituangkan dalam bentuk tulisan melalui bahasa sebagai 

mediumnya. Sedangkan karya sastra lisan merupakan cerita turun-

temurun yang disampaikan secara lisan. Berdasarkan beberapa jenis 

karya sastra yang telah dipaparkan, peneliti memfokuskan penelitian 

ini pada karya sastra lisan. 
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4. Karya Sastra Lisan 

a. Pengertian Karya Sastra Lisan 

       Wongsopatty (2020: 16), menyatakan bahwa karya sastra lisan 

adalah kesusastraan yang mencakup ekspresi kesusastraan warga dan 

kebudayaan yang disebarkan dari mulut ke mulut. Udin 

(Wongsopatty, 2020: 16), menyatakan bahwa karya sastra lisan adalah 

seperangkat pertunjukan penuturan lisan yang melibatkan penutur dan 

khalayak menurut tata cara dan tradisi pertunjukannya. Sementara itu, 

Hasuna dan Ida Komalasari (2018: 47), menyatakan bahwa karya 

sastra lisan merupakan cerminan masyarakat pendukungnya dan 

merupakan warisan budaya yang harus tetap dipelihara dan 

dilestarikan karena mengandung nilai-nilai luhur 

       Dari beberapa pendapat di atas, maka peneliti menyimpulkan 

bahwa karya sastra lisan merupakan warisan dari leluhur yang 

disampaikan melalui ujaran dan harus dilestarikan karena didalamnya 

mengandung banyak nilai-nilai. Cerita sastra adalah seni yang akan 

tetap abadi, baik dalam bentuk karya sastra tulisan maupun lisan. 

Membuat peneliti ingin menyelami lebih dalam lagi tentang sastra 

terkhususnya pada kajian sastra lisan mengenai cerita rakyat 

Assalenna Cakkelle di kabupaten Soppeng. 
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b. Ciri-ciri Karya Sastra Lisan 

       Menurut Marwati dan Anton (2015), bahwa ada beberapa ciri-ciri 

karya sastra lisan, yaitu: 

1) Penyebarannya, baik dari segi waktu maupun ruang melalui mulut 

2) Lahir dari masyarakat yang bercorak tradisional 

3) Menggambarkan ciri-ciri budaya suatu masyarakat 

4) Bercorak puitis, teratur, dan berulang-ulang 

5) Tidak mementingkan fakta dan kebenaran tetapi fungsi yang 

penting dalam masyarakat yang bersangkutan 

6) Memiliki versi yang berbeda 

7) Menggunakan bahasa lisan, mengandung dialek, dan kadang-

kadang diucapkan lebih lengkap. 

       Sementara itu, Hutomo (Haidar, 2021: 22), memaparkan ciri-ciri 

karya sastra lisan: 

1) Penyebarannya dari mulut ke mulut. 

2) Lahir dalam masyarakat yang masih bercorak desa, masyarakat di 

luar kota, atau masyarakat yang belum mengenal huruf. 

3) Menggambarkan ciri-ciri budaya suatu masyarakat. 

4) Tidak diketahui siapa pengarangnya, dan karena itu menjadi milik 

masyarakat. 

5) Bercorak puitis, teratur, dan berulang-ulang. 

6) Tidak mementingkan fakta dan kebenaran, lebih menekankan pada 

aspek khayalan atau fantasi yang tidak diterima oleh masyarakat 
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modern, tetapi sastra lisan mempunyai fungsi penting di dalam 

masyarakatnya. 

7) Terdiri dari berbagai versi. 

8) Menggunakan gaya bahasa lisan (sehari-hari), mengandung dialek, 

kadang-kadang diucapkan tidak lengkap. 

       Dari beberapa uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa karya 

sastra lisan memiliki ciri-ciri, diantaranya yaitu: (1) penyebaran 

ceritanya dari mulut ke mulut; (2) pengarangnya tidak diketahui; (3) 

memiliki beragam versi.  

5. Cerita Rakyat 

a. Pengertian Cerita Rakyat 

       Sembiring, dkk.(2020: 136), menyatakan bahwa cerita rakyat 

dapat diartikan sebagai ekspresi budaya suatu masyarakat melalui 

bahasa tutur yang berhubungan langsung dengan berbagai aspek 

budaya dan susunan nilai sosial masyarakat tersebut. Semi (Gusnetti, 

dkk. 2015: 184) mengatakan bahwa cerita rakyat adalah sesuatu yang 

dianggap sebagai kekayaan milik rakyat yang kehadirannya di atas 

dasar keinginan untuk berhubungan sosial dengan orang lain. Sisyono 

(Sembiring, dkk. 2020: 136),  menyatakan bahwa cerita rakyat adalah 

salah satu karya sastra yang lahir, hidup, dan berkembang pada 

beberapa generasi dalam masyarakat tradisional, disebarkan secara 

lisan, bersifat anonim, serta disebarkan di antara kolektif tertentu 

dalam kurun waktu yang cukup lama. 
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       Sementara itu, Yusuf (2020: 7), berpendapat bahwa cerita rakyat 

merupakan bagian dari sastra daerah, yakni sastra yang biasanya 

diungkapkan dalam bahasa daerah. Cerita rakyat merupakan tradisi 

lisan yang secara turun temurun diwariskan dalam kehidupan 

masyarakat (Simanjuntak, 2021: 141). 

       Dari beberapa pendapat yang telah dikemukan sebelumnya, 

disimpulkan bahwa cerita rakyat adalah bentuk narasi lama yang tidak 

terikat ruang dan waktu serta diyakini oleh masyrakat setempat yang 

disampaikan secara lisan oleh para leluhur masyarakat setempat. 

Cerita rakyat telah dimiliki suatu bangsa jauh sebelum memiliki 

tulisan sehingga digolongkan dalam karya sastra lisan. 

b. Jenis Cerita Rakyat 

       Danandjaja (Yusuf, 2020: 8), mengungkapkan bahwa cerita 

rakyat dibagi dalam tiga golongan besar, yaitu: 

1) Mite 

Mite merupakan cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi 

serta dianggap suci oleh siempunya cerita. Mite ditokohi oleh para 

dewa.Mite pada umumnya mengisahkan terjadinya alam semesta, 

petualangan para dewa, dan sebagainya. 

2) Legenda 

Legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar 

terjadi namun tidak dianggap suci oleh siempunya cerita. Legenda 
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ditokohi oleh manusia, walaupun ada kalanya mempunyai sifat-

sifat luar biasa dan seringkali juga dibantu makhluk-makhluk ajaib. 

3) Dongeng 

Dongeng adalah cerita prosa rakyat yang tidak dianggap benar-

benar terjadi dan tidak terikat waktu. Dongeng diceritakan terutama 

untuk hiburan, walaupun banyak juga yang melukiskan kebenaran, 

berisikan pelajaran, atau bahkan sindiran. 

       Pembagian kategori di atas hanya merupakan tipe ideal saja, 

karena pada dasarnya masih banyak cerita yang memiliki lebih dari 

satu kategori. Walaupun demikian, sebagai alat penganalisaan, 

kategori-kategori di atas sangat penting. Jika suatu cerita memiliki 

lebih dari satu kategori, maka kita harus mempertimbangkan kategori 

mana yang lebih dominan dalam cerita tersebut. Jika yang lebih berat 

adalah ciri mite, maka cerita tersebut masuk ke dalam golongan mite. 

       Berdasarkan penggolongan di atas diperoleh identitas bahwa 

cerita rakyat Assalenna Cakkelle di kabupaten Soppeng sangat 

dipercayai dan dianggap pernah benar-benar terjadi dibuktikan dengan 

dijadikannya lambang burung kakak tua yang terdapat dapat cerita 

rakyat tersebut sebagai lambang kabupaten Soppeng. 

       Beberapa uraian di atas menjadi patokan dasar bagi peneliti untuk 

meneliti lebih dalam seluk beluk dan memahami makna serta nilai 

pendidikan yang terkandung dalam cerita rakyat Assalenna Cakkelle 

di kabupaten Soppeng. 
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c. Fungsi Cerita Rakyat 

       Seorang tokoh terkemuka Husba (2020:233) berpendapat bahwa 

ada beberapa fungsi dari cerita rakyat yaitu: 

1) Cerita rakyat menjadi refleksi harapan sebuah kelompok 

masyarakat. 

2) Cerita rakyat yang disampaikan berulang secara lisan menjadi 

media legitimasi atas norma dan tata aturan yang ada dalam 

kelompok masyarakat. 

3) Cerita rakyat berfungsi sebagai alat pendidikan budi pekerti kepada 

anak-anak. Melalui cerita yang disampaikan secara lisan secara 

turun-temurun, nilai tata karma tertanam dalam pikiran generasi 

pelanjut. 

4) Cerita rakyat berfungsi sebagai control sosial agar segala aturan 

dipenuhi oleh anggota kelompoknya. 

       Dari beberapa fungsi di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

cerita rakyat sangat berperan penting bagi masyarakat karena 

masyarakat dapat menggunakan cerita rakyat sebagai media untuk 

mendidik anak. Dari hal ini juga diketahui bahwa cerita rakyat 

Assalenna Cakkelle di kabupaten Soppeng merupakan salah satu 

bentuk sastra lisan. 
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6. Assalenna Cakkelle ‘Asal-Usul Burung Kakak Tua’ 

       Menurut Redaksi Attoriolong (2019), Assallenna Cakkelle 

merupakan cerita rakyat yang melegenda di kabupaten Soppeng. Kata 

Assalenna berarti Asal-usul, dan kata Cakkelle berarti Burung 

kakaktua. Dalam kronik Bugis berupa lontara (naskah dari lontar) 

telah menyebutkan nama Soppeng sekaligus asal-usul masyarakat 

Soppeng itu sendiri. Dalam kronik itu dituliskan dalam bahasa Bugis 

asal-usul masyarakat Soppeng, “iyyanae sure puada adaengngi tanae 

ri Soppeng, nawalainna Sewo-Gattarreng, noni mabbanua tauwe ri 

Soppeng, naiyya tau Sewoe iyanaro ri yaseng tau Soppeng Riaja, iyya 

tau Gattarengnge iyanaro riaseng tau Soppeng Rilau. 

Artinya, “inilah surat yang menjelaskan asal-usul tanah Soppeng, 

bermula dari daerah Sewo dan Gattareng, kemudian masyarakat turun 

untuk membangun perkampungan di Soppeng, orang yang berasal dari 

Sewo kemudian disebut orang Soppeng Riaja (Soppeng Barat), 

sementara orang yang berasal dari Gattareng kemudian disebut orang 

Soppeng Rilau (Soppeng Timur). 

       Berdasarkan naskah lontara di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa penduduk tanah Soppeng mulanya datang dari dua tempat, yaitu 

Sewo dan Gattareng. 

       Orang yang datang dari Sewo membentuk pemukiman yang 

kemudian disebut Soppeng Riaja, saat ini wilayah Soppeng Riaja telah 

menjadi kecamatan Soppeng Riaja dan masuk wilayah administratif 
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kabupaten Barru. Sementara itu orang yang datang dari Gattareng 

membentuk pemukiman yang kemudian disebut Soppeng Rilau, 

wilayah inilah yang sekarang menjadi kabupaten Soppeng. 

       Kelompok-kelompok pemukiman itu kemudian terus berkembang 

dan masing-masing memiliki pemimpin atau pemuka masyarakat. Di 

dalam lontara tertulis bahwa ada 60 pemuka masyarakat. Masing-

masing pemuka masyarakat memiliki gelar, diantaranya Arung, 

Sullewatang, Paddanreng, dan Pabbicara. Namun suatu waktu terjadi 

musim kemarau berkepanjangan, tak satupun tanaman-tanaman atau 

padi yang tumbuh, menyebabkan terjadinya huru-hara dan kekacauan 

di sana-sini sehingga kemiskinan dan kemelaratan terjadi di mana-

mana. 

       Menanggapi hal itu, keenam puluh pemuka masyarakat bersepakat 

untuk mengangkat seorang junjungan yang dapat mengatasi semua 

masalah tersebut. Tampil seorang tokoh yang bergelar Arung Bila 

mengambil inisiatif mengadakan musyawarah besar yang dihadiri 30 

orang pemuka masyarakat dari Soppeng Riaja dan 30 orang pemuka 

masyarakat dari Soppeng Rilau. Sementara musyawarah berlangsung, 

seekor burung kakak tua terbang membawa ikatan padi di antara para 

hadirin. Seluruh hadirin heran melihat burung kakak tua terbang 

membawa ikatan padi, sementara padi pada saat itu tidak bisa tumbuh 

karena terjadi musim paceklik. 
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       Arung Bila kemudian memerintahkan untuk menghalau burung 

tersebut dan mengikuti kemana terbangnya. Burung kakak tua tersebut 

akhirnya sampai di wilayah Sekkanyili dan di tempat inilah ditemukan 

seseorang berpakaian indah sementara duduk diatas batu. Inilah asal-

usul mengapa lambang kabupaten Soppeng menggunakan burung 

kakaktua. Orang ini tidak diketahui asal-usulnya, para pemuka 

masyarakat yang melihatnya kemudian menduga bahwa orang itu 

adalah To Manurung (manusia yang turun dari langit), yaitu 

titisan dewatae (sang pencipta) yang diturunkan dari langit untuk 

menjadi pemimpin. Masyarakat kemudian memberinya nama 

Latemmamala yang bergelar Manurungnge ri Sekkanyili. Masyarakat 

Soppeng kemudian meminta Latemmamala untuk menjadi pemimpin 

atau raja mereka. Permohonan tersebut diterima oleh Latemmamala 

dengan sebuah ikrar atau perjanjian dengan masyarakat Soppeng. 

Dengan mengangkat Sumpah di atas Batu yang di beri nama Lamung 

Patue sambil memegang segenggam padi, Latemmamala 

mengucapkan kalimat yang artinya, “isi padi tak akan masuk melalui 

kerongkongan saya bila berlaku curang dalam melakukan 

pemerintahan selaku Datu Soppeng.” 

       Demikianlah komitmen yang lahir antara Latemmamala dengan 

rakyat Soppeng, dan saat itulah Latemmamala menerima pengangkatan 

dengan gelar Datu Soppeng yang pertama, sekaligus sebagai awal 

terbentuknya kerajaan Soppeng. 
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B. Hasil Penelitian yang  Relevan 

       Penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian terhadap Nilai Moral dalam Cerita Rakyat 

Wandhuyudhiyudi Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi 

Kajian Sosiologi Sastra oleh Windriani Yusuf (2020). Penelitian ini 

membahas mengenai nilai moral dalam cerita rakyat 

 Wandhuyudhiyudi. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif 

kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi sastra. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik membaca dan 

teknik mencatat. 

       Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, persamaan penelitian 

terletak pada hal yang ingin diteliti yakni nilai dalam cerita rakyat 

serta pendekatan yang digunakan serta metode yang digunakan untuk 

menganalisis. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti 

terdahulu dengan peneliti yang sekarang yakni terletak pada teknik 

pengumpulan data. 

2. Penelitian terhadap Analisis Makna Dan Nilai Budaya Dalam 

Tembang Jawa Pada Suku Jawa Di Desa Marubun Bayu Kajian: 

Antropolinguistik oleh Dwi Citra Ningrum (2019). Tujuan penelitian 

ini adalah untuk melestarikan tembang Jawa yang sudah jarang 
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dinyanyikan dalam kehidupan sehari-hari di suku Jawa. Penelitian ini 

menggunakan data lisan dan tulisan. Metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data adalah metode wawancara. Data dianalisis dengan 

cara menggunakan metode padan, yang penentunya di luar, terlepas, 

dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan. 

       Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, persamaan penelitian 

terletak pada hal yang ingin diteliti yakni makna dan nilai-nilai dalam 

sastra lisan. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti 

terdahulu dengan peneliti yang sekarang yakni terletak pada 

pendekatan, objek penelitian, dan metode yang digunakan untuk 

menganalisis. 

3. Penelitian terhadap Makna Dan Nilai Tradisi Makkuliwa Pada 

Masyarakat Mandar: Tinjauan Semantik oleh Muhammad Ifdhal 

Muliadi (2018). Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan 

memahami makna dan nilai tradisi Makkuliwa pada masyarakat 

Mandar. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. 

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara, 

dan referensi yang berkaitan dengan tradisi Makkuliwa pada 

masyarakat Mandar. 

       Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, persamaan penelitian 

terletak pada hal yang ingin diteliti yakni makna dan nilai dalam sastra 

lisan serta pendekatan yang digunakan untuk meneliti. Sedangkan 
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perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu dengan 

peneliti yang sekarang yakni terletak pada pendekatan, objek 

penelitian dan metode yang digunakan untuk menganalisis. 

4. Penelitian terhadap Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Cerita Rakyat 

Sendhang Tawung di Kabupaten Ngawi oleh Herdina Mustika Arum 

(2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur cerita 

rakyat Sendhang Tawung di kabupaten Ngawi dan mengetahui nilai-

nilai pendidikan yang terdapat dalam cerita rakyat Sendhang Tawung 

di kabupaten Ngawi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa 

data lisan. Data lisan diperoleh langsung dengan informan yang dipilih. 

       Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, persamaan penelitian 

terletak pada hal yang ingin diteliti yakni nilai pendidikan yang 

terdapat dalam cerita rakyat dan metode yang digunakan.serta 

pendekatan yang digunakan serta teknik pengumpulan data. Sedangkan 

perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu dengan peneliti 

yang sekarang yakni terletak objek penelitian. 

5. Penelitian terhadap Nilai-Nilai Pendidikan dalam Novel Negeri 5 

Menara Karya A. Fuadi oleh Anwar Aziz (2012). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengungkap nilai-nilai pendidikan yang terkandung 

dalam novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah deskriptif interpretative dan kategorisasi. 

Instrument yang digunakan adalah peneliti itu sendiri. Artinya peneliti 
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melakukan pembacaan dan penganalisaan terhadap sumber data secara 

berulang-ulang sampai ditemukan kepastian dan kemantapan. 

       Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, persamaan penelitian 

terletak pada hal yang ingin diteliti yakni nilai pendidikan serta 

pendekatan yang digunakan.Sedangkan perbedaan penelitian yang 

dilakukan peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang yakni 

terletak objek penelitian dan metode yang digunakan untuk 

menganalisis. 

C. Kerangka Pikir 

       Sastra merupakan ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan 

atau lisan yang mengandung nila-nilai estetika berdasarkan pemikiran, 

pendapat, pengalaman, hingga perasaan.Karya sastra merupakan buah 

pikiran yang dilahirkan oleh ide-ide seorang penyair dalam bentuk lisan 

maupun tulisan. Karya sastra dibedakan menjadi dua bagian, yakni karya 

sastra lisan dan karya sastra tulisan. Akan tetapi, fokus penelitian ini 

terletak pada kajian karya sastra lisan. 

       Karya sastra lisan merupakan buah pikiran yang lahir dari pikiran 

seseorang yang disampaikan secara turun-temurun.Salah satu jenis dari 

karya sastra lisan adalah cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan cerita yang 

diturunkan secara turun-temurun dan tidak diketahui pengarang aslinya. 

Cerita rakyat yang akan dibahas adalah cerita tentang Assallenna Cakkelle 

yang merupakan cerita rakyat yang melegenda di kabupaten Soppeng. 
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       Untuk menganalisis cerita rakyat tersebut, peneliti menggunakan 

pendekatan sosiologi sastra. Pendekatan sosiologi sastra merupakan yang 

berupa studi objektif tentang manusia dan masyarakat. Pendekatan 

sosiologi sastra memiliki bagian-bagian, diantaranya yaitu makna dan nilai 

pendidikan. Cerita rakyat memiliki makna dan nilai-nilai pendidikan yang 

tersirat didalamnya yang belum diketahui banyak orang. Kemudian data 

tersebut dianalisis dan memperoleh hasil mengenai makna dan nilai 

pendidikan cerita rakyat Assalenna Cakkelle di kabupaten Soppeng. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

       Pendekatan penelitian merupakan keseluruhan cara atau kegiatan 

dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai 

membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian dibagi menjadi dua 

yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian 

kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung 

menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam 

penelitian kualitatif. 

       Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi sastra. Penelitian 

deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang memanfaatkan data 

kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Alasan penulis menggunakan 

jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu karena  tujuan penelitian ini 

untuk mendeskripsikan makna dan nilai pendidikan yang terkandung 

dalam cerita rakyat Assalenna Cakkelle di kabupaten Soppeng. 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

       Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Soppeng, kecamatan 

Liliriaja. Alasan memilih lokasi tersebut karena lokasinya yang strategis 

dan merupakan tempat di mana cerita rakyat Assalenna Cakkelle beredar. 

Waktu penelitian yang digunakan di kabupaten Soppeng, yaitu kurang 

lebih dua bulan. 

C. Sumber Data 

       Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah cerita rakyat 

Assalenna Cakkelle. 

       Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari masyarakat 

setempat yang benar-benar mengetahui cerita rakyat tersebut. 

D. Instrumen Penelitian 

       Instrumen dalam penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk 

keperluan meneliti guna membantu peneliti dalam mengambil dan 

mengumpulkan data, sehingga data yang diberikan memiliki kualitas yang 

baik. Adapun instrumen yang digunakan: 

1. Pedoman observasi berisi tentang beberapa hal yang akan diamati oleh 

penulis di tempat yang menjadi objek penelitian. 

2. Pedoman wawancara berisi pertanyaan mengenai cerita rakyat 

Assalenna Cakkelle yang diajukan kepada informan yakni masyarakat 

setempat. 
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3. Dokumentasi 

a. Kamera yang bertujuan untuk pembuktian data secara visual. 

b. Alat perekam yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam 

mengulas hasil wawancara dengan mendengarkan hasil rekaman 

dari informan penelitian. 

c. Buku tulis dan pulpen untuk mencatat hal-hal yang disampaikan 

oleh informan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ini dalam 

penelitiannya diperoleh dari lokasi yang dijadikan sebagai objek 

penelitian. Lokasi penelitian tersebut adalah kabupaten Soppeng. 

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat 

sebagai informan atau sumber-sumber yang dipilih bertujuan untuk 

mendapatkan informasi yang lebih akurat. Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tekhnik observasi, dokumentasi dan wawancara. 

1. Observasi 

       Observasi dibagi menjadi tiga, observasi partisipatif, observasi 

terus terang, dan observasi tak berstruktur. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan tekhnik observasi terus terang. Penelitian 

kualitatif adalah jenis penelitian yang menemukan dan mengungkap 

fakta di lapangan secara alamiah. 

       Maka dari itu, dibutuhkan kecermatan oleh peneliti ketika 

melakukan observasi, agar data yang diperoleh dari narasumber 
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bersifat objektif sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat. 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berterus-terang kepada 

narasumber bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Pada 

observasi terus terang, semua proses yang dilakukan peneliti diketahui 

semua narasumber dan lokasi yang menjadi tempat penelitian 

berlangsung. 

2. Teknik Wawancara 

       Teknik wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk mendapatkan informasi dari narasumber. 

Wawancara dilakukan dalam keadaan informal, yakni dalam suasana 

santai, pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa 

dalam kehidupan sehari-hari. 

       Peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui seluk beluk 

cerita dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang jelas. 

Wawancara langsung dengan responden yang telah ditentukan 

sebelumnya. Diantaranya yaitu masyarakat yang mengetahui seluk 

beluk cerita rakyat Assalenna Cakkelle yang melegenda di kabupaten 

Soppeng. Dalam melakukan wawancara tersebut, peneliti langsung 

terjun ke lokasi dan mewawancarai beberapa narasumber agar 

mendapatkan data secara langsung. 

3. Teknik Dokumentasi 

       Dokumentasi merupakan data yang diperoleh dari penelitian yang 

berupa teks lisan maupun yang berupa dokumen lain seperti foto, 
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rekaman suara, dan rekaman video. Serta informasi dari masyarakat 

yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu cerita tentang asal-

usul lambang burung kakaktua sebagai lambang kabupaten Soppeng. 

       Jika dokumentasi belum tersedia, maka akan diadakan 

pendokumentasian dengan cara memotret, merekam audio maupun 

video yang berkaitan dengan cerita rakyat Assalenna Cakkelle. 

F. Teknik Analisis Data 

       Teknik analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk 

menganalisis sebuah data. Analisis data merupakan suatu proses yang 

dilakukan dengan cara mencari dan menyusun secara rinci data yang telah 

diperoleh sebelumnya dari hasil wawancara yang dilakukan dan catatan 

lainnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah data secara 

kualitatif yang dilakukan dengan cara menggambarkan dan 

mendeskripsikan hasil yang didapatkan di lapangan. 

       Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian analisis cerita 

rakyat Assalenna Cakkelle di kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada 

narasumber mengenai cerita rakyat Assalenna Cakkelle 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data tentang cerita rakyat Assalenna Cakkelle. 
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3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Dilakukan dengan menetapkan kesimpulan terhadap penelitian yang 

telah didapatkan sebelumnya dengan beberapa evaluasi. Kegiatan 

tersebut meliputi penafsiran dan pencarian makna dari data yang 

didapatkan kemudian memberikan penjelasan mengenai makna dan 

nilai pendidikan dalam cerita rakyat Assalenna Cakkelle 

       Data dari cerita rakyat Assalenna Cakkelle di kabupaten Soppeng 

yang telah diperoleh nantinya akan dianalisis sesuai dengan tahapan 

penyusunan yang telah dibuat. 

G. Prosedur Penelitian 

       Metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Analisa 

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena 

permasalahan yang akan dibahas tidak berkenaan dengan angka-angka 

tetapi mendeskripsikan secara jelas dan terperinci serta memperoleh data 

yang mendalam dari fokus penelitian. Penelitian kualitatif selalu berusaha 

mengungkap suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya. 

Hasil penelitian diarahkan dan ditetapkan dalam upaya memberi gambaran 

secara objektif dan sedetail mungkin tentang keadaan yang sebenarnya 

dari objek studi. 

       Penelitian kualitatif biasanya didesain secara longgar, tidak ketat, 

sehingga dalam pelaksanaan penelitian berpeluang mengalami perubahan 
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dari apa yang telah direncanakan. Hal itu dapat terjadi bila perencanaan 

ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijumpai di lapangan. Meski 

demikian, kerja penelitian mestilah merancang langkah-langkah kegiatan 

penelitian. Paling tidak terdapat tiga tahap utama dalam penelitian 

kualitatif yaitu: 

1. Tahap Deskripsi atau Tahap Orientasi 

Pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dan 

dirasakan. Peneliti baru mendata sepintas tentang informasi yang 

diperolehnya. 

2. Tahap Reduksi 

Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh 

pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. 

3. Tahap Seleksi 

Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan 

menjadi lebih rinci kemudian melakukan analisis secara mendalam 

tentang fokus masalah. Hasilnya adalah tema yang dikonstruksi 

berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, 

hipotesis,bahkan teori baru. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Makna dalam Cerita Rakyat Assalenna Cakkelle 

       Pateda (Ningrum, 2019: 13), mengatakan bahwa istilah makna 

merupakan kata-kata dan istilah yang membingungkan, makna tersebut 

selalu menyatu pada tuturan kata maupun kalimat. Bolinger (Dwi, 

2019: 13), menyatakan bahwa makna merupakan hubungan antara 

bahasa dengan nilai luar yang telah disepakati bersama oleh pemakai 

bahasa sehingga dapat dimengerti. Menurut KBBI V, makna 

merupakan maksud pembicara atau penulis juga dapat diartikan 

pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. 

       Dalam cerita rakyat Assalenna Cakkelle terdapat kata atau kalimat 

yang tertulis menggunakan ungkapan. Pateda (Dwi, 2019: 13) 

menggolongkan makna ungkapan itu menjadi empat bagian yaitu 

mengharapkan sesuatu, mengejek, membandingkan, dan menasihati. 

Keempat makna ungkapan tersebut tidak diucapkan secara terus terang, 

melainkan dengan menggunakan kata-kata khusus .Oleh karena itu, 

orang harus tanggap menemukan makna tersiratnya. 
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a. Makna Mengharapkan Sesuatu 

       Dalam cerita rakyat Assalenna Cakkelle, diperoleh data berupa 

makna mengharapkan sesuatu yang terdapat pada paragraf kedua, tiga, 

delapan dan sepuluh, bukti kutipannya dapat dilihat pada kutipan teks 

di bawah ini: 

Data (1) 

“Engkana naengka siuwa esso nasipulung matoa enneng’e pulona 

mappasiduppa ada. Bicarawi pekkogi nawedding madeceng 

pakkalinoang’e paemeng nawedding to pole uwaesesae (Pada suatu 

hari, ke-60 matoa berkumpul untuk bermusyawarah, mendiskusikan 

mengenai permasalahan paceklik yang melanda Soppeng, mencari 

solusi agar kehidupan kembali subur dan hujan segera membasahi 

Soppeng)” 

 

       Dari data yang diperoleh di atas, peneliti menganalisis bahwa pada 

kutipan teks di atas mengandung makna ungkapan mengharapkan 

sesuatu, karena pada saat itu tokoh matoa (pemuka kaum) 

melaksanakan musyawarah, berharap agar segera menemukan solusi 

dari musim paceklik yang melanda Soppeng kala itu. 

Data (2) 

“Mattengangi ro mabbicara tomatoa enneng’e pulona , magi nateppa 

engka cakkelle sillabineng maccekkeng ri takkena aju cenranae ri yase’ 

na tau mabbicarae patiwi ase siule’. Momponi ri laleng pikiranna 

matoa enneng’e pulona makkadae, cakkelle e ro najellokengi’ laleng 

lao sappa’ i tau melo’e yakka mancaji ajuareng.Nasuroani matoa 

enneng’e pulona lao maccueriwi cakkelle’e ro (Matoa 60 pun berpikir 

bahwa burung kakak tua tersebut memberi petunjuk jalan untuk 

mencari seseorang yang akan diangkat menjadi pemimpin. Matoa 60 

pun memerintahkan kepada beberapa orang untuk mengikuti burung 

kakak tua tersebut)” 

 

       Dari data yang diperoleh di atas, peneliti menganalisis bahwa  pada 

kutipan teks di atas mengandung makna mengharapkan sesuatu karena 
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di dalam teks tersebut matoa memerintahkan kepada beberapa orang 

untuk mengikuti burung kakak tua tersebut, berharap agar menemukan 

orang yang akan dijadikan pemimpin. 

Data (3) 

“Iyanae mae yengka lamaraufe, maeloki mamaseang na ajjana 

muallajang, na ikona rifafuang. Mudongiri temmatifa, musalifuri 

temmaddingi, muwesai temmakafa. Ikona paweke’I maja e ri mabela. 

Namauana anameng nafataromeng meteai kitiatoi. (Tujuan kami 

datang ke sini yaitu untuk memohon kepada engkau untuk mengasihani 

kami. Janganlah engkau menghilang lagi, engkaulah yang kami 

pertuan.Engkaulah pelindung kami tak terkalahkan.Engkaulah 

menyelimuti kami sehingga tidak kedinginan.Engkau pererat keturunan 

kami kuat, makmur.Engkaulah yang membimbing kami dekat ataupun 

jauh. Maupun anak kami, istri kami, bila engkau tidak senangi kami 

pun tidak akan menyenanginya)” 

 

       Dari data yang diperoleh di atas, peneliti menganalisis bahwa pada 

kutipan teks di atas mengandung makna mengharapkan sesuatu, karena 

pada saat itu matoa 60 berharap dan memohon kepada Latemmamala 

untuk menjadi pemimpin di Soppeng agar Soppeng menjadi subur 

kembali. 

Data (4) 

“Makkeda tofi tau manurung e ri Sekkannyili, iya tofa upuadakotu 

mena engkatofa sapposisengku manurung ri Libureng. Madeceng ku 

mulao malai muakkarengi ale iko tau soppeng e kitu sapparengko 

deceng mena. Naiyyaro mupaddatu ri Soppeng Rilau na iyya’na 

mupaddatu ri Soppeng Riaja. (Manurung pun berkata lagi bahwa ia 

mempunyai sepupu manurung di Libureng, alangkah baiknya jika dia 

dijemput dan menjadikannya raja di Soppeng Rilau dan saya di 

Soppeng Riaja)” 

 

       Dari data yang diperoleh di atas, peneliti menganalisis bahwa pada 

kutipan teks di atas mengandung makna mengharapkan sesuatu, karena 

Latemmamala berharap dan meminta kepada matoa 60 untuk menemui 
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sepupunya di Libureng dan mengangkatnya menjadi raja di Soppeng 

Rilau. 

b. Makna Menasihati 

       Dalam cerita rakyat Assalenna Cakkelle, diperoleh data berupa 

makna menasihati yang terdapat pada paragraf pertama, bukti 

kutipannya dapat dilihat pada kutipan teks di bawah ini: 

Data (5) 

“Engka naengka siwettu ri Soppeng natemmadeceng pakkalinoang’e 

nasaba pada maelo’i makka’ alena mancaji ajuareng. Nennia pole toni 

timu temmaka-makae pitu taung ettana. Dena gaga wedding pole 

uwaesesae, akurangenni anre tau soppeng’e. Iyae pajajiangi nasaba 

pankokenna bappanuae iyya de’e napojiwi dewata seuwae (Ada satu 

waktu di Soppeng, kehidupan tidaklah baik karena semuanya ingin 

menjadi raja atau pemimpin, kemudian diterpa musim paceklik selama 

tujuh tahun, tidak ada sedikit pun air hujan yang menetes serta tanaman 

padi tidak mau tumbuh yang menyebabkan masyarakat Soppeng 

kekurangan makanan. Ini semua terjadi karena ulah mereka juga yang 

tidak disenangi sang pencipta)” 

       Dari data yang diperoleh di atas, peneliti menganalisis bahwa pada 

kutipan teks di atas, mengandung makna menasihati karena mempunyai 

makna tersirat yang berarti jika tak ingin sang pencipta marah dan 

menghukum manusia, maka manusia pun harus manut terhadap 

perintah sang pencipta, tidak boleh serakah, berbondong-bondong 

mengejar duniawi dan menghiraukan urusan akhirat. 
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2. Nilai Pendidikan dalam Cerita Rakyat Assallenna Cakkelle 

       Simaremare (2014: 17), nilai pendidikan merupakan segala sesuatu 

hal baik maupun buruk yang berguna bagi kehidupan manusia yang 

diperoleh melalui proses pengubahan sikap atau perilaku dalam upaya 

mendewasakan diri melalui proses pengembangan intelektual secara 

berkesinambungan. Arum (2020 :25) menggolongkan cerita rakyat ke 

dalam empat dimensi yaitu nilai pendidikan moral, nilai pendidikan 

religius (agama), nilai pendidikan sosial, dan nilai pendidikan 

kepahlawanan. 

a. Nilai Pendidikan Moral dalam Cerita Rakyat Assalenna Cakkelle 

1). Sopan 

       Sopan merupakan sikap hormat dan beradab dalam perilaku, santun 

dalam bertutur kata, budi Bahasa dan kelakuan baik. Dalam cerita 

rakyat Assalenna Cakkelle, diperoleh data berupa nilai pendidikan 

moral yaitu perilaku sopanyang terdapat pada paragrafkelima, 

dibuktikan dengan teks di bawah ini: 

Data (1) 

“Nabissaini ajena natuppu addeneng nalettoi apakappang, na tudang ri 

tappere maruddanie nasuju mappakaraja. (Mereka mencuci kaki lalu 

menaiki tangga, menyeberangi pembatas pintu dan duduk di tikar serta 

sujud penghormatan)” 

       Dari data yang diperoleh di atas, peneliti menganalisis bahwa pada 

kutipan teks di atas mengandung nilai pendidikan moral, salah satunya 

yaitu sikap sopan, dilihat dari sikap yang ditunjukkan tokoh pada dialog 
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di atas, sebelum memasuki rumah seseorang, keadaan tubuh harus 

bersih agar tidak menyebarkan kotoran dan penyakit. Hal tersebut patut 

untuk diterapkan kepada masyarakat agar menjadi masyarakat yang 

beretika. 

2). Jujur 

       Jujur merupakan sikap atau sifat lurus hati (tidak berdusta). Sifat 

lurus hati adalah sifat mengakui, berkata, atau memberikan suatu 

informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Dalam cerita 

rakyat Assalenna Cakkelle, diperoleh data berupa nilai pendidikan 

moral yaitu sifat jujur yang terdapat pada paragraf ketujuh, dibuktikan 

dengan teks di bawah ini: 

Data (2) 

“Ri wettu lettuna ri Soppeng. Matteruni lao ri matoa enneng e pulona 

mappitangi ase natiwi e nennia nacaritani tau nitae ri laona. (Sewaktu 

mereka sampai di Soppeng, mereka langsung menemui matoa 60, 

memperlihatkan padi yang mereka bawa dan menceritakan orang yang 

mereka temui)” 

       Dari data yang diperoleh di atas, peneliti menganalisis bahwa pada 

kutipan teks di atas mengandung nilai pendidikan moral, salah satunya 

yaitu sifat jujur, dilihat dari tokoh utusan para matoa memiliki sifat 

yang jujur karena telah membeberkan seluruh informasi tentang 

kejadian-kejadian apa yang mereka temui pada saat itu tanpa adanya 

perekayasaan cerita. Sifat jujur sangat penting untuk diterapkan pada 
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masyarakat karena zaman sekarang orang jujur sudah sangat sulit 

ditemukan. 

3). Bertanggung Jawab 

       Bertanggung jawab merupakan kesanggupan diri seseorang untuk 

memikul dan melaksanakan tugas serta kewajiban dengan sempurna. 

Dalam cerita rakyat Assalenna Cakkelle, diperoleh data berupa nilai 

pendidikan moral yaitu sikap bertanggung jawab yang terdapat pada 

paragraf keempat, dibuktikan dengan teks di bawah ini: 

Data (3) 

“Pappa bajae lao tongengni ro tauwe maccueriwi cakkelle’e ro. Tegi-

tegi nengkalinga moni kusiro lao passappa’e. (keesokan harinya, 

orang-orang yang diutus untuk mengikuti burung kakaktua tersebut, 

menjalankan aksinya)” 

       Dari data yang diperoleh di atas, peneliti menganalisis bahwa pada 

kutipan teks di atas mengandung nilai pendidikan moral, salah satunya 

yaitu sikap bertanggung jawab, karena para utusan matoa dengan sigap 

menuruti perintah dari para matoa untuk memikul tugas yaitu dengan 

mengikuti ke mana pun burung kakaktua terbang. Sikap bertanggung 

jawab sangat penting untuk diamalkan dan diterapkan kepada 

masyarakat agar mereka terbiasa menanamkan sikap tanggung jawab 

dan menjadi seseorang yang bertanggung jawab. 
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4).  Pantang Menyerah 

       Pantang menyerah merupakan sikap yang tidak mudah menyerah 

dalam menghadapi berbagai rintangan, selalu bekerja keras untuk 

mewujudkan tujuan. Dalam cerita rakyat Assalenna Cakkelle, diperoleh 

data berupa nilai pendidikan moral yaitu sikap pantang menyerah yang 

terdapat pada paragraf kelima, dibuktikan dengan teks di bawah ini: 

Data (4) 

“Tessiaga ettana joppa, naruntu’ni seddie dare’ temmakaloangna 

penno ase maridi-ridi maneng pada ase natiwi e cakkelle’e ro. (Mereka 

pun melanjutkan perjalanan, tak lama setelah mereka berjalan, mereka 

pun menemukan hamparan sawah yang sangat luas dipenuhi padi 

berwarna kuning, mirip dengan padi yang dibawa oleh burung kakaktua 

kemarin)” 

       Dari data yang diperoleh di atas, peneliti menganalisis bahwa pada 

kutipan teks di atas mengandung nilai pendidikan moral, salah satunya 

yaitu pantang menyerah, dilihat dari tokoh utusan matoa memiliki sikap 

yang pantang menyerah, karena tak peduli seberapa panas matahari 

menyengat kulit mereka, mereka tetap melanjutkan perjalanan 

mengikuti burung kakak tua tersebut demi tercapainya tujuan mereka 

yaitu untuk menemukan manurung dan mengembalikan kesuburan di 

tanah Soppeng. Sikap pantang menyerah sangat penting diterapkan dan 

diajarkan kepada masyarakat agar mereka terbiasa dan menjadi orang 

yang ulet dalam mengerjakan sesuatu. 
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5). Patuh 

       Patuh adalah sikap menuruti permintaan dari orang lain. Dalam 

cerita rakyat Assalenna Cakkelle, diperoleh data berupa nilai 

pendidikan moral yaitu sikap patuh yang terdapat pada paragraf 

kesepuluh, dibuktikan dengan teks di bawah ini: 

Data (5) 

“Makkeda tofi tau manurung e ri Sekkannyili, iya tofa upuadakotu 

mena engkatofa sapposisengku manurung ri Libureng. Madeceng ku 

mulao malai muakkarengi ale iko tau soppeng e kitu sapparengko 

deceng mena. Naiyyaro mupaddatu ri Soppeng Rilau na iyya’na 

mupaddatu ri Soppeng Riaja. Mufasituru taengka mulao malawi. 

Purairo laona matoa enneg e pulona kuwa riaseng e manurung e ri 

Libureng. (Manurung pun berkata lagi bahwa ia mempunyai sepupu 

manurung di Libureng, alangkah baiknya jika dia dijemput dan 

menjadikannya raja di Soppeng Rilau dan saya di Soppeng Riaja. 

Setelah itu, matoa 60 pun bergegas ke Libureng, tempat yang 

disebutkan oleh Latemmamala)” 

       Dari data yang diperoleh di atas, peneliti menganalisis bahwa pada 

kutipan teks di atas mengandung nilai pendidikan moral, salah satunya 

yaitu sikap patuh, dilihat dari sikap matoa sangat patuh terhadap 

perintah Latemmamala untuk mencari dan menjadikan sepupu 

Latemmamala di Libureng sebagai raja di Soppeng Riaja. Sikap patuh 

sangat penting untuk diterapkan dan diajarkan, karena zaman sekarang 

begitu banyak anak yang selalu membangkang perintah dari orang 

tuanya dan begitupula masyarakat masih banyak yang membangkang 

terhadap perintah oleh pemimpinnya. 
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b. Nilai Pendidikan Religius dalam Cerita rakyat Assalenna Cakkelle 

       Arum (2020: 25) berpendapat bahwa nilai religius merupakan salah 

satu faktor penting yang mempengaruhi perkembangan manusia. Dalam 

cerita rakyat Assalenna Cakkelle, diperoleh data berupa nilai 

pendidikan religius yaitu percaya kepada sang pencipta yang terdapat 

pada paragraf pertama, dibuktikan dengan teks di bawah ini: 

Data (6) 

“Iyae pajajiangi nasaba pankokenna pabbanuae iyya de’e napojiwi 

dewata seuwae. (Ini semua terjadi karena ulah mereka juga yang tidak 

disenangi dewata)”  

       Dari data yang diperoleh di atas, peneliti menganalisis bahwa pada 

kutipan teks di atas mengandung nilai pendidikan religius, salah 

satunya yaitu percaya kepada sang pencipta, penulis berpendapat bahwa 

masyarakat Soppeng pada masa itu sudah memiliki kepercayaan 

terhadap sang pencipta, karena mereka menganggap bahwa sang 

pencipta marah atas perbuatan mereka yang bertikai ingin menjadi 

pemimpin. Percaya kepada sang pencipta sangat patut untuk diajarkan 

dan diterapkan kepada masyarakat agar hidup tidak selamanya tentang 

dunia.  
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c.  Nilai Pendidikan Sosial dalam Cerita Rakyat Assalenna Cakkelle 

1) Bermusyawarah 

       Musyawarah adalah perundingan  yang nantinya akan mencapai 

satu titik atau tujuan tertentu yang didasari dengan hasil keputusan 

bersama. Dalam cerita rakyat Assalenna Cakkelle, diperoleh data 

berupa nilai pendidikan moral yaitu sikap pantang menyerah yang 

terdapat pada paragraf kedua, dibuktikan dengan teks di bawah ini: 

Data (7) 

“Engkana naengka siuwa esso nasipulung matoa enneng’e pulona 

mappasiduppa ada. Bicarawi pekkogi nawedding madeceng 

pakkalinoang’e paemeng nawedding to pole uwaesesae (Pada suatu 

hari, ke-60 matoa berkumpul untuk bermusyawarah, mendiskusikan 

mengenai permasalahan paceklik yang melanda Soppeng, mencari 

solusi agar kehidupan kembali subur dan hujan segera membasahi 

Soppeng)” 

       Dari data yang diperoleh di atas, peneliti menganalisis bahwa pada 

kutipan teks di atas mengandung nilai pendidikan sosial, salah satunya 

yaitu bermusyawarah, karena tokoh-tokoh dalam cerita rakyat tersebut 

bermusyawarah untuk mendapatkan solusi. Hal ini patut diajarkan dan 

diterapkan kepada masyarakat karena sangat penting agar mereka 

memiliki nilai pendidikan sosial dan bergaul di tengah masyarakat. 
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2). Tolong Menolong 

       Tolong menolong adalah membantu orang lain untuk meringankan 

beban, hal ini juga masuk ke dalam kategori nilai sosial karena sebagai 

makhluk sosial, kita membutuhkan bantuan orang lain. Dalam cerita 

rakyat Assalenna Cakkelle, diperoleh data berupa nilai pendidikan 

sosial yaitu sikap tolong menolong kelima dan delapan dibuktikan 

dengan kutipan teks di bawah ini: 

Data (8) 

“Namakkutanana makkeda, tegi monro punnana asewe?napabalini 

makkada, deto namabela pole onrong e. (Mereka bertemu dengan 

penjaga padi dan bertanya, di mana pemilik padi ini’ orang itu pun 

menjawab, tidak jauh dari tempat ini)” 

Data (9) 

“Iyanae mae yengka lamaraufe, maeloki mamaseang na ajjana 

muallajang, na ikona rifafuang. Mudongiri temmatifa, musalifuri 

temmaddingi, muwesai temmakafa. Ikona paweke’i maja e ri mabela. 

Namauana anameng nafataromeng meteai kitiatoi. Makkadai to 

manurung e ri Sekkangnyili, ‘temmabbelle arega teddua nawa-nawa 

ga.’ Sitarimani to matoa enneng e pulona sibawa manurung e ri 

Sekkannyili. (Tujuan kami datang ke sini yaitu untuk memohon kepada 

engkau untuk mengasihani kami. Janganlah engkau menghilang lagi, 

engkaulah yang kami pertuan.Engkaulah pelindung kami tak 

terkalahkan.Engkaulah menyelimuti kami sehingga tidak 

kedinginan.Engkau pererat keturunan kami kuat, makmur.Engkaulah 

yang membimbing kami dekat ataupun jauh. Maupun anak kami, istri 

kami, bila engkau tidak senangi kami pun tidak akan menyenanginya. 

Manurung pun berkatatidakkah engkau akan menurunkanku kelak dari 

tahtaku, apapun perkataanmu bahwa walaupun anak dan istrimu engkau 

tidak menyukainya, maka saya pun tidak menyukainya saling 

menerimalah matoa 60 dan manurung di Sekkangnyili)” 

       Dari data yang diperoleh di atas, peneliti menganalisis bahwa pada 

kutipan teks di atas mengandung nilai pendidikan sosial, salah satunya 

yaitu sikap tolong menolong, sikap saling tolong menolong ditunjukkan 
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pada kutipan pertama di mana tokoh penjaga sawah tersebut membantu 

mengarahkan seseorang yang bertanya kepadanya ke rumah si pemilik 

sawah tersebut. Sedangkan pada kutipan kedua, Latemmamala 

membantu para matoa dari Soppeng untuk menjadikannya raja pertama 

dan mengatasi semua permasalahan di soppeng. Nilai saling tolong 

menolong sangat mengandung ajaran yang baik dan patut untuk 

diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari agar kelak 

mampu menjadi seseorang yang bijaksana dan suka membantu terhadap 

sesama. 

d. Nilai Pendidikan Kepahlawanan 

       Dalam cerita rakyat Assalenna Cakkelle, diperoleh data berupa nilai 

pendidikan kepahlawanan yaitu nilai keberanian. Nilai keberanian 

adalah suatu sikap untuk berbuat sesuatu dengan tidak terlalu 

merisaukan kemungkinan-kemungkinan buruk, nilai keberanian dari 

seorang tokoh yang bernama Latemmamala terdapat pada paragraf 

kesembilan, dibuktikan dengan kutipan teks di bawah ini: 

Data (10) 

 “Makkadai to manurung e ri Sekkannyili, temmabbelle arega teddua 

nawa-nawa ga.Sitarimani to matoa enneng e pulona sibawa manurung 

e ri Sekkannyili. (Manurung pun berkata   tidakkah kalian akan 

menurunkanku kelak dari tahtaku, apapun perkataanmu bahwa 

walaupun anak dan istrimu, aku tidak menyukainya, maka engkau pun 

tidak menyukainya. Saling menerimalah matoa 60 dan manurung di 

Sekkangnyili)” 

       Dari data yang diperoleh di atas, peneliti menganalisis bahwa pada 

kutipan teks di atas mengandung nilai pendidikan kepahlawanan, salah 
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satunya yaitu nilai keberanian, dilihat dari seseorang yang mereka pilih 

untuk menjadi pemimpin merupakan sosok yang pemberani karena 

telah menerima segala resiko yang akan terjadi kedepannya dalam 

waktu singkat karena telah menerima tawaran untuk menjadi pemimpin 

di Soppeng. Sikap keberanian ini harus diterapkan kepada masyarakat 

agar kedepannya menjadi manusia yang tidak penuh dengan keraguan. 

       Dalam menganalisis makna dan nilai pendidikan dalam cerita rakyat 

Assalenna Cakkelle penulis menggunakan teori dari Mansoer Pateda dan 

Herdina Mustika. Mansoer pateda menguraikan makna menjadi empat 

bagian yaitu makna mengharapkan sesuatu, makna menasihati, makna 

mengejek, dan makna perbandingan, sedangkan Herdina Mustika 

menguraikan nilai pendidikan menjadi empat bagian yaitu nilai pendidikan 

moral, nilai pendidikan sosial, nilai pendidikan, religius, dan nilai 

pendidikan kepahlawanan. 

B. Pembahasan 

1. Makna dalam Cerita Rakyat Assalenna Cakkelle 

       Pateda (Ningrum, 2019: 13), mengatakan bahwa istilah makna 

merupakan kata-kata dan istilah yang membingungkan, makna tersebut 

selalu menyatu pada tuturan kata maupun kalimat. Bolinger (Dwi, 

2019: 13), menyatakan bahwa makna merupakan hubungan antara 

bahasa dengan nilai luar yang telah disepakati bersama oleh pemakai 

bahasa sehingga dapat dimengerti. Menurut KBBI V, makna 
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merupakan maksud pembicara atau penulis juga dapat diartikan 

pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Pateda 

(Dwi, 2019:13) menggolongkan makna menjadi empat yaitu makna 

mengaharapkan sesuatu, mengejek, membandingkan, dan makna 

menasihati. 

       Berdasarkan hasil penelitian tentang makna cerita rakyat Assalenna 

Cakkelle ‘Asal-Usul Burung Kakaktua di kabupaten Soppeng, peneliti 

menemukan dua makna yaitu: makna mengharapkan sesuatu dan makna 

menasihati. 

       Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. 

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Dwi Citra Ningrum (2019), 

persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji makna 

dalam sastra lisan. Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan 

yang digunakan, karena peneliti sebelumnya menggunakan pendekatan 

antropolinguistik. hasil penelitian terdahulu membagi empat makna 

yakni makna mengharapkan sesuatu, makna menasihati, makna 

perbandingan, dan makna mengejek dalam sastra lisan tembang jawa. 

Adapun hasil penelitian sekarang terbagi atas makna mengharapkan 

sesuatu dan makna mengejek menggunakan pendekatam sosiologi 

sastra. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Muhammad Ifdhal Muliadi 

(2018), berdasarkan penelitian yang dilakukan Muhammad Ifdhal 

Muliadi maka, persamaan dalam penelitian ini terletak pada objek yang 

diteliti yakni makna dalam sastra lisan. Adapun perbedaan penelitian 
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ini, antara penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

Ifdhal Muliadi yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis 

makna, peneliti terdahulu menggunakan tinjauan semantik, sedangkan 

peneliti sekarang menggunakan pendekatan sosiologi sastra. 

2. Nilai Pendidikan dalam Cerita Rakyat Assallenna Cakkelle 

       Simaremare (2014: 17), nilai pendidikan merupakan segala sesuatu 

hal baik maupun buruk yang berguna bagi kehidupan manusia yang 

diperoleh melalui proses pengubahan sikap atau perilaku dalam upaya 

mendewasakan diri melalui proses pengembangan intelektual secara 

berkesinambungan. Arum (2020 :25) menggolongkan cerita rakyat ke 

dalam empat dimensi yaitu nilai pendidikan moral, nilai pendidikan 

religius (agama), nilai pendidikan sosial, dan nilai pendidikan 

kepahlawanan. 

       Berdasarkan hasil penelitian tentang nilai pendidikan dalam cerita 

rakyat Assalenna Cakkelle ‘Asal-Usul Burung Kakaktua di kabupaten 

Soppeng, peneliti menemukan empat nilai pendidikan, yakni nilai 

pendidikan moral, religius, sosial, dan nilai pendidikan kepahlawanan. 

       Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu 

dengan peneliti sekarang. Pnelitian pertama dilakukan oleh Windriani 

Yusuf (2020). Persamaan dalam penelitian ini sama-sama mengkaji 

tentang nilai dalam karya sastra menggunakan pendekatan sosiologi 

sastra. Adapun perbedaannya terletak pada nilai yang ingin diteliti 
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karena peneliti sebelumnya meneliti nilai moral. Hasil penelitian 

terdahulu membagi 4 nilai moral, yakni nilai moral hubungan manusia 

dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia 

dengan sesama, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Adapun hasil 

penelitian sekarang mengkaji tentang nilai pendidikan yang di 

dalamnya terbagi menjadi empat yaitu nilai pendidikan moral, religius, 

sosial, dan kepahlawanan. Penelitian kedua dilakukan oleh Herdina 

Mustika Arum (2020), persamaan dalam penelitian ini sama-sama 

mengkaji nilai pendidikan dalam cerita rakyat, adapun perbedaannya 

terletak pada teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

menganalisis karena peneliti terdahulu menggunakan teknik membaca 

sedangkan peneliti sekarang menggunakan teknik wawancara. Hasil 

penelitian terdahulu membagi nilai pendidikan ke dalam empat aspek 

yaitu nilai pendidikan sosial, religius, kepahlawanan, dan nilai moral. 

Tak jauh berbeda dengan hasil penelitian sekarang yang juga mengkaji 

keempat aspek nilai pendidikan tersebut, hanya saja menggunakan teori 

yang berbeda untuk menganalisis. 

        Dari deskripsi di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang 

menjadikan cerita rakyat sebagai objek penelitian telah banyak dikaji 

sebelumnya. Hanya saja, terdapat perbedaan terkait sumber teori, teknik 

analisis data, pengumpulan data penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang dilakukan sekarang. Hasil dari penelitian terdahulu dengan penelitian 
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yang dilakukan sekarang masih sama dan tidak jauh berbeda dengan 

jumlah data yang diperoleh oleh peneliti terdahulu. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memperoleh makna 

dan nilai pendidikan dalam cerita rakyat Assalenna Cakkelle, yaitu :  

1. Makna 

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, disimpulkan 

bahwa terdapat dua makna dalam cerita rakyat Assalenna Cakkelle 

‘Asal-usul Burung kakaktua’ di Kabupaten Soppeng (Pendekatan 

Sosiologi Sastra) yaitu makna mengharapkan sesuatu dan makna 

menasihati.  

2. Nilai Pendidikan 

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, disimpulkan 

bahwa nilai pendidikan yang peneliti peroleh dalam cerita rakyat 

Assalenne Cakkelle ‘Asal-Usul Burung Kakaktua’ di kabupaten 

Soppeng (Pendekatan Sosiologi Sastra) dapat dibagi menjadi empat 

nilai pendidikan yaitu nilai pendidikan moral yang mencakup sikap 

sopan, jujur, bertanggung jawab, pantang menyerah dan patuh, nilai 

pendidikan religious yang menunjukkan sikap percaya kepada sang 

pencipta, nilai pendidikan social yang mencakup bermusyawarah dan 

saling tolong menolong, nilai pendidikan kepahlawanan yang 

mencakup sikap berani dari sang pemimpin 
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B. Saran 

Berdasarkan penelitian mengenai makna dan nilai moral dalam cerita 

rakyat Assalenna Cakkelle yang dilakukan peneliti, maka peneliti ingin 

mengemukakan saran sebagai berikut: 

1. Kepada pemerintah khususnya di Soppeng agar lebih memerhatikan 

dan melestarikan cerita rakyat. 

2. Kepada para orang tua agar sering memperdengarkan cerita rakyat 

kepada anak-anaknya karena setiap cerita rakyat pasti memiliki nilai. 

3. Kepada peneliti selanjutnya, agar penelitian ini dijadikan sebagai 

referensi ketika ingin melakukan penelitian. 

4. Kepada mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,  

sebaiknya penelitian ini dijadikan sebagai bahan untuk menambah ilmu 

tentang makna dan nilai pendidikan yang ada dalam cerita rakyat. 

5. Kepada para pembaca, agar mengetahui makna dan nilai-nilai yang 

terkandung dalam cerita rakyat. 
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Lampiran 1 

 

CERITA RAKYAT ASSALENNA CAKKELLE ‘ASAL-USUL BURUNG 

KAKAKTUA’ DI KABUPATEN SOPPENG 

       Deskripsi cerita rakyat Assalenna Cakkelle  

       Engka naengka siwettu ri Soppeng natemmadeceng pakkalinoang’e 

nasaba pada maelo’i makka’ alena mancaji ajuareng. Nennia pole toni timu 

temmaka-makae pitu taung ettana. Dena gaga wedding pole uwaesesae, 

akurangenni anre tau soppeng’e. Iyae pajajiangi nasaba pankokenna 

bappanuae iyya de’e napojiwi dewata seuwae. 

       Engkana naengka siuwa esso nasipulung matoa enneng’e pulona 

mappasiduppa ada. Bicarawi pekkogi nawedding madeceng pakkalinoang’e 

paemeng nawedding to pole uwaesesae. 

       Mattengangi ro mabbicara tomatoa enneng’e pulona , magi nateppa 

engka cakkelle sillabineng maccekkeng ri takkena aju cenranae ri yase’ na tau 

mabbicarae patiwi ase siule’. Momponi ri laleng pikiranna matoa enneng’e 

pulona makkadae, “cakkelle e ro najellokengi’ laleng lao sappa’ i tau melo’e 

yakka mancaji ajuareng.” Nasuroani matoa enneng’e pulona lao maccueriwi 

cakkelle’e ro. 

       Pappa bajae lao tongengni ro tauwe maccueriwi cakkelle’e ro. Tegi-tegi 

nengkalinga moni kusiro lao passappa’e. Tessiaga ettana lao narafini tanga 



67 
 

 

esso. Nafoleini lufu. Aga naleppanna mappesau nainappa natingka bokongna 

melo manre esso, iyanaro saba’na nariaseng onrong’e ro Labokong. 

       Tessiaga ettana joppa, naruntu’ni seddie dare’ temmakaloangna penno 

ase maridi-ridi maneng pada ase natiwi e cakkelle’e ro. Naruntu’ni seddi tau 

paddongina asewe ro, namakkutanana makkeda, “tegi monro punnana 

asewe?” napabalini makkada, “deto namabela pole onrong e.” aga nalaona ri 

onrong e punnae ase. Nabissaini ajena natuppu addeneng nalettoi 

apakappang, na tudang ri tappere maruddanie nasuju mappakaraja. 

Naruntu’ni seddie tau menurung mappakeang ridi tudang ri laleng bola 

nateddungi rijoanna. 

       Furairo pada massimani nalisu lao ri Soppeng. Tessiaga ettana mallaleng, 

aga naleppangna mappesau nainappa giling mitai bola ri polei nadena 

nafaita. Iyanaro saba’na nariaseng onrong e ro Sekkanyili. 

       Ri wettu lettuna ri Soppeng. Matteruni lao ri matoa enneng e pulona 

mappitangi ase natiwi e nennia nacaritani tau nitae ri laona. Naseddingini 

matoa bila, matoa botto, sibawa matoa ujung, makkadae tau engka e ri 

Sekkannyili tau manurung iyya riakka’ mancaji ajuareng. Aga napada 

samaturu ni matoa enneng e pulona lao ri onrongna tau manurung e. 

       Lettuna na ri bolana tau manurung e, napada nabissaini ajena, nainappa 

natuppu addeneng, nalettoi apakappang na lao tudang ri tappere maruddanie. 

Suju’ mappakaraja lao ri tau manurung e nainappa makkada, “iyanae mae 

yengka lamaraufe, maeloki mamaseang na ajjana muallajang, na ikona 
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rifafuang. Mudongiri temmatifa, musalifuri temmaddingi, muwesai 

temmakafa.Ikona paweke’I maja e ri mabela. Namauana anameng 

nafataromeng meteai kitiatoi.” 

       Makkadai to manurung e ri Sekkannyili, “temmabbelle arega teddua 

nawa-nawa ga.” Sitarimani to matoa enneng e pulona sibawa manurung e ri 

Sekkannyili. Iyana tau manurung e ri Sekkannyili riyakka mancaji datu 

pammulangna ri Soppeng ri yaseng Latemmamala. 

       Makkeda tofi tau manurung e ri Sekkannyili, iya tofa upuadakotu mena 

engkatofa sapposisengku manurung ri Libureng. Madeceng ku mulao malai 

muakkarengi ale iko tau soppeng e kitu sapparengko deceng mena. Naiyyaro 

mupaddatu ri Soppeng Rilau na iyya’na mupaddatu ri Soppeng Riaja. 

Mufasituru taengka mulao malawi. Purairo laona matoa enneg e pulona kuwa 

ri aseng e manurung e ri Libureng. Napoleini manurung e tudang ri balubu 

naddepperie. 

       Makkedai matoa bila, matoa, ujung, sibawa matoa botto, “iyamae kiengka 

lamaraufe maeloki mamaseang na ajjana muallajang.Na ikona kifufuang, 

mudongiri temmatifu, musalifuri temmaddingi, muessai temmakafa. Ikona  

pawekei maja e ri mabela.  Namauna ana meng, nappataro meng, muteai 

kiteai toi.” 

       Makkadaini tau manurung e ro gori e, “temmabbelle arega tuddua nawa-

nawaga.”Aga nasikadoang adae. Iyanaro ri yaseng akkulu adangenna tau 

Soppeng e napuada lettu pitumonrinna tau Soppeng e. 
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       Iyanaro assabarenna na cakkelle riala lambang ri Soppeng nasaba iyya 

pitakki laleng asalamakeng ri wettu temmadecengna pakkalinoang e, nennia ri 

wettu teppeddina pole uwesesae. 

Terjemahan cerita Assalenna Cakkelle ‘Asal-Usul Burung Kakaktua’ 

       Ada satu waktu di Soppeng, kehidupan tidaklah baik karena semuanya 

ingin menjadi raja atau pemimpin, kemudian diterpa musim paceklik selama 

tujuh tahun, tidak ada sedikit pun air hujan yang menetes serta tanaman padi 

tidak mau tumbuh yang menyebabkan masyarakat Soppeng kekurangan 

makanan. Ini semua terjadi karena ulah mereka juga yang tidak disenangi 

dewata. 

       Pada suatu hari, ke-60 matoa berkumpul untuk bermusyawarah, 

mendiskusikan mengenai permasalahan paceklik yang melanda Soppeng, 

mencari solusi agar kehidupan kembali subur dan hujan segera membasahi 

Soppeng. 

       Di tengah-tengah pembicaraan, tiba-tiba ada dua ekor burung kakaktua 

bertengger di dahan kayu cendana di atas orang-orang yang sedang berdiskusi 

membawa setangkai padi. Matoa 60 pun berpikir bahwa burung kakaktua 

tersebut memberi petunjuk jalan untuk mencari seseorang yang akan diangkat 

menjadi pemimpin. Matoa 60 pun memerintahkan kepada beberapa orang 

untuk mengikuti burung kakak tua tersebut. 

       Keesokan harinya, orang-orang yang diutus untuk mengikuti burung 

kakaktua tersebut, menjalankan aksinya. Mereka mulai mengikuti burung 
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kakaktua tersebut. Di mana pun terdengar suara burung tersebut, di situ juga 

mereka mencari. Di tengah perjalanan, mereka merasa lapar dan singgah di 

suatu tempat untuk beristirahat lalu memakan bokongnya (bekalnya), itulah 

mengapa tempat tersebut dinamakan Labokong. 

       Mereka pun melanjutkan perjalanan, tak lama setelah mereka berjalan, 

mereka pun menemukan hamparan sawah yang sangat luas dipenuhi padi 

berwarna kuning, mirip dengan padi yang dibawa oleh burung kakaktua 

kemarin. Mereka bertemu dengan penjaga padi dan bertanya, “di mana pemilik 

padi ini?” orang itu pun menjawab, “tidak jauh dari tempat ini.” Mereka lalu 

bergegas ke rumah si pemilik padi tersebut, mereka mencuci kaki lalu menaiki 

tangga , menyeberangi pembatas pintu dan duduk di tikar. Mereka sujud 

sebagai bentuk penghormatan karena telah bertemu dengan satu orang 

manurung, berpakaian kuning dan duduk dalam rumah sambil dipayungi oleh 

dayang-dayangnya. 

       Setelah itu, mereka bersiap-siap untuk kembali ke Soppeng. Tak lama 

setelah berjalan kaki, mereka berhenti sejenak lalu berbalik melihat rumah 

yang sudah dikunjungi tadi, tapi sudah tidak terlihat. Itulah mengapa nama 

kampung tersebut dinamakan Sekkangnyili. 

       Sewaktu mereka sampai di Soppeng, mereka langsung menemui matoa 60, 

memperlihatkan padi yang mereka bawa dan menceritakan orang yang mereka 

temui. Matoa Bila, Matoa Botto, dan Matoa Ujung menyadari bahwa orang 
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yang dilihat di Sekkangnyili adalah manurung (orang yang muncul secara 

rahasia).  

       Matoa 60 pun bergegas untuk berkunjung ke rumah manurung tersebut. 

Mereka masing-masing membasuh kaki lalu menaiki tangga dan menyeberangi 

pembatas pintu serta sujud penghormatan kepada manurung lalu berkata, 

“tujuan kami datang ke sini yaitu untuk memohon kepada engkau untuk 

mengasihani kami.Janganlah engkau menghilang lagi, engkaulah yang kami 

pertuan. Engkaulah pelindung kami tak terkalahkan. Engkaulah menyelimuti 

kami sehingga tidak kedinginan. Engkau pererat keturunan kami kuat, makmur. 

Engkaulah yang membimbing kami dekat ataupun jauh. Maupun anak kami, 

istri kami, bila engkau tidak senangi kami pun tidak akan menyenanginya.” 

       Manurung pun berkata “tidakkah engkau akan menurunkanku kelak dari 

tahtaku, apapun perkataanmu bahwa walaupun anak dan istrimu engkau tidak 

menyukainya, maka saya pun tidak menyukainya” saling menerimalah matoa 

60 dan manurung di Sekkangnyili. Inilah manurung yang diangkat menjadi raja 

pertama di Soppeng yang dinamai Latemmamala. 

       Manurung pun berkata lagi bahwa ia mempunyai sepupu manurung di 

Libureng, alangkah baiknya jika dia dijemput dan menjadikannya raja di 

Soppeng Rilau dan saya di Soppeng Riaja. Setelah itu, matoa 60 pun bergegas 

ke Libureng, tempat yang disebutkan oleh Latemmamala, mereka pun bertemu 

dengan manurung yang dimaksudkan tadi oleh Latemmamala duduk di kursi. 
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       Matoa bila, matoa botto, matoa ujung pun menyampaikan maksud mereka 

untuk menemuinya. “Adapun tujuan kami kemari karena kami ingin engkau 

mengasihani kami, janganlah engkau menghilang lagi. Engkaulah yang kami 

pertuan, engkau pelindung kami tak terkalahkan, engkau menyelimuti kami 

sehingga tidak kedinginan, engkau pererat keturunan kami kuat , makmur. 

Engkaulah membimbing kami dekat atupun jauh. Maupun anak kami, istri 

kami, bila engkau tidak senangi kami pun tidak akan menyenanginya.” 

       Manurung di Gori’e pun berkata “tidakkah engkau akan menurunkanku 

kelak dari tahtaku, apapun perkataanmu bahwa walaupun anak dan istrimu 

engkau tidak menyukainya, maka saya pun tidak menyukainya” maka saling 

berterimalah manurung di Gori’e dengan pemuka kaum 60. 

       Itulah mengapa burung kakaktua yang dijadikan lambang di Soppeng, 

karena dialah yang menunjukkan jalan keselamatan ketika kehidupan sedang 

tidak baik  di Soppeng. 
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Lampiran 2 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

Tanggal : 21 Juni – 3 Juli 2022 

Lokasi  : Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan 

Tempat : Desa Galung, Kecamatan liliriaja 

       Observasi atau pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu 

melakukan pengamatan mengenai cerita rakyat ‘Assalenna Cakkelle’ yang sangat 

melegenda di kabupaten Soppeng. Adapun aspek yang diamati antara lain: 

1. Alamat atau lokasi penelitian. 

2. Mengamati keadaan masyarakat desa Galung, kabupaten Soppeng. 

3. Mengamati teks cerita rakyat Assalenna Cakkelle 
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Lampiran 3 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Nama  : Firda ramdani 

NIM  : 105331103518 

Jurusan : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Judul  : Makna dan Nilai Pendidikan dalam Cerita Rakyat Assalenna 

Cakkelle di Kabupaten Soppeng (Pendekatan Sosiologi Sastra) 

       Daftar wawancara ini bertujuan sebagai pedoman untuk mempermudah 

mengumpulkan data tentang cerita rakyat Assalenna Cakkelle. Adapun pertanyaan 

untuk masyarakat desa Galung tentang cerita rakyat Assalenna Cakkelle, yaitu: 

1. Apa yang anda ketahui tentang cerita rakyat Assalenna Cakkelle? 

2. Berapa versi cerita rakyat Assalenna Cakkelle? 

3. Bagaimanakah sejarah cerita rakya Assalenna Cakkelle? 

4. Makna apa saja yang terkandung dalam cerita rakyat Assalenna Cakkelle? 

5. Nilai apa saja yang terkandung dalam cerita rakyat Assalenna Cakkelle? 

 

 

 

 



75 
 

 

Lampiran 4 

 

DAFTAR DATA INFORMAN 

No Nama Pekerjaan Umur 

1 Nurdin PNS Kebudayaan 74 Tahun 

2 Heriady, S.Sos., M.M Pustakawan 49 tahun 

3 Pagaelipu Sakib Pensiunan Guru 58 Tahun 

4 Rahmaniar, S.Pd Guru Bahasa Daerah 43 Tahun 

5 Firli Muliani Mahasiswa 25 Tahun 
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Lampiran 5 

 

KORPUS DATA MAKNA 

No Makna Keterangan Sumber 

1 Mengharapkan 

Sesuatu 

Data (1) 

 

“Engkana naengka siuwa esso 

nasipulung matoa enneng’e 

pulona mappasiduppa ada. 

Bicarawi pekkogi nawedding 

madeceng pakkalinoang’e 

paemeng nawedding to pole 

uwaesesae(Pada suatu hari, ke-60 

matoa berkumpul untuk 

bermusyawarah, mendiskusikan 

mengenai permasalahan paceklik 

yang melanda Soppeng, mencari 

solusi agar kehidupan kembali 

subur dan hujan segera 

membasahi Soppeng)” 

 

Data (2) 

“Mattengangi ro mabbicara 

tomatoa enneng’e pulona , magi 

nateppa engka cakkelle 

sillabineng maccekkeng ri takkena 

aju cenranae ri yase’ na tau 

mabbicarae patiwi ase siule’. 

Momponi ri laleng pikiranna 

matoa enneng’e pulona 

makkadae, “cakkelle e ro 

najellokengi’ laleng lao sappa’ i 

tau melo’e yakka mancaji 

ajuareng.” Nasuroani matoa 

enneng’e pulona lao maccueriwi 

cakkelle’e ro(Matoa 60 pun 

berpikir bahwa burung kakak tua 

tersebut memberi petunjuk jalan 

untuk mencari seseorang yang 

akan diangkat menjadi pemimpin. 

Matoa 60 pun memerintahkan 

Nurdin 

(2022) 

Paragraf 

kedua, ketiga, 

kedelapan, 

dan 

kesepuluh. 
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kepada beberapa orang untuk 

mengikuti burung kakak tua 

tersebut)” 

 

Data (3) 

“Iyanae mae yengka lamaraufe, 

maeloki mamaseang na ajjana 

muallajang, na ikona rifafuang. 

Mudongiri temmatifa, musalifuri 

temmaddingi, muwesai 

temmakafa. Ikona paweke’I maja 

e ri mabela. Namauana anameng 

nafataromeng meteai 

kitiatoi(Tujuan kami datang ke 

sini yaitu untuk memohon kepada 

engkau untuk mengasihani kami. 

Janganlah engkau menghilang 

lagi, engkaulah yang kami 

pertuan. Engkaulah pelindung 

kami tak terkalahkan. Engkaulah 

menyelimuti kami sehingga tidak 

kedinginan. Engkau pererat 

keturunan kami kuat, makmur. 

Engkaulah yang membimbing 

kami dekat ataupun jauh. Maupun 

anak kami, istri kami, bila engkau 

tidak senangi kami pun tidak akan 

menyenanginya.)” 

 

Data (4) 

“Makkeda tofi tau manurung e ri 

Sekkannyili, iya tofa upuadakotu 

mena engkatofa sapposisengku 

manurung ri Libureng. Madeceng 

ku mulao malai muakkarengi ale 

iko tau soppeng e kitu 

sapparengko deceng mena. 

Naiyyaro mupaddatu ri Soppeng 

Rilau na iyya’na mupaddatu ri 

Soppeng Riaja.(Manurung pun 

berkata lagi bahwa ia mempunyai 

sepupu manurung di Libureng, 

alangkah baiknya jika dia 

dijemput dan menjadikannya raja 
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di Soppeng Rilau dan saya di 

Soppeng Riaja)” 

 

2 Menasihati Data (5) 

“Engka naengka siwettu ri 

Soppeng natemmadeceng 

pakkalinoang’e nasaba pada 

maelo’i makka’ alena mancaji 

ajuareng. Nennia pole toni timu 

temmaka-makae pitu taung 

ettana. Dena gaga wedding pole 

uwaesesae, akurangenni anre tau 

soppeng’e. Iyae pajajiangi nasaba 

pankokenna bappanuae iyya de’e 

napojiwi dewata seuwae(Ada satu 

waktu di Soppeng, kehidupan 

tidaklah baik karena semuanya 

ingin menjadi raja atau pemimpin, 

kemudian diterpa musim paceklik 

selama tujuh tahun, tidak ada 

sedikit pun air hujan yang 

menetes serta tanaman padi tidak 

mau tumbuh yang menyebabkan 

masyarakat Soppeng kekurangan 

makanan. Ini semua terjadi karena 

ulah mereka juga yang tidak 

disenangi sang pencipta)” 

 

Firli Muliani 

(2022) 

Paragraf 

Pertama 
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Lampiran 6 

 

KORPUS DATA NILAI PENDIDIKAN 

No Nilai Bentuk Nilai Keterangan Sumber 

1 Nilai 

Pendidikan 

Moral 

1.Sopan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jujur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Bertanggung 

jawab  

 
 
 

Data (1) 

“Nabissaini ajena 

natuppu addeneng 

nalettoi apakappang, 

na tudang ri tappere 

maruddanie nasuju 

mappakaraja.(Mereka 

mencuci kaki lalu 

menaiki tangga, 

menyeberangi 

pembatas pintu dan 

duduk di tikar serta 

sujud penghormatan)” 

 

Data (2) 

“Ri wettu lettuna ri 

Soppeng. Matteruni lao 

ri matoa enneng e 

pulona mappitangi ase 

natiwi e nennia 

nacaritani tau nitae ri 

laona.(Sewaktu mereka 

sampai di Soppeng, 

mereka langsung 

menemui matoa 60, 

memperlihatkan padi 

yang mereka bawa dan 

menceritakan orang 

yang mereka temui)” 

 

Data (3) 

“Pappa bajae lao 

tongengni ro tauwe 

maccueriwi cakkelle’e 

ro.Tegi-tegi 

Rahmaniar 

dan Firli 

Muliani 

(2022) 

Paragraf 

kelima, 

ketujuh, 

keempat, 

dan 

kesepuluh 
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4. Pantang 

Menyerah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Patuh 

 

 
 

nengkalinga moni 

kusiro lao 

passappa’e.(keesokan 

harinya, orang-orang 

yang diutus untuk 

mengikuti burung 

kakak tua tersebut, 

menjalankan aksinya)” 

 

Data (4) 

“Tessiaga ettana 

joppa, naruntu’ni 

seddie dare’ 

temmakaloangna penno 

ase maridi-ridi maneng 

pada ase natiwi e 

cakkelle’e ro.(Mereka 

pun melanjutkan 

perjalanan, tak lama 

setelah mereka 

berjalan, mereka pun 

menemukan hamparan 

sawah yang sangat luas 

dipenuhi padi berwarna 

kuning, mirip dengan 

padi yang dibawa oleh 

burung kakak tua 

kemarin)” 

 

Data (5) 

 

“Makkeda tofi tau 

manurung e ri 

Sekkannyili, iya tofa 

upuadakotu mena 

engkatofa 

sapposisengku 

manurung ri Libureng. 

Madeceng ku mulao 

malai muakkarengi ale 

iko tau soppeng e kitu 

sapparengko deceng 

mena. Naiyyaro 

mupaddatu ri Soppeng 

Rilau na iyya’na 
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mupaddatu ri Soppeng 

Riaja. Mufasituru 

taengka mulao malawi. 

Purairo laona matoa 

enneg e pulona kuwa ri 

aseng e manurung e ri 

Libureng.(Manurung 

pun berkata lagi bahwa 

ia mempunyai sepupu 

manurung di Libureng, 

alangkah baiknya jika 

dia dijemput dan 

menjadikannya raja di 

Soppeng Rilau dan 

saya di Soppeng Riaja. 

Setelah itu, matoa 60 

pun bergegas ke 

Libureng, tempat yang 

disebutkan oleh 

Latemmamala)” 

 

 

 

2 Nilai 

Pendidikan 

Religius 

Percaya kepada 

sang pencipta 

Data (6) 

“Iyae pajajiangi 

nasaba pankokenna 

pabbanuae iyya de’e 

napojiwi dewata 

seuwae.(Ini semua 

terjadi karena ulah 

mereka juga yang tidak 

disenangi dewata)”  

 

Heriady 

(2022) 

Paragraf 

Pertama 

3 Nilai 

Pendidikan 

Sosial 

1.Bermusya-

warah 

 

 

 

 

 

Data (7) 

 “Engkana naengka 

siuwa esso nasipulung 

matoa enneng’e pulona 

mappasiduppa ada. 

Bicarawi pekkogi 

nawedding madeceng 

pakkalinoang’e 

paemeng nawedding to 

pole uwaesesae(Pada 

Pangelipu 

Sakib dan 

Heriady 

(2018) 

Paragraf 

kedua, lima, 

dan delapan 
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2. Tolong-

Menolong 

suatu hari, ke-60 matoa 

berkumpul untuk 

bermusyawarah, 

mendiskusikan 

mengenai 

permasalahan paceklik 

yang melanda Soppeng, 

mencari solusi agar 

kehidupan kembali 

subur dan hujan segera 

membasahi Soppeng)” 

 

Data (8) 

“Namakkutanana 

makkeda, tegi monro 

punnana asewe? 

napabalini makkada, 

deto namabela pole 

onrong e.(Mereka 

bertemu dengan 

penjaga padi dan 

bertanya, di mana 

pemilik padi ini’ orang 

itu pun menjawab, 

tidak jauh dari tempat 

ini)” 

 

Data (9) 

“Iyanae mae yengka 

lamaraufe, maeloki 

mamaseang na ajjana 

muallajang, na ikona 

rifafuang. Mudongiri 

temmatifa, musalifuri 

temmaddingi, muwesai 

temmakafa. Ikona 

paweke’i maja e ri 

mabela. Namauana 

anameng nafataromeng 

meteai kitiatoi. 

Makkadai to manurung 

e ri Sekkangnyili, 

‘temmabbelle arega 

teddua nawa-nawa ga.’ 

Sitarimani to matoa 
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enneng e pulona 

sibawa manurung e ri 

Sekkannyili.(Tujuan 

kami datang ke sini 

yaitu untuk memohon 

kepada engkau untuk 

mengasihani kami. 

Janganlah engkau 

menghilang lagi, 

engkaulah yang kami 

pertuan. Engkaulah 

pelindung kami tak 

terkalahkan. Engkaulah 

menyelimuti kami 

sehingga tidak 

kedinginan. Engkau 

pererat keturunan kami 

kuat, makmur. 

Engkaulah yang 

membimbing kami 

dekat ataupun jauh. 

Maupun anak kami, 

istri kami, bila engkau 

tidak senangi kami pun 

tidak akan 

menyenanginya. 

Manurung pun 

berkatatidakkah engkau 

akan menurunkanku 

kelak dari tahtaku, 

apapun perkataanmu 

bahwa walaupun anak 

dan istrimu engkau 

tidak menyukainya, 

maka saya pun tidak 

menyukainya saling 

menerimalah matoa 60 

dan manurung di 

Sekkangnyili)” 
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4 Nilai 

Pendidikan 

Kepahlawanan 

Pemberani Data (10) 

“Makkadai to 

manurung e ri 

Sekkannyili, 

temmabbelle arega 

teddua nawa-nawa 

ga.Sitarimani to matoa 

enneng e pulona 

sibawa manurung e ri 

Sekkannyili. (Manurung 

pun berkata   tidakkah 

kalian akan 

menurunkanku kelak 

dari tahtaku, apapun 

perkataanmu bahwa 

walaupun anak dan 

istrimu, aku tidak 

menyukainya, maka 

engkau pun tidak 

menyukainya. Saling 

menerimalah matoa 60 

dan manurung di 

Sekkangnyili)” 

 

Heriady 

(2022) 

Paragraf 

kesembilan 
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Lampiran 7 

 

DOKUMENTASI 

 

 

Gambar 1. Kunjungan di Perpustakaan Daerah Kabupaten Soppeng 

 

Gambar 2. Buku Sejarah Soppeng 
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Gambar 3. Wawancara dengan Pak Heriady (Pustakawan) 

 

Gambar 4. Foto Bersama Pak Heriady 
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Gambar 5. Wawancara dengan Pak Nurdin (PNS Kebudayaan) 

 

Gambar 6. Wawancara dengan Pak Pangelipu Sakib 
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Gambar 7. Gambar Lambang Kabupaten Soppeng  

 

Gambar 8. Wawancara dengan Ibu Rahmaniar (Guru Bahasa Daerah) 

 

Gambar 9. Wawancara denga Firli Muliani (Mahasiswa) 
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Lampiran 8 

 

PERSURATAN 
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Lampiran 9 

 

HASIL TURNITIN 
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