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BAB I 

  

PENDAHULUAN 

          

A. Latar Belakang 

 Indonesia kaya akan sastra yang tersebar di seluruh pelosok nusantara 

yang saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat di wilayah masing-masing 

tempat berdomisili. Pemertahanan terhadap sastra yang ditengah gempuran 

perkembangan Informasi Teknologi (IT) yang dilakukan masyarakat karena 

masyarakat masih tetap mempertahankan idealismenya bahwa sastra merupakan 

warisan leluhur yang penuh dengan fungsi dan makna serta nilai yang terkandung 

didalamnya.   

 Seperti halnya yang diungkapkan (Ida Bagus Manuaba, 2014:5) dalam 

pidato pengukuhan guru besarnya di Universitas Airlangga yang telah dituangkan 

dalam bentuk jurnal menyebutkan sastra memiliki fungsi dalam perubahan sosial 

(social change). Apa pun jenis, corak, dan bentuk sastranya, akan memiliki fungsi 

mengubah pola hidup, pola pikir, dan struktur sosial masyarakat, kendatipun 

pengarang mencipta mula-mula tidak untuk itu.  

 Selanjutnya dijelaskan dalam kesusastraan Indonesia misalnya, sejak 

kehadiran novel-novel Balai Pustaka seperti Siti Nurbaya karya Marah Rusli 

hingga karya-karya mutakhir pada saat ini, sudah banyak berimplikasi pada 

perubahan sosial. Bahkan sastra klasik dan sastra lisan, juga memiliki fungsi 

sosial mengubah masyarakat.  
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 Sementara dalam jurnal (Ismatullah, 2014:4) menyatakan karya sastra 

memiliki nilai fungsi apabila dikaitkan dengan fungsi ducle et utile 

(menyenangkan dan berguna) sebagaimana yang dikatakan oleh Horatio. Kata 

dulce artinya manis, menghibur, memberikan kesenangan; sedangkan utile berarti 

memberikan sesuatu (manfaat). Antara menghibur dan bermanfaat pada karya 

sastra harus saling mengisi. Kesenangan yang dimaksudkan di sini bukan 

kesenangan lain yang diperoleh dari karya non-sastra, (berupa kesenangan fisik); 

kesenangan ini lebih tinggi, yakni kontemplasi yang tidak mencari keutungan. 

Sedangkan manfaatnya berupa keseriusan yang menyenangkan, keseriusan estetik, 

dan keseriusan persepsi.  

 Selain itu, sebuah karya sastra dihasilkan dari pergulatan pengalaman 

estetik penulisnya. Pengalaman-pengalaman estetik yang diwujudkan ke dalam 

karya dapat dilihat sebagai ekspresi diri penulisnya. Salah satu dari sekian 

ekspresi yang dituangkan didalam karya sastra adalah pengalaman estetik tentang 

regiusitas para penulisnya. Seperti halnya yang diungkapkan Mangunwijaya 

dalam jurnal (Yetti, 2010:3) mengatakan bahwa pada awalnya, seluruh karya 

sastra adalah religius. Religiusitas dalam Novel Sastra Indonesia Pernyataan 

Mangunwijaya tersebut semakin menegaskan bahwa di dalam sastra terkandung 

nilai dan norma, serta agama. Kandungan seperti itu muncul karena seorang 

penulis karya sastra adalah sebagai makhluk sosial yang dilahirkan dari 

lingkungan tertentu 

Taum dalam jurnal (Isnanda, 2018) menyebutkan secara periodik sastra 

terdiri atas dua yakni sastra klasik dan sastra modern. Sastra lisan tergolong 
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dalam sastra klasik 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.  

Sastra tulisan merupakan hasil kreativitas para seniman yang 

menggunakan medium bahasa tulis. Sastra lisan disebut juga dengan tradisi lisan 

atau folklor. Folklor merupakan suatu tradisi lisan berada di masyarakat yang 

pewarisannya secara turun-temurun. Karya sastra lisan yang berkembang di 

masyarakat dan berupa hasil warisan orang-orang terdahulu yang bersifat anonim 

dan disebut sastra lama atau karya sastra daerah. Di sebut sastra daerah 

dikarenakan wujud dari masing-masing karya sastra tersebut menggambarkan 

kebiasaan dan perilaku masyarakat di sekitarnya. Dalam sastra lama inilah 

tersimpan pesan-pesan budaya merupakan hasil pewarisan yang dapat dijadikan 

pandangan bagi masyarakat dalam kehidupan sosial. Hal tersebut dapat dalam 

bentuk sastra lisan (folklor lisan).  

Folklor lisan merupakan folklor yang bentuknya murni lisan, yaitu 

diciptakan, disebarluaskan, dan diwariskan secara lisan. Folklor jenis ini terlihat 

pada a) bahasa rakyat, b) ungkapan tradisional, c) pertanyaan tradisional, (teka-

teki), d) puisi, e) cerita prosa rakyat, f) nyanyian rakyat. Seluruh jenis sastra lisan 

tersebut terintegrasi di masing-masing wilayah tempat masyarakat bermukim, 

sehingga menjadi kebudayaan kolektif bagi masyarakat.  

Emzir dan Saifur Rohman, (2015:227), mengungkapkan mengapa sastra 

klasik sering diidentikkan sastra lisan? Alasannya karena sastra tulis awal 
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munculnya setelah sistem aksara di beberapa wilayah di Indonesia, karena itulah 

tatkala berbicara sastra lama maka pandangan langsung tertuju pada sastra lisan 

yang merupakan titik awal berangkatnya konsep pembahasan sastra lama.  

 Disisi lain (Widihastuti, 2021:5) mengatakan bahwa sastra lisan tidak 

hanya bagian dari sastra klasik saja, tetapi sastra lisan terkandung banyak nilai 

yang berimplikasi kepada masyarakat serta berfungsi sebagai alat pendidikan yang 

berupaya menerangkan ke masyarakat berkaitan dengan nilai-nilai moral dan 

kemasyarakatan, juga seringkali digunakan sebagai alat untuk menyebarkan 

agama atau menerangkan aturan-aturan agama tertentu sehingga masyarakat 

mampu memahami aturan dasar dari agama. Dalam sastra lisan, terdapat hal-hal 

yang berkaitan dengan budaya suatu bangsa, sehingga sastra lisan sering dijadikan 

sebagai satu pedoman penting dalam proses pemahaman nilai-nilai budaya 

tertentu. 

 Sementara Syah dalam jurnal (Masayu, 2016:3) menyatakan bahwa 

sastra lisan adalah salah satu bentuk produk budaya daerah yang diciptakan oleh 

masyarakat masa lalu untuk dipraktikkan dalam kehidupan sosial mereka. Hal ini 

tidak lain karena sastra lisan itu sendiri mengandung nilai-nilai dasar kehidupan, 

yang sangat bermanfaat dan berarti bagi kehidupan di masa itu, seperti (1) 

kesantunan, terutama dalam berbahasa; (2) larangan menyakiti orang lalin; (3) 

manusia dan kehidupan dunianya (4) perbedaan (pluralisme). Juga didalamnya 

terdapat dalil- dalil yakni dalil tifa: menyangkut pentingnya pengetahuan (islam); 

dan dalil moro: tentang kebersamaan dan kasih sayang, serta manusia dan 
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kematiannya. Nilai-nilai dasar tersebut mengatur kehidupan dunia dan akhirat 

yang dituangkan dalam bentuk nilai religuisitas. 

 Amma Toa merupakan kawasan adat yang terletak di Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang saat ini 

masyarakatnya masih kental dengan sastra lisannya. Adapun sastra lisan yang 

masih dipertahankan oleh masyarakat yang identik pakain hitamnya ini yakni 

nyanyian rakyat, atau masyarakat Kajang menyebutnya Kelong Basing. Bagi 

masyarakat Kajang Dalam atau di Kawasan Amma Toa, Kelong Basing 

merupakan nyanyian rakyat yang sakral, karena tersebut terkandung ragam nilai, 

seperti Kelong Basing Rikong sebagai berikut :  

 Hajik tojek i matea paklingkaanga ri anja  

              Betapa indah kematianperjalanan ke akhirat 

  

 Rakjingi rolo nampa lumbak balasakna 

  Susah dahulu kemudian mudah balasannya   

 

           Kehadiran sastra lisan tidak hanya memiliki ragam nilai, dan hiburan 

semata, tapi sastra lisan secara umum bisa berimplikasi terhadap perilaku 

masyarakat setempat. Seperti halnya yang diungkapkan dalam jurnal (Winarti & 

Amri, 2020:4) Sastra  lisan  dalam hal ini nyanyian rakyat berfungsi  sebagai  

penjaga sikap,  perilaku,  dan  etika  yang  berlaku  dalam  kehidupan  masyarakat.  

Semua  unsur yang terkait dalam suatu kearifan lokal   bersinergi   dalam   

menjunjung  tinggi  norma,  budaya,  sikap,  perilaku,  dan  etika  termasuk  pula  

hal-hal  yang  berkaitan dengan tradisi pantang larang  yang merupakan hasil dari 

pengetahuan  abstrak  yang  ikut  dibentuk  oleh  sastra  lisan sebagai penyampai 

cerita maupun  mitos  yang  berkembang  dalam  suatu  masyarakat. 
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 Terkait uraian  tersebut secara umum sastra memiliki peranan penting 

dalam kehidupan sehari-hari, karena sastra memiliki ragam nilai yang terkandung 

didalamnya termasuk religiusitas serta berpengaruh terhadap perilaku manusia. 

Olehnya itu keberadaan atau eksistensi sastra utamanya  sastra lisan dalam hal ini 

Kelong Basing Rikong di Kawasan Amma Toa perlu dilestarikan, agar warisan 

leluhur ini tetap ada meskipun di tengah perkembangan IT semakin sengit. 

Bertolak dari hal ini peneliti tertantang untuk melakukan pe  nelitian dengan Judul 

“Religisiutas Kelong Basing Rikong Pasca Pemakaman di Kawasan Amma Toa 

Kajang sebagai Implikasi Terhadap Perilaku Masyarakat” 

B. Fokus Penelitian 

Adapun yang menjadi fokus pada penelitian, sebagai berikut :  

1. Religiusitas  Kelong Basing Rikong  pasca upacara pemakaman di Kawasan 

Ammatoa. 

2. Pengaruh  Kelong Basing Rikong  pasca upacara pemakaman di Kawasan 

Ammatoa berimplikasi terhadap perilaku masyarakat? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Nilai Religiusitas  Kelong Basing Rikong  pasca  upacara 

pemakaman di Kawasan Amma Toa. 

2. Untuk mengetahui implikasi Kelong Basing Tempa Rikong  pasca upacara 

pemakaman di Kawasan Amma Toa terhadap perilaku masyarakat. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut : 
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1. Manfaat Teoritis : 

a. Memperoleh gambaran nilai religiusitas yang terkandung dalam Kelong 

Basing Rikong. 

b. Untuk menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman serta 

implementasi nilai yang terkandung dalam Kelong Basing Rikong. 

2. Manfaat Praktis : 

a. Bagi guru, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pengetahuan tentang nilai yang akan disampaikan kepada anak 

didiknya dalam upaya pembinaan dan pengembangan budaya lokal 

utamanya Kelong Basing Rikong, serta dapat menjadi referensi mata 

pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah. Guru dapat lebih 

memahami nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat 

pada anak didiknya. 

b. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

tentang nilai budaya lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat. 

Dapat menambah kecintaan dalam mempelajari dan melestarikan budaya 

nenek moyang sebagai warisan yang sangat berharga. 

c. Bagi masyarakat suku Kajang di Kawasan Ammatoa dan sekitarnya, 

penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi nilai pada 

masyarakat  Kajang  yang diwariskan  para pendahulu,  yang patut 

dipelihara dan dilestarikan. Khususnya generasi muda  diharapkan dapat 

memahami, mencintai, dan melestarikan budaya lokal yang hidup dan 

berkembang dalam masyarakat. 
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d. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi bagi calon peneliti 

yang ingin mengembangkan atau memperdalam kajian mengenai Sastra 

lisan di Kajang terkait Kelong Basing Rikong. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Relevan 

 

Yeri (2021) “Falsafah  Kelong Dalam Tradisi Jaga Di Desa Batunilamung 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba” Kajian ini mencakup bagaimana 

falsafah Kelong dalam tradisi jaga di Desa Batunilamung Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba yang diawali sejarah lahirnya Kelong, wujud pelaksanaan 

Kelong dan nilai-nilai dalam falsafah Kelong. Data yang diambil penelitian 

mencakup tokoh masyarakat, pemangku adat, Patuntung, penyair, dan tokoh adat.  

Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Lalu teknik pengolahan dan 

analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Akhirnya dapat disimpulkan sejarah 

lahirnya Kelong Basing bermula sejak nenek moyang suku Kajang bernama Bohe 

Halia penghuni hutan terlarang yang menemukan potongan bambu (Basing).  

Sejarah kedua, rintihan Kelong Basing karena dua bersaudara dilanda 

duka di atas perahu ketika nenek moyang suku Kajang mengarungi laut samudra. 

Sedangkan sejarah lahirnya Kelong Jaga lahir dari permintaan wanita kepada 

tamu adat kala itu sembari menunggu masaknya daging kerbau guna menghibur 

tamu dengan cara bersyair. Terdapat dua nilai utama pada Kelong yakni nilai 

etika dan nilai sosial. Makna dan nilai falsafah  hidup dalam syair nyanyian adat 

berdasarkan pada sifat kesederhanaan, kesabaran, kepedulian, dan keramahan. 

Guna merefresentasikan nilai budaya ini, tokoh masyarakat melakukan upaya 

9 
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pelestarian Kelong dalam ritual kematian dan pesta adat karena diyakini sebagai 

kalimat-kalimat suci atau syair yang sakral (Pasang).   

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam 

penelitian kali ini yakni sama-sama melakukan penelitian terkait Kelong. Dan 

yang menjadi perbedaan dalam penelitian yakni terletak pada objek penelitian. 

Objek penelitian Yeri objek adalah Kelong Jaga sementara pada penelitian kali 

ini objek penelitiannya Kelong Basing Rikong. 

Syamsud (2016:4) “Nilai Kelong Dan Implementasinya Dalam Kehidupan 

Masyarakat Makassar” Data penelitian ini mencakup  kelong Makassar yang 

memuat abbulo sibatang accera sitongka-tongka, sipakatau, dan sirik na pacce 

yang implementasinya masih dapat ditemukan dalam acara pernikahan, pesta ada, 

dan acara resmi pemerintah. Dengan teknik analisis data yakni mengidentifikasi, 

mengklasifikasi, menganalisis, mengiterpretasikan, dan mendeskripsikan nilai 

kelong dan implementasinya dalam kehidupan masyarakat Makassar. 

Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa terdapat data pada 

kelong Makassar yang memuat abbulo sibatang accera sitongka-tongka, 

sipakatau, dan sirik na pacce yang implementasinya masih dapat ditemukan 

dalam acara pernikahan, pesta ada, dan acara resmi pemerintah. 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam 

penelitian yakni sama-sama melakukan penelitian terkait Kelong. Dan yang 

menjadi perbedaan dalam penelitian yakni terletak pada objek penelitian. Objek 

penelitian Syamsud adalah Impelementasi Nilai Kelong Makassar sementara 
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pada penelitian kali ini objek penelitiannya Kelong Basing Rekong di Kawasan 

Amma Toa. 

Siti Nurhaedah, Johar Amir, Hajrah (2021:1) “Nilai-Nilai Religius yang 

Terkandung dalam Sinrilik Bosi Timurung I „Balu‟” Data penelitian ini 

mencakup nilai-nilai religius yang Terkandung dalam Sinrilik Bosi Timurung I 

„Balu‟ dengan teknik analisis data mengutip semua teks (dalam bentuk tulisan) 

yang dianggap sebagai data yang menggambarakan nilai-nilai yang terkandung 

dalam teks.  

Hasil penelitian menunjukkan ditemukan 3 nilai religius yaitu sebagai (1) 

Nilai Religius Hubungan Manusia dengan Tuhan yang meliputi Nilai Berserah 

diri kepada Allah SWT, Berdoa kepada Allah SWT dan Mengakui kebesaran 

Allah SWT, (2) Nilai Religius Hubungan Manusia dengan Manusia yaitu kasih 

sayang dan (3) Nilai Religius Hubungan Manusia dengan Alam yaitu Nilai 

Keindahan Alam, Menjaga dan memilihara Ciptaan Allah SWT.   

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam 

penelitian yakni sama-sama melakukan penelitian terkait nilai religiusitas Kelong. 

Dan yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini yakni terletak pada objek 

penelitian.  Objek penelitian Siti Nurhaedah, Johar Amir, Hajrah adalah analisis 

Nilai religiusitas Sinrilik Bosi Timurung I „Balu‟ sementara pada penelitian kali 

ini objek penelitiannya nilai religiusitas  Kelong Basing Rikong di Kawasan 

Amma Toa. 
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B. Hakikat Sastra 

 Pengertian sastra tidak bisa dikategorikan sebagai satu kesatuan tapi 

memiliki ragam pengertian dengan subtansi yang sama, sehingga sastrawan serta 

para tokoh sastra memiliki ragam pendapat terkait dengan sastra.  

Dalam bahasa Indonesia, sastra sendiri berasal dari Bahasa Jawa Kuna 

yang berarti tulisan. Menurut Emzir dkk (2015: 5) Sastra dalam khazana Jawa 

berasal dalam bahasa Sansekerta yang berarti kehidupan. Akar dari Bahasa 

Sansekerta adalah sas yang berarti mengarahkan, mengajar atau memberi 

petunjuk atau instruksi. Sementra akhiran tra menunjukkan alat atau sarana. 

 Dengan demikian, sastra merupakan alat untuk mengajar, di samping kata 

sastra kerap juga ada kata susastra pada beberapa sumber  yang ada berarti 

indah,-awalan su pada kata susastra mengacu pada arti indah. Jadi sastra adalah 

alat untuk mengarahkan, atau petunjuk untuk belajar yang indah.  

Hal ini sejalan yang diungkapkan Teeuw dalam (Yunus Rumoga 2021: 8) 

mengemukakan bahwa sastra berasal dari kata “sas” dan “tra”. “Sas” dalam 

bahasa Indonesia mempunyai pengertian mengajar, memberi petunjuk dan “tra” 

berarti “sarana, alat”. 

 Jadi, sastra dapat dimaknai sebagai alat untuk mengajar, buku petunjuk, 

buku pengajaran. Selanjutnya, dijelaskan bahwa penambahan awalan “su” pada 

kata “sastra” berarti “baik, indah” sehingga susastra dapat dibandingkan dengan 

belles leetres (bahasa Prancis), yaitu “sastra yang bernilai estetika‟ atau belletrie 

(bahasa Belanda), atau Letter kunde (bahasa Belanda) yang bermakna, sastra 

indah.  
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Sementara Menurut Semi dalam (Balfas, 2008:156) mengatakan  sastra 

selain sebuah karya seni yang memiliki budi, imajinasi, dan emosi, juga sebagai 

karya kreatif yang dimanfaatkan sebagai konsumsi intelektual dan emosional. 

Sastra yang telah dilahirkan oleh sastrawan diharapkan dapat memberi kepuasan 

estetik dan intelektual bagi pembaca.  

Mengacu pada pengertian tersebut, sudah sewajarnya bila tujuan 

pembelajaran sastra juga untuk menanamkan nilai-nilai kepada masyarakat. 

Sastra dapat memengaruhi daya emosi, imajinasi, kreativitas, prilaku masyarakat 

sehingga berkembang secara maksimal.   

Berdasarkan dengan periodisasinya sastra terbagi dua yakni sastra lama 

dan sastra modern (http://ensiklopedia. sastra). Sastra lama atau sastra lisan bisa 

dilihat dari dua bentuk, yaitu sastra lama dan sastra tulis. Sastra lisan lebih awal 

muncul daripada sastra tulis. Sastra tulis ini awal muncul setelah sistem aksara di 

beberapa wilayah di Indonesia, karena itulah tatkala berbicara sastra lama maka 

pandangan langsung tertuju pada sastra lisan yang merupakan titik awal 

berangkatnya konsep pembahasan sastra lama. (Emzir dan Saifur Rohman, 

2015:227). 

Sastra lisan mengandung kekayaan nilai-nilai  yang merupakan bagian 

dari kreativitas sastra. Sastra lisan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris 

“oral literature” bermakna kesustraan yang mencakup kesastraan warga suatu 

kebudayaan yang penyampaian dan penyebarannya disebarkan dan instrumenkan 

secara lisan (dari mulut ke mulut) Hutomo dalam (Emzir dan Saifur Rohman, 

2015:227). 
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Sastra lisan merupakan bagian dari tradisi lisan, dan tradisi lisan ini 

dimulai dari konsep folklore. Folklore merupakan kata majemuk yang berada dari 

dua kata dasar yakni, folk dan lore, yang diindonesiakan folklore. Menurut 

Dundes dalam (Emzir dan Saifur Rohman, 2015:227) folk adalah sekelompok 

orang yang memiliki ciri pengenal fisik, sosial dan kebudayaan khusus, sehingga 

dapat ditingkatkan dari kelompok lain. 

Dengan demikian, folk  merupakan kolektif yang memiliki tradisi dan 

diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Lore adalah sebagian tradisi 

yang diwariskan secara turun temurun secara lisan melalui contoh yang disertai 

gerak rakyat atau alat bantu. Menurut Sukatman dalam (Emzir dan Saifur 

Rohman, 2015:228), Lore merupakan materi yang bersama dengan materi lain 

yang kolektif.  

Jadi folklore adalah sebagian kebudayaan yang tersebar dan diwariskan 

turun temurun dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai gerak isyarat atau 

alat bantu mengingat, yang berada pelbagai koletif hal apa saja, secara tradisional 

dan mempunyai varian-varian tertentu. Karena kegiatan tutur dan pewarisannya 

disampaikan secara lisan, maka orang sering menyebutkan folklore sebagai 

budaya atau tradisi lisan. 

Berdasarkan klasifikasi folklore, sastra lisan dapat dikelompokkan pada 

folklore lisan dan sebagian lisan, Danandjaja dalam (Emzir dan Saifur Rohman, 

2015:228). kelompok pertama sastra lisan yang penyampainya dengan mulut 

(lisan) sedangkan kelompok yang kedua merupakan campuran penyampai lisan 
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dan bukan lisan, yaitu gabungan seni kata, suara, gerak, musik, rupa dan 

pertunjukkan. 

Adapun tradisi lisan dalam hal ini sastra lisan atau Folklore yang 

berbentuk murni lisan didalamnya adalah (1) bahasa rakyat (Folkspeech) seperti, 

logat, julukan, pangkat tradisional, dan gelar kebangsawanan; (2) ungkapan 

seperti peribahasa, pepatah, dan pemeo; (3) pertanyaan tradisional (teka teki); (4) 

puisi rakyat seperti pantun, gurindam dan syair; (5) cerita prosa rakyat seperti, 

mite, legenda, dan dogeng; dan (6) nyanyian rakyat. 

C. Religiusitas  

Secara etimologi, religiusitas kata dasarnya religio yang berasal dari kata latin 

relego yang berarti memeriksa lagi, menimbang, merenungkan keberatan hati 

nurani. Manusia yang religius mungkin dapat disimpulkan dengan pengertian 

yang sederhana sebagai manusia yang berhati nurani serius, taat, saleh, dan teliti 

dalam pertimbangan batin. Dengan begitu kata religius belum mengacu pada 

konteks agama tertentu. Namun, apabila kata religius ditambah dengan Islam 

misalnya, menjadi religius Islam, pengertian religius menjadi lebih tegas, yaitu 

mengacu pada keyakinan, berhati nurani, dan saleh menurut norma-norma Islam. 

Nilai religius adalah nilai mengenai konsep kehidupan religius atau 

keagamaan berupa ikatan atau hubungan yang mengatur manusia dengan 

Tuhannya. Nilai religius juga berhubungan dengan kehidupan dunia tidak jauh 

berbeda dengan nilai- nilai lainnya seperti kebudayaan dan aspek sosial selain itu 

nilai religius juga erat hubunganya dengan kehidupan akhirat yang misterius bagi 
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manusia. Kehidupan akhirat inilah yang membedakan dengan nilai- nilai 

lainnnya.   

Menurut Mangunwijaya dalam jurnal (Herianda Maulidianto, Alfian 

Rokhmansyah, 2010:3)  nilai religius adalah nilai- nilai yang terdapat dalam 

karya sastra fiksi berupa penentuan manusia yang berhati nurani, berakhlak mulia 

atau saleh ke arah segala makna yang baik. Bagi manusia religius terdapat makna 

yang harus dihayati, suci dan nyata dalam bentuk kekuasaaan dan kekuatan yang 

tidak terhingga, sumber hidup dan kesuburan. Sesuatu yang dapat dihayati 

manusia religius yaitu kesadaran batin mensyukuri nikmat yang telah Tuhan 

berikan berupa sumber kehidupan dan kesuburan bagi manusia. Dorongan  untuk 

menghargai dan memelihara semua yang Tuhan  berikan berupa bakti kepada 

Tuhan.  

Aktualisasi manusia religius terlihat dari hubungan manusia  dengan 

Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam.  Adapun uraianya adalah 

sebagaiberikut:  

1. Hubungan manusia dengan Tuhan  

Manusia adalah mahkluk yang diciptakan Tuhan yang paling sempurna. 

Manusia diciptakan dengan potensi ketuhananya, sehingga setiap manusi  akan 

membutuhkan keyakinan terhadap kekuatan yang ada diatas dirinya. 

Potensi inilah yang menyebabkan manusia membutuhkan agama, untuk 

mengaplikasikan keyakinannya terhadap Tuhan. Aplikasi manusia terhadap 

agama adalah melalui ibadah sebagai wujud kepatuhan manusia dan cara  manusia 
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menjalin komunikasi dengan Tuhan-nya sebagai sumber ketentraman batin dan 

kebahagiaan hidup. 

Disamping itu pula untuk mensyukuri semua nikmat yang diberikan 

Tuhan baik berupa kesehatan, panjang umur, rezeki, maupun kesuksesan hidup. 

Manusia berusaha taat atau bertaqwa kepada Tuhan dengan cara beribadah, 

berperilaku terpuji, bersedekah dan menolong sesame manusia dengan harapan 

mendapat pahala dari Tuhan. Kesucian agama bagi manusia menunjukan bahwa 

manusia tidak dapat melepaskan diri dari agama karena agama merupakan 

kebutuhan hidup. Perasaan takut, cemas, dan mengharap merupakan faktor 

pendorong  manusia untuk beragama. Pada setiap perbuatan dan keadaan 

keagamaan, kita akan melihat berbagai  bentuk sifat seperti ketulusan, keramahan, 

kecintaan dan pengorbanan. Jadi, kebutuhan manusia terhadap agama memang 

tidak bisa digantikan dengan kemampuan ilmu pengetahuan  dan kemajuan 

teknologi. 

2. Hubungan manusia dengan manusia 

Sebagai mahkluk sosial manusia tidak dapat  hidup sendiri dan 

membutuhkan bantuan orang lain. Dengan kata lain manusia selalu berinteraksi 

dan bersosialisasi dengan manusia lainnya sehingga terjalin  hubungan timbal 

balik antar  manusia. Hubungan sosial yang menngandung religiusitas yang tinggi 

memiliki pola kehidupan bermasyarakat yang  akan mencerminkan sikap positif 

dan hubungan yang baik sebagai manusia yang beragama. Manusia diharapkan 

menjadi mahkluk yang berbudi dan berahlak mulia, oleh karena itu manusia 

dihimbau untuk melakukan keseimbangan dalam hidup yakni antara urusan dunia 
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dan akhirat haruslah seimbang. Di dalam urusan dunia bekerja atau mencari rezeki 

adalah termasuk ibadah, bekerja disini manusia dituntut untuk inginkan tidak akan 

tercapai. Nilai religious yang ada adalah mendidik manusia untuk memiliki sikap 

bekerja keras dan tidak mudah putus asa.  Di zaman yang  serba sulit seperti 

sekarang ini banyak manusia terhimpit dalam sulitnya mempertahankan hidup. 

Tertekan yang berlebihhan yang mengakibatkan depresi yang dialami manusia 

berdampak pada perilaku mengaganmbil jalan pintas dengan mengakhiri hidup 

untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini dibuktikan dengan ajaran agama.  

3. Hubungan manusia dengan alam    

Misi penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan sang 

pencipta. Penyembahan kepada sang Pencipta ini berarti luas yakni ketundukan 

dan kepatuhan manusia terhadap semua larangan dan perintah Tuhan dalam 

menjalani kehidupan dimuka bumi ini, baik yang menyangkut hubungan manusia 

dengan Tuhan secara langsung maupun yang menyangkut hubungan manusia 

dengan alam  termasuk manusia lainnya.  Seorang hamba yang sempurna apabila 

manusia menjadikan dirinya sebagai wakil atau perpanjangan kekuasaan Tuhan 

di muka bumiini dalam mengelola  kehidupan alam semesta.   

Tugas inilah yang sering memposisikanm  manusia sebagai khalifah di 

muka bumi. Jadi manusia  diutus ke muka bumi ini selain beribadah kepada 

Tuhan dia juga mempunyai  tugas menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah di 

sini adalah sebagai pengelola dan pemanfaat alam semesta demi memaksimalkan 

manfaat sumber daya alam untuk umat manusia, sehingga mendatang 

kesejahteraan hidup manusia di bumi ini, Sebagaimana Alquran surah Al-Anbiya 
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ayat 107 yang artinya.  “Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk 

(menjadikan kamu) rahmat bagi semesta alam”  

Alam adalah tempat manusia berpijak dan tempat mempertahankan hidup. 

Untuk menghargai kebesaran Tuhan manusia diharapkan dapat memelihara alam 

dan memanfaatkan alam dengan semestinya.  Sehingga tidak ada kerusakan 

pada alam yang mengakibatkan terjadinya bencana seperti banjir, tanah longsor, 

polusi udara, dan sebagainya. Semua bencana yang terjadi adalah akibat ulah 

tangan manusia sendiri yang kurang mensyukuri dan tidak memelihara 

keseimbangan alam.  

  Dalam jurnal (Faisal, 2018: 3) menyebutkan dimensi Religiusitas  Glock ada 

lima dimensi keagamaan dalam diri manusia, kelima dimensi religiusitas tersebut 

adalah Religius Ractice (The Ritualistic Dimension), Religius Belief (The 

Ideological Dimension), Religius Knowledge (The Intellectual Dimension), 

Religius Feeling (The Experiental Dimension), dan Religius Effect (The 

consequential Dimension). Penjabaran dari dimensi-dimensi tersebut sebagai 

berikut. 

a. Religius Ractice (The Ritualistic Dimension)  

Religius Ractice yaitu sejauh mana seseorang mengerjakan 

kewajibankewajiban ritual di dalam agamanya. Unsur yang ada dalam 

dimensi ini mencakup pemujaan,  kultur, serta halhal yang lebih menunjukkan 

komitmen seseorang dalam agama yang dianutnya.  Wujud dari dimensi ini 

adalah perilaku masyarakat pengikut agama tertentu dalam menjalankan ritus-

ritus yang berkaitan dengan agama. Dimensi praktek dalam agama islam 
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dapat dilakukan dengan menjalankan ibadah seperti salat, zakat, puasa, haji, 

berdoa, dan sebagainya. 

b. Religius Belief (The Ideological Dimension)  

Religius Belief atau disebut juga dimensi keyakinan adalah tingkatan sejauh 

mana seseorang menerima hal-hal yang dogmatik di dalam ajaran agamanya. 

Misalnya kepercayaan adanya Tuhan, Malaikat, kitab-kitab, Nabi dan Rasul, 

hari kiamat, surga neraka, dan lain-lain.  

c. Religius Knowledge(The Intellectual Dimension)  

Religius Knowledge atau dimensi pengetahuan agama adalah dimensi yang 

menerangkan seberapa jauh seseorang menegetahui tentang ajaran-ajaran 

agamanya, terutama yang ada dalam kitab suci maupun yang lainnya. Paling 

tidak, seseorang yang beragama harus mengetahui hal-hal pokok menegenai 

dasar-dasar keyakinan, ritual-ritual, kitab suci, dan tradisi-tradisi.  

d. Religius Feeling (The Experiental Dimension)  

Religius Feeling adalah dimensi yang terdiri dari perasaan-perasaan dan 

pengalaman-pengalaman keagamaan yang pernah dirasakan dan dialami 

penganutnya yang senantiasa patuh dan taat terhadap agama yang 

diyakininya. Misalnya ketika seseorang atau penganut agama tertentu merasa 

dekat dengan Tuhan, merasa takut berbuat dosa, seseorang merasa doanya 

dikabulkan Tuhan, dan sebagainya. 

e. Religius Effect (The consequential Dimension)  

Religius Effect yaitu dimensi yang mengukur perilaku seseorang dimotivasi 

oleh ajaran-ajaran agamanya dalam kehidupan sosial, misalnya apakah ia 
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mengunjungi tetangganya yang sakit, menolong orang yang kesulitan, 

mendermakan hartanya, ikut dalam kegiatan konversasi lingkungan, ikut 

melestarikan alam dan lain-lain  

Mohammad, dalam jurnal (Yetti, 2010:6) mengatakan bahwa sastra 

religius adalah sebuah genre sastra yang bermaksud memberikan jawaban kepada 

situasinya dengan berbasiskan nilai-nilai yang bersifat tradisional keagamaan. 

Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan keterikatan manusia terhadap 

Tuhan karya sastra sebagai karya kreatif yang mempermasalahkan manusia dan 

kemanusiaan yang bersandarkan pada kebenaran akan menggugah nurani dan 

memberikan kemungkinan pertimbangan batin pada diri pembacanya.  

Sayuti dalam jurnal (Yetti, 2010:4)mengatakan bahwa terdapat tiga 

wilayah fundamental yang menjadi sumber penciptaan karya sastra bagi 

pengarang, yaitu wilayah kehidupan agama, sosial, dan individual. Dengan 

demikian, karya sastra dapat berfungsi sebagai alat untuk mempertebal, 

mengukuhkan suasana batin pembaca dalam menjalankan keyakinan agamanya. 

Religiusitas adalah inti kualitas hidup manusia, dan harus dimaknakan 

sebagai rasa rindu, rasa ingin bersatu, rasa ingin berada bersama dengan sesuatu 

yang abstrak (Jabrohim, 2003 :4). Sementara Fetzer (1999:5), nilai religiusitas 

adalah sesuatu yang lebih menitikberatkan pada masalah perilaku, sosial, dan 

merupakan sebuah doktrin dari setiap agama atau golongan. Doktrin yang 

dimiliki oleh setiap agama wajib diikuti oleh setiap pengikutnya.  

Menurut Ancok dan Suroso (2001 : 7), nilai religiusitas adalah 

keberagaman yang berarti meliputi berbagai macam sisi atau dimensi yang bukan 
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hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tapi juga 

melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. 

Makna religiusitas lebih luas (universal) daripada agama, karena agama 

terbatas pada ajaran-ajaran atau aturan-aturan, berarti ia mengacu pada agama 

(ajaran) tertentu. Jadi nilai religiusitas menyampaikan ajaran-ajaran kepada warga 

atau masyarakat, yang nantinya dapat dijadikan pedoman atau pegang yang 

mengacu pada aturan agama (ajaran) tertentu.  

Menurut Jalaluddin (2001:24), nilai religiusitas merupakan suatu keadaan 

yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai 

dengan kadar ketaatannya terhadap agama.  

Bertens dalam (Rahima,Ade, 2014:1)menyebutkan secara konseptual 

nilai-nilai religiusn terdiri atas konsep nilai dan konsep religius. Pembahasan 

tentang konsep nilai pada dasarnya merupakan kajian filsafat, khusus bidang 

filsafat yang disebut aksiologi. Nilai memiliki 3 ciri yaitu: 1) Nilai berkaitan 

dengan subjek karena kalau tidak ada subjek yang menilai maka tidak akan ada 

nilai. 2) Nilai muncul dalam suatu konteks yang praktis, dimana subjek ingin 

membuat sesuatu. 3) Nilai menyangkut sifat-sifat yang ditambah oleh subjek pada 

sifat-sifat yang dimiliki objek. 

a. Fungsi Nilai Religiusitas 

Asyarie (1988:5), menyebutkan, terdapat enam fungsi nilai religiusitas dalam 

kehidupan sehari-hari, yaitu: 
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1. Fungsi edukatif 

Ajaran agama memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi, dalam hal ini 

bersifat menyuruh dan melarang agar pribadi penganutnya menjadi baik dan 

terbiasa dengan yang baik. 

2. Fungsi penyelamat 

Keselamatan yang diberikan oleh agama kepada penganutnya adalah 

keselamatan yang meliputi dua alam yaitu alam dunia dan akhirat.  

3. Fungsi perdamaian 

Melalui agama, seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai 

kedamaian batin melalui pemahaman agama.  

4. Fungsi pengawasan sosial  

Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma, sehingga dalam hal 

ini agama dapat berfungsi sebagai pengawasan sosial secara individu maupun 

kelompok.  

5. Fungsi pemupuk rasa solidaritas  

Para penganut agama yang secara psikologis akan merasa memiliki kesamaan 

dalam kesatuan iman dan kepercayaan. Rasa kesatuan ini akan membina rasa 

solidaritas dalam kelompok maupun perorangan, bahkan kadang-kadang 

dapat membina rasa persaudaraan yang kokoh.  

6. Fungsi Transformatif 

Ajaran agama dapat mengubah kehidupan manusia seseorang atau kelompok 

menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, 

kehidupan baru yang diterimanya berdasarkan ajaran agama yang dipeluk 
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kadangkala mampu mengubah kesetiaannya kepada adat atau norma 

kehidupan yang dianutnya. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkanan nilai-nilai religius 

merupakan nilai-nilai tercipta melalui ajaran agama yang sudah terinternalisasi 

dalam diri seseorang dan tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari. Sikap 

dan prilaku manusia baik dalam hubunganya dengan tuhan, alam sekitar, sesama 

manusia atau masyarakat dan hubungan dengan diri sendiri. 

D. Kelong Basing Rikong 

Kajang merupakan satu-satunya suku yang berdomisili di Kabupaten 

Bulukumba, hingga saat ini masih kental dengan tadisi lisannya. Terutama Suku 

Kajang Dalam tepatnya di Kawasan Amma Toa Desa Pattiroang Kecamatan 

Kajang. Masih kuatnya pemertahanan Suku Kajang terhadap tradisi lisan, tidak 

terlepas dari kepercayaan animisme yang masih dipertahankan. Dan Masyarakat 

Adat Kajang atau masyarakat Amma Toa hidup dalam kearifan budaya dan 

kesederhanaan yang khas dan jauh kata moderenitas. Dimana dalam 

kesehariannya mengenakan pakain serba hitam mulai dari baju hingga sarung.  

Masyarakat Kajang mulai menerima ajaran Islam pada abad 17 melalui 

seorang Datuk dari Semenanjung Melayu yang ke Pattiro di Pantai Selatan Pulau 

Sulawesi, masyarakat Kajang pada umumnya mengenal Datuk di Tiro. Ia berhasil 

mengislamkan masyarakat namun tidak tuntas, akibatnya hingga sekarang masih 

mempraktikkan ajaran sebelumnya. Salah satunya ketika menghadapi dan 

mengurusi kematian, baik sebelum pemakaman maupun setelah pemakaman 

dilakukan. 
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Adapun kegiatan atau ritual yang masih sering dilakukan, oleh Suku 

Kajang pasca pemakaman khususnya di Kawasan Adat Amma Toa adalah 

A’Basing. Tradisi ini merupakan bagian dari sastra lisan atau folklore yakni 

berupa nyanyian rakyat. Menurut Zulfikarni Bakri (2018: 26) menyebutkan 

dalam pelaksanaan A’Basing terdapat empat orang pemain yakni dua orang laki-

laki yang bertugas meniup Basing secara bersamaan disebut Pa’Basing dan dua 

perempuan yang menyanyi atau disebut (Pa’kelong). 

 Kelong Basing  berasal dari dua kata, Kelong dan Basing. Kelong artinya 

sebuah lagu atau nyanyian dan Basing adalah  alat musik tradisional yang 

menyerupai seruling terbuat dari terbuat dari bambu kecil disebut Bulo 

berdiameter 3 sentimeter, panjang 50 sentimeter. 

 Herlina dalam (Zulfikarni Bari, 2018:3) menegaskan Kelong Basing 

merupakan salah satu bagian penting pada ritual pasca kematian Suku Kajang, 

dan acara ritual ini dilaksanakan secara berkala dengan jenjang 7 hari pasca 

kematian, 14 hari, 20 hari, 40 hari dan 100 hari sebagai hari puncak ritual seperti 

Ak’dampok bagi keluarga kaya, A'lajo-lajo untuk keluarga yang tidak 

berpenghasilan tinggi. 

 Pada laman https://dapobas.kemdikbud.go.id, diakses17 Agustus 2021 

menjelaskan Basing merupakan alat musik tradisional masyarakat Kajang mereka 

gunakan terbuat dari bambu kecil berdiameter 3 sentimeter, panjang 50 

sentimeter, yang terbuat dari bambu, biasa disebut bulo. Bulo ini digunakan 

sebagai alat musik karena tipis dan cocok untuk ditiup. Biasanya alat musik ini 

https://dapobas.kemdikbud.go.id/
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dipakai saat ritual oleh masyarakat Kajang. Sementara Kelong dalam Bahasa 

Indonesia disebut nyanyian.  

Jadi Kelong Basing merupakan tradisi lisan masyarakat Kajang khususnya 

di Kawasan Ammatoa.  Tradisi ini teridiri, Kelong atau nyanyian tradisional 

kemudian diringi Basing atau alat musik tradisional yang terbuat dari bulo atau 

bambu kecil. Bagi suku Kajang Ammatoa, pelaksanaan Ma’Basing merupakan 

tradisi lisan yang penuh dengan makna.  

a. Jenis Kelong Basing  

Menurut Herlina, dalam (Zulfikarni Bari, 2018:27) menyebutkan terdapat 

11 jenis kelong basing, dapat dilihat sebagai berikut:  

a) Kelong Basing Tempa Sorong adalah lagu kematian yang tidak 

memiliki lirik karena ibadah.  

b) Kelong Basing Rikong, lagu untuk kematian 

c) Kelong Basing Iok-iok, itu adalah lagu pengantar tidur 

d) Kelong Basing Tinke-tingkere, lagu manja 

e) Kelong Basing Leko‟-Leko‟, lagu yang menghibur 

f) Kelong Basing Hammancia, lagu penghibur 

g) Kelong Basing Palamojong, lagu menghibur 

h) Kelong Basing Ati-ati Raja, lagu menghibur 

i) Kelong Basing Dondak, lagu menghibur 

j) Kelong Basing Sio Sayang, lagu menghibur 

k) Kelong Basing Cui-cui Didi, tebak-tebakan, lagu menghibur 
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Setelah ada rencana untuk melakukan penelitian terkait Kelong Basing 

Rikong, di Kawasan Amma Toa, Peneliti melakukan kunjungan untuk 

mengetahui lebih jauh tentang Kelong Basing, berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan peneliti (Mei/20/2021) jenis  Kelong Basing terbagi atas dua, yaitu: 

1) Kelong Kamangeang  

Kamangeang adalah istilah Bahasa Konjo jika diartikan dalam Bahasa 

Indonesia, definisi kamangeang adalah pergi ke suatu tempat, meskipun 

demikian, Kelong Kamangeang adalah nyanyian atau lagu tapi bagi Suku Kajang, 

Kelong Kamangeang bagian dari doa keselamatan untuk makhluk halus yang 

sedang melakukan perjalanan ke akhirat. Lagu tersebut biasanya dinyanyikan 

dalam ritual Basing pada hari kematian dan peringatan kematian seperti malam 

20, 30, 40, 50, 70, 80, 100. dilakukan pada malam hari, hingga hari pelepasan 

yang disebut akdangang. 

Menurut Puto Topo (Mei/20/2021)mengatakan a‟dangang dibagi menjadi 

3 jenis, yaitu: baca doang, a’lajo-lajo, a’dampok. Di antara ketiga jenis 

a‟dangang tersebut, keluarga akan memilih salah satu yang akan dilakukan pada 

mereka sesuai dengan keuangan keluarga. Ketika keluarga memiliki keuangan 

yang baik, mereka akan memilih a‟dampok dengan menyembelih dua ekor kerbau 

sambil dilepaskan dengan memanggil 38 pemangku adat dan karaeng, begitupun 

dengan a’lajo-lajo, tingkatan pelaksanaanya sedikit dibawah a’dampok 

Kelong Kamaeang, lagunya ditujukan untuk orang yang masih hidup  

biasanya berupa peringatan, nasehat dalam menjalani kehidupan di dunia ini 

adapun kelong yang biasa dibawakan oleh Pa’basing adalah Kelong Basing 
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Rikong. Menurut Puto Rudding (Mei/20/2021) Kelong Basing jenis ini disebut 

cakkodo-kodo yang ditemukan di Kelong  Palamojong yang isinya berupa 

nasehat, kelong basing ati-ati raja, kelong basing dondak. 

2) Kelong Pa‟Baruga  

Kelong pa’baruga adalah lagu yang dibawakan dalam menyambut tamu, 

menyambut kelahiran baru, akkarena, anggaru dan kelong jaga. Lagunya juga 

dimaksudkan sebagai hiburan dan nasihat bagi orang lain.  

Menurut Puto Topo (20/5/2021), pakelong dan pakbasing harus memiliki 

empat sifat yang selalu dijaga, yaitu; lambusuk (jujur), sakbara (sabar), gattang 

(tegas). Pada sisi lain, pakelong atau pakbasing, minimal harus berusia 35 tahun. 

Dia disebut attangga tau (setengah baya). 

Jadi Kelong Basing Rikong dikategorikan Kelong Basing Kamangeang 

karena Kelong Basing Rikong dalam membawakanya untuk ritual kematian. Dan 

berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan Kelong Basing tidak serta 

dilakukan harus dilaksanakan berdasarkan dengan peruntukannya. Peruntukkan 

yang dimaksud adalah Kelong Kamangeang dilaksanakan pada saat berduka 

sementara Kelong Pa’Baruga diperuntukan pada saat situasi suka atau senang. 

b. Pemain Kelong Basing 

Dalam ritual Kelong Basing melibatkan 4 aktor atau pemain, masing-masing 2 

Pa’Basing dan 2 Pakelong. Pemain ini harus bekerja sama dengan baik, sehingga 

dalam ritual A’Basing dapat berjalan lancar. 

 

 



29 
 

a) Pa’Basing 

Pa’basing adalah 2 orang laki-laki sebagai pemain alat musik yang 

meniup kecilbambu, bulo. Oleh karena itu, mereka harus mengetahui tindikan dan 

nada dasar yang harus dimainkan sesuai dengan lagu yang dinyanyikan oleh 

penyanyi. Mereka memakai passapu (dipakai di kepala), baju hitam dan tope 

lekleng (sarung hitam) menurut adat masyarakat Kajang.  

Panjang bulo yang digunakan sekitar 50 cm dengan 5 lubang. 5 lubang, 

dan  bulo digunakan sebagai Basing memiliki simbol, yang berarti rasa syukur 

manusia terhadap lima ketentuan dalam tubuh, yaitu; nyaha (kehidupan), tallasa 

(kehidupan), palanggerang (pendengaran), pakkasiak (perasaan), dan panggitte 

(penglihatan).  

Di atas bulo terdapat Palippi Tala atau belahan daun lontar yang berfungsi 

untuk membuat suara, sedangkan bagian bawah bulo ada potongan tanduk kerbau 

yang menghasilkan suara yang indah dan nyaring. 

b) Pakelong Basing  

  Pakelong Basing adalah 2 wanita sebagai penyanyi yang menyanyikan 

sebuah lagu. Mereka harus mengetahui lirik dari setiap lagu dan arti dari lagu 

tersebut. Pakelong memakai baju bodo hitam dan juga tope lekleng aksimboleng 

(menggulung ahli warisnya ke belakang) seperti potret perempuan adat Kajang 

pada umumnya. 

 Saat pakelong bernyanyi, mereka menggunakan papik, kipas yang 

dianyam dari daun lontar dan bulat. Berdasarkan Puto Rajai (20/5/2021) 

manfaatnya papik atau kipas, tujuannya agar suara penyanyinya menyatu dan 
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seirama dengan ritme dasar dirilis. Selain itu, wanita yang pemalu, papik 

digunakan untuk menutup mulut mereka saat bernyanyi agar mulut mereka tidak 

terlihat oleh yang lain. 

E. Perilaku  

Berbicara tentang sastra lisan dalam hal ini nyanyian rakyat tidak terlepas 

dari dampak terhadap pembentukan sikap dan perilaku.  Dalam Kamus bahasa 

Indonesia, kata perilaku berarti tanggapan atau reaksi seseorang (individu) 

terhadap rangsangan atau lingkungan. Dalam agama perilaku yang baik adalah 

perilaku yang sesuai dengan tujuan penciptaan manusia ke dunia, yaitu untuk 

menghambakan diri kepada tuhanya. 

Bahkan (Buhan Nurgiyantoro, 2010:26) menyebutkan berbagai teks 

kesastraan diyakini mengandung unsur moral dan nilai-nilai yang dapat dijadikan 

“bahan baku” pendidikan dan pembentukan karakter. Teks-teks kesastraan 

diyakini mengandung suatu “ajaran” karena pengarang tidak menulis pesan moral 

(messages). namun, penekanan pada bahan tersebut bahkan tidak jarang berakibat 

fatal: peserta didik hanya sekadar diminta menginditifikasi moral dan nilai-nilai 

yang terkandung di dalam teks-teks kesastraan itu. Padahal, semestinya hal-hal 

yang bernuansa nilai luhur yang lazimnya menjadi sikap dan perilaku tokoh cerita 

itu adalah untuk dimengerti, direnungkan, dan diteladani dalam sikap dan perilaku 

hidup keseharian  

(Safitri, 2019:1) menyebutka perilaku merupakan sebuah tindakan yang 

dipengaruhi oleh berbagai norma dan aktivitas kehidupan manusia. Teori perilaku 

itu sendiri mampu dijabarkan secara luas sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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perilaku manusia dalam kehidupan akan selalu berkaitan dengan aktivitas manusia 

itu sendiri.  

Menurut (Lee & Kotler, 2011:198), Theory of Reason Action yang 

dikembangkan oleh Ajzen dan Fishben, dalam (Safitri, 2019:1) menyatakan 

bahwa perilaku seseorang akan terprediksi dengan baik jika didasarkan pada 

minat setiap individu, yaitu: kepercayaan individu atas hasil dari perilaku yang 

dilakukan dan persepsi individu atas pandangan orang-orang terdekat pada 

perilaku yang dilakukan. Selain didasarkan atas kepercayaan tiap individu, 

perilaku manusia juga dipengaruhi atau berimplikasi oleh sikap yang diambil oleh 

individu itu sendiri. 

Skiner seorang ahli psikologi dalam jurnal (Suharyat, 2009:16), mengatakan 

bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus dari 

luar, dari segi biologis perilaku adalah suatu kegiatan atau aktifitas oerganisme 

makhluk hidup yang bersangkutan, sehingga perilaku manusia adalah tindakan 

atau aktifitas manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas. 

Menurut Kurt Lewin, dalam (Suharyat, 2009:16), perilaku adalah fungsi 

karakteristik individu (motif, nilai-nilai, sifat kepribadian, dll) dan lingkungan, 

faktor lingkungan memiliki kekuatan besar dalam menentukan perilaku, terkadang 

kekuatannya lebih besar daripada karakteristik individu sehingga menjadikan 

prediksi perilaku lebih komplek. Jadi, perilaku manusia adalah suatu keadaan 

yang seimbang antara kekuatan-kekuatan pendorong dan kekuatan-kekuatan 

penahan. 
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Kurt Lewin dalam (Suharyat, 2009:16) menambahkan perilaku dapat 

berubah apabila terjadi ketidakseimbangan antara kedua kekuatan tersebut di 

dalam diri seseorang sehingga adanya 3 kemungkinan terjadi perubahan perilaku 

pada diri seseorang, diantaranya adalah:  1. Kekuatan-kekuatan pendorong 

meningkat, karena stimulus yang mendorong untuk terjadinya perubahan perilaku. 

2. Kekuatan-kekuatan penahan menurun, karena adanya stimulus yang 

memperlemah kekuatan penahan tersebut. 3. Kekuatan pendorong meningkat, 

kekuatan penahan menurun. 

 Para psikolog, di antaranya Morgan dan King, Howard dan Kendler, Krech, 

Crutchfield dan Ballachey, dalam (Suharyat, 2009:17) mengatakan bahwa 

perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan hereditas. Faktor 

lingkungan yang mempengaruhi perilaku adalah beragam, di antaranya 

pendidikan, nilai dan budaya masyarakat, politik, dan sebagainya.  

Sedang faktor hereditas merupakan faktor bawaan seseorang yang berupa 

karunia pencipta alam semesta yang telah ada dalam diri manusia sejak lahir, yang 

banyak ditentukan oleh faktor genetik. Kedua faktor secara bersama-sama 

mempengaruhi perilaku manusia. Perilaku merupakan cerminan kongkret yang 

tampak dalam sikap, perbuatan dan kata-kata yang muncul karena proses 

pembelajaran, rangsangan dan lingkungan. 

Jadi perilaku manusia berdasarkan literatur terbentuk didasarkan dengan 

aktivitas individunya  sendiri serta perilaku manusia terbentuk atas impilikasi dari 

masing-masing kepercayaan tiap individu. Serta perilaku merupakan cerminan 
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kongkret yang tampak dalam sikap, perbuatan dan kata-kata yang muncul karena 

proses pembelajaran, rangsangan dan lingkungan.  

F. Pendekatan Teori 

Pendekatan adalah metode atau cara yang digunakan untuk melakukan 

penelitian. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ratna dalam jurnal (Rositasari, 

2018) yang mendefinisikan pendekatan sebagai cara-cara menghampiri objek, 

yaitu karya sastra, dengan adanya pendekatan dalam suatu penelitian maka dapat 

membantu untuk mengarahkan penelitian tersebut kearah yang lebih tepat sesuai 

dengan tujuan penelitian.  

Dengan memanfaatkan metode dan teori yang baru, tinjuan pendekatan 

adalah pengakuan terhadap hakikat ilmiah objek ilmu penget ahuan itu sendiri. 

Oleh karena itu pendekatan lebih dekat dengan bidang studi tertentu. Model 

pendekatan dalam karya sastra antara lain: pendekatan biografi sastra, sosiologi 

sastra, psikologi sastra, antropologi sastra, historis, dan mitopoik, termasuk 

pendekatan model Abrams, yaitu ekspresif, pragmatik, mimetik, dan objektif. 

Dari beberapa macam pendekatan tersebut, pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan antropologi sastra dengan kajian aspek 

religiusitas dan pengaruh terhadap perilaku. Antropologi adalah ilmu pengetahuan 

mengenai manusia dalam masyarakat.  Antropologi merupakan suatu ilmu yang 

mempelajari tingkah laku manusia dan tata cara kehidupan serta proses perjalanan 

manusia itu sendiri.  

Antropologi dikenal dengan pendekatan yang menggunakan metode 

observasi partisipasi yang artinya pengamatan sebagai suatu proses usaha ikut 
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serta atau mengikut sertakan diri dalam suatu kegiatan. Jadi peneliti melakukan 

pengamatan secara tekun dimana peneliti melibatkan diri pada permasalahan 

penelitian yang di lakukan. Penelitian ini menggunakan kajian aspek religiusitas.  

Religiusitas sastra menurut Mangunwijaya dalam (Rositasari, 2018:4)  

menyatakan bahwa awal mula, seluruh karya sastra adalah religius, bahkan setiap 

karya sastra yang berkualitas selalu berjiwa religius, dalam karya sastra 

terkandung nilai, norma, dan ajaran agama. Pernyataan tersebut muncul karena 

pencipta karya sastra adalah makhluk sosial dan sekaligus makhluk religius yang 

tidak dapat dipungkiri pengalaman religius akan mempengaruhi karya sastra yang 

dihasilkan. 

Pendekatan teori ini telah banyak diterapkan dalam penelitian. Misalnya 

penelitian yang dilakukan oleh Nurfitriana Maulidiah, Suyitno, Slamet Mulyono 

di Universitas Sebelas Maret dengan judul Kajian Antropologi Sastra dan Nilai 

Pendidikan Dalam Cerita Rakyat Kalantika Serta Relevansinya Sebagai Bahan 

Ajar Di SMP dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) tema cerita rakyat 

Kalantika meliputi, ide tentang pandangan manusia dengan alam semesta dan ide 

tentang sistem pengetahuan; (2) ciri kebudayaan dalam aktivitas tokoh cerita 

rakyat Kalantika antara lain, aktivitas yang berhubungan dengan peralatan 

kehidupan manusia, aktivitas yang berhubungan dengan sistem mata pencaharian, 

dan aktivitas yang berhubungan dengan sistem pengetahuan; (3) hasil budaya 

cerita rakyat Kalantika yang dapat ditemukan adalah hasil budaya berbentuk mata 

pencaharian dan sistem ekonomi, serta hasil budaya berbentuk sistem 

pengetahuan; (4) nilai pendidikan yang ditemukan dalam cerita rakyat Kalantika 
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adalah nilai pendidikan moral dan sosial(5) cerita rakyat Kalantika dapat dijadikan 

sebagai bahan ajar sastra di SMP kels VII. 

Selain itu juga dilakukan Jenni Marlina Sitanggang ,Mariance Sinambela 

,Emasta Simanjuntak , Fitriani Lubis, Universitas Negeri Medan dengan judul 

Kajian Antropologi Sastra Dalam Novel Kau, Aku, Dan Sepucuk Angpau Merah 

dengan hasil penelitian novel sepucuk angpau merah memiliki keterkaitan jika 

dianalisis dengan pendekatan antroplogi sastra.Dalam novel tersebut terkandung 

antropologi yang membahas tentang umat manusia yang berusaha menyusun 

generalisasi yang bermanfaat bagi manusia untuk menuntun perilaku dan untuk 

memperoleh pengertian yanglengkap tentang keanekaragaman budaya. 

Dan penelitian dengan pendekatan antropologi sastra juga dilakukan Popy 

Maharani, Ratu Wardarita, Dessy Wardiah 1 MTs Ar Rahman Palembang, 

Universitas PGRI Palembang dengan hasil penelitian  ini ditemukan adanya 

wujud kebudayaan yang berupa komleksitas ide dan peraturan, kompleksitas 

aktivitas, dan kompleksitas hasil karya manusia. Ditemukan juga tujuh unsurunsur 

kebudayaan yaitu, bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau 

organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian 

hidup, sistem religi dan kesenian. Pada nilai-nilai budaya ditemukan lima 

kategori, yaitu, nilai budaya hubungan manusia dengan Tuhan, nilai budaya 

hubungan manusia dengan alam, nilai budaya hubungan manusia dengan 

masyarakat, nilai budaya hubungan manusia dengan orang lain, dan nilai budaya 

hubungan manusia dengan diri sendiri. 

 



36 
 

G. Kerangka Pikir 

  Hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sastra lisan yakni 

Kelong Basing Rikong Pasca Upacara Pemakaman Di Kawasan Ammatoa. 

Adapun objek yang diamati adalah aspek nilai religiusitas Kelong Basing Rikong 

dan sebagai implikasi perilaku masyarakat. Nilai  religiusitas dan impilaksasi 

terhadap masyarakat  yang ditemukan dianalisis dan pada akhirnya melahirkan 

temuan yang berwujud kesimpulan mengenai  religiusitas yang 

diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat .  

Penelitian ini mengacu pada telaah pendekatan teori hermeutika yang 

dikemukakan oleh F.D.E. Schleiermacher (1768 – 1834) tentang interpretasi dan 

analisis nilai sebuah teks dalam karya sastra Kelong dan teori 

Koentjaraningrat(1988) tentang analisis nilai budaya. 

Tradisi lisan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang tetap 

dipertahankan keberadaannya karena dianggap masih relevan dengan 

perkembangan zaman oleh masyarakat penganutnya. Kebiasaan-kebiasaan 

tersebut memuat norma, etika, hukum, larangan, dan perintah. Bagi masyarakat 

yang menaati norma yang berlaku dipandang terhormat oleh masyarakat begitu 

juga sebaliknya bagi orang yang melanggar aturan atau etika, dan larangan 

dianggap tidak baik bahkan dikucilkan dari masyarakat.  Di mana orang yang 

melanggar tersebut hidup atau berdomisili. Untuk lebih jelasnya, kerangka pikir 

penelitian ini digambarkan seperti bagan berikut: 
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Bagan.1 Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian ini, yakni “Analisis Religiusitas Kelong 

Basing Rikong  Pasca Upacara Pemakaman Di Kawasan Amma Toa Kajang 

sebagai Implikasi Perilaku Masyarakat” maka penelitian ini digolongkan ke dalam 

jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode 

yang mendeskripsikan fenomena yang menjadi sasaran penelitian secara alamiah. 

Penelitian ini melibatkan peneliti secara langsung sebagai instrumen utama 

penelitian serta penggambaran data secara alamiah sesuai dengan aslinya 

(kenyataan). 

B. Fokus Penelitian  

Penelitian ini berfokus pada analisis religiusitas Kelong Basing Rikong, 

Pasca Upacara Pemakaman sebagai Implikasi terhadap perilaku masyarakat di 

Kawasan Amma Toa Kajang Kabupaten Bulukumba. 

C. Defenisi Istilah 

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran tentang tujuan 

penelitian. Agar penelitian ini tidak menimbulkan kesalahan penafsiran maka 

perlu dikemukakan makna istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun 

pengertian istilah dimaksud adalah : 

1. Sastra Klasik adalah sastra yang muncul lebih awal setelah sistem aksara 

sehingga tatkala berbicara klasik yang paling muncul adalah sastra lisan, 

2. Folklore adalah tradisi lisan yang diwariskan secara turun temurun dan dalam 

penyampainnya dalam bentuk lisan, 
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3. Sastra religi adalah genre sastra yang dimaksud memberikan jawaban kepada 

situasinya dengan berbasiskan nilai-nilai yang bebrbasis tradisional 

keagamaan. 

4. Kelong adalah istilah bahasa konjo yang jika didefenisikan dalam bahasa 

Indonesia adalah nyanyian, 

5. Basing merupakan alat music tradisional masyarakat Kajang yang 

menyerupai seruling dengan panjang 50 cm dan lebar diameter 3 cm, 

6. Pakelong adalah dalam Bahasa Indonesia adalah penyanyi, 

7. Pa‟basing adalah pemain basing laki-laki yang terdiri dua orang, 

D. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain deskriptif 

dengan menggunakan metode pengumpulan informasi melalui wawancara yang 

didasarkan pada penganalisisan nilai religiusitas yang terdapat dalam Kelong 

Basing Rikong dan Implikasi Terhadap Perilaku Masyarakat Kawasan Amma Toa. 

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendokumentasikan Kelong Basing 

Rikong, serta Implikasi terhadap Perilaku Masyarakat.  

E. Informasi Peneliti 

1. Data  

Data atau informasi penting yaitu Kelong Basing Rikong dan Implikasi 

Terhadap Perilaku Masyarakat Kawasan Amma Toa yang dikumpulkan dan dikaji 

dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Data berupa kata, frasa, kalimat dan 

teks Kelong Basing Rikong yang berimplikasi terhadap perilaku masyarakat. Data 
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dalam penelitian ini diperoleh berasarkan informasi lisan dari para narasumber 

selanjutnya  ditulis dalam teks. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan. Informan yang dipilih 

dalam penelitian ini adalah Pakelong Basing, Pemangku adat. Dan jumlah 

informan minimal tiga orang yang dapat memberikan informasi secara lengkap 

dan akurat mengenai Kelong Basing Rikong dan pengaruh terhadap perilaku. 

F. Instrumen Penelitian  

Instrumen Penelitian Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri 

dan instrumen pendukung analisis nilai religiusitas Kelong Basing Rikong dan 

implikasi terhadap perilaku masyarakat . Dalam penelitian kualitatif, peneliti 

sebagai pengelola, dan penafsir data, juga berfungsi sebagai pengumpul data. 

Dalam praktiknya peneliti secara aktif mencari informasi yang berkaitan dengan 

masalah penelitian. 

G. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik Pengumpulan Data Teknik yang digunakan dalam pengumpulan 

data meliputi beberapa teknik di bawah ini: 

1. Observasi Langsung  

Dengan teknik observasi, tempat penelitian dapat secara langsung diamati 

dan dipelajari, sehingga sampel lokasi dapat dipilih, kemudian ditentukan jenis 

Kelong  yang akan diteliti melalui pencatatan. Observasi dilakukan dengan 

mengunjungi lokasi penelitian yang memiliki Kelong tertentu dan pengumpulan 

data. 



41 
 

2. Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan informan di lokasi penelitian. Selanjutnya, 

hasil wawancara mengenai Kelong Basing Rikong dan implikasi terhadap perilaku 

terhadap masyarakat ditranskripsikan menjadi bahan tertulis. Selama perekaman, 

dilakukan pencatatan mengenai Kelong Basing Rikong, implikasi terhadap 

perilaku masyarakat dan istilah- istilah penting yang digunakan informan yang 

perlu ditanyakan lagi kepada informan setelah selesai menyampaikan tentang 

Kelong. Selain itu, juga dilakukan wawancara.  

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi atau data mengenai 

Kelong Basing Rikong secara lengkap dan akurat yang berada di Kawasan Amma 

Toa Kajang Kabupaten Bulukumba. Wawancara dilengkapi dengan alat 

pengumpulan data yaitu mobile phone yang berfungsi sebagai alat perekam dan 

dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan, yaitu Pakelong Basing, 

Pemangku Adat Amma toa dan masyarakat terkait implikasi terhadap perilaku 

pada lokasi penelitian. 

3. Baca-Simak  

Teknik baca-simak dilakukan secara saksama atau membaca dan 

menyimak satu per satu cerita rakyat yang menjadi sumber data penelitian. Teknik 

baca-simak ini dilakukan secara berulang-ulang untuk memperoleh data secara 

akurat.  

4. Pencatatan  

Setelah melakukan teknik baca-simak, hasil yang diperoleh dicatat dan 

diklasifikasikan data yang menggambarkan nilai pendidikan karakter kemudian 
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menentukan nilai religiusitas dalam Kelong Basing Rikong serta implikasinya 

terhadap perilaku masyarakat.  

5. Perekaman  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan tekinik 

perekaman baik perekaman audio maupun audio visual (video gambar) untuk 

membantu peneliti dalam menganalisis data serta sebagai bukti bagi peneliti 

dalam melakukan penelitian. 

H. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, semua data yang 

terkumpul dideskripsikan sesuai ciri-ciri asli data yang dilakukan selama proses 

pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai. Analisis data yang 

dilakukan pada penelitian ini mengikuti tahap analisis Huberman & Miles (2009: 

591-592) yang terdiri atas tiga tahap, yaitu:  

1. Mereduksi data  

Pada tahap ini dilakukan kegiatan mengidentifikasi data, penyeleksian 

data, dan pengklasifikasian data sesuai dengan fokus penelitian untuk menentukan 

data yang dibutuhkan dan data yang tidak dibutuhkan yang terdiri atas 

perangkuman data, pengkodean data, pengelompokan data.  

2. Penyajian data  

Penyajian data dilakukan dengan cara mengorganisasikan semua data yang 

telah direduksi. Melalui kegiatan pendeskripsian (penginterpretasian) data sesuai 

dengan fokus penelitian, (a) nilai religiusitas Kelong Basing Rikong pasca 

upacara pemakaman di Kawasan Amma Toa Kajang (b) implikasi Kelong Basing 
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Rekong terhadap perilaku masyarakat. Penyajian dilakukan dengan pendataan 

data, peng kodean data dengan baik agar mudah untuk dilakukan penarikan 

simpulan. Pada tahap ini, semua data yang telah dianalisis dan dibahas.  

3.  Penyimpulan dan verifikasi hasil penelitian  

Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi data mencakup kegiatan 

perumusan generalisasi awal dari data-data yang memiliki keteraturan dan 

mencari data-data tambahan untuk menguji generalisasi tersebut. Penyimpulan 

dilakukan berdasarkan hasil interpretasi dan analisis data terhadap fokus 

penelitian kemudian diverifikasi ulang untuk dievaluasi.  

I. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data, digunakan uji validitas yang bertujuan 

untuk menguji instrumen yang digunakan, seperti (1) menginterpretasi terhadap 

hasil instrumen, (2) apakah instrumen tersebut mampu mengukur apa yang 

sesungguhnya akan diukur, dan (3) mengetahui ranah yang akan diukur (Tuckman 

(dalam Garim, 2016 : 127). Dalam penelitian ini, digunakan triangulasi sumber 

dan triangulasi teori.  

Triangulasi sumber yaitu teknik dengan memanfaatkan penelitian atau 

pengamat yang dianggap memiliki kompetensi atau kemampuan yang memadai 

dalam menganalisis dan menafsirkan data untuk keperluan pengecekan kembali 

derajat kepercayaan. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi 

kesalahan dalam pengumpulan data (Moleong, 2012: 178). Triangulasi teori 

dilakukan dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas 

teori tentang cerita rakyat, pesan moral, dan nilai pendidikan karakter.  
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Triangulasi dilakukan dengan cara mengecek atau memeriksa kembali 

keabsahan data yang diperoleh pada kegiatan identifikasi, klarifikasi, analisis, 

interpretasi, dan deskripsi. Triangulasi ini berlangsung secara terus-menerus 

selama pengumpulan data dan analisis data. Hasil kegiatan triangula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Pada bagian ini akan diuraikan hasil pengumpulan dan analisis data. 

Penyajian hasil penelitian dilakukan dengan mengorganisasikan data yang telah 

direduksi melalui kegiatan penginterpretasian data yang disesuaikan dengan fokus 

penelitian. Data yang dikaji dan diinterpretasi pada penelitian ini diperoleh setelah 

melalui proses reduksi data versi Huberman dan Miles, dan pada bagian ini dibagi 

menjadi dua fokus penelitian. Pertama menentukan religiusitas Kelong Basing 

Rikong dan bagian kedua menganalsis dampak Kelong Basing Rikong terhadap 

perilaku masyarakat di Kawasan Ammatoa‟ 

Hasil penelitian pada bagian pertama, diperoleh tiga bentuk aktualisasi 

nilai religuisitas Kelong Basing Rikong. Dari 22 data  Kelong Basing Rikong yang 

telah dianalisis, nilai religuisitas hubungan manusia dengan Tuhan Maha Esa 

sebanyak 9 data, juga religiusitas hubungan manusia dengan manusia sebanyak 8 

data, sementara aktualisasi religiusitas hubungan manusia dengan alam semesta 

sebanyak 5 data. 

a) Aktualisasi Religiusitas Kelong Basing Rikong  

1. Aktualisasi Religiusitas Kelong Basing Rikong Hubungan Manusia 

dengan Tuhan Maha Esa 

Tabel 1.1 Aktualisasi Religiusitas Kelong Basing Rikong Hubungan 

Manusia dengan Tuhan Maha Esa 
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Kode Data (KD) Berdasarkan Korpus Data (lihat Lampiran) 

 

01 

 

 

02 

 

07 

 

08 

 

13 

 

14 

 

17 

 

18 

 

19 

 

a) KD 1  

      Hajik tojek i matea paklingkaanga ri anja  

            (Betapa indah kematian perjalanan ke akhirat) 

Pada kutipan (1) tersebut dapat ditafsirkan bahwa kematian merupakan 

perjalanan manusia yang indah untuk menuju akhirat, perjalanan ini merupakan 

perjalanan yang dilalui setiap mahluk hidup termasuk manusia yang harus dilalui 

untuk bertemu kepada Allah Swt. Berdasarkan tafsiran tersebut, KD 1 Kelong 

Basing Rikong dikategorikan aktualisasi religiusitas Hubungan Manusia dengan 

Tuhan Maha Esa. 

b) KD  2 

Rakjingi rolo nampa lumbak balasakna 

            (Susah dahulu kemudian mudah balasannya) 

Kutipan (2) Kelong Basing Rikong mendeskripsikan bahwa manusia yang 

mendapatkan balasan yang baik dari Allah Swt, setelah berada di alam akhirat, 

maka semasa hidupnya harus susah terlebih dahulu dalam menjalankan seluruh 

apa yang diperintahkan oleh Allah Swt, sehingga KD 2  Kelong Basing Rikong 

dikategorikan aktualisasi religiusitas Hubungan Manusia dengan Tuhan Maha 

Esa. 

 

45 
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c) KD 7-8 

Assa tojekmi jammenna lingka tojekmi rianja  

(Benar dia sudah meninggal, dia sudah berpindah tempat)  

Anrek minjoke ri jalik pammeneanna  

(Dia sudah tidak berada di lampit pembaringannya) 

Kutipan (7) Kelong Basing Rikong membenarkan bahwa manusia yang 

meninggal dunia, berpindah tempat karena sudah tidak berada di lampit 

pembaringannya, kutipan (8). Olehnya pada kutipan (7-8) dikategorikan 

aktualisasi religiusitas Hubungan Manusia dengan Tuhan Maha Esa, karena orang 

yang meninggal dunia hubungan antara manusia yang masih hidup sudah terputus, 

dan secara tidak langsung manusia yang telah meninggal dunia akan berhubungan 

langsung kepada Allah Swt. 

d) KD 13-14 

Talia keke-kekeang moncong  

Bukan gunung sembarang gunung yang kita gali, tetapi gunung dimana   

kita dapat berlindung  

Nakammik nabi na tarinti malekak  

Dijaga oleh nabi dan malaikat  

Pada kutipan 13-14 Kelong Basing Rikong saling bertautan yang 

mengambarkan gunung atau kuburan yang digali manusia tempat manusia yang 

akan dikuburkan merupakn tempat berlindung roh manusia, dan didalam kuburan 

tersebut dijaga nabi dan malaikat. Berdasarkan deskripsi tersebut kutipan 13-14 
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Kelong Basing Rikong dikategorikan aktualisasi religiusitas Hubungan Manusia 

dengan Tuhan Maha Esa, hal ini dijelaskan pada kutipan (14). 

e) KD 17-18 

Maleka turukki cidong gae-gaemi kalenta  

(Wahai para malaikat, mari duduk geser-geser tempat duduknya) 

La nicinik sai suruga 48olling bonena  

(Akan kita saksikan surga beserta isinya) 

Pada kutipan 17-18 Kelong Basing Rikong menggambarkan roh manusia 

yang berada dalam kubur berharap kepada malaikat agar tempat duduknya untuk 

digeser sehingga roh dalam kubur bisa menyaksikan surga dan seluruh isinya. 

Sangat jelas dari kata malaikat dan surga, kutipan 17-18 Kelong Basing Rikong  

dikategorikan aktualisasi religiusitas Hubungan Manusia dengan Tuhan Maha 

Esa.  

f) KD 19 

Terek minjo la nicinik la nilangngere sakranna 

(Dimanalah kita akan lihat dan dengarkan suaranya) 

Pada kutipan (19) Kelong Basing Rikong menggambarkan roh manusia 

yang berada dalam kubur bertanya kepada dirinya sendiri tentang surga-Nya dan 

suara-Nya yang sebelumnya dirinya inginkan. Berangkat dari gambaran ini , 

kutipan 19  Kelong Basing Rikong  dikategorikan aktualisasi religiusitas 

Hubungan Manusia dengan Tuhan Maha Esa.  

2 Aktualisasi Religiusitas Kelong Basing Rikong Hubungan Manusia 

dengan Manusia  
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Tabel 1.2 Aktualisasi Religiusitas Kelong Basing Rikong Hubungan 

Manusia dengan Manusia  

Kode Data (KD) Berdasarkan Korpus Data (lihat Lampiran) 

 

03 

 

04 

 

 

05 

 

06 

 

 

09 

 

 

10 

 

 

15 

 

 

16 

 

a. KD 3 

Akpasangi bedek anjayya linoa napakpasangngi  

(Roh itu berpesan kepada dunia) 

Kutipan (3) Kelong Basing Rikong mendeskripsikan meskipun manusia 

yang telah meninggal. Roh yang ada di alam kubur berpesan kepada dunia. 

Berangkat dari kata pesan kepada dunia secara langsung menggambarkan bahwa 

roh manusia yang ada di alam kubur masih ingin berhubungan manusia di dunia 

sehingga pada kutipan (3) Kelong Basing Rikong dapat dikategorikan aktualisasi 

religiusitas hubungan manusia dengan manusia. 

b. KD 4 

Akrak i bedek nilonjokiang topena  

(Ingin katanya disusunkan sarungnya) 

Pada kutipan (4) Kelong Basing Rikong mendeskripsikan bahwa manusia yang 

telah meninggal dunia berharap kepada keluarga yang telah dirinya tinggalkan 

dunia, agar sarung miliknya atau barang miliknya disusun atau diamalkan. 

Berangkat harapan kepada orang yang ditinggalkan di dunia, memperkuat kutipan 

(4) Kelong Basing Rikong kategori aktualisasi religiusitas hubungan manusia 

dengan manusia. 
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c. KD 5 

Manna appasang anjayya, linoa na pakpasangngi 

(Meskipun roh berpesan, tapi pesan tersebut ditujukan pada dunia ) 

Pada kutipan (5) Kelong Basing Rikong dikategorikan aktualisasi religiusitas 

hubungan manusia dengan manusia, karena roh berpesan dan pesan tersebut 

ditujukan pada dunia. Kata dunia ini menggambarkan pesan kepada manusia. 

d. KD 6 

Anrek pa bedek na lingka ri anja  

(Dia belum berpindah tempat ) 

Pada kutipan (6) Kelong Basing Rikong menggambarkan bahwa manusia belum 

dikatakan meninggal ketika belum berpindah tempat. Karena belum berpindah 

tempat dari dunia menuju alam kuburan maka hubungan antar manusia masih ada, 

olehnya itu kutipan (6) Kelong Basing Rikong kategori aktualisasi religiusitas 

hubungan manusia dengan manusia.  

e. KD 9-10 

Nai tokmo tanga susa tanga simpung pakmaikna 

(Siapalah yang tak merasa susah, tak cemas hatinya)  

Ka tula 50amming tu lak lingkamo ri anja  

(Karena dia sudah akan meninggal) 

Pada kutipan (9-10) Kelong Basing Rikong menggambarkan manusia akan  

merasakan kesusahan dengan hati cemas ketika misalnya ada keluarga atau sanak 

saudaranya yang akan meninggal dunia atau dalam keadaan sakratul maut. Sangat 

jelas kutipan (9-10) Kelong Basing Rikong kategori aktualisasi religiusitas 
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hubungan manusia dengan manusia karena manusia yang sankratul maut masih 

berhubungan dengan manusia. 

f. KD (15-16) 

Punna jammengki ammukoang teaki angkana  

(Jika anda meninggal kelak jangan katakan karena ajalnya ) 

Angkana jakia 51amming ri pakrisikna  

(Katakan saja meninggal karena kesedihannya)  

Kutipan (15-16) Kelong Basing Rikong menggambarkan bahwa jika suatu saat 

nanti ada sanak saudara atau keluarga meninggal dunia dikemudian hari maka 

jangan mengatakan bahwa meninggal karena kesedihannya. Berangkat gambaran 

tersebut kutipan (15-16) Kelong Basing Rikong kategori aktualisasi religiusitas 

hubungan manusia dengan manusia.  

3 Aktualisasi Religiusitas Kelong Basing Rikong Hubungan Manusia 

dengan Alam  

4 Tabel 1.3 Aktualisasi Religiusitas Kelong Basing Rikong Hubungan 

Manusia dengan Alam  

 

Kode Data (KD) Berdasarkan Korpus Data (lihat Lampiran) 

 

 

03 

 

 

05 

 

11 

 

12 

 

13 

 

 

1. KD 11-12-13 

Kajuara rappassaki lani parekki pakkeke Banyan 

(Pohon beringin rebahlah kau, akan aku jadikan sebagai penggali ) 
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La nikeke sai moncong nipaklengukia 

(Akan kita gali gunung tempat kita berlindung ) 

Pada kutipan (11-12) Kelong Basing Rikong menggambarkan ketika manusia 

yang meninggal dunia akan digalikan kuburan untuk tempat berlindung sehingga 

kuburan yang digali bukan sembarang digali. Berangkat dari penggambaran 

tersebut kutipan (11-12) Kelong Basing Rikong dikategorikan aktualisasi 

religiusitas Hubungan Manusia dengan Alam, karena manusia yang meninggal 

bersentuhan langsung dengan alam yaitu kuburan.  

b. KD (20-21-22) 

Tallu moncong na paklenguki  

(Tiga gunung dia tempati bersembunyi) 

Anjoke-jokeji bolana oroji passimbangenna  

(Dekat saja rumahnya dari sini, hanya pohon bambu yang membatasi)  

Kunjungta allalo kunjungta nipakkusissingang  

(Kenapa lewat, kenapa tidak bertanya) 

Pada kutipan (20-21-22) Kelong Basing Rikong menggambarkan roh manusia 

bersembunyi dari tiga gunung atau kuburan, dekat dari rumahnya tempat semasa 

hidupnya sekarang yang membatasinya hanya pohon bambu yang merupakan 

alam dunia, namun orang yang lewat tidak bertanya, berangkat dari 

penggambaran tersebut kutipan (20-21-22) Kelong Basing Rikong dikategorikan 

aktualisasi religiusitas Hubungan Manusia dengan Alam. 
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b Analisis Impilikasi Kelong Basing Rikong Terhadap Perilaku Masyarakat 

Kajang di Kawsan Ammatoa 

Implikasi atau pengaruh Kelong Basing Rikong terhadap perilaku 

masyarakat di Kawasan Ammatoa,  menjadi fokus penelitian kedua, berdasarkan 

hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Kelong Basing Rikong 

sangat berdampak terhadap perilaku masyarakat setempat, hal ini dikuatkan 

berdasarkan dengan keterangan dari masyarakat Kawasan Ammatoa yang telah 

mengikuti proses wawancara bersama dengan peneliti, bahwa Kelong Basing 

Rikong dijadikan sebagai pedoman atau pegangan dalam melakukan tindakan atau 

perilaku baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Manusia maupun terhadap 

lingkungan.  

Bahkan  masyarakat Kajang, khususnya di Kawasan Ammatoa, menilai 

bahwa Kelong Basing Rikong tak terpisahkan dari setiap tindakan atau perilaku 

yang dijalankan setiap hari, seperti selalu menjaga silaturahmi antar sesama, 

selalu mengingat bahwa kehidupan di dunia akan berakhir dengan kematian, 

selalu menjaga hubungan antara lingkungan dan masih terpeliharanya sikap dan 

kegiatan royong. 

Hal tersebut dapat dibuktikan, dengan melihat dari tindakan atau perilaku  

keseharian masyarakat Kajang khususnya di Kawasan Ammatoa hingga saat ini 

yaitu masyarakat Kawasan Ammatoa masih menjaga kelestarian hutan adat 

Ammatoa, masih kentalnya kegiatan saling atau gotong royong misalnya ketika 

ada masyarakat memanen padi atau jagung, serta masih kentalnya ritual 
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masyarakat Kajang pada umumnya dalam mengurus keluarga yang telah 

meninggal dunia. Rincian data Kelong Basing Rikong, sebagai berikut : 

Tabel 1.4 Dampak Kelong Basing Rikong Terhadap Perilaku Masyarakat 

di Kawasan Ammatoa 

 

 

No 

 

 

Kode Data (KD) Berdasarkan Korpus Data (lihat Lampiran) 

 

Narasumber 

 

 

Hasil Wawancara  

 

1 

 

Nama : Batong 

Umur : 54 tahun 

Warga : Desa Tanah Toa 

Kecamatan Kajang 

Dampak Kelong Basing Rikong: 

Menjaga Silaturahmi  

Bukti Dampak Kelong Basing Rikong 

Menjaga Silaturahmi  : Masyarakat di 

Kawasan Ammatoa hingga saat ini 

masih menerapkan musyawarah 

mufakat dalam menyelesaikan 

permasalahan, seperti sengketa tanah, 

tidak secara langsung ditangani oleh 

pemerintah setempat melainkan terlebih 

dahulu ditangani oleh Pemangku Adat 

Ammatoa untuk duduk bersama dan 

silaturahmi dalam rangka 

menyelesaikan masalah tersebut. 

 

2 

 

Nama : Rompo 

Umur : 60 tahun 

Dampak Kelong Basing Rikong: Selalu 

mengingat akan kematian 
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Warga : Desa Tanah Toa 

Kecamatan Kajang 

Bukti Dampak Kelong Basing Rikong 

Selalu mengingat akan kematian: 

Masyarakat Kajang khususnya di 

Kawasan Ammatoa dalam mengurus 

keluarga atau sanak saudaranya yang 

meninggal dunia setelah dikuburkan, 

masih kental dengan ritual, seperti 

Dangang, Dampo, Lajo-lajo, Baca 

Doang, hal ini dilakukan untuk 

mengingat bahwa hidup akan berakhir 

kematian. 

 

3 

 

Nama : Ganing 

Umur : 55 tahun 

Warga : Desa Tanah Toa 

Kecamatan Kajang 

Dampak Kelong Basing Rikong: Selalu 

menjaga alam  

Bukti Dampak Kelong Basing Rikong: 

Selalu menjaga alam: Masyarakat 

Kajang, khususnya berdomisili Kawasan 

Ammatoa, selalu menjaga alam dengan 

tidak menebang sembarang, jika 

memang ada masyarakat yang ingin 

menebang harus berdasarkan dengan 

izin Ammatoa selaku pemangku adat, 

jika tidak mendapatkan izin untuk 

menebang lalu tetap dilakukan maka 
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akan menerima sanksi dan Pemangku 

adat yaitu Ammatoa, salah satu 

sanksinya adalah mengumpulkan uang 

kuno sebanyak lima liter dan beberapan 

sanksi sosial lainnya.  

Selain itu bukti masyarakat Kajang 

selalu menjaga alam di Kawasan 

Ammatoa yakni masyarakat yang 

mengabdi di Ammatoa tidak 

menggunakan alas kaki, hal ini 

dilakukan menurut masyarakat setempat 

agar tidak ada batas antara manusia 

dengan Tanah sebagai tempat 

kembalinya manusia ketika telah 

meninggal dunia 

 

4 

 

Nama : Duppa 

Umur : 65 tahun 

Warga : Desa Tanah Toa 

Kecamatan Kajang 

Dampak Kelong Basing Rikong: Sikap 

Gotong royong 

Bukti Dampak Kelong Basing Rikong 

Sikap Gotong royong: Masyarakat 

Kajang khususnya di Kawasan 

Ammatoa hingga sekarang masih kental 

dalam saling membantu dalam 

menyelesaikan pekerjaanya yang 
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didominasi sebagai petani seperti 

memanen padi, jagung dan masih 

banyak dalam melaksanakan kegiatan 

secara bersama-sama, masih banyak  

kegiatan lainnya yakni membuat atau 

membersihkan jalan dan sebagainya. 

 

B. Pembahasan  

Bagian ini membahas hasil penelitian yang dikonfirmasikan dengan teori, 

hasil penelitian terdahulu serta kaitanya dengan penjelasan dalam kitab suci Al-

Qur‟an untuk mendapatkan rekomendasi. 

1. Religiusitas Kelong Basing Rikong di Kawasan Adat Ammatoa 

Kelong Basing bermula ditemukan  sejak zaman dahulu kala suatu ketika 

dua orang bersaudara merantau di kampung orang, waktu itu ia menggunakan 

kapal air melintasi perjalan laut yang luas, konon di tengah perjalanan salah satu 

di antara saudaranya ada yang terkena musibah, pada akhirnya tidak lama 

kemudian kapal sementara dalam pertengahan laut, kapal tersebut memiliki aturan 

yang sangat ketat yaitu, siapa saja yang dalam perjalan tanpa terkecuali jika 

meninggal dalam perjalan diatas kapal, maka segera akan dilemparkan ke dalam 

laut.  

Menurut Duppa seorang patuntung “Wawancara” Balagana (20/3/2022). 

Mengatakan aturan kapal tersebut, membuat saudaranya ketakutan dan panik jika 

saudaranya yang sudah meninggal di atas perahu tersebut akan dilempar, namun 

sebelum diketahui oleh penghuni kapal tersebut maka saudaranya itu berusaha 
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sekuat tenaga menahan air mata rasa sedihnya agar tidak ketahuan bahwa ia 

berduka, karena jika diketahui oleh pihak kapal maka secara otomatis mayat 

saudaranya langsung dilempar keluar dari perahu, secara loginsya mayat yang 

disimpan dalam perahu dikhawatirkan membusuk dan mengganggu para 

penumpang, maka solusinya adalah satu-satunya jalan mayatnya diberikan kepada 

ikan yang lapar agar mayat tidak tinggal menjadi busuk.  

Singkat cerita, saudara yang masih hidup sangat mencintai saudaranya dan 

tentunya tidak rela jika mayat saudaranya dibuang ke dalam laut, apa lagi 

berkaitan dengan pandangan adat Kajang yang sangat ketat memelihara dan 

menghormati jenazah keluarganya ia terus berusaha mencari jalan, pada akhirnya 

ia menggunakan sepotong bambu yang disebut seruling, dengan alat yang 

sederhana itu ia meniup dengan lirik identik dengan suara rintihan manifestasi 

rasa sedihnya terhadap kematian saudaranya, sehingga orang-orang yang ada 

diatas kapal tersebut tidak menyadari bahwa ada orang yang meninggal, suara 

rintihan bambu tersebut mewakili suara tangisan saudara yang dinggal diatas 

perahu.  

Lirik seruling bambu yang ia gunakan di atas kapal tersebut dalam bahasa 

konjo adalah tempa sorong (Kelong Basing Rikong) yang merupakan kelong 

kamangeang artinya lirik tindisan kepergian, ciri khas lirik suara tindisan yang 

satu ini jika diamati secara mendalam memiliki kemiripan dengan orang yang 

menangis, suara seruling bambu inilah yang menggantikan kesedihan seorang 

saudara meratapi kepergian saudaranya, sehingga tidak ketahuan bahwa ia sedang 

berduka. 
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  Berangkat dari sejarah tersebut hingga sekarang masyarakat Kajang baik 

Kajang Dalam maupun Kajang luar yang memiliki kemampuan keuangan masih 

melakukan Kelong Basing pasca ketika ada sanak saudaranya atau keluarga yang 

meninggal dunia, dan nyanyian rakyat ini tidak hanya semata untuk menghibur 

keluarga yang berduka, melainkan masyarakat Kajang menjadi pedoman atau 

pegagang hidup karena Kelong Basing Rikong tersirat banyak nilai utamanya 

religiusitas yang menceritakan perjalanan manusia sebelum setelah meninggal 

dunia. 

Hal ini, religiusitas  Kelong Basing Rikong sejalan yang diungkapkan 

Mangunwijaya dalam jurnal (Herianda Maulidianto, Alfian Rokhmansyah, 

2010:3) mengatakan bahwa nilai religius adalah nilai- nilai yang terdapat dalam 

karya sastra fiksi berupa penentuan manusia yang berhati nurani, berakhlak mulia 

atau saleh ke arah segala makna yang baik. Bagi manusia religius terdapat makna 

yang harus dihayati, suci dan nyata dalam bentuk kekuasaaan dan kekuatan yang 

tidak terhingga, sumber hidup dan kesuburan. Sesuatu yang dapat dihayati 

manusia religius yaitu kesadaran batin mensyukuri nikmat yang telah Tuhan 

berikan berupa sumber kehidupan dan kesuburan bagi manusia. Dorongan  untuk 

menghargai dan memelihara semua yang Tuhan  berikan berupa bakti kepada 

Tuhan, dengan aktualisasi manusia religius terlihat dari hubungan manusia  

dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam. 

Juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yeri (2021) dengan 

judul “Falsafah Kelong Dalam Tradisi Jaga Di Desa Batunilamung Kecamatan 

Kajang Kabupaten Bulukumba” dengan hasil penelitian disimpulkan bahwa 
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pelestarian budaya seni leluhur yang disebut Kelong atau nyanyian lokal pada 

masyarakat Bulukumba Kajang sebuah ekspresi dari seni estetika syair lama. 

Falsafah nilai sosial dan nilai etika dan niali religi sebagai pemersatu masyarakat 

Kajang. Disisi lain, Kelong juga memiliki fungsi sebagai sarana pemikat relasi 

emosional dan harmonisasi masyarakat. Kelong merupakan bagian dari seni lisan 

sebagai media dakwah dan penenang jiwa para nenek moyang terdahulu. 

Dan, ilustrasi perjalanan manusia menuju alam kubur dalam  Kelong 

Basing Rikong juga sudah dijelaskan dalam Kitab Suci Al-Qur‟an dalam Surat 

Thaha Ayat-55 

ُكْم َوفِيهَا نُِعيُدُكْم َوِمْنهَا نُْخِرُجُكْم تَاَرةً 55  أُْخَرىَٰ . ۞ ِمْنهَا َخلَْقنََٰ

min-hā khalaqnākum wa fīhā nu’īdukum wa min-hā nukhrijukum tāratan ukhrā 

Artinya :  Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami 

akan mengembalikan kamu dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada 

kali yang lain. 

2. Dampak Kelong Basing Rikong Terhadap Perilaku Masyarakat di 

Kawasan Adat Ammatoa 

Kelong Basing Rikong merupakan sastra lisan berupa nyanyian rakyat 

masyarakat Kajang yang dinyanyikan pasca pemakaman di Kawasan Ammatoa. 

Bagi masyarakat Kajang Kelong Basing Rikong tidak hanya sekadar nyanyian 

rakyat belaka untuk mengilustrasikan perjalanan manusia menuju ke alam kubur, 

tapi Kelong Basing Rikong berdampak terhadap perilakunya. Bahkan dijadikan 

sebagai pedoman atau pegangan dalam melakukan tindakan atau perilaku baik 
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terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Manusia maupun terhadap lingkungan. Dampak 

Kelong Basing Rikong tersebut senada yang diungkapkan (Widihastuti, 2021:5) 

mengatakan bahwa sastra lisan tidak hanya bagian dari sastra klasik saja, tetapi 

sastra lisan terkandung banyak nilai yang berimplikasi kepada masyarakat serta 

berfungsi sebagai alat pendidikan yang berupaya menerangkan ke masyarakat 

berkaitan dengan nilai-nilai moral dan kemasyarakatan, juga seringkali digunakan 

sebagai alat untuk menyebarkan agama atau menerangkan aturan-aturan agama 

tertentu sehingga masyarakat mampu memahami aturan dasar dari agama. 

Dan sejalan penelitian Demak Magdalena P. Silaban (2014) dengan judul 

“Tradisi Lisan Nyanyian Rakyat Anak-Anak Pada Masyarakat Batak Toba Di 

Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan” dengan simpulan 

bahwa nyanyian menidurkan anak dan nyanyian permainan anak MBT merupakan 

tradisi lisan yang memiliki kearifan lokal dan berdampak terhadap perilaku dan 

sangat baik oleh karena itu perlu dilestarikan sebagai tradisi lisan MBT. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Kesimpulan dalam penelitian, Kelong Basing Rikong di Kawasan Adat 

Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba sangat kental dengan nilai 

religiusitas, hal ini dapat dibuktikan dari 22 larik Kelong Basing Rikong yang 

telah dianalisis diperoleh tiga bentuk aktualisasi nilai religuisitas Kelong Basing 

Rikong, dengan rincian religuisitas hubungan manusia dengan Tuhan Maha Esa 

sebanyak 9 data, juga religiusitas hubungan manusia dengan manusia sebanyak 8 

data, sementara aktualisasi religiusitas hubungan manusia dengan alam semesta 

sebanyak 5 data.  Dan Kelong Basing Rikong merupakan nyanyian rakyat yang 

menggambarkan perjalan manusia menuju alam akhirat sehingga sastra lisan ini 

dilantunkan oleh masyarakat Kajang pasca pemakaman terhadap sanak saudara 

atau keluarga yang meninggal dunia.  

Serta Kelong Basing Rikong sangat berdampak terhadap perilaku 

masyarakat Kajang tepatnya di Kawasan Ammatoa, dan dampak tersebut 

mengarahkan masyarakat untuk selalu menjaga silaturahmi, selalu mengingat 

kematian, menjaga alam serta masyarakat dingatkan selalu melakukan pekerjaan 

dengan sistem gotong royong. 

B. Saran  

Berdasarkan simpulan penelitian ini diajukan saran, khususnya kepada 

pembaca, antara lain:  
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1. Bagi orang tua kiranya perlu menanamkan wawasan pemahaman terhadap 

tradisi lisan yang ada dimasing-masing wilayahnya karena ketika hal ini 

dapat dilakukan lebih awal seperti nyanyian rakyat (Kelong Basing 

Rikong) bagi setiap anak sejak dini karena melalui usaha pemahaman 

budaya dapat 109 ditumbuhkan sikap dan rasa bangga, percaya diri, dan 

rasa ikut memiliki pada anak. 

2. Bagi guru hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan ajar 

agar dapat menumbuhkan kecintaan terhadap sastra daerah, budaya dan 

kearifan lokal khususnya cerita rakyat, agar nilai-nilai luhur tetap terjaga 

dan tidak punah termakan zaman modernisasi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya agar mengangkat budaya lokal seperti cerita 

rakyat maupun nyanyian rakyat atau mitos-mitos yang masih berkembang 

dalam masyarakat untuk diteliti agar bisa memberikan sumbangsih yang 

bermanfaat bagi dunia sastra, sastra anak, dan pengajaran sastra. 

4.  Bentuk-bentuk moral buruk yang terdapat dalam Kelong Basing Rikong 

diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi pembaca agar tidak mencontoh 

sikap, atau tabiat buruk tersebut. Akan tetapi harapan peneliti Kelong 

Basing Rikong tersebut dapat menginspirasi pembaca atau peserta didik 

untuk senantiasa melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri dan orang 

lain. 
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