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BAB 6 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

Pada bagian ini akan dideskripsikan simpulan, implikasi, dan rekomendasi 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. 

  

6.1 Simpulan 

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat 

disimpulkan beberapa hal sesuai dengan butir-butir analisis. 

 

1) Keberadaan Pappaseng dalam Masyarakat Bugis Bone 

Keberadaan pappaseng masih dapat dijumpai di Kabupaten Bone. 

Berdasarkan hasil penelusuran, Kecamatan Cina menjadi tempat yang masih dapat 

dijumpai penutur pappaseng. Dari hasil wawancara, ditemukan lima puluh tuturan 

pappaseng berbahasa figuratif dari lima penutur berbeda. Penuturan pappaseng 

tidak berdiri sendiri, melainkan diselipkan dalam pembicaraan dengan tujuan 

menarik perhatian mitra tutur untuk mendengarkan dan memperhatikan 

pembicaraan dengan baik. 

Kemudian, data yang ditemukan dapat dikategorikan sebagai ungkapan, 

khususnya pepatah dan perumpamaan. Penjelasan mengenai keberadaan pappaseng 

di Kabupaten Bone, khususnya di Kecamatan Cina, didukung juga oleh teks, 

koteks, konteks, proses penciptaan dan proses pewarisan. Teks pappaseng yang 

dimaksud merupakan tuturan verbal. Berdasarkan hasil analisis didapatkan fakta 

bahwa penuturan pappaseng terdiri atas tiga struktur alur penuturan, yaitu 

pengantar, modus tanya atau perintah dan pernyataan, dan isi pesan. Kemudian, 

berkaitan dengan koteks, terdapat beberapa unsur yang ditemukan, antara lain unsur 

paralinguistik, kinetik, proksemik, dan unsur material. Keseluruhan unsur tersebut 

saling berkaitan dan saling memengaruhi.  

Berkaitan dengan konteks penuturan, terdapat beberapa konteks yang 

dianalisis, meliputi konteks budaya, sosial, situasi, dan ideologi. Konteks-konteks 

tersebut saling berkaitan dan saling memengaruhi. Dari hasil analisis terhadap 

konteks-konteks tersebut diperoleh informasi bahwa penuturan pappaseng sangat 

dipengaruhi oleh isi pembicaraan. Selain itu, pappaseng dapat dituturkan dalam 

tradisi tertentu maupun dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada batasan jenis 
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kelamin dan status sosial dalam penuturan pappaseng. setiap orang berhak 

menuturkan pappaseng selama memiliki pemahaman terhadap pappaseng tersebut. 

Kemudian, pappaseng dituturkan dengan tujuan membentuk kepribadian mitra 

tutur menjadi lebih baik dan sesuai dengan aturan dan norma bermasyarakat.  

Berkaitan dengan proses penciptaan dan pewarisan, pappaseng yang 

ditemukan, diciptakan secara terstruktur yakni dengan menghapal teks pappaseng. 

Para narasumber penelitian menyatakan bahwa mereka mengenal pappaseng 

karena sering diberikan oleh orang tua, kakek, guru, dan nenek mereka. Karena 

sering diberikan, mereka pun menghapal tuturan tersebut dan akhirnya mereka juga 

tuturkan kepada generasi mereka. Namun, dalam beberapa redaksi kalimat, 

terkadang terdapat sedikit perubahan karena keterbatasan dalam hapalan. Dari hal 

itu, mereka melakukan improvisasi dengan tetap mempertahankan isi pesan yang 

terkandung dalam tuturan.  

Selanjutnya, dalam teks pappaseng, dianalisis struktur mikronya. Struktur 

mikro dalam penelitian ini diarahkan pada analisis sintaksis dan gaya bahasanya. 

Berdasarkan hasil analisis sintaksis terhadap lima puluh tuturan pappaseng, dapat 

disimpulkan bahwa dari segi sintaksis tuturan-tuturan pappaseng yang dianalisis 

memiliki struktur yang bervariasi. Tuturan-tuturan tersebut cenderung melesapkan 

unsur subjek, khususnya pada tuturan yang berbentuk kalimat perintah. Hal itu 

tampak wajar karena penutur menganggap mitra tutur sebagai subjek yang akan 

menjalankan amanat dari tuturan pappaseng tersebut.  

Berkaitan dengan gaya bahasa, tuturan pappaseng dalam penelitian ini 

dianalisis majasnya. Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan lima jenis majas 

dalam tuturan pappaseng. Majas-majas tersebut terdiri atas majas metafora, simile, 

repetisi, personifikasi, dan sinisme. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan fakta 

bahwa majas yang mendominasi dalam tuturan pappaseng adalah majas 

perbandingan, khususnya majas metafora yang berjumlah delapan tuturan, disusul 

majas simile dan personifikasi yang masing-masing berjumlah tiga tuturan. 

Selanjutnya, terdapat majas repetisi yang berjumlah dua tuturan dan majas sinisme 

yang berjumlah satu tuturan. Dari hasil tersebut, dapat dipaparkan bahwa tuturan 

pappaseng banyak menggunakan majas perbandingan. Hal ini berimplikasi bahwa 

masyarakat Bugis, khususnya masyarakat Kecamatan Cina, Bone, terbiasa 
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memberikan nasihat-nasihat berupa ungkapan yang tidak langsung. Maksudnya 

adalah masyarakat memberikan nasihat dengan tidak langsung menyebutkan inti 

nasihatnya, melainkan dengan menggunakan perbandingan antara satu hal dengan 

hal yang lainnya. Hal itu bertujuan untuk tidak menyinggung perasaan dari mitra 

tutur.  

 

2) Fungsi Sosial Pappaseng 

Dalam penelitian ini diperoleh tiga jenis fungsi pappaseng bagi masyarakat 

Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Fungsi-fungsi tersebut terdiri atas: (1) sebagai 

media kontrol sosial; (2) sebagai sarana pendidikan; dan (3) sebagai pedoman 

dalam kehidupan bermasyarakat.  

Fungsi sebagai media kontrol sosial, yaitu menjadikan pappaseng sebagai 

pengontrol segala tingkah laku dalam kehidupan. Fungsi sebagai media pendidikan, 

yaitu menjadikan pappaseng sebagai penanam nilai-nilai pendidikan dalam diri 

pendengar atau penerimanya. Kemudian, fungsi sebagai pedoman dalam kehidupan 

bermasyarakat, yaitu menjadikan pappaseng sebagai acuan dalam berperilaku. 

Masyarakat Bugis Bone pada masa lalu, ketika masih berbentuk kerajaan, 

menjadikan pappaseng sebagai dasar dalam berperilaku. Jika ada sifat-sifat atau 

perbuatan yang dilakukan dan bertentangan dengan pappaseng, maka pelaku akan 

merasa bersalah dan meyakini bahwa kehidupannya tidak akan berjalan dengan 

baik. Mereka pun akhirnya berusaha tidak mengulangi perbuatan itu lagi. 

Masyarakat menggunakan prinsip taro ada taro gauk (menyamakan perkataan dan 

perbuatan) dalam kehidupannya.  

 

3) Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Pappaseng 

Nilai-nilai pendidikan karakter yang ditemukan dalam tuturan pappaseng 

terdiri atas: (1) nilai religius dengan subnilai bersyukur dan takut pada Tuhan; (2) 

nilai mandiri dengan subnilai kerja keras, kerja cerdas (kreatif), berdaya juang 

tinggi, tidak bergantung pada orang lain, pantang menyerah, tahan banting, berani, 

dan tegas; (3) nilai gotong-royong dengan subnilai kerja sama, tolong-menolong, 

berkomitmen atas keputusan bersama, saling menghargai, berempati, dan saling 

menghormati; (4) nilai nasionalis dengan subnilai menjaga lingkungan; serta (5) 

nilai integritas dengan subnilai adil, menjadikan diri berpengetahuan, 
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berpengalaman, menjadi panutan, bijaksana, cermat, teliti, jujur, cinta kebenaran, 

bertanggung jawab, rajin, ulet, konsisten, setia, rendah hati, pemaaf, membawa 

pengaruh positif bagi lingkungan, cinta kebenaran, berkomitmen moral, dan teguh 

pendirian.  

Dari hasil temuan tersebut, didapatkan nilai pendidikan karakter integritas 

sebagai nilai yang dominan. Hal itu menunjukkan bahwa penuturan pappaseng 

bertujuan membentuk kepribadian individu mitra tutur untuk menjadi lebih baik.  

 

4) Implementasi Hasil Penelitian 

Pemanfaatan hasil penelitian diwujudkan dalam bentuk buku pengayaan 

pengetahuan yang berjudul “Belajar Cerpen Melalui Pappaseng Suku Bugis”. Buku 

tersebut telah melalui tahap uji kelayakan oleh ahli dan praktisi, yakni Dosen Sastra 

Indonesia dan Daerah, Guru Bahasa Indonesia, dan Layouter Penerbit. Dosen dan 

guru memberikan penilaian pada aspek isi atau materi, kebahasaan, penyajian, dan 

kebermanfaatan. Sementara layouter menilai pada aspek kegrafikaan yang meliputi 

ukuran fisik buku, desain kulit buku, dan desain isi buku. Dalam penilaian, terdapat 

beberapa masukan dari penilai untuk menyempurnakan isi buku. Masukan itu pun 

telah diakomodasi dalam bentuk revisi sehingga produk buku tersebut nantinya siap 

digunakan pada siswa.  

Buku pengayaan yang disusun dapat memperkaya materi bahasa Indonesia 

sebagai pendamping buku teks pelajaran. Kemudian, buku tersebut juga dapat 

digunakan sebagai bahan penunjang Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang sesuai 

dengan Permendikbud No. 23 Tahun 2015. 

         

6.2 Implikasi 

Implikasi dari hasil penelitian ini berupa pembuatan buku pengayaan cerpen 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. Buku ini tergolong ke dalam buku 

pengayaan pengetahuan. Dalam buku ini terdapat dua bagian yang dijelaskan, yaitu 

seluk beluk pappaseng dan pemanfaatan pappaseng dalam cerpen. Buku ini hadir 

sebagai upaya dalam memperkenalkan kembali sastra lisan pappaseng kepada 

generasi muda, khsusnya siswa, dalam bentuk yang lebih menarik, yaitu cerpen. 

Buku ini telah disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran cerpen dan akan 

membantu siswa dalam mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran yang telah 
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ditetapkan. Buku ini juga mendukung gerakan literasi sekolah. Walaupun buku ini 

berbentuk buku pengayaan pengetahuan, di dalamnya juga dapat ditemui 

keterampilan dalam memulai menulis cerpen sehingga tampak seperti buku 

pengayaan keterampilan. Selain itu, cerpen dalam buku ini memuat banyak nilai-

nilai pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas kepribadian siswa sehingga 

tampak seperti buku pengayaan kepribadian.         

 

6.3 Rekomendasi 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa hal yang menjadi catatan 

peneliti untuk dijadikan saran atau rekomendasi pada beberapa pihak. Berikut ini 

penjabaran rekomendasi tersebut. 

Pertama, dari hasil wawancara, pihak-pihak yang memiliki wawasan 

terhadap pappaseng sudah mulai berkurang sehingga penuturannya juga berkurang. 

Dari hal itu, maka pihak pemerintah daerah perlu untuk melakukan upaya 

pelestarian terhadap pappaseng tersebut. Upayanya dapat berupa pembukuan 

pappaseng-pappaseng beserta terjemahan dan maksudnya agar memudahkan 

pembaca memahaminya.  

Kedua, pappaseng berwujud bahasa daerah. Pembelajaran bahasa daerah 

memiliki keterbatasan dalam hal pembelajaran mulok. Tidak semua sekolah 

memilih bahasa daerah sebagai pembelajaran muloknya. Untuk itu, bagi pihak 

dinas pendidikan, diperlukan kurikulum yang mengatur pembelajaran bahasa 

daerah agar dapat diajarkan di semua jenjang pendidikan. 

Ketiga, pappaseng yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan 

pappaseng yang hidup dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Cina, sehingga 

diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk semakin menggali pappaseng-

pappaseng dari daerah lain untuk semakin memperkaya khasanah ungkapan 

tradisional yang hidup di masyarakat Bugis. 

Keempat, implikasi penelitian ini dijadikan sebagai buku pengayaan 

pengetahuan. Untuk itu, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memanfaatkan 

pappaseng dalam bentuk buku pengayaan keteramp ilan dan kepribadian.          


