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Nilai Estetika Kacaping Sebagai Konsep Dasar Pendidikan Karakter
Pada Pendidikan Formal Masyarakat Bugis di Kabupaten Sidrap

Ardl Ih3rtr

Progran Studi Pendidiern Seni Dram& T8ri, dan Musih Fakultas Sc,ri da D6anl,
Universius Negcri Makassar

atd i i t$ anle o@),ohoo. crm

Kocoping mcrup,&m salah-satu produk budaya masyarakat bugis khususnya di kabuparen Sidrap, Sulawe-
si-Selatan. Secara estetika, kacaping memiliki nilai-nitai baik ekstrinsik maupun iotinsik, ysug lentunya
dapat mcnjadi nilai-nilai lokal sebagai peletak dasar pendidikan karalter bagi gcaerasi penerus. Di dalam pen-
didikan formal dikenal don&in yEog tsrintegrssi ke dalam sa0r kesauran pembelajaran yaog menjadi sasaran
atau tuju,n dari perdidikan tcrscbut yxkni koglitif, afckifdan psikomotorik. Aspek-.spek t€f,sebut idealnya
bersumber dari nilai-nilai lokal kedacrahan schinqg8 pendidikau kankter yang dihanpksn benar-bemr dapat
temujud scsuai sassrao yang diinginkqn. Nilai-nilai kedaerahan sebrg"i &sar pembentrkan karalcer generasi
terdsp&t datam kacsping. Adapuu rumusan masalah dalam pezreliiian ini adalEh ( I ) bagaimana nilai eksrinsik
kacaping sebtgzi konsep dasar kurilorlum pendidikan fomral berbasis pendidikan karakter pada masyarakat
bugis di kabuparcn sidrap, (2) bagaimana konsep pcndidikan formal mclalui nilai est€tika kacaping pada

masyarakal bugis di kabupateo Sidrap. Jenis penclitian ini "dal"h pcnelitiaa kualitarif melalui pend€ket,n
coomusikologi didukung dengan ilrnu-ifunu lannya yang rclcvan. Hasil penelitial menunjukkan bahwa ka-
caping bugis di kabupaten Sidrap mernilfi estctika yaloi nilai-nilai baik nilai ckstrinsik maupun nilai intinsik
ysng melekat padE kacaping, maupun pada peayajian kacaping tersebut di masyars&rt. Dcngan mengangkat
nilai-nilai estetika kacaping ke dalam proses pendidikan formal berbasis pendidikan karaktcr maka tujuan
pendidikan krralcer yang diharspkan b€no-benar dapat terwujud-

Kacaping is one ofrhe Bugis community cultursl producb, espocially in Sidrap, South Sulawcsi. Aesrhetical
ly, kacaping has both extrinsic and intrinsic valtrs, which of coursc cad beaomc local valucs as the foundation
for character educatioa for futurc gencrations. In formal education, it is known rhat domairs 8re iltcgrated into
one unit of leaming which is the urget or goal of the educatio4 namely cognitiye, Efective and psychomoor.
Thesc aspocts idcalty origin8t€ from local rcgioual valucs so that thc expectcd charscter €ducstion catl rruly
be rslized according to the desired goals. Regional values as the basis for generation ofcharactcr generation

are found in pceling. The formulation of the pmbtcm in this study 8re (l) how cxtrinsic kacaping value as a

basic concept of formal education curriculum based on character education on th€ Bugis community in Sidrap
districl, (2) how the concept offormal education through acsthetic vslue to the Bugis community in Si&ap dfu-

trict This type of res€arch is qualitative research tfuough ethnomusicology approach supponrd by other rel-
evant sciences. The resuls ofthe study show that kacaping bugis in Sidrap district has aesthetics, namely the

valucs ofboth extirsic values md intinsic values that are inh€reot in the miror, 8s wcll 8s thc prcsentation

of thc outs in the commuoity. By elwating the aesrhetic values of glasses to th€ process of formal education

based m character educatio4 thc expected character education goals can tuly be realizcd.

Keywot*: locqing aetthetic wlu4 clsroclet edwation

Proses Rcvicw : I - lt April 20t9, Dinyatatan Lolos; 22 April2019
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PENDAHULU1L\

Peodidikan karakter menpakan suatu sistern penanarnstr

nilai-nitai karaktcr yaog meliputi komponen pcngctahuan,

kesadqan atau kcmauan, dan tindakan uatuk mclak-
sanakan nilai-nilai tersebur. Pedidikrn karakter dspat di-
maknai sebagai "the delibcrale use of oll dimeasions ol
school W to loster optimal choracter develorye " . p6t-
didikrn kankar memitik esensi daa makna yang ssma
dengan pendidikan moral dan pcndidikan akhlak yang
bentjuan untuk membentuk pribadi anak, supaya menjadi
manusia yang baik, waga masyaraku, dan w8rg8 ocgara
yang baik.

Pe,ndidikan karaktcr mcnrpakan upaya-upaya yang diran-
cang dan dilaksanakan secara sistematis untuk manbsntu
peserta didik memrhami nilai-nitai pcrilaku manusia yang
Mubungan dorgan Tuhan Yang Maha Esa, diri seodiri,
sesmn manusig lingkung8n, dEn kcbEngsaan yang tenvu-
jud dalam pikirar; sikap, pqassa& ps*ats8a dan pabua-
tan berdasatan norma-norma aganu, hukurq tsta ktan8,
budaya, dsn edat istiadst Ada lE nilai-nilai dalrn pcndi-
diksn ksrakEr mcnunx Dil(rlas (Pusst Kudhrlum Depsrto
mer Pendidikan N8sion8l, 2010), ysiur: Q) Rcligius. Sikp
dar perihhr yang pofi dalam melalaaakan qiann agauu
y&g dianuhy4 tolersn trrhad4 pel,L.rn'rq ibdah agarE
lai& darl hidup rukun dmgan p€rEluk ag8n8 lain (2). Jujw.
Perilaku yurg didasa*m pada ryaya menjadikan dirinya se-

bagai orug ymg sclalu dalsr dipcrcaya &lan pcrkman, tin-
dakrq dat pekajaao (3). Toluaxi. S;trp dm tinlgk,t y&8
meDghrgai eqtcdaan agul4 snktt etnis, &n tindakrn orrng
lain yang be6oda dirinya (4). DisiplinTrrdslcn yang mcnu!.
jukksn perilaku tertib dar pouh pada berbagai ketcorl8n pera-
ulrEr (5). Kda keras Tirdakan yang mennrjuHm pcrilaku
teft'b dm pstuh pads bcrtagli kerentu{t pcratru. (6XC€at
if Bapikk d8n melsh*an sesuatr unnrk menghasilkan cara
aau hasil buu dari ses.rarr yaog r.l.h dimiliki. (r. M8dti.
SikA dar pedhfu yang tid8k mudah tcrgmrrog p6.18 rang
lain dalam mcnyetcsaikm tugr-ugas. (E). Dcnokrdis. Cara
berfiki, befiikp, dan bcnirxlak yang menihi sera hak de
kewajfoan dirinya dar orang lah (9). Rssa hgin Talru Sik+
dm tindakm yang selalu berupaya utrk mageahui lebih
mcndalam dan mduas dad s€suatu ysog dipehjrinp, dili-
hst, d8n didsrgE (10). Semag* Keborgs8an- (ll). Cints
Tasatr At C8ra terpikh, tsrtinda& dan bezwawasan 1mg
mencmp*m kpentingao bsngss dm o€gara di atls kEpcnc
ingan diri dsn kclompolmya. ( l2). Merghargai Prtstasi. S;trrf
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Kemajuan tcknologi dan perubehan yang teqjadi mem-
bcrikan kcsadaran baru bahwa lndmcsia tidak lagi bcrdi-
ri scndiri. lndonesia bqads di tcngah-t€ngah dunia yang
baru, duia terbuks sehingga orang bebas membstrding-
kan kchidupan dcagan ncgara lain. Oleh karcna itu, kita
s€h8rusDy8 .lqpst msoingksrka! sumbcr daya manrxia
Indonesia png tidak kalah bcrsaing dengan sumbcr daya
mrnusia di negars-neBara lain.

Pcnyebab randahya mutu pcndidikln di Indoncsia antara
laia adslah mEsslsh ef€lcivitas, efisiensi d8n stsndarisasi
pcogajaran. Hal terscbut nusih menjadi masalah pctdi-
dikau di ludoncsia pe& umumnya. Selain kurang kcat-
ihya para pcndidik dalan mcmbimbing siswa" hfikulum
yang scntralistik m€inbuat potsBt pcndidikan seimkin
buram. Kurikulum hanya didasarkan peda pangebtrusn
pcmerinbh taapa mcqcrhatikan kcbrtuhan masyarakal
Pendidikro tidsk msryu menghasilk8n lulusan yang
kreatif. Kuritulum dibuat s€cEra trq)usat d8tr tids& m€m-
pcrt8tifsn kordisi di masyarakat bawsh stslr di dscrat
sampai dserah t€rpencil.

Kebu&yam adalah kcscluruhan yang komplcks, yang di
dalamnya tcrkandung ilmu pengetahua4 kepercayas&
kcseaiao, moral hukurq dd istiadat dsn
y8trg l8rn, s€fi8 kcbilsam yaog didspat oleh runusia
scbagai anggota mssyarskat (taylor l95t:1). Kcsanian
scbsgai sslsh-s8tr wujud kebudayaaa telab hadir pads
mssy8rakat Bugis jauh scbclum te[b€ntuknya Negara
lndmcsia bahkan scbclum masuknya agama islam. Kes-
cniar trrsebut hadir scsuai dengan kebuUrhan-kcbutuhan
ymg ada di dalm oasyarakat baik itr s€b8gai kebutuhan
ritual, maupun kebunrhan-kebumban yang sifarnya profm,
tcdrunya saling takait satu dagatr laifltya.
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Pcndidikan adalsh suatu hak dan kewajiban yurg harus
dilslsanakan setiap manusia. Dari pendidikan seseorang

akan bcdar meljadi scorang yarg bcrtarakter dan mcrn-
punyai ilmu pendidikan dan sosial yang tinggi. Pendidikan
ymg baik akan melahir*an generasi penerus bangsa yang
cerdas dan kompeten dalam bidangnya- Sehingga kondisi
bangsa akan terus mengalami pertai&an dengan adanya
p&a pcnerus generEsi bangsa yang mrmrpuni dskn berL
agai ilmu.

<tm tindakat ),{U mcadorong dirtry8 mtuk m€agtusiem
sesustr yang bqBrltra bogi llr8sy8ld(a! dE mcngalori, sena

maghormti kcbedusilo org lain (13) Bclsshab8t tu-
mrnikatif Sikrp &D tindakan yang rEndoroog dirinya un-
uk menghasilkm sesuu ysng b€rgtma bsgi nr&syarak8t, d8n

m€ng ui, scrta rneqhormati kcbqtBsilan olang lsirl (14).

Cirta Dflnsi Silop da tindalon yang mendo(mg dirinys
rmtuL m€rgbssilkm sc$r8t! Vang bcrguna hagi rlusysal(at,
d8r mcoglhri sera nrnghonnati kebettasilan orag lain
(15). Gsrnat M.mbs6.. Kcbiassar mdl/cdisl@o walor tm-
tuk mcnboca berbagai bocam yag meinberikan kebej&an
bagi dtinya" (16). Pcduli Liuglougn Sikap dan tindsl<an
yang selElu b€rup8ya morcegah krusal<an paaa mgnugan
8lsm di s€kitany8, dsn maryembangkm upaya-upaya untuk
mempahiki knsakan alam yang sudah terjadi. (17). Pedli
Soeial Sn<4 dsn tidakm yag selatrr ingin mcrnbcri ban-
tu"a @ oar8 hin dm masyar"!6t yaog trrclnh.fi hka.
(18). Tmggung Jawab. Sik+ drn perilrku seseomng untuk
melaks8oakm nlga( dsn kcwajibmnys" yeu schru$ya dia
l,h,kin, Ett dap diri scndti, masyaakat, lingkungrn (ahrt
sosial dslr budays), nsgara dan Tuhm Yang Maha pce
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Salah s8trl bcndE seni scbagai produk hxlsya mas!.aakst
Bugis yaitu lacaping. Ibctping addah alat musik tra-
disionsl p€tik )rEog bcn$knya pcrahu dan
memiliki dua senar dan sering dimainkan oleh masyrakat
Bugis di be6agsi kegi8tan atau 8csr8-ac8ra hiburao. Alst
ini merupakan salah-ssor alst musik yaag s8rtgat populr
yang ada di masyarakal Bugis.

Ssmpai saat ini kacaping jug! tclah rllasuk psda p€odi-
dikan fonnal scbagai mcdia p€mbelajaran musik tadision-
al unuk mendukung kurikulum 20ll yang di dalarmya
trrdap8l pctrdidikan karaktcr mclalui budaya lokal. Hal ini
merupakm peluang bagaimma kacqing scbrgsi produk
budays masysrakst Sidrap d&pst mcndukung pcmbclaja-
r8n dslam mcmbcntuk kankter grncrasi s€susi uihi-nilsi
budaya lokal masyarakat bugis di kabuparcn Sidrap.

The Liang Gie (1976:3t), membagi nilai mcnjadi dua yai-
tu nilai ekstdnsik dao nilti intrisik. Nitsi clstinsik mer-
upakan sifat baik atlu bcrnilai dari s€sustu benda sebagai
suatu alst stau sarana uatuk sesuEtu h8l tainnya sering
discbut juga deagan instrumcntal yakni nilri yang bersi
fat slat Etau membartu. Nilai inuisik yaitu siht baik arau
b€rnitEi d8lam diriny. atsu sebagsi suatu tujusn sirupun
demi kepcntiagan scdiri dari bcnda yang basangkutao.
Nilai intrisik ihr adalab kebenaran, kebaike' dan keinda-
hau. Pads hakikatnya seni tradisi mcnrpaks, scbuah ek-
spresi kultural ymg sebagai subjek kolektif yang ten'kat
olch karakteristik ranah budaya masing-masing s€hingSa
identitas dan nitai keari&n lokalnya turut terbswa scrta
(&lam Ganap, 2012, Dcsyan&i, 2017).

Menurut teori ailai dari Kluckhobn (1961 :219) bahwa
"Hal-hal yang paling tingsr tritsinyE dalam tiap kcbu-
dayaan hidrry rnanusia mininal ad8 5 h8t, yain, (s\ hunon
nature alr,r mlkm hidup manusia; (b) ,non nature atatu

ma&ru dari hubungan manusia dengan alam schtamy4 (c)
,i,re, y8itu pqsapsi manusia mengenai waknr; (d) octivity,
yEitr mssalah mrknr dari pckerjaan, 16y6, dan amal dari
perbuatan nanusi4 (e) relationa" yaitu hubuugan manusia
dengan scssma manusi&

Beberapa nilai yang mengawali pernbenarkan kebu&yaan
Bugis diciptakan hreaa dimutiakan olch lcluhur mercka
sebrgai p€letak dasar masyarakat dan kebudayaan Bugis,
kemudian dialihkan hJrun-temurun dsri sstu generEsi ke
genarasi berikuuya. Dalam usaha mewariskaunya, mere-
ka men&sehatkan atau mernesankan. Nasehat dan pearuh
itu terma"knrb di dalan Lontora'-lorram' yang discbut
pappanngaja dan paeng.

Pappanngaja' rdaleh sesuatu yang dinasehatkan. (adang-
kadang mcrupakan ungkapur bcrupa kata-kata hikmat,
dan adakalanya melalui srutu cerita yag di dalamnya
ditaburtao beberapa bu8h ibarEt. Scmus sifat dsI! tingkEh
laku yang dimajukan, mearberikan kesan bahwa ia terprji
dan mulia. Sedangkan jika ia dalam bentuk cerita, msks

MUDRA Jumal Seni Budaya

ccritsnys adslah !s 8ng hal-bal y.ag bsit, yang btnar &n
scmacamnya, sclalu ttnBEII dmmenfig. Pappanryqjq in)
dihrntut oleh orang nra kcpada snak alau cucu, oleh guru
kepada muridnya, oleh kskak kepad8 adiknya, oleh suami
kepada istrinya. Tctapi tidak jarang pula raja sendiri yang
mernina dinaseh8li, sehingga pappaongaja' sebemmya
berfrrngsi memberi ingat (Rahman Rahim, 66: 20 I I ).

Patarg berani wasiat yang dip{taruhkan. l8 menekankrn
tentang keharusan dan psntangan. (hng yang memclihrn
pascag akan selalu tqpandaug di masyarakatnya. Sebali
knya macka yang tak mengindalrkannya "k*r mcnanggu-
ng sanksi sosial yang smat hrat. Namuya tercemar &n
kcdudukan sosial menjadi rcndah sehinSgs sukar seka-
li bl,at Deraih kembali nama baiknya (Mattulada" 1975:
l8).

Enam nilai-nilai utama kcbudayaan Bugis dapat diuraikan
s€bagai bcrikut: (l\ ltnpu' (hrjv). lp4pl dst8m bahasa
lndonesia artinya jujur, sama dengan lurus scbagai lawan
dari bcngkok. Datam berbagai korteks katB ini berarti
ikhlas, b€nar, baik atar adil. Schingga lawan katanys ada-
lah culas, curang, dusts, khisna! seteweng, bunrk, tipu,
aniaya, dan semacamnys. Ani ini dapar diFhami kctik8
ditemutan k"ta lernpl' &lam ungkapan-ungkapan Bugis
8.tru Lantara. (2) A,nmoccong (kcpandaian, lnlelektual).
Dalam bahasa lndorcsia berarti kepan&ian atau kepin-
tEran dapat dipahami baik dsla arti positif maupun DcgB-
tif. Padahal occa bukan pandsi atau pintar tstap c€Ddikis
8bu irtelek (cerdikia dari sEogsck€rt4 kearifan dari ba-
h&sa fuab). Lontam i\ga menggunakan kara rrcwa-nowa
yang berani sama dangan dcca. ladi orag mempunyai
nilai acca atau nawa-nawa oleh Lontara dtsehut Toocca,
Ibkenawarwwo al,nt Patualtannea, yang &pat ditcr-
jemal*an menjadi cendikiawEL intelckual, ahli pikt stau
shli hihuh adf . (SAsitinojang (Kspatut o, Proper). Da-
lun babasa lndolcsia artinya kcpanttaa kspmtasa4 ke-
lsyakan. Kats ini bsrasal dari tinajs yang berani cocok,
sesuai, pantas atau patrt. Irntala m€ngatskan "Duduki
kedudukanmq tempati tenlpatraru. Adc' Wan (adat perte-
daEn) psda bakekatnya mctrguur agar scgal8 scsuatu be-
ra& pada ternpatnya" Mengambil sesuatu dtri tcmpstnya
dan meletaltu sesurtu p&da terlpatsty8 tcrmasuk perbua-
lan mqpatititaja. Nilai kcpatutan ini erat hubungannya
dengatr nilai kernampuan (rza,taza*a) jasmaniah dm ro-
haniah- Penyerahan atau pelcrimaan sesu8tu, &pak h itu
amatrat atsu tugas, haruslah didasarkao ,r's kepatutan
dan kemampuan. Makanako lebh benyat menekankan
pcnarnpilan bagi pem8ngku tanggung jaw8b. (4) Ceueng
(Keteguhsn, Fr'rn). Geueag dalan bahasa lndonesia art-
inya teguh, kata inipun berarti tetap, asas atau s€ti8 pada
keyakinaa, atau kuat dan ta[gguh dalsn pendirian, eraf
memeg,mg sesuatu. Ssma h8lnya dmgan nilEi kcjujurarl
nilai keceadikiaar dan nilai kspqmaq nilai keteguhau ini
terikat pada makna yang positif (5) neso (Usaha. ,4ccepr-
able)- Dalalr. bahasa lndonesia adhys rlsaha menrpakan
nilai kunci bagi pelaksanaan nilai-nilai kejujuran, keccn-
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dikiaar, kep8httan dan kaeguhan. Barulah dlai-nilai ini
berperanan sccara bertepat gma dan berdaya grma apabila

didukung oleh nilai usaha. Denga sendirinya nilai usaha
inipun tegak di atas landasan nilai tersebut. (6) Srn' (Ha-
Ea Dii, Amo r Pruprc, Eralte . Siri' dElam bahasa ln-
doDesia artinya malu yang mempakan adat kebi8s88n yang
melembaga dan masih besar pengsn mys dalarn budaya
kehidupan masyarakat Sulawcsi Selatan. Masalsh srri'
selalu meoarik psrhati8n mer€ka yaog bcodak mcngenal
manusia dari kebudayaan bugis.

Jika dikai&m dengan pendidikan karaktcr, pnbelajaan
ini belum memenuhi asp€k p€dukung bagaimana kacap
ing dapat memberikan dampak terhad8p pembentukan
karakter rersebut. Padahal jika kita melihat dari aspek
esletika, di dalam kacaping merdliki nilainilai cstctika
khususnya ter*ait d,cogaa nilaiailai kebudayaan bugis
yaag jika diformulasikan dengan baik akan menghasilkm
konscp pendidikan formal khususnya ranah afektif yang
tenimya akan bermuara pada pernbenarkan karakter siswa
secara maksimal.

Penelitian ini bertujusn untuk melcmukan koosep dasar
pendidiksu karakter pada tinglcrngan pendidikan forrn8l
deogao mcngideotifikasi nilai estetika dad kacaping agar
&pat menjadi sebuah konsEp p€mbelajsran untuk mernba-
ngun gencrasi yang bernr-bcnar mcmiliki lGrsktef, melalui
nilai-nilai kebudayaan masyarakat bugis yarg kuat pada
masyarakat bugis khususnya di kabrestetr Sidrap Sulawc-
si Sel8t8tr.

Mf,TODf, PENELITIA\

Pcnclitian ini menggumkan pcDdekatsn intqdisiplin ilmu
mengingat hhwa pcnclitian yang dilakr.rkan bersifat botis-
tik yang meaekaokan pcntingnya keseturuhan d8n saling
keterkaitan deagan bagian-bagiannya. Hal ini disebabkan
karem dalam meneliti sebuah fanomeoa masyarakst ter-
kait dengan keseuianny4 tentunya beberapa pendckatan
teoi akao saling mernbutuhkan antara yang satu dengan
laianya.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana sebuah
penetitiatr kuslitstif adalah s€bu8h penelitian yaog mcng-
kaji secara detail dan merdalam terutrg s€buah persoalan
penelitian. Penclitian hralitatif dilalorkan melalui studi
etnomusikologi karcna sifat musikal dei tac4pirg terse-
but scbaSai sebuah s€ni tradisional khususnp etnis bugis,
dimana secan konten musikat akan dilihat sepeni apa tm-
sur-rmsur musikal yang terdspat dalam kacsping tecebut
lentmya terkait dsngan tradisi masyarakat set€mpat Etno-
musikologi merupakan sebu8h pendek lan diDans musik
tielak hanya dipahami dari aspek aural (pendengaran) saja,
tetapi juga Beliputi pengkajiaa sosial, kultural, psikologi,
dan estetik (Mcrrisn! 1999:74).
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Di dalam pcnclitian sumbsr dats dib&gi kE dala dus je-
nis yatni sumber data primer d8o sumber dsta s€kmder
Menurut Sugiyoro (2006:308), sunbcr dara primcr ada-

lah adalah sumber data yang langs 'ag mcmberikan data

kcpada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder
adrlah sumb€r data ysng tidak langsung mqnberikan data
kepa& pemgumpul dala. Sumb€! d8t8 primer dalam pe-

Delitian ini terdiri atas hasil penSamat8n lsngsung di lapa-
ugan dall nsra sumbcr kurtci yaitu beberapa pembuat dan
pernain kacaping di bcbcrapa daerah ysng mcrjadi sampel
penelitian ini. Selain itu ada bebe{8pa naa sumber [ain-
nya yang dianggap mengctahui pcrsoalan yang menjadi
kajian penelitiao ini, tokoh-lokoh sani dan budayawan,
pejsbat pemerintah yang te*sit dengan kebijakan kese-

uiaa tadisional, psreliti scni t'adisional, gruu scni, dan
masyarakar sebagai penikmar kesenim tradisional palt-
acaping. Datz sekuoder merupakan dsta pendukung dari
data-data primer, schingga dalam penelitian ini &ta peo-

dukung tclsebut meliputi dokumen-dokumen yang rele-
van' kaset-kaset da[am pe yajiar kacspiflg, serta beberapa
ar.dio mauprm video yang be*aiun dengan p€nelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilahkan dalsm bebqapa cara
yaitu (l) Wawanc{ra, tcknik wawancara dalam penelitiar
ini dilskukan dalam dua jeds, pertama, wawancara yang
dilalorkan secara mendalsflr dimanE pada wawanc,ara men-
dalam ini, peneliti mcngeksplorasi sejumlah topik umum
urtu& membantu memahami penp€ktif partisipan, tetspi
sebaliknya tetap merfipenimbangkan bagaimana pani-
sipan merangkai dan menyusun jawabm (Rohidi, 201l:
208). Wawancara dilalrukan melalui beberapa narasum-
ber yaug sangat tcrtait dengan penelitian yang dilakukan,
mulai dari beberdpa psmbuat kecaping yai|lu Damis Kat-
targ (63), Ksrlin Kati (56), Nurdin Amma (64). Wswan-
cara dengan budayawan yaitu Musafir Hassn Pulu (47),
Sulang (60). Wawancara deryall. Pa*acapirg scodiri yaitu
Lakarcdding (65) serts pengawas dan pendidik yaitu Barn-
bang Kaston (56), Thamrin (3 I ), dan Herman Langka (31).
(2) Tetdk Obscrvasi. Observasi mengungkapkan gam-
baran sisEmatis meagenai pcristiwa, tingkah laku, benda
atau kar)" yas8 dihssilkan dan peralatan yang digunakan.
Mctode observ-asi adalah metode yang digunakan unnt
rrngmrati sssuatu, seseoiang, suatu lingkulgan, atau
situasi sccara tajam tcrinci, dan mencatahya sccara akurat
dalam beberapa cara (Rohidi,20lt: l8l). Observasi ysng
ditahr&an secsra terlibat langsung dengan beberapa peris-
tiwa kebudayaa, sena pengguaa kecaping di masyaratar
Bugis kabupaten Sidrap, dan pembelajaran kccapi di seko-
lah maupun di sanggar

(3) Tcknik PerekEman. Teknik perekaman dilalarkan sc-
bagai pendukung dan manbsntu terutarna pada saat obser-
vasi. A& tiga katcgori perekaman yang alan dilsl$so8krn
dalao pcnelitian ini, antara lain: Foto8rafi. Video. Audio.
Alat perekamau fotogtafi dan video yang digunak8n ada-
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GrEb.r l. Krcspiog 5 Tuts
(Sumb6: Dokum€nbsi S8lshuddir Ha!.n)

lah kamera SONY dan handphone merk VIVO

(4) Dokumen. Meount Moleong €fi)6:217), dokumen
biasanya dibagi at&s dokumen pribadi dan dokumetr rE-

smi. Peneliti mcngumprlkao dats t ntang tacaping Bugis
melalui penelusuran dokumen{okumen rclevan yaog di-
miliki oleh irdividu scpcrti peneliti seni, aprcsiaor seni,
paktisi seni, iokoh seni dao lain-tain, Etau dimitiki oteh
insta[si Etau organisasi seperti pEguyuban seni, dapur
rekmun, dan tain-lain.

ANALISIS DA\ T\TERPR.ETASI DATA

Benn* kecaping di kabupaten Sidrsp
Secara intrinsik, estetiks kacsping mcrniliki bentuk
menyerupoi pcrahg dimama bagisn &psn da bagian be-
lrkang yang tebih tinggi Ekatr mempermudsh posisi pema-

ssngan s€nar yang dibcntangan dari ujung kcpala srinpai
pada ujung ckor kacaping. Bcntuknya yang memanjang
s€lta didukung dengan bagian-bagian mtulai dzri doccili
(pcny€t€trI senar) di bagian kepals, lsi (Tuts) di bagiEr
tengah, d8n Pori' Grgxng lpmegsng senar) yug berada
diekor tacqping juga akan memudahtstr pemain unnrk
memegang dan memainkan kacaping schincga dalam
penampilan s€orang pEkkacapiog sering dimainkan dcn-
gan santei d8n terkadang dimainkan deogan lebih atlktii
Tcrdapat enam tuts yang dibuat berbcnnrk bulsta[ merye-
suaikan posisi senar sebagai ruang unnrk memainkan na-
da-tsd'tpada lacaping. Ukurannya yag kccil juga secara

ergonomic membuat nyaman bagi pernain unnrk melaku-
kan gcralon yang secara rekds bisa dimainlm oleh pak-
kacaping.

Sccara eksninsil estetiks dari bantuk kacaping bugis
yang menyenpai perahu merupakan ccrmin dsri mas-
yarakat bugis Sidrap yang sejak dahulu menjadikan pcra-
hu sebagai sumber kehidupan merek8. Aw8l mula bcntuk
kccapi di Sulawesi Sclatan secara unultr fficotuk perahu
sesuai dengan bebeBpa literah[ yang telah disebutkan.
Bcnork tersebut tcntunya mengacu pada kondisi grogrsfis
wilayah Sulawcsi Seldan yarg hsmpi seluruhnya meori-
liki wilaysh pesisir, schingga kecapi sclatu diid€ntikkrn
dengan masyarakat pesisir dcngsn alat tansportasinya
yaitu pershu.

GrDb.r 2. La4ong (bsgiar kepala)
(Sumber: Dokurclttsi tuldi Ihssn)
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Menurut Salshuddin Hasau bahwa "Pada awal mulanya
kecryi yang dibuat oleh sang pelaut adatah &yung pera-

hu ysng diberi tali (senr). Kcmudian pada pertembaqgBn
sellnjubya, kecapi yang dibuat dari dayung diubah bsn-
tukrya menjadi kecapiho* lepo-lep (so,mp8r) deogan
istilah r(arjlo (yaitu mengikdi benurk ikan gpbus), akh-
imya bcrkgrbarg ssmpai pads bentu*nya yatrg seksmng
mcnycmpai pcrahu pinisi. Dcngan menggunakan pcra-
laran alat musik yang masih sangat sederhana, para pelaur

mcm€tik tsli k€capinys tanps sulra atau lagu, )ang dikend
dcnB3,f, Getti Lampano 8ttioyz lagu tanpa syair Mercka
memetik kecapi sesuai hati nuraninya s€ndiri atsu inspira-
si y8n8 mrmcul saat mereka kesepian. Hal ini tidak clapat

dipungkiri olch karrna kecapi yang pada awal mulanya
discbut lazTilo ti<hl memiliki tuts dslam bahasa bugis di-
oamakan 1S/, begibr pula susra ysng tcrtawa oleh angin".
(Salahuddin Hasan, l2-13: 1994).

Dari dats tersebutjelas terlihat bahwa n irdre, teorEng per-
ahu sudah sangat melekat psda masyarakst bugis temasuk
Sidrap dm ini sangat mcmpengaruhi asp€k budrya bEik
seni maupun 8sp€k budEys lain. Korsep pcrabu secara

implisit tidak hanya tcrb8tas p8d8 pcrahu secara tekstual
namun memiliki makna filosofis yang b€gitu kompleks
dalam kchidupaa masyuakst bugis tcrmEsuk masyarakat
bugis di kabupaten Sidrsp dao inilah yang menyebabkan
kacrying mcmiliki kcmiripan dengan bentuk perahu. Gctr-
ctesi mud8 harus sadar bahwa mercka bcrrsal dari ncnek
moyang yang hidup sebagai masyarakat p€rahu, aninya
karakter pantang mcny6r8h, bckerja ksras harus melck8t
dalam diri mereka. K,Ia}tsr tcrsebut t€rdspat dalarn nibi
masyarakat bugis yang dinamakan geting dan reso. Get-
teng adalsh ketrqguhao hati ysng jika dijabarkan dalmr
peadidikm krakter psda lingkrmgan formal mcliputi nilsi
mandiri, disiplin, dan berbnggung jawab. Gcttcng jug8
merupakan bukti akan rasa cintr kepada tamah kelahiran
(tunh air). Pelaut bugis sejak dulu memiliki scrnboyang
psntang mundur surur ke pantai yang berarti tidak akan
kcmbali scbelum meftapai kesukscsan adalah peoccrmi-
nan nilai siri' pads masyarakEt suku bugis Sidrap- Siri'
8&lsh hrga diri atsu rasa malu yang dimiliti oleh mas-
yarakar suku bugis yarg harus tetap dip€rtah&k8n dan
menjadi pendorong keberhasilan dalmr menggapai cita-ci-
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Andi ihsan (Nilai Estetika rkc4prhg...)

Grmbrr 3. Isi (Tua ) kacaping
(Sumber: Dokumentasi Andi lhsan)

ta.

Kaeaping yang terlahir sebagai alat hiburan sejak awal
menjadikan alat tersebut mudah berkerubaag, apalagi lahir
pada masyarakat yang dinamis, mudah menerima sesuatr
yang baru menjadikan alat ini sebagai alat musik yang
mudah masuk pada seluruh aspek-aspek kehidupan kare-
na masyarakat mernbutuhlsnnya sebagai media hiburan.
Hal ersebut membuktikan bahwa masyarakat suku bugis
Sidrap mudah berinteraksi dengan masyarakat lainnya ser-
ta dinamis artinya bisa masuk dimana saja. Hal ini dibuk-
tikan dengan kebiasaan masyarakat suku bugis merantau
sampai ke negeri seberang hingga menetap dan berkeluar-
ga di wilayah runapun. Dalam nilai masyarakat bugis di-
namakurAmmaccang yalni memiliki rass ingin ahu yang
tinggi dan selalu berusaha untuk mendapatlonnya (reso).
Nilai tersebut diharapkan dapat diwariskan kepada genera-
si saat ini melalui ailai estetika kacsping. Karakteristik su-
aftrnya ymg riang sangat cocok didengar oleh masyarakat
Sidrap yang memang pada dasarnya adalah masyarakat
yang dinarnis, begitupun dengan pola-pola petikannya
yang cepat menjadikan masyarakat menggunakannya se-

bagai alat unn& menghibur baik secara individual rnaupun
masyarakat secara kompleks. Tidak heran jfta neda-nada
yang dimainlon pada tuts kacaping bergerak secara din-
amis dan penuh dengan improvisasi. Ini merupakan nilai
yang melekat pada estetika kacaping dalanr wujud perahu
tersebut.

Perahu scbagai sumber kehidupan bagi masyarakat pcrai-
ran menjadi alat untuk mencari ikan dan sebagai alat trans-
portasi untrk melalorkan aktifitas meflcari nafl<ah pada
wilayah-wilayah perairan di kabupaten Sidrap. Pada um-
umnya perahu yang digunakan oleh masyarakat dilakukan
oleh laki-laki baik secara sendiri-sendiri malpun secara
berkelompok. Biasanya jika mereka berkelompok, mereka
membagi tugas masing-masing sesuai dengan keahliann-
ya.

Struktur (ocapirg Bugis
Secara InEinsilq struldur *acapirg bugis s€cara umum ter-
diri dari 3 (tiga) bagian besar dimana antra bagian yang
satu dorgan yang lainaya saling terkait Baeian tersebut
meliputi l) Kepala, 2) Badan, dan 3) Ekor. Pada bagian
kepala terdiri dari Lanjong yaitu bagian kcpala tepatnya
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Gambar 4. Posi' (peryait senar) kacaping
(Sumber: Dokumentasi Andi lhsan)

bagian ujung dari lucaping, biasanya tipis dan kadang
tebal tergantung dari bean*nya- Bagian ini menyerupi
bentuk bagian depan dari perahu suku bugis di kabupaten
Sidrap.

Badan kacaping terdiri dari tuts, yaitu bagian yang digu-
nakan unruk memainkan nada-nada dari kacaping, dalam
bahasa bugis dinamakan .Isi, dan Babua yang tedetak
pada bagian belakang kacaping, biasanya terdiri dari tiga
3 (tiga) lubang yang Mmgsi unnrk mernperbesar bunyi
dari kacaping. Makin besar lubang yang dibuat maka se-
makin besar pula bunyi yang dihasilkan.

Bagian ekor kacaping terdiri dad posi' yang berfungsi
untuk mengait senar atsu tali kacaping sehingga bisa ter-
bentang, dan pncing yaitu bagian bawah kacapdng, agak
pendek dari bagian-bagian lainnya, ukurannya terganrung
dari modelnya, ada yang tipis adapula yang tebal.

Secara elcstrinsik Struktur kacaping yang terdiri dari tiga
(3) bagian tersebut memiliki persamaan dengan stratifika-
si masyarakat Bugis dimana di dalam masyuakat bugis
struktur dibagi ke dalam tiga yakni l) Arung,2) To Ma-
radeka,3) Ata. Ketiga struktr tersebut memiliki fungsi
dan tingkatan yang berbeda dalam masyarakat bugis.
Arung dalun masyarakat bugis adalah golongan status
masyarakat yang biasa dianikan raja atau pemimpin, se-
lanjutnya golongan To Maradeka yaitu golongan mas-
yarakat biasa sefia golongan Ata adalah golongan budak
Mcskipun golongm stratifikasi tersebut berbeda-Ma
namun hal tcrsebut merupakan satu kesatuan yang tidak
dryat dipisatrkan seperti halnya dengan kacaping dengan
kesatuan sEulfirr mulai dari kepala, badaq dan ekor. Hal
tersebut menegaskan bahwa konsep dari sru,ktru kacaping
tersebut bukan semata-mata dibuat hanya sebagai sebuah
alat musik yang berfirngsi atau bernilai seni hiburan sqia,
akan tetapi struktur kacaping memiliki makna melalui
simbol-simbol dari sEuktur yang ada.

https://jurnal.isi-dps-ac.id/plugins/generic/pdfJsviewer/pdt.is l...ps.ac.id%2Findex.php%2Fm udrayo2Farticle%zFdawnload%2F627%2F377%2r page 6 ot 11

t**'.-_" .+r-.

Bagran ini biasanya digunakan untuk ternpat mclekatkan
doccili. Selanjutnya doccili yaiar bagian yang digunakan
untuk menyetem sensr terdiri dari 2 (dua) alat p€rnutrr
senar sesuai dengan jumlah seirar dari kacaping. Bagian
inilah yang meneaarkan kete.patan nada dari kacaping se-
belum dimainkan.
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Korscp tacapirg s8r8t akan nilai-nilai yang mengacu pada
filosofi kehidupm masyarakat bugis. Hubugan Enlara
kons€p stuktur k8ceitrg dingsn koussp struktur mas-
yarakat bugis sejak dulu telah sds dsn diikuti oleh selunrh
l8pisan masyarakatoya mcskipun status social masyarakat
pada m8s8 l8mpsu ssngst terlihat perbedaannya, namun
secara frrngsional mereka mampu bckerjs sec8r8 berss-
ma-sama schingga hubungan antara kelompok pada strata
at&s s€perti arullg dsngan kelompok me[cru8h (to ma-
radckr) serta kclompok masyar.kat bawah (/ta) mamq
meujalaakan firngsinya masing-masiag tatrp8 ada pen-
g*ekan yang signifikaa.

Arung sebagu golongan tertinggi pada masyaratar bugis
merupakan pctnimpin yang mengarabkan seluruh kcgiatsn
di dalam masyarakat, seporti halnlB d€ngm kep&la p8d8
baglu kacoping yang meiniliki doccifi rmtuk menyekm
s€nar agar bisa dimainkan dengan benar. Kepsla dslam
hal ini menjadi hal pokok unnrk memulai semua aktifitas.
Scluruh aktifitas yang akan dila&sanakan sebelumnya dia-
tur atau diarahkan oleh pemimpin dalam masyarakat yang
dinamatan raj4 d€ndkian hEhya psda kacaping sebelum
dimaiotan tentunya di sistem dengsn bensl barulah kernu-
dian kacsping dapat dimainksrl

To Maradeka *bE;gai golongan masyarakat pelaksana tu-
gas dari pemimpin atau raja, mcrcka mclaksanakan selurub
altifits y8ng lcl8h diat[ atau diarahkan olch raja dapat di-
malogikan scbagai bsgian tengah dari k8crplng ysng ten-
tuays terdiri dsli Isi d.atr 6ah.a yarg tenamy& mcrupa&ro
bagian dari kacaping untuk mernainkm nada-nada settr
lubang rcsomnsi agar bunyi kacaping dapot tlrdcqsr. Di
dalsm mssyarakat ten[rnya brtagsi 8ktifitas dilsh*an
untuk menunjug kehidupan s€hinSgs masyankat dqst
hidup troturya dengan scsuai d€ gan 8ntran yary Elsh
dianu oleh pcrnimpin masyeakst ters€but.

Golong&r,4ra s.b8g8i golongsn tercn&h padE masyarakst
suku bugis yaitu mereka yang membsntu rktifitas lruzg
maupun Io Mamdetz. Goloagan ini mernang selalu be-
rada di bawah namun sangatlah pcnring artinnya bagi raja
mauputr !,cliksana tugas. Colongsn tcrscbut dapat diltsrat-
kan sebagai bagiau ekor dari kacaping yaitu par, ymg ber-
flmgsi unhrk mengait scllar schinggs dapat tcrbclrtsng dm
dibunyikan. r(ac4pr'ag merupakan rEprcsent8si kehidupa
masyar8ktt bugis Sidrap yang mernitiki pisn8ta-pransta,
aturan-8tur8n nonna-nonDa scrta adu istiadat yang dia-
tur scdemikian rupa sehingga mcnjadi sebruh rDssyaralot
ysng mcmiliki sh&tur yang sding terkait &rtara yatrg satu
dengm yang lainnya. Ritzer melihat sebiah struktw bab.
wa setbp struktur dalam sistfli sosisl, juga berlaku fimg-
sional terhadap lainnya. Sebaliknya kalau tidak fimgsiooal
maks stuktur itu tidsk aka ada atau hilang dcngan sendt-
inya. Dcmikia halnya dergan struktur dalam masya.akat
k€s€nian di kabupstsn Sidrap, struktw tcrsebut salilg
bekajasamq meskipun dcngan status sosial yalg bertcda
namrm tugas d8n fungsi antara kclompok masyarskat yang
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saur dogan yang lainnya saling terksit schingga sistcm
social masyarakamya taap berjalan dcngan baik.

Jika dituangka dalam nilai pendidikan ksrakter khusus-
nya pada pendidikan fomal, mlka nilai e$edka trrs€but
tefumuskan dslam nilai masyarakat bugis ysng dhanskan
gerring. Adanys pembagian kerja yang jelas, menjadikan
masyar8kat bugis mampu membagi s,ilayah kcrja ber-
dasarkan strstifikasinya masing-masing. Mercka tidak
mclih&t tiogkat str8ti6kai te6cbut, namun lebih kepada
tsnggung jawab (ScumS) d8ri htgas yang dicmbannya.
Dernitian halnya dengan nilai Assitinajang, yatni sadar
akatr kedudukao atau posisi masing-masing. Hal te$cbut
membsn&k rasa demokratis, menghaqai prestasi sntar
s€sanu, bcrsahabal, serta cinta darnsi. Hal itu disebabhr
karena mereka sadar akan persatuan yang dibentuk melalu
ketjasana dan tanggung j8w8b datam menjalankan tug8s
mesing-masing. lailah yang diharapkan tsrsplikasi melalui
estetiks lacapr'rg tsrsEbut di dalsm proses pembelajaran
formal di sekolah.

Warna das Bsban baku Kscsping
Kacaping sebagai salah-satu produk budaya masyrakar
suku bugis di kabupsten Sidrap memiliki wama yang ala-
mi yang memang menjadi wama dasar dari kayu. Wama
kecoklstrn 8d8lah warna yang umum digunakan dan war-
na ten€but mengikuti wama rumah khas orang bugis di
kabupaten Sidnp yang menung batno bakunya bcrasal
dari kayu. Wama aatural sccaa ekstrinsik mcmbcrikan
pcnggaarbaran bahwa hubungel antara manusia dan dm
sang8tlsh penting, manusia harus mclihat alam sebagai ba-
gian dari dirinya. Tanpa alarq manusia tidak akan bisa ber-
buat apa-ap4 sebingga wajib bagi nmanusia urtuk menja-
ganya. Wama natural ini juga memberi gambaran bahwa
s€su8tu y8ng nahllal akan m&rpu bertahan luta dan a&an
diterima olch xgala scsuatu yang ada di ala mini, ketika
manusis msrnpu mempcnahanlan dcngan mcnjagany4
maka segala hal yang dilahkan oleh manusia akau bisa
bertahan sampai akhir hayar.

Ksyu sebsgai bahsn bsku utsma pada instnrmen kcca-
pi psda d8samys banysk tcrdapat di k8brpslcn Sidr8p.
Lingkungan alam k8bupateo Sidmp yang masih banltsk
tefd8pat hutan m€rupstan modal dasar mudahnya bahan
baku kayu didapatkan oleh peinbuat kacaping. Bebenpa
jenis kayu yang banyak digunakan scbagai bahan dasar ka-
cqing mrsih bisa dianukan di bcbcrapE tempit yang adE
di kabupaten Sidrap.

Jenis kayu nangka oenjadi ksyu yang paling umum untuk
dijadikan bahan baku pembuatan kacaping di k8bupeten
Sidrap. Selain memang masih sangst banyak ditcmukrn
di hampt scmua wilayah, kualitas kayu ungkr jug8 di.
sDggap oteh sebagian bcsar pembuat kacaping maupun
paktacaping sebagai kayu yang mcnghssilkso kualitas
bunyr yang bailc Adanya ketcrsediaan bahan baku talt
sehingga melahir*an kacsping merupakan proses detcr-
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Grmber5. Perahu Or:ang Bugis

(Sumber: Dokumentasi Aadi Ihsas)

minasi lingkungan yang saling mendukung antara alam
dan budaya yang dihasilkan. Julian H Steward menyebut
determinasi sebagai kebudayaan suatu masyarakat yang

terbentuk sebaga akibat dari kondisi lingkungm alam fisik
atau alam. Di sisi lain kayu mempakan bagian yang tidak
bisa terpisahken dalam selunrh aspek kehidupan orang

bugis sehingga mereka selalu menjaga alam lingkungann-
ya karcna merasa bagian dari kehidupan mcreka.

Kayu pada masyarakat bugis masih merupakan kebutu-
han yang sargat penting dalam kehidupannya sehari hari.
Sejak dulu masyarakat sudah menggunakan kayu sebagai

bahan untuk membuat perahu yang digu[akan oleh mas-
yarakat yang erada di sekitar pesisir danau unruk mencari
ikan etaupun sebagai alat transponasi air. Kayu kayu
tersebut tentunya bukanlah kayu yaog asal saja melainkan
kayu yang secara kualias men+akan kayu yang kuat, tah-
an aA dan cocok digunakan di atas air.

Rumah-rumah orang bugis sonrpai saat ini masih banyak
yang dibuat sepeni rumah mereka dahulu yakni rumah
kayu dimana hampir semua bahan bakunya terbuat dari
kayu. Bahkan menurut bapak Musafir sebagai salah-seo-
rang warga di desa Amparita kabupatco Sidrap menga-
takan bahwa rumah orang bugis Sidrap dulu scmuanya
terbuat dari bahan kayu kecuali atapnys. Jeds kayu yang
digunakannyapun biasanya tergantung dari kemampuan
sipemilik rumah, jadi unuk jenis kayunya biasanya benira-
riasi, ada yang mengguaakan kayu yang berkualitas baik,
dan ada pula yang menggunakan kayu biasa (Wawancara
pada I I Desember 2017 di desa Amparita),

Selain kayu dibuat sebagai nnnah tempat tinggal, mas-
yarakat bugis Sidrap juga menggunakan kayu sebagai
bahan bakar untuk memasak. Penggunaan kayu sebagai
bahan bakar untuk mernasak tidak berarti karena tidak ada
alat memasak yang modem seperti kompor, namun kayu
digunakan untuk memasak menrasg memberikan hasil
yang be$eda ketika menggunakan alat memssak lainn-
ya. Kekhasan aroma itulah yang membuat masih banyak
masyarakat yang mengguoakannya sebagai bahan bakar
meskipun wrga tersebut termasuk waxga yang memiliki
tingkat ekonomi yang lebih bagus. Biasanya kayu-kayu
untuk mereka gunakan sebagai bahan bakar di simpan di
bawah rumah atau di sekitrr halam rumah yang disusun
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Grmbrr 6. Salah-satu rumah bugis di kabupaten Sidrap

(Sumber: Dokumentasi Andi Ibsatr)

atau diikat menjadi bcbcrapa bagian dan diberi aup agar

tidak terkena air ketika hujan datang.

Jenis kayu yang digunakan unnrk pernbuatan kacaping
bermacam-macam, ada kayu nangka, kayu wanr, kayu pi-
nus, kayr. agatis, bahkan ada yang dinamakm kayu katapi
dan kayu cina-cina. Semua jenis kayu tersebut memiliki
kelernahan dan kelebihan masing-masing. Namun dian-
tara semua jenis kayu tersebut, jenis kayu nangka adalah

kayu yang patng banyak digunskm sebagai bahan dasar

membuat kacaping di kabuparcn Sidrap ini. Selain masih

mudah didapatkan, menurut beberapa pemain kacaprng,
je'nis kayu nangka memiliki suara yang bagus bila dija-
dikan bahan alat music kacaping. Menurut bapak Damis
Kasang, pembuat kacaping yang ada di Pangkajene kabu-
paten Si&ap bahwa kayu nangka sacgat bagus dibuat ka-
caping karcna hanper sernua buatan beliau dibuat dengan
menggunakan kayu nangka. Suarmya yang tebal dan lebar
membuat pak Damis selalu mernbuat kacaping dengan ba-
han baku kayujenis kayu nando ini. Biasanya kayu terse-
but dibuat dalam bentuk kotak-koak yang telah diukur
panjang dan lebarnya untuk menjadi satu buah kacaping.

Alam sebagai sumber utama kehidupan masyarakat bugis
di Sidrap telah dilakukan sejak dahulu dan sebahagian be-
sar masih berlangsung pada saat ini lfiususnya pada mas-
yarakat yang konservatif d"n masih memegang teguh adat
dalarn kehidupannya sehari-hari. Pada masyarakat bugis
a&t, mulai disemaikan dari masa kanak-kanak. Ada pesaa

yang mengungkapkan "Mari kita mernbuat pagar di bawah
rumah kit4Ayo kita mcnanam adat, menyemarakkan kern-
bang melati, subur kiranya adat kita, semarak kembang
melati kita (Tappallla-palh ipassirinna bohu', tataneng
ade', tappallimpo bunga pute, sawe ade'ta, mallimpo bun-
ga puteta). Dri nyanyiaa ini diketahui bahwa sebelum
adat ditanamkan, pagarnya dahulu yang hanrs disiapkan.
Dalam sejarair me,ncatat bahwa ada 2 yang dijadikan pa-
gar yaitu bunp nangka dan hiasan lrukr.r. Oleh orang bugis
bunga nangka disebut lempu yatgberarti lurus atau jujur,
dan hiasan h*u adalahpacciyang berarti bersih atau suci.
Uugkapan di atas bsnnakna adat dapat berjalan dengan
baikjika dibarargi dengan kejqiuran dan hati yang benih.
Hal inilah yang hartrs terus menerus diwariskan pada gen-
erasi muda atau pelanjut melalui organologi kecapi yang
balran utamanya menggunakan pobot lempu (nangka)
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Grmbrr ?. Kayu yang digunakan untuk baban bakar memasak

di kabupaten Sidrry (Sumber: Dokumentasi Andi Ihsan)

tadi.

Kayu nangka dalam bahasa bugis disebut lempu'. Seczra
falsafah orang bugis d+at diartikan lurus ymg msmiliki
makna kejujuran. Menumt Rahman Rahim (2011:ll9)
lempu'sama dengan lurus sebagai lawan dari bengkok.
Dalam berbagai konteks, adakalanya kats ini berarti juga
ikhlas, benar, baik atau adil sehingga kaa-leta lawann-
ya adalah culas, curang, dustq khianat, seleweng, buruk,
tipu, curang dan semacamnya. Arti-arti ini dapat dipahami
ketika diternukan kata lempu'dalam ungkapan bugis atau

lontara'.

Pengertian ini memberi makna bahwa kacaping dalam
pemilihan bahannyapun sarat dengan nilai-nilai filoss,
fi masyarakat bugis. Kacaping tidak hanya sekedar dib-
uat begitu saja, namun dalam proses pernbuaannyapun
dimulai dari bahm yang digunalon sudah mengand"ng
nilai-nilai yaug seharusnya dipahami oleh generasi muda
sebagai nilai yang harus dipedomani dan diamalkan da-
lam kehidupan sehari-hari. Nilai kejujuran melekat pada
material pembuatan kacaping yaitu kayu nangka yang
seharusnya bisa diajarkan kepada generasi muda" bukan
hanya pada aspek teknik meinainkannya saja. Di dalam
nilai karakter pada pendidikan saat ini lempu' dapat kita
sepadankan dengan kejujuran. Hal ini merupakan karakter
yang harus tertatrarn dalam diri setiap gererasi masyarakat
suku bugis, dan tentrmya dapat dijabarlcan melalui estetika
kacaping pada ruang pendidikan formal di sekolah- seko
lah.

SIMPULA]Y

Dari uraian di atas, jelas terlihat bagaimana estetika ka-
caping memiliki nilai-nilai yang sangat emt hubnngantrya
dengan nilai peodidikan karalder yang telah dicanangkan
oleh pemerintah saat iri. Kacaping mcrupakan reprcsen-
trsi dari masyarakat bugis dikabupaten Sidrap yang bila
kita urai secara detail akan menghasilkan nilai-nilai kebu-
dayaan masyarakat bugis, dan nilai tersebut dapat disadru
dan dimasukkan dalam konssp pcndidikan karaktsrdalam
pendidikan fonnal yang selama ini dalam proses peinbe-
lajarannya terkesan hanya manekankan pada aspek ket-
erampilan saja. Melalui nilai estctika kacaping terscbut,
maka dapat dikombinasikan antara ke 18 nilai karakter

MUDRA Jurnal Seni Budaya

yang ada dengan nilai-nilai kebudayaan maqyarakrt bugis.

Adapun konsep tersebu! dapat kita lihat mclalui matri*s
di bawah ini:

Kacaping Nilai kebudayaan

Bugis

Nilai Peadidikan

Karakter

Bsrtuk Perahu Ammaccang, Reso,

Siri, getteng

Kerja keras, Cina
TEnsh Air,Di-
siplia, Tanggung

Jawab, Mandiri,

Gemarmembaca,

Krestif, Rasa Ingin
Tahu, Semangat

kebaagsaan

Kepala (l,an-
joag)

Struktur Cetteog,Asnith8jang Demokatis,
Mengbargai

Pr6tasi, Bersaha-

bat, Cinta Darnai,

Tanggugjawab
gdrn (lsi)

Ekor (Posi)

Jujur, Peduli

Liogkungan,

Peduli Sosial,

Coklat kayu

Naqgka

Lerryra Gettcng

Selanjutnya bisa di tuangkan dalam pembelajaran sehing-
ga siswa tidak hanya menganal kacaping dari aspek peng-
etahuan dan psikomotunya saj4 namun melalui kacaping
terscbuq dapat ditanamkan sikap-sikap kepada siswa apa
yang ada pada nilai kebudayaan bugis tersebur Dengan
demikian jika ini dilakukan terus menen$ maka urjuan
yang ingin dicapai melalui pembelajaran kacaping terse-
but benar-benar akan dapat dimaksimalkan kfiususnya
bagaimana membangun karakter siswa khususnya karak-
ter ya[g sesuai dengan budaya aacnlnya masing-masing.
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