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A. Pengantar  

  Keberadaan cerita Rabiah sebagai cerita yang menarik dan populer pada 

zamannya  banyak disadur dalam berbagai bahasa termasuk bahasa-bahasa di 

Nusantara. Salah satu versi Rabiah adalah Kisah Raibah Al Adawiyah dalam bahasa 

Bugis. Cerita ini memiliki keunikan pada isi cerita. Kebanyakan cerita Rabiah 

dalam bahasa yang  lain tokohnya tidak menikah, seperti versi Arab Rabiah Al 

Adawiyah (Khumais, 1994) dan versi Melayu Hikayat Rabiah (MI 42). Sedangkan 

pada Kisah Siti Rabiatul Adawiyah Rol No. 8 dan beberapa cerita Rabiah yang lain 

dalam bahasa Bugis, misalnya Rol 82 No. 5, Rol No. 76 No. 31, dan Rol 72 No. 32 

semuanya diceritakan tokoh  Rabiah menikah.  

  Perbedaan cerita Rabiah versi Bugis yang digambarkan berbeda dengan 

versi lain adalah pada masalah pernikahan. Teks Rabiah dalam bahasa Bugis 

mengetengahkan konversi yang berbeda dengan cerita pada umumnya. Dalam versi 

Arab dan Melayu digambarkan banyak laki-laki yang melamar Rabiah namun tak 

ada satu pun dari orang-orang itu diterima lamarannya. Sedangkan dalam cerita 

Rabiah versi Bugis (Rol 29 No. 8) tokoh Rabiah menerima lamaran gurunya dan 

menikah dengan Raja Akabar serta memiliki anak. Konvensi cerita Rabiah yang 

mengalami penyimpangan itu cukup menarik. Mengapa cerita ini mengalami  

perubahan dari konvensi yang ada. Apakah ada nilai yang dipahami oleh 

masyarakat Bugis sehingga menghasilkan cerita yang berbeda.  

  Bertolak dari keunikan cerita Rabiah yang ada dalam versi Bugis, maka 

cerita Rabiah perlu ditelusuri bagaimana keunikan itu dipaparkan dalam cerita 

melalui unsur-unsur yang membangun karya itu. Maka telaah struktural dalam 
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tulisan ini perlu digunakan sebagai awal pendekatan. Selanjutnya penulis 

menggunakan pendekatan budaya untuk mempertajam analisis khususnya budaya 

Bugis yang terlihat dominan dalam unsur cerita. 

 

B. Analisis Struktural dan Nilai Budaya  

  Karya sastra merupakan struktur yang bermakna. Karya sastra tidak 

sekedar merupakan serangkaian tulisan yang menggairahkan ketika dibaca. Tetapi 

menurut Culler bahwa karya sastra itu perlu dianalisis untuk mengetahui makna-

makna apa yang ada di dalam karya tersebut atau upaya untuk menangkap serta 

merebut makna yang ada dalamnya (Teeuw, 1988:124). 

  Teori struktural bertujuan untuk membangun dan memaparkan secermat 

dan semendatail mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua aspek karya sastra. 

Teori ini menurut M. Mcluhan bahwa analisis karya itu harus disesuaikan dengan 

keunikan cerita. Setiap karya sastra memerlukan metode analisis yang sesuai 

dengan sifat dan struktur karya itu  (Teeuw, 1988:136).  

  Sehubungan dengan analisis struktural yang mementingkan ciri khas 

sebuah karya sastra, maka dalam analisis cerita Rabiah selanjutnya perlu dilihat 

unsur yang kental dalam cerita. Gambaran keunikan cerita terlihat pada nilai 

budaya Bugis. Untuk itu perlu juga dijelaskan konsep budaya Bugis sebagai unsur 

yang membangun cerita.  

  Sebuah karya sastra tidak terlepas dari budaya yang melatarbelakangi 

(Teeuw, 1984: 100). Untuk mampu memahami cerita Rabiah versi Bugis pembaca 

harus memahami konvensi budaya tersebut. Pendapat itu sejalan dengan pendapat 

Rollan Barth dan Culler bahwa karya sastra harus selalu dihubungkan dengan kode 

kultural masyarakat (Teeuw, 1984:100).  

  Mukarovsky berpendapat bahwa karya sastra dalam sejarahnya tidak dapat 

dipisahkan dari konteks sosial budaya serta kode-kode atau norma-norma yang 

berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan maka konsep nilai budaya. Dalam 

kisah Rabiah Al-Adawiyah merupakan hal penting dalam cerita. Nilai budaya 

dalam naskah Rabiah sebagai ciri khas yang membedakan dengan versi Arab dan 

Melayu yaitu adanya sistem adat yang merupakan urat nadi yang sangat kuat. 
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  Sistem adat dalam budaya Bugis dikenal dengan istilah pangaderreng, 

Panggaderreng dapat diartikan sebagai keseluruhan norma yang meliputi 

bagaimana seseorang harus bertingkah laku terhadap sesama manusia dan terhadap 

pranata sosialnya secara timbal balik, dan yang menyebabkan adanya gerak 

(dinamis) masyarakat. Menurut Mathes bahwa sistem adat masyarakat Bugis terdiri 

dari lima unsur: (1) Ade’ (adat atau perlakuan budaya); (2) Bicara (pertimbangan) ; 

(3) Rapang (Undang-Undang) ; (4) Wari’ (klasifikasi atas segala peristiwa) ; (5) 

Sara’ (hukum syariah) (Mattulada, 1987:24).  

  Unsur terakhir dalam panggaderreng  adalah sistem adat yang berasal dari 

ajaran  Islam dan masuk ke dalam panggaderreng setelah masuknya pengaruh 

Islam ke dalam masyarakat Bugis sekitar Abad ke-17. Kelima unsur tersebut 

terjalin satu sama lain sebagai satu kesatuan  organis dalam alam pikiran orang 

Bugis, yang memberi dasar sentimen kewargaan masyarakat dan rasa harga diri 

yang semuanya terkandung dalam konsep siri.  

  Selanjutnya Matthes menguraikan bahwa konsep siri ini adalah nilai 

budaya yang mengintegrasikan secara organis semua unsur panggaderreng. 

Artinya konsep siri meliputi banyak aspek dalam kehidupan masyarakat dan 

kebudayaan orang Bugis seperti yang tercermin dalam naskah Rabiah        Al-

Adawiyah versi Bugis.  

  C.H. Salambasyah dkk. memberikan batasan kata Siri dengan tiga 

golongan pengertian : (1) Siri itu sama  artinya dengan malu, isin (Jawa), Shame 

(Inggris), (2) Siri merupakan daya pendorong untuk melenyapkan (membunuh), 

mengasingkan, mengusir dan  sebagainya terhadap barang siapa atau apa yang 

menyinggung perasaan mereka. Hal ini kewajiban adat yang mempunyai sanksi 

adat yaitu hukuman menurut norma-norma adat jika kewajiban itu tidak 

dilaksanakan, (3) Siri itu sebagai daya pendorong, semangat (Summange) untuk 

membanting tulang, bekerja mati-matian untuk suatu usaha (Mattulada, 1978:37).  

  Sesuai dengan gambaran cerita Rabiah yang mengusung nilai budaya 

Bugis sebagai penyemangat masyarakatnya terutama sebagai pendorong untuk 

mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Berikut akan diuraikan nilai-nilai budaya 

sebagai penyemangat masyarakatnya yang tergambar dalam naskah.  
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Sebagai cerita legenda Cerita Sitti Rabiatul Adawiyah memiliki struktur 

yang lengkap. Unsur-unsur itu membangun cerita dengan mengangkat muatan 

lokal. Untuk itu penulis merasa perlu menggambarkan unsur Cerita Sitti Rabiatul 

Adawiyah  sebagai berikut:  

Cerita Sitti Rabiatul Adawiyah  dibangun secara episode. Hal ini ditandai 

dengan batas setiap episode dengan ungkapan purai kua “kita tinggalkan cerita” 

dan ripalelesi pau-paue “kita berpaling ke cerita”. Episode yang ada dalam Cerita 

Sitti Rabiatul Adawiyah  sebanyak delapan episode. Episode itu saling 

berhubungan antara satu dengan lain. Hubungan itu direkatkan oleh tokoh cerita 

yang bernama Rabiah. Agar lebih jelas penulis perlu menggambarkan susunan 

episode tersebut.  

Episode  I (hlm. 1-32) Kisah Rabiah belajar ilmu agama kepada Syekh Zainul 

Arifin.  

Episode  II (hlm. 32-56) Kisah kedatangan ke-4 Syekh  yang ingin melamar 

Rabiah.  

Episode III (hlm. 56-65) Kisah kedatangan ke-4 Saudagar yang ingin 

melamar Rabiah.  

 Episode IV  (hlm. 65-97) Pernikahan  Raja Akbar  dengan Rabiah. 

 Episode V (hlm. 97-120) Rabiah dan Raja Akbar sepakat membawa putrinya 

kepada ulama Imam Syafii untuk belajar ilmu agama.  

 Episode VI (hlm. 120-126) Kisah Perjodohan Rabiah dengan Syekh Bil 

Ma'rufi. 

 Episode VII (hlm 126-131) Kisah pernikahan Rabiah dengan Syekh Bil 

Ma'rufi. 

 Episode VIII (hlm. 131-157) Kisah rumah tanggal Rabiah dengan Syekh Bil 

Ma'rufi. 

 

   Gambaran episode cerita di atas secara umum dapat diuraikan sebagai 

berikut. Cerita dimulai dengan menggambarkan seorang tokoh yang bernama 

Rabiah. Sejak Rabiah belia  telah dekat dengan ajaran agama. Orang tuanya 

membawa Rabiah pada seorang ulama tersohor. Ulama itu bernama Zainul Arifin. 

Rabiah mampu memahami semua kitab yang diajarkan gurunya dalam waktu yang 
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singkat. Melihat kelebihan muridnya itu, Zainul Arifin merasa bangga dan kagum  

kepada Rabiah. Zainul Arifin berniat melamar Rabiah, pada awalnya Rabiah 

menolak, karena ia hanya ingin beribadah kepada Allah SWT. Namun rasa 

takutnya lebih besar jika ia menolak lamaran gurunya. Maka lamaran gurunya pun 

diterima dan akhirnya menikah.  

   Setelah kematian gurunya sekaligus suami Zainul Arifin, Rabiah banyak 

dilamar oleh laki-laki dari berbagai kalangan. Ada ulama, saudagar dan raja. 

Namun Rabiah menentukan pilihan pada Raja Akbar. Selain sebagai petinggi 

kerajaan, Raja Akbar, juga menguasai ilmu agama yang tinggi. Hal  itulah yang 

membuat Raja Akbar diterima lamarannya karena mampu menjawab semua 

pertanyaan yang diajukan oleh Rabiah.    

   Setelah mereka menikah Rabiah dikaruniai seorang anak perempuan yang 

diberi nama Daramatasia. Daramatasia juga seorang putri yang pandai dalam  ilmu  

agama karena sejak kecil telah dibawa oleh Ayah Bundanya kepada seorang ulama 

yang  bernama Syekh Imam Safii. Setelah Daramatasia menamatkan semua ilmu 

agama yang diajarkan kepadanya, ia lalu dijodohkan dengan Syekh Bil Ma'rufi dan 

pernikahanpun dilangsungkan dengan meriah. Cerita selanjutnya menceritakan 

kisah Daramatasia yang mengabdikan diri kepada suami dan anaknya, ia rela 

menjalani kehidupan apa adanya hanya untuk beribadah kepada Allah SWT.  

  

   Penggambaran cerita Rabiah secara keseluruhan menggambarkan 

kehidupan seorang tokoh yang bernama Rabiah. Cerita ini sarat dengan nilai-nilai 

budaya yang dianggap sebagai penyemangat tokoh dalam menjalankan kehidupan. 

Persoalan nilai budaya yang tergambar dalam cerita mengangkat masalah 

perkawinan, semangat merantau dan semangat belajar ilmu agama. Untuk 

memperjelas gambaran nilai budaya itu, berikut ini akan diuraikan sebagai berikut. 

 1. Siri dalam Sistem Perkawinan     

  Perkawinan adalah masalah yang dominan terungkap dalam cerita. 

Penggambaran  ini bukan suatu kebetulan sebab masalah inilah yang 

merupakan pembeda cerita versi Arab dan Melayu. Perkawinan dalam 

masyarakat Bugis berarti Siala “saling mengambil satu sama  lain”. 

Perkawinan juga merupakan penyatuan dua keluarga. Seseorang yang 
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dikatakan sempurna adalah ketika mereka sudah menikah. Oleh karena itu 

konsep menikah dalam masyarakat Bugis selalu berhubungan dengan masalah 

adat atau ade asseajingeng “sistem kekerabatan”. Melalui perkawinan adalah 

suatu usaha untuk menegakkan nilai siri misalnya yang digambarkan dalam 

cerita, Gurunya melamar Rabiah tapi selalu ditolak, tetapi kerena merasa 

atakut akan durhaka kepada gurunya dan juga Allah SWT , maka Rabiah 

menerima lamaran gurunya. 

          

      

 

 

 

 

 

Wahai adikku Sitti Rabiatul adawiyah 

Apakah engkau tidak mendengar firman Allah  

Didalam AlQuran yang artinya: barang siapa 

yang menolak niat baik seseorang kemudian ia berputus asa 

 maka akan dipatahkan harapannya di hari Kemudian  

harapannya tidak akan dikabulkan oleh Allah SWT. 

“o anrikku Sitti Robiyatul Adawiyah  

“Nigi-nigi makunnrai deq naturusiwi 

Adanna gurunna engka ellaunna tenri  

Tarimai ellau addampenna ri Allah Ta’ala, 

‘‘O andrikkuq Sitti Rabiatuleq Adawiyah 

Deq gaha muengkalingai adanna 

Allah Taala ri lalenna nigi-nigi 

Polo hajjaq na pettu rennu 

Ripolotoi hajjaq na ri Allah Taala,  

ripettu toi rennunna mati ri esso kiyameng, 

ri pasalaiyang toi ri Allah Taala iya nakkattaie 
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Ri passarang toi teppeqna tennadduppa toi akkaresonggenna 

Naiyya Sitti Rabiyatul adawiyah Pusani tanggaqna teddenni  

Pikkiranna metauqi baliwi adanna gurunna metau toi 

Madoraka ri Allah Taala napikkiriki 

Mani pitumpenni pitungesso temanre 

Temminung temmantinro nawa-nawai 

Totogna ri Allah Taala 

Napatongenni atinna Sitti Rabiyatull Adawiyah  

Makareqsi adakku ajaq umadosa ri anregurukkuq 

Purani kua laoni Sitti Rabiyatul Adawiyah  

Sujuriwi ajenna gurunna. 

 

Wahai adikku Siti Rabiyatul Adawiyah  

Barang siapa wanita yang tidak menuruti Perkataan gurunya  

Maka tidak akan diterima taubatnya oleh Allah SWT, 

Ia akan dipisahkan dari amal ibadahnya dan segala usahanya  

Tidak akan mendapatkan hasil.  “Sitti Rabuyatyul Adawiyah menjadi bingung, 

Pikirannya kalut, tidak ada lagi keberaniannya untuk membantah perkataan  

Gurunya, dilain pihak ia juga takut 

Durhaka kepada Allah SWT. Selama tujuh  

Hari tujuh malam ia terenung Tidak makan dan  tidak minum,  
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Dan tidak pula ia tidur merenungi takdir,  

Yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya.  

Sitti Rabiyatul Adawiyah lalu yakin dengan kata hatinya 

“Kira-kira apa yang harus aku katakana  

Agar aku tidak berdosa kepada guruku 

Setelah itu Sitti Rabiyatul Adawiyah beranjak, bersujud di kaki gurunya. 

   

    Masalah Mahar atau sompah  dalam perkawinan  orang Bugis juga 

merupakan masalah penting.  Nilai budaya ini sebagai penyemangat untuk 

menegakkan Siri. Semakin tinggi kebangsawanan seorang perempuan Bugis 

semakin tinggi pula nilai mahar yang dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada  

seorang perempuan. 

 

Utangunginitu Adattaq 

Walahaola wala kuwata illa billah 

Upahan toni adammu andiq. 

Aga purai kua massuroni 

Saeheq sainuleq Aripinna tampai kalie 

Nasompana Sitti Rabiatul Adawiyah 

Sitai sitimbangeng to Bugedaq 

Na ripallabiningenna Siti Rabiatul leq Adawiyah 

     

Saya siap mengabulkan segala permintaanmu, 

Aku cukup memahami perkataan adinda.” 

Sesudah itu, Syekh Zainul Atrifin  

Kemudian memerintahkan  

untuk menjemput kadhi. Syekh Zainul  

Arifin memberikan mahar satu tail 

Sesuai dengan nilai mata uang orang bagdad. 
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Maka nikahkannlahSitti rabiatul Adawiyah  

     

  Gambaran pemberian mahar di atas untuk menunjukkan kepada pembaca 

betapa pentingnya mahar dalam perkawinan orang Bugis. Masalah mahar 

adalah masalah penting dalam proses pernikahan . Ada representasi budaya di 

dalamnya karena masyarakat bugis memahami, dengan mahar yang tinggi 

status sosial keluarga itu akan terangkat.  Tapi sejak masuknya Islam pada 

abad ke-17 masalah mahar ini mulai mengalami degradasi nilai. Pemberlakuan 

sistem mahar yang tinggi mulai mendapat perlakukan yang lunak apalagi jika 

calon laki-laki yang meminang itu memiliki  kelebihan di bidang agama. 

Masuknya sara dalam sistem adat turut memberi kompromi terhadap sistem 

mahar dalam masyarakat Bugis (Mattulada, 1998 :219).         

 2. Siri Sebagai Penyemangat Merantau  

    Masalah merantau  dalam cerita SRA juga sebagai persoalan yang 

digambarkan dalam cerita. Masalah   marantau ini dihubungkan dengan  harga 

diri untuk menghindari penghinaan. Masalah  perantauan juga dihubungkan 

dengan tanggung  jawab  seorang kepala keluarga untuk memberi nafkah anak 

dan istri.  

  Pada umumnya menurut cerita atau yang diberikan oleh perantau Bugis 

disebabkan bahwa pada umumnya yang mendasari tindakan merantau selalu 

dihubungkan dengan masalah konflik pribadi perantau, yaitu untuk 

menghindari kondisi yang tidak aman atau  keinginan untuk melepaskan diri 

baik dari kondisi sosial yang tidak memuaskan (Pelras, 2006:370).      

    Gambaran cerita SRA yang menunjukkan penyebab orang pergi 

merantau karena merasa malu dan  terhina serta terasing dari kelompok dapat 

ditunjukkan dalam cerita. Peristiwa itu ditunjukkan ketika ke 4  Syekh yang 

ditolak lamarannya yang  Rabiah  memilih  pergi meninggalkan tempat atau 

daerah itu sebagai jalan untuk menegakkan siri yang mereka yakni. Siri dalam 

hal ini menurut C.H. Salambasyah dkk. bahwa  siri untuk mengasingkan diri 

terhadap penolakan dari kelompoknya (Mattuladah, 1978-37). Hal ini adalah 

sanksi adat menurut norma jika kewajiban itu tidak terlaksana. Dalam rangka 

menegakkan konsep siri. 
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Makkedani anaq koda eppage 

“Baraq makkullei naringengi alena 

Massuq mai sitangngaq. Naiyyaq  

Mewai sipappau. Nautamagna 

Patudangnge podangngi Sitti Rabiyatul Adawiyah 

Najoppana Sitti Rabiatul Adawiyah sitinroq 

Patudangnge ri olona anaq koda eppage.  

Makkutanani Sitti Rabiyatul Adawiyah  

“Aga puang hajjaqtaq 

Berkatalah nahkoda yang empat, 

“Barang kali beliau bisa menyempatkan  

diri keluar bertemu dengan saya. 

Saya mau berbincang-bincang dengannya. 

“Masuklah opas itu memberitahukan Sitti Rabiyatul Adawiyah, 

Dan keluarlah Sitti Rabiyatul Adawiyah diiringi  

Oleh pengawal kehadapan para nahkoda empat. 

Bertanyalah Sitti Rabiatul Adawiyah, 

“Apa keperluan Tuan  

Naengka lattuqkiq maie, naonrong 

Mabela wanuattaq. Aga lurenna 

Lopittaq nainapattaq lao 
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Dangkang ri Bugedaq. Naccaberugna saudagar 

Baliwi adanna Sitti Rabiyatul Adawiyah, Deq ulao  

Dangkangmabbaluq. Narekko lurenna lopikku  

Takkutanang engka luring intang engka luring  

Jameroq enrengnge batu eja 

Seddi-lureng ringgiq, 

Sehingga tuan datang ketempat kami  

Apa pula isi kapal tuan-tuan  

Sehingga tuan berdagang sampai ke Bagdad 

Tersenyumlah para saudagar itu Kemudian  

Menjawab pertanyaan Sitti Rabiyatul Adawiyah  

Kami tidak pergi berdagang  

kalau isi kapal kami  

yang anda tanyakan ada  intan 

jamrud, serta Batu merah dan satu kapal lagi  

muatannya adalah ringgid 

  

     Merantau juga digambarkan  sebagai penyemangat untuk bekerja 

keras, membanting tulang guna mencapai suatu kesuksesan. Dalam cerita 

Rabiah, sikap merantau ditunjukkan dengan gambaran suami Daramatasia 

(Putri Rabiah) pergi bertapa untuk memperdalam ilmu agama. Sejalan apa 

yang dikemukakan oleh Acciaioli bahwa sikap merantau dipicu oleh usaha 
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mencari rezeki (ma'sappa dalle’). Selanjutnya dikatakan bahwa dalam usaha 

merantau itu tidak hanya mengejar keuntungan tetapi lebih dari itu, sebagai 

usaha mencari pengetahuan, pengalaman dan sekaligus kekayaan. Hal itu sama 

dengan usaha untuk menangani nasib diri sendiri, yang  mencerminkan 

pandangan yang rumit mengenai hubungan antara tabiat pribadi dan takdir.  

    

 3. Siri Sebagai Penyemangat Mencari Ilmu  

    Peristiwa orang tua Rabiah membawa putrinya pada seorang ulama 

adalah gambaran semangat  mencari ilmu. Ketika Rabiah tumbuh remaja. Hal 

itu juga dilakukan Rabiah kepada putrinya ketika telah memiliki seorang anak  

perempuan yang bernama Daramatasia. Daramatasia juga mendapat pelajaran 

ilmu agama dari seorang ulama yang bernama Imam Safii.  

Makkedani amanna tiwiqni  

Roanaqtaq mangaji ri panrita marajae 

Na ritiwiqna Sitti Rabiyatul Adawiyah inanna,  

Ri panrita riasengnge saeheq Sainul Arifin 

 

Berkatalah Ayahnya, (Ayah Rabiyah) bawalah,  

anak kita belajar mengaji di ulama besar 

maka dibawalah Sitti Rabiyatul Adawiyah  oleh Ibu  

kepada ulama yang bernama Syeh Sainul Arifin.  

 

Makkedani Ali Akbar ribainena  

Namarajaniro anattaq andiq madecenni  

Ritiwiq mangaji ri bolana Imangtaq Safii 

Makkedani Sitti Rabiyatul Adawiyah 

Tongeng tu adaqtaq puang madecenni ritiwiq  

Anaqtaq lao ri madecengnge  
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“Berkatalah Ali Akbar kepada istrinya, 

  “Anak kita sudah besar adinda,  

alangkah baiknya jika kita membawanya 

ke rumah Imam Safii”.  Berkatalah Sitti Rabiah Adawiyah.  

“Benar apa yang tuan katakan,  

sebaiknya kita membawa anak kita kepada kebajikan”.  

 

    Gambaran cerita di atas menunjukkan adanya semangat dalam 

memperoleh ilmu agama dari seorang ulama. Menurut data dari Mattulada 

sejak awal masuknya Islam ke Sulawesi Selatan tidak ada orang Bugis yang 

buta huruf Arab atau tidak bisa mengaji, bahkan sebagiannya tahu 

menuliskannya (1983:367). Semangat untuk mempelajari ilmu agama bagi 

orang Bugis adalah dalam rangka menegakkan Siri emmi ri onroung ri lino 

“hanya dengan siri’ itu sajalah kita hidup di dunia”. Gambaran itu juga 

dipicu dengan anggapan bahwa jika seseorang tidak tahu membaca Al-Qur’an 

adalah manusia yang tidak bermartabat.  

    

D. Kesimpulan 

   Cerita Rabiah sebagai cerita legenda yang memiliki fungsi untuk 

propaganda dalam syair Islam. Gambaran tokoh teladan yang maha sempurna 

sebagai alat untuk menunjukkan bahwa eksistensi seorang wanita haruslah mampu 

menjalankan nilai adat dan agama.  

   Sebagai cerita yang memiliki keunikan dengan gambaran lokalnya terlihat 

pada peristiwa dalam cerita yang mampu mengangkat nilai masyarakatnya. Nilai-

nilai itu adalah: 

 1. Siri dalam sistem perkawinan sebagai perwujudan manusia yang sempurna 

harus melaksanakan pernikahan. 

  Masalah mahar adalah bagian dari persyaratan perkawinan Bugis juga sebagai 

alat untuk menegakkan siri.  
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 2. Siri sebagai penyemangat merantau 

  - Ada dua hal mengapa orang Bugis cenderung melakukan perjalanan 

(merantau) 

   - Masalah harga diri yang Mate siri’  telah terhina, maka untuk menghindari 

penghinaan itu ia harus merantau. 

  - Untuk mencari keuntungan dan wawasan atau massappa dale.  

 3. Siri sebagai penyemangat dalam berilmu pengetahuan  

  - Masa sebelum Islam dalam Lagaligo dilakukan oleh Sawerigading untuk 

memperoleh  wawasan dan menanamkan kekuasaan di daerah baru yang 

mereka tempati. 

  - Setelah masuknya Islam: orang yang bermartabat itu adalah yang pandai 

baca Al-Qur’an.    

   Gambaran isi cerita Sitti Rabiah Adawiyah juga merupakan gambaran 

masyarakat Bugis yang mampu menjalankan nilai adat sekaligus nilai agama yang 

termasuk sistem adat orang Bugis yang disebut  (panggadderreng) dalam rangka 

menegakkan konsep siri.                
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