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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

 Sastra lama saat ini terbilang langka. Kelangkaan tersebut diakibatkan

karena kurangnya perhatian untuk menjaga dan melestarikan sastra lama. Sastra

lama sebagai induk dari lahirnya sastra modern tidak dapat diabaikan

keberadaannya. Sastra lama, terlebih yang berjenis cerita prosa rakyat memiliki

kontribusi yang signifikan dalam peradaban kehidupan manusia. Cerita prosa

rakyat menyajikan narasi cerita yang menarik dan bernilai pendidikan. Banyak

pelajaran yang didapatkan dari cerita prosa rakyat baik yang berjenis mitos,

legenda, maupun dongeng.

 Sugiarti  (2011) menungkapkan narasi cerita dapat menjadi sarana yang

efektif untuk pendidikan anak baik pendidikan moral, pendidikan emosi,

pendidikan spiritual maupun pendidikan intelektual. Sebuah cerita akan dapat

membangkitkan kehidupan yang baru, menambah nilai seni. Selain itu, cerita

memiliki nilai edukasi, misalnya tentang kejujuran, suka menolong, keadilan,

memiliki empati dan simpati terhadap penderitaan orang lain.

 Pembahasan sastra lama pada penelitian ini lebih khusus pada dongeng.

Dongeng mengandung cerita fantasi yang selalu mengembangkan imajinasi anak.

Anak yang mampu berimajinasi dengan baik akan tumbuh menjadi anak yang

pintar. Dengan demikian, dongeng merupakan sarana yang mampu memengaruhi

perkembangan dan kemajuan kehidupan seseorang.
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 Noor (2011:53) mengungkapkan dongeng memiliki potensi konstruktif

untuk mendukung tumbuh kembang mental anak. Dongeng juga merupakan cara

yang tidak kalah ampuh dan efektif untuk memberikan human touch atau sentuhan

manusiawi dan sportivitas bagi anak. Rasa kemanusiaan dan sportivitas tersebut

tumbuh dan terinspirasi dari narasi cerita yang ada di dalam dongeng.

 Dongeng memiliki hubungan yang erat dengan pembentukan kepribadian

dan karakter anak. Dikatakan demikian karena setiap cerita atau dongeng yang

didengar ataupun dibaca para tokohnya mewakili karakter tertentu. Ada tokoh

yang memiliki karakter baik dan ada tokoh yang memiliki karakter buruk. Tokoh-

tokoh yang dihadirkan dalam cerita membawa karakter-karakter yang hidup.

Karakter tersebut merupakan model yang dapat dijadikan acuan atau larangan

dalam bertindak.

 Noor (2011:55) menyatakan, penanaman karakter melalui dongeng

memang dianggap yang paling efektif sebab dongeng begitu dekat dengan

kehidupan sehari-hari. Jadi, dengan adanya kedekatann dengan kehidupan sehari-

hari akan memungkinkan dapat ditanamkan karakter secara sistematis dan

berkelanjutan. Penanaman karakter yang diterapkan secara sistematis dan

berkelanjutan berdampak pada meningkatnya kecerdasan emosi anak. Kecerdasan

emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa

depan, karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala

macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis.

 Tidak dapat dipungkiri bahwa dongeng memiliki kontribusi yang

signifikan dalam kehidupan. Hal yang tak kalah penting yaitu, bahwa dongeng



3

memiliki banyak nilai yang memberikan pelajaran hidup. Menurut Noor

(2011:50) nilai-nilai yang terdapat dalam dongeng yaitu nilai kejujuran, rendah

hati, kesetiakawanan, kerja keras dan nilai tentang kebiasaan sehari-hari. Nilai-

nilai yang diungkap tersebut menjadi nilai yang dapat ditanamkan dalam

pendidikan karakter.

Dongeng  yang dimiliki oleh rakyat Bima sangatlah menarik apabila

diangkat dalam sebuah penelitian, karena  dongeng tersebut masih dituturkan,

selain itu juga pada dongeng rakyat Bima sarat akan nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut

memiliki makna dan arti yang sangat mendalam dan dapat dianalis dengan

menggunakan pendekatan analisis content. Berdasarkan uraian di atas, cukup

beralasan untuk dilakukan analisis dan penelaahan yang mendalam terhadap

dongeng daerah Bima yang terdapat di masyarakat Bima Nusa Tenggara Barat

(NTB).

Dongeng merupakan salah satu bentuk tradisi yang diteruskan secara

regeneratif. Dongeng telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rakyat Bima.

Melalui dongeng, rakyat Bima mampu mempresentasikan budaya dan

menunjukan kolektif masyarakatnya. Dengan demikian, dongeng menjadi media

yang penting untuk dikaji.

Jika dilihat dari segi perkembangannya, dongeng rakyat Bima mengalami

pergeseran. Pergeseran dalam arti dongeng tidak lagi menjadi tradisi yang

dijalankan secara rutin karena tinggal sebagian kecil masyarakat yang masih

menjalankan tradisi mendongeng. Hal tersebut disebabkan oleh pertumbuhan

teknologi yang sangat cepat. Zaman globalisasi menyajikan hal-hal yang instan
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yang berimbas pada menurunnya pemanfaatan media tradisional dalam

kehidupan.

Dongeng sebagai warisan budaya dalam perkembangannya menjadi hal

yang langka dan asing bagi masyarakat kolektifnya.  Untuk mepertahankan tradisi

tersebut harus dilakukan upaya pendokumentasian agar tidak punah. Hal yang

terpenting adalah melakukan penelitian yang mengkaji dongeng dari sisi yang

menarik. Oleh karena itu, dongeng menjadi suatu yang terbarukan.

 Penelitian ini menarik dilakukan karena nilai-nilai pendidikan karakter

menjadi nilai yang sangat dibutuhkan untuk melawan degradasi moral anak

bangsa. Degradasi moral ini membutuhkan perhatian yang serius dari berbagai

pihak. Mulai dari orang tua, guru, masyarakat, pemerintah, dan termasuk peneliti

sendiri.

 Sebagai bangsa yang memiliki cita-cita mulia, yaitu menginginkan

pemudanya menjadi manusia berketuhanan, berkemanusiaan yang adil dan

beradab, bersatu untuk berkebangsaan, dan bijaksana, semua itu akan dapat

terealisasi dengan baik jika pihak-pihak dapat menanamkan nilai pendidikan

karakter dengan baik. Selain itu, hal menarik selanjutnya dari penelitian ini yaitu

penanaman nilai pendidikan karakter tersebut  unik dan efektif dilakukan karena

melalui dongeng yang merupakan media yang menarik, menghibur, dan

bermanfaat.

Melalui  penemuan nilai-nilai yang terdapat dalam dongeng rakyat Bima

diharapkan para orang tua, guru, masyarakat, pemerintah, termasuk peneliti

sendiri  mulai menyadari bahwa mendongeng memiliki manfaat yang bagus yaitu
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menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter sejak dini dan akan berdampak pada

kecerdasan emosi anak, meningkatkan rasa keberanian dan tanggung jawab, dan

memiliki daya imajinasi yang bagus.

Penelitian tentang pendidikan karakter dalam sastra  telah dilakukan oleh

peneliti sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siswanto dengan judul

”Pendidikan Karakter dalam Sastra Lisan Papua” penelitian ini berbeda dengan

penelitian yang dilakukan peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Siswanto lebih

ditekankan pada pendidikan karakter untuk sekolah dan objek penelitian yang

digunakan secara global yaitu sastra lisan yang terdiri dari legenda, mitos dan

dongeng, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan ditekankan

pada nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam dongeng. Nilai-nilai

pendidikan karakter tersebut tidak hanya untuk pihak sekolah yang diintegrasikan

dengan kurikulum yang ada, tetapi juga orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Selain itu perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian, objek penelitian yang

ditelaah oleh peneliti lebih khusus pada dongeng rakyat Bima.

Penelitian ini penting dilakukan sebagai upaya untuk menyelamatkan

nilai-nilai budaya bangsa dan dapat digunakan untuk membina manusia Indonesia

yang berkarakter. Berdasarkan pemikiran di atas penelitian dengan judul “Telaah

Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Dongeng Rakyat Bima”, perlu

dilaksanakan.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut:

a. Bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter yang berkaitan dengan diri

sendiri dalam dongeng rakyat Bima?

b. Bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter yang berkaitan dengan sesama

manusia dalam dongeng rakyat Bima?

c. Bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter yang berkaitan dengan

lingkungan dalam dongeng rakyat Bima?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yakni:

a. Mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter yang berkaitan dengan

diri sendiri dalam dongeng rakyat Bima.

b. Mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter yang berkaitan dengan

sesama manusia dalam dongeng rakyat Bima.

c. Mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter yang berkaitan dengan

lingkungan dalam dongeng rakyat Bima.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dengan dilakukannya penelitian ini dapat dibedakan

menjadi dua yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis.
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a. Teoretis

Manfaat penelitian secara teoretis adalah untuk mendukung teori tentang

nilai-nilai pendidikan karakter yang diungkapakan oleh Akhmad Muhaimin Azzet

dan Kemendiknas. Nilai-nilai pendidikan karakter yang digunakan dalam

penelitian ini diambil karakter-karakter menonjol yang analisis untuk kepentingan

penelitian yaitu untuk meneliti nilai-nilai yang terdapat di dalam dongeng rakyat

Bima.

b. Praktis

Manfaat penelitian secara pratis dapat dikelompokkan menjadi dua yakni:

1) Bagi Pembelajaran Sastra

a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembelajaran

sastra khususnya tentang dongeng;

b) Dongeng yang memiliki muatan pendidikan karakter dapat dijadikan

alternatif pengajaran di sekolah;

c) Meningkatkan apresiasi pembelajaran sastra kepada anak khususnya

tentang dongeng yang dekat dengan dunia anak, oleh karena itu akan

efektif dan menyenangkan bagi anak.

2) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumbangan bagi

kajian nilai-nilai pendidikan karakter dalam dongeng. Diharapkan uraian dan

telaah nilai-nilai pendidikan karakter dalam dongeng rakyat Bima dapat dijadikan

pemikiran dan pengembangan penelitian selanjutnya. Hal tersebut  ditujukan bagi
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peneliti yang mengkaji tentang nilai-nilai pendidikan karakter dalam dongeng

rakyat Bima yang direpresentasikan di dalam sastra.

1.5 Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam memahami istilah yang

digunakan dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah. Adapun

istilah-istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut:

a. Telaah

 Telaah merupakan kegiatan mengkaji suatu permasalahan untuk

mendapatkan penyelesaian. Telaah dilakukan ketika ingin membedah

permasalahan secara terperinci.

b. Cerita Rakyat

 Cerita rakyat selain sebagai hiburan juga bisa dijadikan suri tauladan

terutama cerita rakyat yang mengandung pesan-pesan pendidikan moral.

c. Dongeng

 Dongeng merupakan cerita rakyat yang dituturkan sebagai hiburan dan

mengandung nilai atau ajaran moral. Dongeng dikenal dengan cerita fantasi yang

mampu mengembangkan daya imajinasi.

d. Pendidikan Karakter

 Pendidikan karakter adalah suatu penanaman nilai-nilai luhur untuk

memperkuat karakter individu yang berimpilikasi pada penguatan karakter

bangsa. Hal yang menjadi dasar pijakan pendidikan karakter adalah budi pekerti

dan kewarganegaraan.
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e. Nilai-nilai Pendidikan Karakter

 Nilai-nilai pendidikan karakter terdiri dari nilai pendidikan karakter yang

berhubungan dengan diri sendiri, nilai pendidikan karakrer yang berhubungan

dengan masyarakat, dan nilai pendidikan karakter yang berhubungan dengan

lingkungan.

f. Nilai-nilai Pendidikan Karakter yang Berkaitan dengan Diri Sendiri

Nilai-nilai pendidikan karakter yang berkaitan dengan diri sendiri

merupakan nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam diri individu untuk

berinteraksi dengan dirinya sendiri. Nilai-nilai pendidikan karakter yang berkaitan

dengan diri sendiri terdiri dari jujur, bertanggung jawab, rasa percaya diri,

disiplin, bekerja keras, mandiri, dan rasa ingin tahu.

g. Nilai-nilai Pendidikan Karakter yang Berkaitan dengan Sesama Manusia

Nilai-nilai pendidikan karakter yang berkaitan dengan sesama manusia

merupakan nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam diri individu untuk

berinteraksi dengan orang lain karena pada hakikatnya manusia merupakan

makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dan membantu orang lain.

Nilai-nilai pendidikan karakter yang berkaitan dengan sesama manusia terdiri dari

terbangunnya kesadaran hak dan kewajiban bagi diri sendiri dan orang lain,

demokratis, berguna bagi orang lain, santun, dan patuh pada aturan sosial.

h. Nilai-nilai Pendidikan Karakter yang Berkaitan dengan Lingkungan

 Nilai-nilai pendidikan karakter yang berkaitan dengan lingkungan

merupakan nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam diri individu untuk

berinteraksi dengan lingkungannya. Nilai-nilai pendidikan karakter yang berkaitan
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dengan lingkungan terdiri dari peduli sosial, peduli lingkungan, dan berjiwa

nasionalis.

i. Dongeng Rakyat Bima

 Dongeng rakyat Bima merupakan dongeng yang terdapat di masyarakat

Bima yang menunjukkan kolektif masyarakatnya dan dituturkan secara turun-

temurun.

j. Analisis Konten

 Analisis konten merupakan model analisis yang digunakan untuk

membedah karya sastra secara mendalam. Analisis konten mengungkapkan nilai-

nilai yang terkandung dalam karya sastra.


