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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan pendidikan di Sekolah Dasar yang semakin canggih 

merupakan gambaran dari perkembangan pendidikan Indonesia yang maju. 

Proses perubahan dan perkembangan itu dengan jelas bisa terlihat dalam 

bagaimana perkembangan pendidikan.  Nilai pendidikan merupakan suatu 

proses individu diajarkan kesetiaan dan kesediaan untuk mengikuti aturan 

melalui cara pikiran manusia dilatihkan atau di kembangkan. Nilai pendidikan 

ini ditanamkan melalui suatu peroses pendidikan yang dinamakan pendidikan 

nilai. Pada dasarnya, pendidikan nilai dirumuskan dari dua kata pengertian 

dasar pendidikan dan nilai. Kata nilai atau value berasal dari bahasa 

latin valereatau bahasa prancis kuno valoir yang berarti harga, namun ketika 

kata tersebut dihubungkan dengan obyek atau di persepsi dalam sudut pandang 

tertentu maka akan mempunyai tafsiran yang beragam, ada nilai atau harga 

menurut ekonomi, pendidikan, psikologi, sosiologi, politik ataupun agama. 

Tujuan pendidikan pada dasarnya menghantarkan para siswa menuju pada 

perubahan-perubahan tingkah laku baik intelektual, moral maupun sosial agar 

dapat hidup mandiri sebagai individu dan makhluk sosial sehingga 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Usaha dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, maka penyelenggaraan 

pendidikan perlu disesuaikan dengan pembangunan dan perubahan masyarakat 

yang sedang membangun. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal satu-
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satunya yang diselenggarakan pemerintah memegang peranan penting dalam 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Salah satu cara untuk mencapai 

tujuan tersebut adalah melalui interaksi yang dilakukankan dalam proses 

pembelajaran di sekolah yang mengandung nilai-nilai edukatif dengan 

dilakukan secara sadar, sistematik dan terarah menuju ke arah perubahan 

tingkah laku peserta didik sesuai dengan yang diharapkan. 

Edukatif merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, definisi edukatif adalah bersifat mendidik dan berkenaan 

dengan pendidikan. 

Proses interaksi edukatif adalah suatu proses yang mengandung sejumlah 

nilai. Nilai-nilai tersebut ditransfer oleh guru kepada anak didik sehingga 

interaksi edukatif tidak berproses dalam kehampaan, tetapi dalam penuh 

makna. Interaksi edukatif sebagai jembatan yang menghidupkan persenyawaan 

antara pengetahuan dan perbuatan, yang mengantarkan kepada tingkah laku 

sesuai dengan pengetahuan yang diterima anak didik. Interaksi edukatif 

menggambarkan hubungan aktif dua arah dengan sejumlah pengetahuan 

sebagai mediumnya sehingga interaksi itu merupakan hubungan yang 

bermakna, kreatif, dan berkaitan dengan tujuan pendidikan. Nilai edukatif 

dapat diajarkan melalui sebuah buku cerita anak sebagai bahan ajar untuk 

sekolah dasar sehingga peserta didik diharapkan bisa lebih cepat menyerap 
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makna nilai-nilai edukatif yang terkandung di dalam cerita anak dan 

menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari.  

Pada umumnya cerita anak merupakan bentuk kreasi imajinatif dengan 

paparan bahasa tertentu yang menggambarkan dunia rekaan, menghadirkan 

pemahaman dan pengalaman tertentu, dan mengandung nilai estetika tertentu 

yang bisa dibuat oleh orang dewasa ataupun anak-anak yang dikonsumsi atau 

lebih ditujukan untuk anak-anak. Cerita anak mempunyai beraneka ragam 

macam yaitu fabel, mite, cerita rakyat, legenda, dan lain sebagainya.  Pada 

cerita anak di dalamnya akan mengandung nilai-nilai positif sehingga cerita 

anak dianggap baik untuk dijadikan sebagai bahan pegajaran di sekolah dasar 

untuk mengajarkan nilai-nilai edukatif pada peserta didik. Dalam cerita anak 

tergambar peristiwa kehidupan karakter tokoh dalam menjalani kehidupan 

sebagaimana diungkapkan dalam alur cerita. Dengan demikian cerita anak 

adalah subjek yang menjadi fokus perhatian, dan hal itu tercermin secara 

konkret dalam cerita. Menurut Nurgiyantoro (2005:35) “Cerita anak adalah 

cerita yang di mana anak merupakan subjek yang menjadi fokus perhatian. 

Tokoh cerita anak boleh siapa saja, namun mesti ada anak-anaknya, dan tokoh 

anak itu tidak hanya menjadi pusat perhatian, tetapi juga pusat pengisahan”. 

Era Globalisasi melalui teknologi digital tidak ada kejadian di bumi ini 

yang hanya diketahui secara lokal. Manusia yang dibutuhkan di era globalisasi 

adalah manusia yang handal, cerdas, berwatak dan kompetitif yang dipengaruhi 

oleh tiga faktor yaitu bawaan, lingkungan dan latihan. Faktor lingkungan dan 

latihan merupakan sumbangsih dari kegiatan di sekolah. Karakter bukan hanya 
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suatu sifat bawaan namun dapat diusahakan melalui latihan secara berulang 

dan rutin. 

Beberapa tahun terakhir media masa memberitakan adanya konflik 

fisik antar masyarakat, agama, pelajar, remaja, gank, dan desa yang dipicu 

masalah kecil dan salah paham. Penyalahgunaan Narkoba dan minuman keras 

juga melanda remaja, merokok di kalangan pelajar juga sudah menjadi hal 

wajar. Dengan penyalah gunaan narkoba dan minuman keras dibarengi dengan 

permaslahan-permasalahan baru seperti menurunya semangat bekarja (malas), 

seks bebas, menurunya kepekaan sosial yang dibarengi dengan kurang 

mempedulikan kata hati (nurani), menurunya sikap hormat kepada orang tua 

dan guru, merasa berani dan kuat (bertindak nekat). Bahasa sebagai alat 

komunikasi, baik secara lisan maupun tertulis.ini adalah fungsi dasar bahasa 

yang tidak dihubungkan dengan status dan nilai-nilai sosial. Setelah 

dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, yang di dalamnya selalu ada nilai-

nilai dan status, bahasa tidak dapat ditinggalkan.Tujuan utama pengajaran dan 

pendidikan bahasa Indonesia adalah membina keterampilan peserta didik 

berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam upaya meningkatkan mutu 

manusia Indonesia sebagai bekal menghadapi kehidupan masa kini dan 

mendatang, dalam mencapai tujuan pendidikan bahasa Indonesia, kurikulum 

bahasa, buku pelajaran bahasa, metode belajar mengajar bahasa, guru 

lingkungan keluarga seta masyarakat dan perpustakaan sekolah memegang 

peran penting (Faisal 2009: 3.12). Meningkatkan mutu pendidikan diperlukan 

perubahan pola pikir yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan kurikulum. 

Untuk mewujudkan proses dan produk tersebut, kemampuan mendayagunakan 
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metode atau cara mengajar sangat diperlukan untuk menjamin swadaya dan 

swakarsa siswa yang sesuai dengan perkembangan pendidikan, untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, juga diperlukan penanaman pendidikan 

karakter pada diri siswa. Mulyasa (2011: 1) mengemukakan “pendidikan 

karakter merupakan upaya untuk membantu perkembangan jiwa anak – anak  

baik  lahir  maupun  batin,  dari  sifat  kodratinya  menuju  ke  arah peradaban 

yang manusiawi dan lebih baik”. Jadi, pendidikan karakter itu 

merupakanpendidikan yang berkaitan dengan masalah penanaman kebiasaan 

baik yang harus dilakukan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Bila berbicara 

tentang pendidikan yang langsung teringat adalah sekolah, sebagai lembaga 

yang memusatkan kegiatanya pada pendidikan. Pendidikan formal di sekolah 

seluruh kegiatan dilakukan secara sadar dan sistematis, tujuan pendidikan telah 

dirumuskan secara jelas dan bahan ajarnya telah digariskan secara rinci, cara 

dan metodenya juga telah dirumuskan secara jelas, dan ini semua telah di 

sahkan dalam sistem aturan yang pasti. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Soetantyo pada tahun 2013 dengan judul “Peranan Dongeng dalam 

Pembentukan Karakter Siswa Sekolah Dasar”, bahwa pentingnya pendidikan 

karakter memang sudah lama ditengarai untuk menyaring banjir informasi di 

internet yang berkembang  dengan  sangat  cepat  di  abad  21  ini, namun  

pemerintah Indonesia belum secara sungguh-sungguh menerapkannya. 

Akibatnya kemerosotan moral pun banyak terjadi, untuk mengantispasi hal ini 

pendidikan karakter yang terintegrasi dengan setiap mata pelajaran sangat baik 

untuk dilakukan. Strategi penerapan karakter tersebut dapat dilakukan dalam 

empat tahap, yaitu sosialisasi, internalisasi, pembiasaan, dan pembudayaan.  
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa cerita anak 

adalah cerita yang mengantarkan dan berangkat dari kaca mata anak. 

Nilai edukatif merupakan nilai-nilai pendidikan yang didalamnya 

mencangkup individu dalam kehidupan pribadi yang digunakan untuk 

melangsungkan hidup pribadi, mempertahankan sesuatu yang benar dan untuk 

berinteraksi, dan untuk kehidupan sosial yang dapat menuntun tiap individu 

ketika berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan  

judul Telaah Nilai Edukatif SosialDalam Cerita Anak Misteri Pondok Dongki 

Karya Dwi Agus Rahayu 

.Dari beberapa penelitian terdahulu peneliti akan memberikan 

batasan dalam analisis penelitian. Penelitian lebih difokuskan pada nilai 

edukafif karakter. 

1.2 Pembatasan Masalah 

Untuk memperoleh kajian yang lebih detail dan sesuai dengan tujuan 

penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan Nilai pendidikan, 

teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kognitivisme. Agar hasil 

penelitian ini menjadi pokok bahasan yang rinci dan detail, maka obyek 

penelitian ini dibatasi pada nilai pendidikan sosial yang terdapat pada cerita 

anak tersebut. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Agar permasalahan yang akan dibahas menjadi terarah dan sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan, diperlukan adanya perumusan masalah. Adapun 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana wujud nilai-nilai edukatif sosial dalam cerita anak Misteri 

Pondok Dongki? 

2. Bagaimana cara pengarang menggambarkan nilai-nilai edukatif sosial 

dalam cerita anak Misteri Pondok Dongki karya Dwi Agus Rahayu? 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan suatu penelitian harus sejalan dengan permasalahan yang telah 

dirumuskan, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Mendeskripsikan wujud nilai edukasi sosial dalam cerita anak pada buku 

cerita anak Misteri Pondok Dongki karya Dwi Agus Rahayu. 

2) Mendeskripsikan cara pengarang menggambarkan nilai-nilai edukatif 

sosial dalam cerita anak Misteri Pondok Dongki karya Dwi Agus Rahayu. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu manfaat 

secara teoritis dan secara praktis. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

 Penelitan ini memberikan manfaat teoritis kepada pembaca yang akan 

diharapkan bisa menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan, serta 

bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian, khususnya mengenai 

penelitian tentang Nilai Edukatif. Dapat dijadikan bahan perbandingan untuk 
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penelitian selanjutnya. Serta sebagai referensi dalam pengkajian Nilai 

Pendidikan. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Ada beberapa manfaat praktis yang akan didapat adalah sebagai berikut : 

Sebagai bahan ajar dalam proses pembelajaran apresiasi sastra, kemudian bagi 

pembacanya dapat menambah informasi,pengetahuan dan wawasan berkenaan 

dengan wujud nilai dalam karya sastra yaitu cerita anak. 

1.6 Penegasan Istilah 

1) Nilai Edukatif Sosial adalah segala sesuatu yang memberikankemanfaatan 

bagai orang lain atau seseorang yang berkaitan dengan kemanusiaan atau 

hubungan kemasyarakatan mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang 

dianggap buruk oleh masyarakat. Untuk menentukan sesuatu itu dikatakan 

baik atau buruk, pantas atau tidak pantas harus melalui proses menimbang.  

2) Sumber nilai sosial, adanya nilai sosial di dalam masyarakat bersumber 

kepada 3 hal, yaitu Tuhan, masyarakat, dan individu. Nilai yang Bersumber 

dari Tuhan, sumber nilai ini diketahui melalui ajaran agama yang tertulis di 

dalam kitab suci. Terdapat nilai yang bisa memberikan pedoman dalam 

bertingkah laku dan bersikap dengan sesama di dalam ajaran agama. Nilai 

yang Bersumber dari Masyarakat, masyarakat bersepakat mengenai suatu 

hal yang dianggap baik dan luhur, lalu dijadikannya sebagai pedoman dalam 

berperilaku sehari-hari.nilai yang Bersumber dari Individu, dasarnya 

memang setiap individu mempunyai suatu hal yang baik, penting, dan luhur. 

Contohnya gigih dalam bekerja. Seseorang menganggap bahwa kerja keras 

merupakan hal yang penting untuk meraih keberhasilan. 
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3) Nilai edukatif merupakan nilai-nilai pendidikan yang didalamnya 

mencangkup individu dalam kehidupan pribadi yang digunakan untuk 

melangsungkan hidup pribadi, mempertahankan sesuatu yang benar dan 

untuk berinteraksi, dan untuk kehidupan sosial yang dapat menuntun tiap 

individu ketika berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. 

4) Peran di kehidupan bermasyarakat, nilai mempunyai peran penting yang 

pertama sebagai petunjuk arah untuk bersikap/bertindak, sebagai acuan dan 

sumber motivasi untuk melakukan sesuatu, mengarahkan masyarakat untuk 

berperilaku sesuai dengan nilai yang berlaku di lingkungannya, kemudian 

pendorong, pengawas, dan penekan individu untuk berbuat baik, lalu yang 

terakhir sebagai alat solidaritas untuk mendorong kerjasama masyarakat 

sehingga dapat meraih tujuan yang tidak bisa dicapai sendiri. 

 


