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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Sastra lisan merupakan kekayaan budaya suatu bangsa yang sangat 

penting untuk tetap dilestarikan. Sastra lisan sangat erat kaitannya dengan nilai-

nilai dalam kehidupan manusia. Nilai merupakan contoh acuan serta prinsip-

prinsip umum dalam mengontrol tindakan dalam bertingkah laku. Artinya, sastra 

lisan adalah sebuah proses penciptaan pesan. Baik pesan untuk menghindari 

tindakan buruk atau sebaliknya untuk melakukan kebajikan-kebajikan dan dapat 

pula menerangkan sejarah atau peristiwa masa lampau. Sejalan dengan pendapat 

S.O Robsan (dalam Depdikbud Denpasar, 1999: 503) mengatakan bahwa dalam 

karya-karya sastra klasik terkandung sesuatu yang sangat penting dan berharga 

sebagai warisan rohani bangsa. Sastra klasik juga merupakan perbendaharaan 

pikiran dan cita-cita yang dahulu kala menjadi pedoman kehidupan mereka dan 

diutamakan, maka tentulah kenyataan yang demikian sangat berguna bagi kita 

zaman sekarang. 

Karya sastra dalam hal ini sastra lisan cerita jenaka, selain diciptakan 

untuk hiburan dan kesenangan, juga memberikan pemahaman-pemahaman dalam 

bentuk nilai edukasi atau mendidik. Nilai-nilai pendidikan moral yang terkandung 

dalam tutur jenaka atau cerita jenaka, selayaknya harus ditanamkan pada anak 

sejak dini sebagai pegangan bertingkah laku dalam lingkungan masyarakat. Nilai-

nilai pendidikan moral sangat penting untuk diberikan kepada generasi saat ini 
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dalam bentuk apapun termasuk memberikan bahan bacaan seperti cerita jenaka 

atau tutur jenaka dari Bima.  

Tutur jenaka atau yang dikenal oleh masyarakat Bima sebagai mpama, 

memiliki nilai-nilai pendidikan moral. Misalnya dalam “Kisah Sang Mertua dan 

Sang Menantu”, seorang calon menantu dalam adat dan tradisi masyarakat Bima, 

terlebih dahulu tinggal dan bekerja di rumah calon isteri untuk membantu 

pekerjaan orangtua si wanita atau calon isteri. Adapun tujuannya yakni untuk 

mengetahui akhlak calon memantu. Apakah baik untuk dijadikan sebagai menantu 

atau sebaliknya. Kedua belah pihak dapat menilai kecocokan dan ketidak 

cocokan, melanjutkan kejenjang pernikahan atau dibatalkan. Selain itu, nilai 

moral yang terdapat dalam salah satu tutur jenaka tersebut mengajarkan untuk 

selalu bertanggungjawab, jujur, adil, disiplin, dan memiliki sopan santun. 

Sehingga tutur jenaka dari Bima ini tidak semata sebagai hiburan tapi juga 

memiliki nilai lebih yaitu pendidikan moral yang sangat bermanfat untuk 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Keberadaan sastra lisan atau tutur jenaka dari Bima ini seharusnya 

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sastra lisan tersebut sudah direkam dan 

dibukukan, sehingga harus digali dan dimengerti pesan yang ada dalam sastra 

lisannya. Menurut Vansina (2014:106) pada saat sebuah kesaksian sudah terekam 

maka ia dapat dipelajari dengan saksama, bahkan dengan lebih saksama daripada 

apapun yang dapat dilakukan oleh siapapun dalam komunitas lisan, karena 

rekaman tersebut sekarang sudah bersifat stabil. Sastra lisan tutur jenaka adalah 

warisan budaya dari nenek moyang masyarakat Bima yang perlu untuk 

dilestarikan dan diaplikasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat saat ini.  
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Sastra lisan atau kekayaan budaya masyarakat Bima secara umum masih 

belum diperhatikan oleh pemerintah setempat. Begitu pula halnya dengan cerita 

jenaka dari Bima ini, terbengkalai tanpa ada yang memperhatikannya. Sastra lisan 

adalah bagian dari folklor, sebuah kebudayaan lampau yang diwarisi secara turun 

temurun. Lebih lanjut Sulistyorini dan Andalas (2017:1) berpendapat bahwa 

folklor dapat digunakan untuk menyampaikan pesan, nasehat, mendidik, maupun 

sebagai kontrol sosial yang mempunyai fungsi bagi kehidupan manusia.  

Seiring berkembangnya zaman, tradisi atau kebiasaan yang menjadi 

pedoman masyarakat Bima kini perlahan mulai tersingkir oleh kebiasaan-

kebiasaan yang kurang menjunjung tinggi nilai ketimuran. Kejadian semacam ini 

dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, terjadinya banyak ketimpangan 

adalah produk yang tercipta dari budaya-budaya modern. Sastra lisan tutur jenaka 

adalah salah satu yang sudah hilang dari masyarakat Bima itu sendiri, yang wajib 

dimunculkan kembali sebagai salah satu kontrol sosial dalam menjawab 

permasalahan kemerosotan nilai moral yang terjadi saat ini. Mengingkari kearifan 

lokal yang ada berarti mengingkari eksistensi warisan budaya nenek moyang yang 

sangat bernilai luhur. Salah satunya yaitu mengenai budaya daerah (Sartini, 

2009:28).  

Budaya daerah secara umum dan tutur jenaka khususnya sudah sepatutnya 

menjadi perhatian bersama, baik oleh pemerintah maupun pendidik untuk tetap 

menanamkan nilai-nilai moral dalam masyarakat dan peserta didik. Harapannya, 

hasil dari penelitian ini kiranya dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah dalam 

menerapkan matapelajaran muatan lokal. Oleh karena itu, masyarakat khususnya 

siswa harus diperkenalkan dengan sastra lisan termasuk tutur jenaka tersebut.  
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Buku kumpulan cerita yang bertajuk Tutur Jenaka dari Bima karya Arsyad 

Siddik merupakan satu-satunya yang memuat cerita jenaka dari masyarakat Bima. 

Peneliti tertarik untuk meneliti kumpulan tutur jenaka tersebut, selain untuk tetap 

menjaganya dari kepunahan juga perlu digali nilai-nilai pendidikan moralnya. 

Terdapat banyak tuturan dalam cerita tersebut yang semula dianggap hanya 

sebagai candaan yang jenaka. Namun memiliki pesan yang mendidik dan hal 

tersebut patut untuk dipertahankan agar nilai-nilai di dalamnya dapat 

tersampaikan. Kemudian, hasil dari penelitian ini kiranya dapat diaplikasikan 

kedalam materi mengajar matapelajaran Muatan Lokal (MULOK) Bima. 

Sehinngga penelitian ini membantu para penentu kebijakan pembangunan dalam 

hal ini mengatasi krisis nilai-nilai terutama nilai-nilai moral yang terjadi dalam 

masyarakat. Memasyarakatkan kembali nilai-nilai pendidikan moral yang 

terkandung dalam tutur jenaka dari Bima ini merupakan langkah berkemanjuan.  

Penelitian tentang tutur jenaka sebelumnya belum ada yang melakukan. 

Namun, banyak penelitian dengan topik yang serupa yang dapat dijadikan sebagai 

acuan dalam penelitian ini. Ada beberpapa penelitian yang dijadikan acuan dalam 

penelitian ini, antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Efendi (2007) 

yang berjudul “Nilai pendidikan Moral dalam Pamali Bima”. Hasil penelitian 

tersebut memfokuskan pada dua rumusan masalah yaitu menggali wujud nilai 

pendidikan moral dalam pamali Bima berupa realisasi nilai-nilai pancasila 

dikaitkan dengan jenis pamali Bima yang mengandung nilai pendidikan moral. 

adapun hasil yang diperoleh melalui penelitian tersebut antara lain; a) wujud 

nnilai pendidikan moral dalam pamali Bima yaitu berupa implementasi dari nilai-

nilai pancasila, b) Jenis pamali yang mengandung nilai pendidikan moral meliputi 
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pamali Bima yang berkenaan dengan lingjkaran hidup (wanita hamil/persalinan, 

jodoh, ziarah kubur, rumah, pekerjaan rumah tangga, dan kesehatan), pamali 

Bima yang berkenaan dengan alam gaib dan musim, dan pamali Bima yang 

berkenaan dengan tata cara tidur dan makan sedangkan pamali Bima mengenai 

terciptanya alam semesta tidak mengandung nilai pendidikan moral.  

Penelitian serupa selanjutnya juga pernah dilakukan oleh Purnami (2016) 

dengan judul “Analisis Nilai Moral dalam Cerita Pendek pada Majalah Bobo 

Edisi Januari sampai Desember 2015”. Adapun tujuan penelitian tersebut ada dua 

yaitu untuk mengetahui nilai-nilai moral dan mengetahui teknik penyampaian 

nilai moral dalam cerita pendek pada majalah Bobo. Adapun hasil penelitian 

berdasarkan 12 cerita dalam majalah Bobo edisi januari hingga desember adalah 

wujud nilai moral hubungan manusia dengan diri sendiri, wujud nilai moral 

hubungan manusia dengan manusia, wujud nilai moral hubungan manusia dengan 

Tuhan, dan wujud nilai moral hubungan mausia dengan lingkungan alam. 

Sedangkan teknik penyampaiaannya dilakukan secara langsung berupa uraian 

pengarang serta melalui tokoh dan teknik penyampaian secara tidak langsung 

melalui peristiwa dalam cerita.  

Peneliti menetapkan judul “Analisis Nilai-nilai Pendidikan Moral dalam 

Kumpulan Tutur Jenaka pada Buku Tutur Jenaka dari Bima Karya Arsyad 

Siddik” dengan memfokuskan penelitian pada wujud nilai-nilai pendidikan moral 

yang terdapat dalam tutur jenaka dari Bima dan teknik penyampaian moral dalam 

tutur jenaka dari Bima. Secara umum tidak banyak perbedaan dalam penelitian 

yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Perbedaan antara penelitian 

sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada 
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objek yang akan dianalisis. Adapun dalam penelitian ini mengambil objek tutur 

jenaka dalam kumpulan cerita rakyat pada buku Tutur Jenaka dari Bima karya 

Arsyad Siddik, sedangkan peneliti terdahulu mengambil objek sastra lisan dari 

Bima berupa Pamali dan penelitian yang dilakukan oleh Purnamy memilih 

kumpulan cerita dalam majalah Bobo. Penelitian ini akan menarik karena meneliti 

nilai-nilai moral dalam cerita yang isinya bergenre jenaka.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengadakan penelitiaan 

mengenai nilai-nilai moral apa saja dan fungsi pendidikan moral yang terdapat 

dalam tutur jenaka tersebut untuk mengungkapkan, memperjelas, dan memehami 

maksud sebenarnya yang ingin disampaikan dalam Tutur Jenaka dari Bima. 

Sehingga masyarakat Bima umumnya dan generasi muda khususnya dapat 

memahami dan menerapkan nilai-nilai moral yang terdapat dalam cerita jenaka 

dan memahami sebagai cerminan budaya, kearifn lokal, dan tentunya mengetahui 

cara befikir masyarakat Bima terdahulu.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Peneliti 

merumuskan permasalahan untuk mengarahkan keseluruhan  proses  penelitian.  

Permasalahan  dalam  penelitian  ini  dirumuskan  dalam  bentuk pertanyaan-

pertanyaan sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah wujud nilai-nilai pendidikan moral dalam kumpulan tutur 

jenaka pada buku Tutur Jenaka dari Bima karya Arsyad Siddik? 
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2) Bagaimanakah teknik penyampaian nilai-nilai pendidikan moral dalam 

kumpulan tutur jenaka pada buku Tutur Jenaka dari Bima karya Arsyad 

Siddik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengenalkan bahasa Bima 

pada masyarakat umum. Selain itu penelitian ini juga tentu saja akan 

memperkenalkan budaya serta kearifan lokal Bima yang tercermin dalam sastra 

lisan tutur jenaka dari  Bima dan melalui penelitian ini diharapkan dapat 

mewujudkan masyarakat yang peduli akan nilai-nilai pendidikan sebagai pedoman 

untuk mengatur tingkah laku masyarakat terutama generasi Bima. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti sebutkan di atas, maka 

tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Mendeskripsikan wujud nilai-nilai pendidikan moral dalam kumpulan tutur 

jenaka pada buku Tutur Jenaka dari Bima karya Arsyad Siddik. 

2) Mendeskripsikan teknik penyamppaian nilai-nilai pendidikan moral dalam 

kumpulan tutur jenaka pada buku Tutur Jenaka dari Bima karya Arsyad 

Siddik. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan uraian dari tujuan penelitian diatas, berikut ini beberapa 

manfaat yang diharapkan dapat tercapai dari penelitian ini. Antaranya yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis.  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat bermanfaat sebagai 

penunjang pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian nilai 

pendidikan moral untuk penelitian-penelitian selanjutnya terhadap kesusasteraan 

secara umum yang ada di Indonesia dan kesusasteraan daerah yang ada di seluruh 

Indonesia.  

1.4.2 Manfaat Praktis  

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengenalkan kembali sastra lisan 

tutur jenaka Bima kepada generasi saat ini dan umumnya kepada masyarakat 

Bima. yakni melalui penelitian ini sastra lisan tutur jenaka ini atau penelitian ini 

dapat diaplikasikan oleh pemerintah kabupaten atau  pemerintah kota Bima 

sebagai bahan pembelajaran dalam matapelajaran muatan lokal bersamaan dengan 

aksara Bima, sebagaimana dalam kurun waktu yang belum ditentukan pelajaran 

aksara Bima sedang diusahakan untuk dimasukkan dalam muatan lokal. 

Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat membantu generasi muda khususnya 

Bima dalam mengambil hikmah dan pelajaran yang terkandung dalam tutur 

jenaka dari Bima ini, agar tidak terpengaruh oleh adat-istiadat negatif dari 

kebudayaan luar atau asing.  
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1.5 Definisi Istilah 

Istilah-istilah yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini perlu 

dipertegas sehingga memudahkan peneliti dan pembaca memahaminya. Berikut 

ini penegasan istilah-istilah penting yang gunakan dalam penelitian ini. 

1) Tutur Jenaka atau cerita jenaka adalah cerita tentang tokoh yang lucu, 

menggelikan atau licik, dan licin (Fang dalam Durachman, 2008:1). 

2) Nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu, misalnya objek. 

Jadi, sesuatu dapat dikatakan mempunyai nilai apabila ada sifat atau kualitas 

yang melekat dalam objek tersebut (Hasan, 2002:187). 

3) Pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun 

maksudnnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada 

anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat 

dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya (Ki 

Hajar Dewantara dalam Hasbullah, 2009:4). 

4) Nilai pendidikan moral adalah nilai yang merujuk pada peraturan-peraturan 

tingkah laku dan adat istiadat dari individu atau kelompok masyarakat yang 

meliputi perilaku nilai-nilai kemanusiaan (Hasan, 2016: 39) 

5) Pendidikan moral merupakan bagian dari pewarisan nilai-nilai, yang oleh 

Emile Durkheim, seorang ahli sosiologi moralitas Prancis, disebut sebagai the 

conservation of a culture inherited from the past (Bourdieu dalam Muchson 

dan Samsuri, 2015: 85) 

6) Nilai Moral berarti bagian dari nilai, yaitu nilai yang berhubungan dengan 

kelakuan baik atau buruk manusia, perilaku manusia. (Subur, 2015: 57). 




