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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Dalam bab II ini akan diuraikan landasan atau kajian teoritis yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. Adapun beberapa hal yang akan dibahas ialah  (1) 

hakikat dongeng, (2) hakikat nilai, (3) nilai pendidikan moral, (4) wujud nilai 

pendidikan moral,  dan (5) teknik penyampaian nilai pendidikan moral. Berikut 

ini penjabaran dari beberapa poin yang disebut diatas;   

 

2.1 Hakikat Dongeng 

Dongeng atau tutur jenaka dari Bima merupakan keberagaman budaya 

yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat etnik Bima, sehingga 

menjadikan Indonesia dikenal luas oleh dunia. Kekayaan tersebut menjadikan 

Indonesia sebagai negara yang istimewa bagi bangsa Indonesia sendiri dan dunia 

luar. Namun, dalam perjalanan dan eksistensi keberagaman kebudayaan tersebut 

tidaklah baik jika hanya diakui tanpa dijalankan berdasarkan hakikatnya. Salah 

satu daerah yang memiliki kebudayaan dan adat-istiadat adalah Bima, yang 

terletak di bagian timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Bima memiliki beragam sastra lisan, baik yang berupa pantun atau patu, 

mantra, nyanyian, nggahi ti pehe atau pamali, mpama atau dongeng atau tutur 

jenaka dan masih banyak lagi. Sayangnya, kekayaan budaya tersebut semata 

hanya sebatas pengakuan saja tanpa ada tindakan dalam mengamalkan nilai-nilai 

yang terkandung di dalamnya. Mpama atau dongeng atau tutur jenaka adalah 

salah satu kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat etnik Bima. Dongeng 

atau mpama atau tutur jenaka dari Bima dapat berupa hasil rekaan dan juga 
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berdasarkan kejadian masa lampau. Sejalan dengan hal tersebut, Rosidatun (2018: 

95) mengemukakan pendapat bahwa dongeng adalah suatu kisah yang diangkat 

dari pemikiran fiktif dan kisah nyatan, menjadi suatu alur perjalanan hidup dengan 

pesan moral yang mengandung makna hidup dan cara berinteraksi dengan 

makhluk yang lainnya.  

Lebih lanjut Bascom (dalam Danandjaja, 1984:50) mengatakan bahwa 

dongeng merupakan prosa rakyat yang dianggap tidak benar-benar terjadi oleh 

yang empunya cerita dan dongeng tidak terikat oleh waktu maupun tempat. Walau 

hal tersebut bukan peristiwa yang benar-benar terjadi, namun masyarakat etnik 

Bima harus tetap mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam dongeng atau 

tutur jenaka tersebut. Dongeng atau tutur jenaka dari Bima ini adalah salah satu 

cara atau solusi untuk menanggulangi degradasi nilai moral yang kian merosot 

beberapa tahun terakhir ini di Bima. Setiap hari masyarakat Bima selalu disuguhi 

berita yang kurang baik. Maka dari itu, penanaman nilai-nilai moral haruslah 

dimulai sejak dini, agar kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal yang bertentangan 

dengan nilai-nilai kemanusiaan.  

Selanjutnya, Zaidan (dalam Zaini, 2014: 3) mengemukakan definisi tutur 

jenaka atau cerita jenaka sebagai cerita olok-olok atau kelakar, cerita penghibur 

yang mengandung kelucuan, perbandingan, atau sindiran. Sedangkan menurut 

Fang (dalam Durachman, 2008: 1) cerita jenaka atau dongeng humor adalah cerita 

tentang tokoh yang lucu, menggelikan, licik, dan licin. Dalam tutur jenaka dari 

Bima, dapat ditemukan tokoh-tokoh yang lucu seperti la Daju (si pemalas), 

keluarga tuli, la Sampula (si dungu), dongeng kerbau dan macan dan sebagainya. 
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Selain itu dalam cerita jenaka tersebut juga terdapat tokoh yang licik seperti tokoh 

reana (mertua). 

Secara umum, masyarakat etnik Bima hanya memaknai tutur jenaka 

sebagai cerita untuk hiburan semata. Padahal, lebih dari itu Danandjaja (1984:83) 

mengatakan cerita prosa rakyat selain sebagai dongeng yang dianggap tidak 

benar-benar terjadi, juga melukiskan kebenaran, pelajaran moral dan merupakan 

sindiran. Tutur jenaka dari Bima merupakan cerita prosa rakyat, selain sebagai 

hiburan juga dapat berupa pelajaran nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari dan 

juga sebagai alat untuk menyindir. 

 

2.1.1 Jenis-jenis Dongeng 

Berikut ini beberapa jenis dongeng menurut Aarne dan Thompson (dalam 

Danandjaja, 1984:86). Aarne dan Thompson membagi dongeng menjadi empat 

(4) jenis, yaitu; 

a. Dongeng Binatang (animal tales) 

Dongeng binatang adalah dongeng yang ditokohi binatang peliharaan 

dan binatang liar, seperti binatang menyusui, burung, binatang melata, ikan, 

dan serangga. Binatang-binatang itu dalam cerita jenis ini, dapat berbicara 

dan berakal budi seperti manusia (Aarne dan Thompson dalam Danandjaja, 

1984:86).  

b. Dongeng Biasa (ordinary folktales) 

Dongeng biasa adalah jenis dongeng yang ditokohi manusia dan 

biasanya adalah kisah suka duka seseorang. Di Indonesia dongeng biasa yang 

paling populer adalah yang bertipe “Cinderella” atau tokoh wanita yang tidak 
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ada harapan dalam hidupnya (Aarne dan Thompson dalam Danandjaja, 

1984:98).   

c. Lelucon dan Anekdot (jokes and anecdotes) 

Lelucon dan anekdot adalah dongeng-dongeng yang dapat 

menimbulkan rasa menggelikan hati, sehingga menimbulkan ketawa bagi 

yang mendengarkannya maupun yang menceritakannya. Walaupun demikian 

bagi kolektif atau tokoh tertentu, yang menjadi sasaran dongen itu, dapat 

menimbulkan rasa sakit hati (Aarne dan Thompson dalam Danandjaja, 

1984:117). 

d. Dongeng Berumus (formula tales) 

Dongeng berumus adalah dongeng-dongeng yang disebut formula tales 

dan strukturnya terdiri dari pengulangan. Selanjutnya, Aarne dan Thompson 

membagi dongeng berumus kedalam 3 subbentuk. a) Dongeng bertimbun 

banyak (cumulative tales) disebut juga dongeng berantai adalah dongeng 

yang dibentuk dengan cara menambah keterangan lebih terperinci pada setiap 

pengulangan inti cerita. b) Dongeng untuk mempermainkan orang adalah 

cerita fiktif yang diceritakan khusus untuk memperdayai orang karena akan 

menyebabkan pendengarnya mengeluarkan pendapat yang bodoh. Bentuknya 

pun hampir sama dengan teka-teki untuk memperdayai orang. c) Dongeng 

yang tidak ada akhirnya adalah dongeng yang jika diteruskan tidak akan 

sampai pada batas akhir (Aarne dan Thompson dalam Danandjaja, 1984:138-

140). 

 Tutur jenaka atau dongeng, umumnya dikenal oleh masyarakat Bima 

sebagai Mpama. Mpama atau Umpama yaitu cerita atau dongeng yang di 
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dalamnya terdapat perumpamaan-perumpamaan. Mpama dalam kehidupan 

masyarakat Bima tidak hanya berupa dongeng, namun  juga termasuk teka-teki 

atau tebakan-tebakan. Mpama biasanya  dituturkan oleh para orangtua kepada 

anak-anaknya. Tutur jenaka dapat juga disebut sebagai dongeng humor atau cerita 

jenaka.  

 

2.2 Hakikat Nilai 

Kehidupan bermasyarakat sangat ditentukan dengan nilai, nilai tersebut  

juga bermacam-macam sesuai dengan objek tertentu. Hal tersebut sejalan dengan 

makna nilai dalam Ensiklopedia bahwa nilai atau disebut dengan kata value, yang 

diterjemahkan dalam bahasa Prancis Kuno valoir. Sebatas Arti denotatifnya, 

valere, valoir, value, atau nilai dapat dimaknai sebagai harga. Namun, apabila 

kata tersebut sudah dihubungkan dengan suatu objek atau persepsi tertentu, harga 

yang terkandung di dalamnya memiliki makna yang bermacam-macam. 

Membentuk kepribadian dan tingkahlaku suatu masyarakat perlu adanya nilai-

nilai edukatif dalam kehidupan bermasyarakat. Tutur jenaka dari Bima adalah 

salah satu cara untuk merealisasikan cita-cita tersebut. 

Nilai merupakan hal terpenting dalam menjalankan kehidupan. Zakiyah 

dan Rusdiana (2014: 14) menjabarkan nilai merupakan sesuatu yang berharga, 

bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Nilai juga merupakan 

kualitas yang berbasis moral. Nilai yang tumbuh dan berkembang dalam 

masyarakat adalah sebuah orientasi budaya setempat. Dua hal yang tidak dapat 

dipisah antara nilai dan kebudayaan karena saling melengkapi  dan keduanya 

sangat eksistensial. Budaya punya peran penting dalam terselenggaranya nilai 
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sosial, nilai ekonomis, nilai agama, nilai politik dan nilai estetik sebagai pengisi 

nilai-nilai dalam diri individu maupun dalam kelompok masyarakat. 

Nilai hadir sebagai aturan atau pengatur tingkah laku orang-orang dalam 

kelompok masyarakat. Nilai yang ada pada diri seseorang dipengaruhi oleh adat 

istiadat, etika, kepercayaan dan agama yang dianutnya. Sehingga memengaruhi 

sikap dan perilaku, pendapat atau pandangan, yang tercermin dalam bertindak dan 

bertingkah laku. Nilai hadir untuk meyakinkan seseorang terhadap tindakan baik 

dan buruk, nemanamkan kejujuran dan keiklasan, untuk tercapainya kebahagiaan.  

Nilai mempuyai ketentuan dan dan aturann yang digunakkan sebagai 

pengontrol tingkah laku seseorang. Pertama, perilaku yang dipelajari biasanya 

dapat menerima secara sosial dan ditetapkan dalam waktu atau situasi yang sama 

diwaktu yang akan datang. Kedua, berperilaku normatif untuk menghindari 

sanksi. Ketiga, menguunakan nilai dalan perilaku untuk membedakan baik dan 

buruk, benar dan salah. Keempat, mempertimbangkan hati nurani. Sesuatu yang 

dilakukan perlu dipertimbangkan agar dalam menjalankannya penuh dengan 

keyakkinan. Orang sering mempelajari seperangkat norma perilaku  yang 

dianggap benar. Pada akhirnya ketika seseorang mengalami kegagalan dalam 

mengikuti norma (hati nurani) mengakibatkannya mempunyai rasa bersalah.  

Nilai adalah sesuatu yang diharapkan oleh manusia. Nilai yang dicita-

citakan manusia adalah kebaikan. Mewujudkan kebaikan-kebaikan, dalam 

kehidupan manusia perlu nilai sebagai pendorong tercapainya harapan tersebut. 

Notonegoro (dalam Herimanto dan Winarno, 2014: 128-129) membagi nilai 

menjadi tiga macam. Pertama, nilai materiil yaitu sesuatu yang berguna bagi 

jasmani manusia. Kedua, nilai vital merupakan sesuatu yang berguna bagi 
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manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan. Ketiga, nilai kerohanian. Ada empat 

macam aspek dalam nilai kerohanian yaitu nilai kebenaran yang bersumber pada 

akal pikiran manusia (rasio, budi, dan cipta), nilai estetika (keindahan) bersumber 

pada rasa manusia, nilaii kebaikan atau nilai moral bersumber pada kehendak 

keras, karsa hati dan nurani manusia, nilai religius (ketuhanan) bersifat mutlak 

dan bersumber pada keyakina manusia.  

Setelah nilai dalam masyarakat telaah terbentuk, maka seseorang secara 

tidak sadar telah belajar dan menngenal bahwa nilai telah membimbingnnya untuk 

jujur, ikhlas, bertanggungjawab, mengedepankan kebenaran, solidaritas, dan  

toleran. Menurut Herimanto dan Winarno (2014: 127) mengatakan bahwa nilai 

yang berkembang dalam masyarakat tidak muncul  begitu saja. Sesuatu akan 

bernilai jika memiliki sifat yang menyenangkan (peasent), berguna (useful), 

memuaskan (satisfying), menguntungkan (profitable), menarik (interesting), 

keyakinan (belief). Berdasarkan beberpa pendapat diatas tentang pengertian nilai 

dapat ditarik kesimpulan bahwa, nilai adalah sesuatu yang berharga yang tidak 

dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Nilai memberikan manusia cara 

pandang untuk tetap menjalankan hidup yang bernilai baik seperti jujur, 

tanggungjawab, toleran, berkemanusiaan dan penuh pertimbangan. 

 

2.3 Nilai Pendidikan Moral 

Melatih seseorang untuk memiliki moral yang diharapkan, perlu 

menempuh pendidikan. Pendidikan merupakan usaha meningkatkan kualitas 

berfikir manusia atau ilmu pengetahuan baik yang ditempuh secara formal atau 

melalui jenjang sekolah maupun secara non-formal atau diluar sekolah. Munurut 
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Mudyahardjo (2014: 3) bahwa pendidikan memiliki arti yang beragam dan 

kompleks, yaitu memiliki pengertian secara luas, sempit dan terbatas. Pertama, 

definisi secara luas pendidikan adalah hidup. Segala pengalaman belajar yang 

berlangsung dalam segala lingkungan, sepanjang hidup dan situasi yang 

memengaruhi pertumbuhan hidup. Kedua, pendidikan memiliki definisi secara 

sempit sebagai sekolah, yaitu penyelenggaraan pengajaran disekolah sebagai 

lembaga formal. Segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan 

remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna 

dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka. 

Ketiga, secara terbatas pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakaukan oleh 

keluarga, masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, 

dan latihan yang berlangsung disekolah dan diluar sekolah sepanjang hayat, untuk 

mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai 

lingkungan hidup secara tepat dimasa yang akan datang.  

Pendidikan adalah cara seseorang agar bertindak dan memiliki sifat-sifat 

positif dalam lingkungan masyarakat. Pertama, pendidikan merupakan kumpulan 

dari semua proses yang memungkinkan seseorang untuk mengembangkan 

kemampuan dan sikap-sikap serta bentuk-bentuk tingkah laku yang bernilai 

positif di dalam masyarakat dimana dia tinggal. Kedua, pendidikan adalah proses 

sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh linngkungan yang terpilih dan 

terkontrol (khusus di lingkungan sekolah), sehingga mereka dapat memperoleh 

kemampuan sosial dan perkembangan individu yang optimum (Kamus Pendidikan 

dalam Kasan, 2012: 7-8). Bagian dari nilai pendidikan moral adalah seseorang 
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dapat dan mampu berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam 

masyarakat.  

Dewasa ini, untuk membangun sebuah bangsa yang maju diperlukan aset 

yang berharga. Salah satu aset yang harus dimiliki oleh kita sebagai bangsa 

Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang bermoral. Sejalan dengan harapan 

Bapak pendiri bangsa yaitu Bung Karno (dalam Samani dan Haryanto, 2012: 1) 

menyebutkan bahwa bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan 

pembangunan karakter (character buillding) karena character building inilah 

yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju dan jaya, serta 

bermartabat. Kalau character building ini tidak menjadi perhatian, maka bangsa 

Indonesia akan menjadi bangsa kuli. Untuk menanggulagi ketakutan tersebut, 

masyarakat Indonesia khususnya Bima harus menjujung tinggi nilai-nilai 

pendidikan itu sendiri termasuk di dalamnya nilai-nilai moral, yakni dengan cara 

mengamalkan isi atau nilai-nilai luhur yang terdapat pada tutur jenaka dari Bima. 

Suatu hal yang tidak bisa terbantahkan dewasa ini adalah sangat 

kurangnya kesadaran moral dalam kehidupan masyarakat Bima. Seperti yang 

telah dikemukakan sebelumnya bahwa akibat degredasi moralitas, setiap hari 

selalu saja terjadi perilaku amoral. Oleh karenanya, perlu ada pelajaran yang lebih 

menekankan pada nilai moral, sehingga tindakan-tidakan yang tidak bermoral 

sedikit demi sedikit dapat teratasi. 

Moral dapat juga disebut akhlak yang mengandung makna tata tertib batin 

atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam 

hidup. Kata moral berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos artinya etika. Secara 

etimologis, etika adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima masyarakat 
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umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban (Herimanto dan Winarno, 2014: 129). 

Istilah moral juga dipersamakan dengan istilah-istilah seperti etika, etik, akhlak, 

kesusilaan, dan budi pekerti yang berkaitan erat dengan tingkah laku manusia 

tentang hal baik dan hal buruk. 

Selanjutnya Muchson dan Samsuri (2015:1) menyebutkan pengertian 

moral secara luas yaitu berasal dari bahasa latin  mos dan bentuk jamaknya mores 

yang berarti tata cara atau adat-istiadat. Tutur jenaka dari Bima adalah bagian dari 

adat-istiadat masyarakat Bima yang di dalamnya mengandung pesan moral.  

Lebih lanjut Ouska dan Whellan (dalam Subur, 2015: 54) mengartikan 

moral sebagai prinsip baik-buruk yang melekat dalam diri seseorang. Artinya, 

seseorang dilahirkan telah dibekali dengan moral. Namun moral tersebut tidak 

serta merta akan membuat seseorang menjadi baik. Moral perlu diasah dan dilatih 

sehingga menjadikan individu tersebut baik. Moral juga dapat menjadikan 

manusia memiliki batasan-batasannya. Selaras dengan pendapat Rasyid (dalam 

Subur, 2015: 54) yang mengemukakan moral adalah sesuatu yang digunakan 

untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau 

perbuatan, sehingga dapat dinilai baik atau buruk, dan benar atau salah.  

Menurut Muchson dan Samsuri (2015: vii) mengatakan pendidikan moral 

merupakan inti dan wajah utama pendidikan. Dengan demikian, jika orang 

berbicara  tentang pendidikan, pendidik, dan orang yang terdidik, gambaran yang 

paling menonjol adalah aspek moral, budi pekerti, karakter, kepribadian, dan 

sebagainya. Pendapat tersebut hanya berlaku dimasa lalu, berbanding terbalik 

dengan kondisi dewasa ini. Sebaliknya, orang yang disebut terdidik malah 

menunjukkan bahwa orang terdidik belum tentu bermoral. Kenyataannya gelar 



20 
 

 
 

terdidik tidak terlepas dari perilaku amoral. Sehingga dengan kenyataan seperti 

ini menyadarkan semua pihak akan pentingnya pendidikan moral.  

 Pendidikan moral memiliki dua aspek luar dan dalam. Dilihat dari luar, 

moralitas adalah sebuah sistem cara bergaul dengan orang lain. Sedangkan dilihat 

dari dalam moralitas ialah cara bergaul dengan diri sendiri (Lucci dan Narvaez, 

2016: 13). Pendidikan moral memberi akses terhadap seseorang untuk mengontrol 

tingkah lakunya, baik kontrol sosial maupun diri sendiri (realisasi diri). Istilah 

moral dapat juga disamakan dengan akhlak, etika, etik,, kesusilaan, dan budi 

pekerti untuk perilaku manusia tentang baik dan buruk. 

Moral merupakan salah satu nilai yang ingin disampaikan dalam tutur 

jenaka dari Bima kepada pendengar atau pembaca. Nilai moral sangat kental 

dalam tutur jenaka dari Bima. Nilai moral yang terdapat dalam kumpulan cerita 

tersebut adalah sebagai pengatur dan contoh untuk bergaul dalam masyarakat. 

Saling mengormati antara sesama, menerapkan kebaikan-kebaikan dalam 

bermasyarakat dan diri sendiri. Moral adalah penyelarasan antara pikiran dan 

perbuatan. Langeveld (dalam Tirtarahardja dan Sulo, 2012: 7) berpendapat bahwa 

pendidikan moral juga sering disebut pendidikan kemauan atau yang disebut De 

opvoedeling omzichzelf wil. Kemauan dalam hal ini yakni kemauan yang sesuai 

dengan kodrat manusia, artinya moral yang baik harus selaras dengan kata hati 

yang baik pula.  

Pendidikan moral merupakan bagian dari pewarisan nilai-nilai (Muchson 

dan Samsuri, 2015: 85). Nilai moral yang terdapat dalam Tutur jenaka dari Bima 

adalah warisan, bertujuan untuk mendidik individu sehingga mampu mengenal 

baik-buruk dalam bertingkah laku, menghindari perilaku tercela, saling 
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menghargai sesama, berbudaya, dan menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi 

larangan-Nya. Berdasarkan pengertian-pengertian nilai pendidikan moral diatas, 

maka dapat disimpulkan nilai pendidikan moral adalah upaya seseorang untuk 

membentuk dan menempa diri dalam mencapai perilaku-perilaku yang bermoral. 

Supaya tercapai tujuan tersebut seseorang harus menempuh pendidikan, baik 

secara formal atau melalui pendidikan di sekolah maupun non-formal atau melalui 

kebudayaan dalam masyarakat.  

 

2.4 Wujud Nilai Pendidikan Moral  

Nilai-nilai moral adalah sifat-sifat baik yang ada dalam diri manusia yang 

harus terus dibangun dan dilatih. Nilai-nilai moral tentuya memerlukan suatu 

wadah untuk menghubungkan  antara nilai moral dan individu. Tutur jenaka dari 

Bima adalah salah satunya sebagai wadah penyambung sebagai penguat antara 

nilai moral dan manusia. Subur (2015: 62) membagi nilai moral menjadi tiga 

bagian yaitu nilai pendidikan moral terhadap Tuhan, nilai pendidikan moral 

tehadap diri sendiri, dan nilai pendidikan moral terhadap sesama.  

2.4.1 Nilai Pendidikan Moral terhadap Tuhan 

Manusia dalam kehidupannya dituntut untuk menghayati dan 

mengembangkan nilai-nilai moral yang menjadi standar perbuatan dan sikap 

sebagai penentu siapa kita, bagaimana kita hidup, dan bagaimana memperlakukan 

orang lain. Selain itu, sesorang dikatakan bermoral ketika mampu mengamalkan 

perintah Allah. Subur (2015: 62) lebih spresifik mengartikah nilai moral terhadap 

Tuhan yaitu melaksanakan shalat. Shalat berarti berdo’a, bermunajat dan 

berkomunikasi. Menurut Ath-Thayyar (2007: 13) mengemukakan pengertian 
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shalat secara terminilogi adalah amaliah ibadah kepada Allah yang terdiri atas 

perbuatan dan bacaan tertentu, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri 

dengan salam.  

Seseorang yang melaksanakan shalat tanpa melalaikannya dapat dikatakan 

seorang yang religius. Nilai religi menandakan hubunngan manusia dengan 

Tuhannya, yaitu mengimplementasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-

hari. Kemediknas (dalam Utami, 2014: 18) mengatakan religius sebagai sikap dan 

perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran 

terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama 

lain. Mengacu pada beberapa pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa untuk membina nilai moral antara manusia dan Tuhan, manusia harus 

patuh terhadap perintah atau ajaran agama, beribadah sesuai tuntunan, dan 

mengargai cara ibadah umat yang berbeda keyakinan. 

2.4.2 Nilai Pendidikan Moral terhadap Diri Sendiri 

Nilai pendidikan moral terhadap diri sendiri. Nilai moral tidak hanya 

untuk kepentingan bersama, nilai moral juga sangat penting untuk kehidupan diri 

sendiri. Untuk mencapai moralitas bersama dimulai dari diri sendiri. Seseorang 

dapat dikatakan moralnya baik oleh masyarakat tercermin dari individu tersebut. 

Begitu pula dalam tutur jenaka dari Bima, nilai-nilai yang terdapat didalamnya 

tidak hanya mengatur kehidupan kelompok masyarakat tapi lebih kepada 

bagaimana individu memperlakukan dirinya sendiri. 

Nilai moral terhadap diri sendiri oleh Subur (2015: 62) menyebutkan ada 

dua belas indikator moral yaitu istiqamah, sungguh-sungguh, menjaga diri, 

bertaubat, ikhlas, ridla, syukur, tidak sombong/takabbur, tidak tamak, malu, anti 
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narkoba, sabar. Berikut ini uraian indikator nilai pendidikan moral berdasarkan 

indikator Subur: 

a) Istiqamah 

Istiqamah adalah sikap konsisten terhadap hal-hal baik. Menurut 

Hapizin dan Ihsan (2018: 32) istiqamah merupakan sikap tetap dalam 

keyakinan, tidak berubah-ubah, dan selalu terus-menerus berbuat baik, 

berkata baik dan bersikap baik. Istiqamah ialah cara seseorang menjaga lisan 

agar tetap dan senantiasa mengucapkan perkataan baik, cara seseorang 

menjaga hatinya agar dalam melakukan sesuatu diawali dengan niat yang 

tulus serta jujur, dan istiqamah sebagai peneguh jiwa agar seseorang selalu 

taat dalam melaksanakan ibadah.  

b) Sungguh-sungguh 

Sungguh-sungguh dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti tidak 

main-main, dengan segenap hati, dengan tekun, dan benar-benar. Agar 

sesuatu yang dikerjakan mendapatkan hasil yang maksimal, maka seseorang 

harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, segenap hati atau dengan 

tekun. Istilah sungguh-sungguh dalam kamus bahasa Arab sering disebut 

dengan mujahadah, yang berarti tidak main-main, dengan sepenuh hati, 

dengan tekun, dengan sekuat tenaga, dengan benar-benar, yaitu mencurahkan 

segala kemampuan untuk melepaskan diri dari segala hal yang menghambat 

pendekatan diri kepada Allah SWT, baik hambatan yang bersifat internal 

(hawa nafsu) maupun hambatan yang bersifat eksternal (syetan dan pelaku 

kemaksiatan) (Ilyas dalam Subur, 2015:182). 
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c) Menjaga Diri 

Menjaga diri atau disebut juga iffah adalah menjaga kehormatan diri 

atau kesucian diri, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik yang dapat 

menjatuhkan kehormatan dan martabatnya (Ilyas dalam Subur, 2015: 199).  

d) Bertaubat  

Bertaubat adalah kembali dari perbuatan maksiat menuju perbuatan 

taat. Seseorang dikatakan bertaubat jika ia mengakui dosa-dosanya, menyesal, 

berhenti dan berusaha tidak mengulangi perbuatannya. Dalam kamus besar 

bahasa Indonesia kata taubat atau tobat berarti sadar dan menyesal akan dosa 

(perbuatan yang salah atau jahat) dan berniat akan memperbaiki tingkah laku 

dan perbuatan, kembali kepada agama (jalan, hal) yang benar. Bertobat 

artinya menyesal atas perbuatan salah yang telah dilakukan, berniat untuk 

memperbaikinya dan kembali kejalan yang benar.  

e) Ikhlas 

Ikhlas secara bahasa merupakan sesuatu yang murni, tidak tercampur 

dengan hal-hal yang bisa mencampurinya. Ikhlas adalah pengharapan 

terhadap ridha Allah semata dan tidak mengiringinya dengan pengharapan 

terhadap ridha dari selain Allah (Mustafa, 2012: 12). Ikhlas yaitu kesengajaan 

dalam bertutur kata, beramal dan kesengajaan dalam perbuatan.  

f) Ridla 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia ridla atau ridha memiliki arti 

rela, suka, senang hati. Munawar (dalam Subur, 2015: 242) menyebut Ridha 

sebagai ketetapan hati untuk menerima segala keputusan yang sudah 

ditetapkan. Lebih lanjut Subur (2015: 243) menegaskan bahwa ridha adalah 
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akhir dari semua keinginan dan harapan yang baik, dimanapun hamba berada, 

tidak mencari atau memikirkan sesuatu yang lain kecuali menerima apa yang 

ada dan terjadi.  

g) Syukur 

Syukur adalah rasa terima kasih atas apa yang telah diberikan baik 

oleh Allah maupun sesama manusia. Syukur merupakan rasa puas atas segala 

hal, yang sedikit atau yang banyak sekalipun. Hakikat syukur adalah 

menampakkan nikmat. Ada beberapa cara bersyukur, pertama bersyukur 

dengan hati yaitu kepuasan batin atas anugerah, kedua bersyukur dengan 

lidah yaitu mengakui anugerah dan memuji pemberinya, ketiga bersyukur 

dengan perbuatan adalah memanfaatkan anugeraha yang diperoleh sesuai 

dengan tujuan penganugerahannya (Subur, 2015:266).  

h) Tidak Sombong/Takabbur 

Sombong atau disebut takabbur adalah sifat manusia yang merasa 

dirinya paling mulia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia sombong berarti 

menghargai diri secara berlebihan, congkak, pongah. Sombong adalah merasa 

atau menganggap diri besar dan tinggi yang disebabkan oleh adanya kebaikan 

atau kesempurnaan pada dirinya, baik berupa harta, ilmu atau yang lainnya 

(Subur, 2015: 463).  

i) Tidak Tamak 

Tamak adalah sikap rakus terhadap harta dunia tanpa melihat halal 

dan haramnya. Tamak bisa menyebabkan timbulnya sifat dengki, 

permusuhan, perbuatan keji, dusta, curang, dan bisa menjauhkan pelakunya 

dari ketaatan, dan lain-lain (Subur, 2015: 441). 
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j) Malu 

Malu dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti merasa sangat tidak 

enak hati (hina, rendah, dan sebagainya) karena berbuat sesuatu yang kurang 

baik (kurang benar, berbeda dengan kebiasaan, mempunyai cacat atau 

kekurangan, dan sebagainya). Malu juga berarti menjauhi perbuatan-

perbuatan yang dibenci dan dilarang oleh agama. Rahayu (2013: 23) 

menyebutkan malu ialah sifat yang merupakan tanggunngan bagi hati setiap 

manusia. Sifat malu akan dialami oleh seseorang ketika ia merasa mengalami 

atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan standar, tidak 

berdasarkan aturan, dan bertujuan tidak baik (Ramdhani, 2016: 70). Ferguson 

dan Stegge (dalam Sumartani, 2016: 51-52) mendefinisikan rasa malu sebagai 

emosi kekesalan, pasif, tidak berdaya atas peristiwa tidak menyenangkan. 

Umumnya, orang malu lebih fokus pada kesalahan yang dilakukan oleh diri 

sendiri, sehingga selalu merasa diri kurang dan cenderung menghindar dari 

orang lain karena takut orang lain mengetahui kekurangan dirinya. 

k) Anti Narkoba 

Narkoba adalah obatan terlarang dan berbahaya. Orang yang 

mengonsumsi narkoba akan mengalami kecanduan terhadap obat-obatan 

tersebut. Dalam dunia medis narkoba sangat bermanfaat, namun sebaliknya 

jika narkoba disalahgunakan maka akan berdampak buruk pada generasi 

bangsa (Suryadi, 2013: 3). Tindakan pencegahan perlu dilakukan sejak dini. 

Karenanya perlu ada tindakan nyata dalam mencegah hal tersebut, baik 

dengan cara formal maupun melalui pendekatan budaya.   
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l) Sabar 

Sabar adalah menanggung atau menahan sesuatu, meneguk sesuatu 

yang pahit tanpa merasa memberengut, menjauhi larangan, tenang ketika 

menghadapi musibah, dan menampakkan dirinya sebagai orang yang cukup 

meski ia bukan orang berada (Subur, 2015: 161). Sabar juga merupakan sikap 

menahan perasan gelisah, putus asa, mengeluh, dan menahan untuk tidak 

menggangu orang lain.  

 

2.4.3 Nilai Pendidikan Moral terhadap Sesama 

Nilai pendidikan moral terhadap sesama. Sastra sebagai kontrol sosial atau 

alat kritik sosial merupakan hal yang perlu untuk diperhitungkan. Sastra memiliki 

andil dalam membentuk moral bangsa. Menurut Noor (2017: 27) ia menyebutkan 

karya sastra merupakan salah satu cerminan nilai-nilai budaya dan tidak terlepas 

dari sosial budaya serta kehidupan masyarakat yang digambarkannya. Kehidupan 

tersebut sebagian besar merupakan kenyataan sosial yang mencakup hubungan 

antar-masyarakat dan antar-manusia. Nilai moral terhadap sesama adalah 

hubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkup sosial dan hubungannya 

dengan lingkungan alam. Subur (2015: 62) menyebutkan delapan indikator moral 

dalam kaitannya dengan hubungan antar-manusia yang meliputi; jujur, adil, 

pemaaf, dermawan, menghormati orang tua, bersatu, tidak hasad, rukun/cinta 

damai.  

a) Jujur 

Jujur adalah mengakui dan berkata atau memberikan sesuatu 

informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Jujur adalah cara 
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seseorang menyatakan sesuatu secara apa adanya, terbuka, konsisten terhadap 

perkataan dan perbuatan (berintegritas), berani karena benar, dapat dipercaya 

(amanah, trustworhiness), dan tidak curang atau no cheating (Samani dan 

Haryanto, 2016:51). Tidak jauh berbeda dengan pendapat Sudrajat (2011:55) 

bahwa kejujuran merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan diri sendiri sebagai orang yang selalu dapat dipecaya dalam 

perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

b) Adil  

Adil berarti sama, seimbang dan proporsional. Adil merupakan 

pemenuhan hak orang lain atau diri sendiri sesuai porsinya tanpa mengurangi 

atau melebihkannya. Adil yaitu perlakuan tidak memihak, tidak sewenang-

wenang, dan tidak berat sebelah (Muplihun, 2016:63). 

c) Pemaaf  

Pemaaf adalah memaafkan kesalahan orang lain tanpa ada sedikitpun 

rasa benci dan keinginan untuk membalas. Dalam kehidupan bermasyarakat 

tidak bisa dipungkiri akan adanya konflik, baik konflik antar-kelompok 

maupun antar-pribadi. Tentu sebagai masyarakat yang baik kita harus berani 

memaafkan, walaupun bukan kita yang berlaku salah. Pemaaf adalah sikap 

suka memberi maaf terhadap kesalahan orang lain tanpa ada sedikitpun rasa 

benci dan keinginan untuk membalas. Islam mengajarkan memaafkan 

kesalahan orang lain tanpa harus menunggu permohonan maaf dari yang 

bersalah (Ilyas dalam Aliyah, 2016: 42-43). Memaafkan tidak harus berbuat 

salah, sebagai manusia yang bermoral, tentu sikap pemaaf adalah yang utama 

dalam diri individu.  
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d) Dermawan 

Dermawan merupakan kerelaan untuk memberi pada orang lain yang 

membutuhkan, baik ketika dalam keadaan sempit maupun lapang (Subur, 

2015:337). Dalam kehidupan ini kita manusia hidup secara berdampingan, 

saling membutuhkan antara satu sama lain. Bersedekah tidak hanya 

memunculkan kedermawanan tapi juga menjadikan individu yang bersedekah 

menjadi baik pula. Semakin sering seseorang bersedekah, semakin luas rezeki 

yang ia peroleh. Hadist Riwayat Al-Bukhari (dalam Subur, 2015: 337) 

memberikan perumpamaan antara orang yang bakhil dan orang yang 

bersedekah. Keduanya seperti orang yang memakai jubah besi yang dia 

masukkan dari dada hingga kerongkongannya. Bagi orang yang berinfak, 

setiap kali ia bersedekah maka jubahnya semakin longgar dari kulitnya, 

sampai akhirnya menutupi jari-jemarinya dan menghapus jejak langkahnya 

(karena panjang). Adapun orang yang bakhil, setiap kali ia dia akan berinfak 

atau bersedekah, maka menyempitlah baju besi itu, dia ingin 

melonggarrkannya, tetapi jubah itu tetap tidak bertambah longgar.   

e) Menghormati Orangtua 

Orangtua adalah manusia pertama yang tiada bandingnya mencintai 

anaknya. Orangtua adalah yang paling berjasa dalam kehidupan anak-

anaknya. Merekalah yang merawat dan membesarkan seorang anak hingga 

dewasa, memiliki kehidupan dan keluarga sendiri. Subur (2015: 148-149) 

mengatakan cara menghormati orangtua adalah dengan berterima kasih dan 

menghormatinya. Berterima kasih seorang anak kepada orangtua yang paling 

utama adalah dengan menunjukkan penghormatan tertinggi. Lebih lanjut 
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Subur (2015: 149) menyebutkan keutamaan dalam berbakti kepada kedua 

orangtua, pertama berbakti kepada orangtua adalah amal yang paling utama. 

Kedua, ridha Allah tergantung kepada ridha orangtua. Ketiga, berbakti 

kepada kedua orangtua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. 

f) Bersatu 

Kata bersatu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki 

arti berkumpul atau bergabung menjadi satu. Dalam konteks bernegara, 

bersatu atau persatuan adalah tidak tercerai-berai dengan menjunjung tinggi 

kebhinekaan. Persatuan oleh Subur (2015: 369) dikatakan sebagai bentuk 

kecenderungan asasi manusia sebagai makhluk sosial yang diaktualisasikan 

dalam bentuk kegiatan. Persatuan dapat tumbuh dan berkembang oleh 

berbagai motif seperti agama, kedaerahan, ekonomi, kesamaan nasib, 

perjuangan, golongan, kelompok dan lain sebagainya.  

Subur (2015: 369-370) menambahkan bersatu merupakan sebuah 

akibat dari sebuah proses yang meliputi empat pilar penjaga persatuan. 

Pertama. ta’aruf adalah usaha saling kenal mengenal baik secara lahiriyah 

maupun bathiniyah secara Islamiyah. Kedua, tafahum yaitu sikap saling 

memahami dan menghormati kelebihan dan kekurangan, kekuatan maupun 

kelemahan masing-masing sehingga segala macam bentuk problematik 

kesalapahaman dapat diselesaikan dengan demokratis dan tidak saling 

merugikan. Ketiga, ta’awun ialah sikap saling tolong-menolong kepada 

kebaikan, bukan tolong-menolong dalam hal kejelekan, baik diminta ataupun 

tidak, jika di antara mereka membutuhkan pertolongan. Keempat, takaful 

adalah sikap saling memberi jaminan sehingga menimbulkan rasa aman, tidak 
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ada kekhawatiran dan kecemasan menghadapi hidup ini, karena ada jaminan 

dari sesama saudara untuk memberikan pertolongan yang diperlukan dalam 

menjalankan amanat kehidupan. Apabila dari keempat pilar tersebut dapat 

diwujudkan, persatuan tidak semata menjadi angan dan harapan. 

g) Tidak Hasad 

Hasad disebut juga iri hati, dengki. Hasad adalah penyakit hati yang 

yang secara sadar atau tidak sadar sudah melekat dan kronis dalam tubuh 

manusia semenjak manusia ada di muka bumi ini (Subur, 2015: 478).  

h) Rukun/Cinta Damai 

Rukun atau cinta damai adalah sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya 

(Fadlillah dan Khorida, 2013: 41). Cinta damai adalah terciptanya semangat 

persatuan, tenggang rasa, saling menyayangi dalam lingkungan masyarakat 

maupun lingkungan keluarga.  

 

Banyaknya nilai yang terdapat dalam nilai pendidikan moral harus 

dikembangkan dan tentunya dilestarikan oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai 

pendidikan moral tersebut sebagai pengatur dalam bertingkah laku adalah aset 

berharga dalam membangun bangsa. Penanaman nilai-nilai pendidikan moral 

perlu dilakukan sejak dini, agar generasi penerus bangsa menjadi generasi yang 

unggul dalam segala hal. Sastra lisan tutur jenaka dari Bima adalah salah satu 

kekayaan budaya yang harus digali nilai-nilainya sehingga dapat berkontribusi 

untuk masa depan bangsa.  
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2.5 Teknik Penyampaian Nilai Moral 

Karya sastra adalah sebuah manifestasi dari pengarang atau penulis untuk 

menawarkana atau menyampaikan sesuatu. Sesuati itu mungkin berupa 

pandangan tentang seatu hal, gagasan, moral maupun amanat. Dalam karya sastra 

nilai-nilai yang terdapat didalamnya termasuk nilai moral, kadang oleh pembaca 

tidak disadari dan banyak pembaca tidak merasakannya. Teknik penyampaian 

nilai moral merupakan cara yang dilakukan pengarang untuk tersampaikannya 

nilai moral dalam cerita.  

Biasanya teknik penyampaian nilai moral dalam karya sastra beragam. 

Nurgiyantoro (2010: 335) menyebutkan dua teknik penyampaian moral yaitu 

teknik penyampaian moral secara langsung dan teknik penyampaian moral secara 

tidak langsung.  

2.5.1 Teknik Penyampaian Nilai Moral Langsung 

Teknik penyampaian langsung merupakan teknik penyampaian yang 

berwujud nasihat secara langsung dari penulis atau pengarang cerita kepada 

pembaca dalam bentuk narasi. Penyampaian nilai moral secara langsung identik 

dengan cara pelukisan watak tokoh yang bersifat uraian, telling atau penjelasan, 

dan expository (Nurgiantoro, 2013: 335). Teknik penyampaian langsung ini 

memudahkan pembaca untuk memahani nilai moral yang ingin disampaikan oleh 

pengarang dalam sebuah cerita.  

Pengarang akan menguraikan nilai pendidikan moral secara langsung di 

luar dialog antar tokoh dalam cerita. Nilai moral yang ingin disampaikan 

pengarang kepada pembaca dilakukan secara langsung dan eksplisit. Dalam hal 

ini pengarang cerita secara langsung menggurui pembaca yakni secara langsung 
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menasehati dan memberi petuah. Namun, Nurgiantoro (2010: 336) menegaskan 

bahwa hanya pembaca yang tidak berkualitas yang mau digurui secara demikian 

melalui bacaan sastra. Terlepas dari pendapat tersebut, teknik ini tetap akan 

relefan. Pasalnya penyampaian nilai moral bukan hanya ditujukkan kepada 

pembaca dewasa tapi juga ditunjukkan untuk pembaca anak-anak. Sehingga nilai-

nilai moral dalam cerita akan sangat berguna bagi pembaca anak-anak. 

2.5.2 Teknik Penyampaian Nilai Moral Tidak Langsung  

Teknik penyampaian secara tidak langsung lazimnya dilakukan melalui 

jalinan cerita dan karakter tokoh. Dengan demikian, aspek moral tersebut, seperti 

halnya tema, menjadi bagian dari unsur cerita. Unsur cerita yang paling praktis 

dan lazim dijadikan sarana penyampaian moral adalah alur dan karakter tokoh 

(Nurgiyantoro, 2013: 268). Teknik semacam ini biasannya akan mendorong 

pembaca menjadi lebih kritis. Teknik penyampaian nilai moral secara tidak 

langsung atau implisit biasanya akan ditampilkan melalui peristiwa dan konflik 

dalam cerita. 

Teknik penyampaian nilai moral secara tidak langsung dalam sebuah 

cerita dapat berupa peristiwa-peristiwa, konflik, sikap, dan tingkah laku para 

tokoh dalam menghadapi peristiwa dan konflik itu sendiri, baik yang terlihat 

dalam tingkah laku verbal, fisik, maupun yang hanya terjadi dalam pikiran dan 

perasaan (Nurgiyantoro, 2010: 339). Melalui berbagai hal tersebut, nilai-nilai 

moral yang ingin disampaikan oleh pengarang cerita akan mudah tersalurkan. 

Melalui teknik ini pula, pembaca tidak serta merta mampu menangkap nilai atau 

pesan moral dalam cerita. Selain itu pembaca juga bisa mengalami kesalahan 

dalam melakukan penafsiran cerita yang dibaca. Teknik penyampaian seperti ini 
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akan mendorong pembaca untuk lebih mendalami isi cerita, merenungkan, 

menghayatinya secara lebih mendalam dan lebih membekas. 

Berdasarkan uraian tentang teknik penyampaian moral dalam cerita dapat 

disimpulkan bahwa nilai moral yang terdapat dalam sebuah cerita dapat dilihat 

dengan dua cara yaitu secara eksplisit atau langsung. Penulis dalam ceritanya 

memberikan petuah yang secara terang-teranngan. Uraian langsung dari 

pengarang merupakan uraian langsung nilai moral dalam cerita diluar dialog antar 

tokoh. Sedangkan teknik penyampaian secara implisit atau secara tidak langsung, 

disampaikan lewat rentetan peristiwa dalam cerita atau jalinan cerita yang 

melibatkan karakter  tokoh. Teknik penyampaian ini dapat berupa perumpamaan-

perumpamaan atau perbandingan-perbandingan yang ditampilkan dalam pesan 

atau amanat cerita. 




