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 v 

 

MOTTO 

 

“Wong urip dibisa kayadene urup. Kanthi anane urup kiwa-tengen dadi padhang. 

Mula, dadi wong urip dibisa kayadene urup kang tansah gawe pepadhang 

marang kiwa-tengen.” 

 

Dalam berjalan sesekali kita perlu menengok ke belakang untuk mengkaji kembali 

sejarah masa lalu, karena sebenarnya dari sanalah kita banyak belajar tentang 

masa depan. 
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ABSTRAK 

 

Suliyanto, S840208130. 2009. Cerita Rakyat di Kabupaten Wonogiri (Kajian 
Struktural dan Nilai-nilai Edukatif). Tesis. Surakarta: Program Studi Pendidikan 
Bahasa Indonesia, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan cerita rakyat di 

Kabupaten Wonogiri, (2) menganalisis struktur ceritanya, dan (3) 
mendeskripsikan nilai-nilai edukatif (pendidikan) yang terdapat di dalamnya. 
Struktur cerita rakyat yang dideskripsikan meliputi unsur-unsur tema, tokoh, alur, 
latar, dan amanat. Nilai-nilai edukatif yang dikaji meliputi nilai moral/agama, adat 
(tradisi), budi pekerti, dan sejarah (historis). 

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif deskriptif. Data dan informasi 
dikumpulkan melalui informan, benda-benda fisik, dan dokumen yang 
dideskripsikan secara cermat dan analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, rekaman, wawancara, dan analisis dokumen. Sampel penelitian 
ditentukan dengan teknik purposif. Validasi data dilakukan dengan triangulasi dan 
dipertegas melalui informant review. Selanjutnya, data dianalisis secara struktural 
dan interaktif. 

Dalam penelitian ini dikaji lima cerita rakyat, yaitu (1) Sendhang Siwani, 
(2) Putri Kencana, (3) Kahyangan, (4) Girimanik, dan (5) Wonogiri. Cerita rakyat 
di Kabupaten Wonogiri memiliki isi dan tema yang hampir sama, yaitu 
mengisahkan asal-mula suatu tempat. Alur cerita pada umumnya maju. Tokoh 
cerita berupa manusia yang mempunyai kekuatan lebih (daya linuwih). Latar 
tempat mudah ditemukan dalam cerita daripada latar lainnya. Semua cerita rakyat 
di Kabupaten Wonogiri mengandung sejumlah amanat. 

Nilai-nilai edukatif (pendidikan) dalam cerita rakyat di Kabupaten 
Wonogiri yang meliputi nilai pendidikan moral/agama, adat (tradisi), budi pekerti, 
dan sejarah (historis) tercermin dalam sikap, mental, dan perbuatan tokoh utama 
dalam cerita.  
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 xviii 

ABSTRACT 
 

Suliyanto, S840208130. 2009. The Folk Literatures in Wonogiri Regency 
(Structure and Educative Values). Thesis. Surakarta: The Study Program of 
Indonesian Language Education, Postgraduate Program, Sebelas Maret 
University. 
  

The goals of  this research are (1) to description of The Folk Literatures in 
Wonogiri Regency, (2) to describe the structure, and (3) to describe the educative 
values. The folk literatures structure descriptions consist of theme, plot, actor, 
setting, and massage. Meanwhile, the educative values descriptions consist of the 
moral educative value, the custom educative value, the religion educative value, 
and the historical educative value. 
 This research is included in a descriptive qualitative research. The research 
used in this research was single case study. It focused on the folk literatures in 
Wonogiri Regency. Data of this research are collected by some data resources. 
They were informan, location and the physical things, and other documents. So, 
the data are collected by the direct observation, recording, interviewing, and 
document analysis. The sampling technique used in this research was purposive 
sampling. The data are validated by triangulation and an informant review. Then, 
the data of this research are analyzed by structural analysis and an interactive 
model of analysis.  

There are five Wonogiri Regency folk literatures collected and analyzed in 
this research. They are (1) Sendhang Siwani, (2) Putri Kencana, (3) Kahyangan, 
(4) Girimanik, and (5) Wonogiri. Generally, The Folk Literatures in Wonogiri 
Regency have many similirities in the content and the theme. They talk about the 
origin of the location or village. The straight plot is used in this story. The actor of 
the story is the man who is described as the perfect man with good characters. The 
place setting used occured more frequently than others in the story. So, there are 
some various message found in The Folk Literatures in Wonogiri Regency folk 
literatures. The educative values in The Folk Literature in Wonogiri Regency 
which cover moral/religion, custom, attitude, and historical educative values are 
implemented from the attitude, moral, and behavior of the main character in the 
story. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Upaya untuk menggali dan menumbuhkembangkan cerita-cerita rakyat 

perlu dilakukan. Cerita-cerita rakyat di daerah saat ini kurang mendapatkan 

perhatian dari masyarakat. Pada era otonomi daerah sekarang ini, setiap daerah 

hendaknya menggali segala potensi yang ada di daerahnya, termasuk potensi di 

bidang sastra dan kebudayaan lokal. Kenyataan menunjukkan bahwa setiap daerah 

memiliki tradisi-tradisi tertentu yang merupakan kearifan lokal. Daerah 

diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran baru kepada masyarakat untuk 

menggali kekayaan tradisi-tradisi tersebut. Cerita rakyat merupakan salah satu 

sumber kekayaan tradisi yang perlu digali, dilestarikan, dan dikembangkan 

sebagai sumber kekuatan budaya. Selain itu, cerita rakyat yang baik dapat 

dijadikan materi alternatif dalam pembelajaran sastra di sekolah. 

Dalam cerita rakyat dapat diketahui sejarah, pengalaman, pandangan 

hidup, adat-istiadat, kepercayaan, politik, cita-cita, dan berbagai kegiatan lain 

yang terdapat di daerah tersebut. Hal ini berarti bahwa dalam cerita rakyat tersirat 

kenyataan yang menggambarkan keadaan masyarakat pada masa lalu. Kehidupan 

masyarakat pada masa lalu sangat menentukan kehidupan pada masa mendatang. 

Dengan demikian, apabila cerita-cerita rakyat yang hidup dan berkembang pada 

masa lalu digali dan dikembangkan sangat bermanfaat bagi kehidupan masa kini 

dan yang akan datang. 
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Cerita rakyat yang jumlahnya ribuan dapat dijadikan sumber pembelajaran 

di sekolah-sekolah. Masyarakat luas juga perlu mempelajari khasanah budaya dari 

berbagai daerah sebagai upaya menggali, melestarikan, dan mengembangkan 

budaya-budaya daerah. Sumbangan yang sangat berharga dari budaya-budaya 

daerah akan sangat mendukung perkembangan budaya nasional. Cerita-cerita 

rakyat yang ditulis dalam bahasa daerah perlu dialihbahasakan ke dalam bahasa 

yang lebih luas jangkauannya. Cerita-cerita rakyat yang telah dialihbahasakan dari 

bahasa-bahasa daerah ke bahasa nasional dapat dijadikan sumber pembelajaran 

secara nasional, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat mengapresiasinya. 

Dalam cerita rakyat dapat ditemukan gambaran kehidupan masyarakat 

pada masa lalu. Kehidupan masa lalu dapat dijadikan bahan refleksi untuk acuan 

di masa-masa mendatang. Oleh karena itu, cerita rakyat memiliki hubungan yang 

erat dengan realitas sosial  yang terjadi dalam masyarakat. Melalui cerita rakyat 

dapat diketahui kekayaan budaya sendiri dan kebesaran masa lampau untuk 

dijadikan bahan dalam pembentukan nilai dan budaya sekarang dan masa-masa 

mendatang. Dengan demikian, cerita rakyat dapat dijadikan sebagai potret 

kehidupan masyarakat pada masa lampau dan sumber inspirasi di masa 

mendatang. 

Apresiasi masyarakat terhadap kehidupan cerita-cerita rakyat yang ada di 

daerah mengalami penurunan. Cerita-cerita rakyat tergeser oleh perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengusung cerita-cerita modern. Anak-

anak lebih asyik menonton televisi, film, dan mendengarkan lagu-lagu lewat 

casette, VCD, dan hasil teknologi modern lainnya daripada mendengarkan dan 
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mengapresiasi cerita-cerita rakyat yang ada di daerahnya. Mereka merasa asing 

terhadap kekayaan budaya lokal yang dimilikinya, padahal apabila dikaji secara 

mendalam, di dalam cerita-cerita rakyat yang ada di daerah tempat tinggalnya 

dapat ditemukan falsafah kehidupan, kearifan-kearifan lokal, nilai-nilai positif 

yang sesuai dengan latar belakang kehidupan mereka dan sangat berguna dalam 

kehidupannya. 

Melihat fenomena seperti digambarkan di atas, perlu dilakukan upaya 

untuk menumbuhkan sosialisasi sastra beserta nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya terhadap generasi muda. Sosilaisasi sastra melalui bercerita atau 

mendongeng di lingkungan keluarga dapat dijadikan langkah praktis untuk 

menghidupkan kembali cerita-cerita rakyat di suatu daerah. Upaya serupa dapat 

dilakukan di lingkungan sekolah dengan mengangkat cerita-cerita rakyat sebagai 

materi pembelajaran bahasa dan sastra. Berkaitan dengan hal tersebut, cerita-cerita 

rakyat yang terdapat di daerah-daerah perlu diteliti dan dibukukan, karena cerita 

rakyat merupakan kekayaan budaya bangsa yang mengandung nilai-nilai luhur 

bagi kehidupan masyarakat. 

Masyarakat Wonogiri memiliki tradisi lisan berupa cerita rakyat yang 

cukup beragam. Cerita-cerita rakyat tersebut diwariskan secara turun-temurun dari 

generasi ke generasi. Namun, longgarnya ikatan adat, kebiasaan, dan 

ketidakpedulian masyarakat menjadikan cerita rakyat kurang diminati. Ketiga hal 

tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka tentang peran dan arti 

penting cerita rakyat bagi masyarakat dan belum didokumentasikannya cerita-

cerita rakyat tersebut. Oleh karena itu, cerita-cerita rakyat yang ada di Kabupaten 
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Wonogiri perlu diinventarisir, diteliti, dan dibukukan, karena berisi kisah masa 

lalu yang sarat dengan nilai-nilai edukatif sehingga dapat digunakan sebagai 

materi alternatif dalam pembelajaran apresiasi sastra di sekolah. Hal-hal 

sebagaimana dipaparkan di atas melatarbelakangi perlunya dilakukan penelitian 

terhadap cerita-cerita rakyat di Kabupaten Wonogiri ini. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1.  Bagaimanakah deskripsi cerita rakyat di Kabupaten Wonogiri? 

2.  Bagaimanakah struktur cerita rakyat di Kabupaten Wonogiri yang meliputi 

tema, tokoh, latar, alur, dan amanat? 

3.  Bagaimanakah kajian nilai-nilai edukatif moral/agama, adat, budi pekerti, 

dan sejarah yang terdapat dalam cerita rakyat di Kabupaten Wonogiri? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan cerita-cerita 

rakyat yang terdapat di Kabupaten Wonogiri, sehingga dapat menumbuhkan 

minat masyarakat untuk mengkaji nilai-nilai edukatif yang terdapat di 

dalamnya sebagai sumber kearifan lokal yang bermanfaat dalam 

kehidupannya. 
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2. Tujuan Khusus 

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mendeskripsikan dan menjelaskan cerita rakyat yang terdapat di 

Kabupaten Wonogiri. 

b. Menganalisis struktur cerita rakyat di Kabupaten Wonogiri. 

c. Mendeskripsikan nilai-nilai edukatif (pendidikan) cerita rakyat di 

Kabupaten Wonogiri. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini secara teoretis diharapkan bermanfaat sebagai: 

a. Sarana memperkaya khasanah pengetahuan sastra, khususnya sastra 

lisan. 

b. Bahan kajian dan pembanding para peneliti, peminat, dan pemerhati 

cerita rakyat. 

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan bermanfaat bagi: 

a. Pemerintah Kabupaten Wonogiri 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten 

Wonogiri dalam menentukan kebijakan tentang Tri Karsa Budaya 

(menggali, melestarikan, dan mengembangkan) kebudayaan yang ada 

di Kabupaten Wonogiri. 

 

b. Masyarakat Wonogiri 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat Wonogiri 

sebagai sumber informasi budaya, sehingga mereka tumbuh 

kecintaannya terhadap cerita-cerita rakyat yang ada dan terdorong 

untuk menggali, melestarikan, dan mengembangkannya.  
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c. Sekolah di Kabupaten Wonogiri 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Dinas Pendidikan untuk 

menentukan materi pembelajaran sastra Indonesia dan daerah. Secara 

lebih khusus, cerita-cerita rakyat yang ada di Kabupaten Wonogiri 

diharapkan dapat dijadikan materi muatan lokal, khususnya 

pembelajaran bahasa dan sastra Jawa yang saat ini diajarkan di sekolah 

dasar sampai sekolah lanjutan tingkat atas. 

 

d. Peneliti lain 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti lain untuk menggali 

cerita-cerita rakyat di Kabupaten Wonogiri selain yang sudah diteliti. 

Dengan demikian, seluruh cerita rakyat yang terdapat di Kabupaten 

Wonogiri dapat diinventarisir, diteliti, dan dibukukan, sehingga dapat 

dijadikan sumber kajian penelitian yang relevan. 

 

 

 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI, PENELITIAN YANG RELEVAN, DAN 

KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Pada kajian teori ini akan dipaparkan tiga hal pokok, ialah (1) cerita 

rakyat, (2) struktur cerita rakyat, dan (3) nilai-nilai edukatif cerita rakyat. 

Mengingat penelitian ini dikaitkan dengan proses pembelajaran sastra di sekolah, 

maka pada bagian berikutnya disajikan subbab (4) kontribusi cerita rakyat dalam 

pembelajaran sastra. Pada subbab cerita rakyat akan disajikan paparan secara 
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mendalam tentang hakikat cerita rakyat dan jenisnya. Pada subbab struktur cerita 

rakyat akan disajikan uraian tentang tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, dan 

amanat sebagai unsur pembentuk karya sastra. Sedangkan pada subbab nilai-nilai 

edukatif cerita rakyat akan disajikan uraian tentang hakikat nilai, kemudian 

jabaran nilai-nilai moral/agama, adat/tradisi, budi pekerti, dan sejarah/historis. 

Pada subbab terakhir akan dipaparkan kontribusi cerita rakyat dalam pembelajaran 

sastra, khususnya sastra Indonesia dan daerah.  

Keempat hal sebagaimana dipaparkan di atas disajikan sebagai pijakan 

awal sebelum mengkaji cerita rakyat yang terdapat di Kabupaten Wonogiri. 

Dengan mengacu berbagai pendapat dari para pakar diharapkan kajian dalam 

penelitian ini memiliki landasan teori yang kuat, sehingga hasil kajiannya dapat 

dipertanggugjawabkan secara teoretis dengan dukungan data-data empiris sesuai 

keadaan lapangan.  

 

1. Cerita Rakyat 

a. Hakikat Cerita Rakyat 

Cerita rakyat (folk literature) pada hakikatnya merupakan cerita lisan yang 

telah lama hidup dalam tradisi suatu masyarakat. Cerita rakyat berkembang dan 

menyebar secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu 

masyarakat. Tradisi-tradisi tertentu di suatu daerah biasanya dilaksanakan untuk 

melestarikan cerita rakyat yang ada di daerah tersebut. Sebuah cerita rakyat 

dianggap sebagai hasil sastra rakyat atau masyarakat setempat. Sastra rakyat ialah 
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sastra yang lahir di kalangan rakyat, merujuk masa lampau, menjadi warisan suatu 

masyarakat, dan merupakan sebagian dari kehidupan budaya masyarakat. 

Liaw Yock Fang (1982: 1) mengemukakan bahwa kesusastraan rakyat 

adalah kesusastraan yang hidup di tengah-tengah rakyat. Sastra rakyat dituturkan 

oleh ibu kepada anaknya dalam buaian, atau tukang cerita kepada penduduk 

kampung yang tidak bisa membaca dan menulis. Atas kehendak pihak istana, ada 

beberapa cerita yang ditulis dan dibukukan. Dengan demikian sastra lisan lahir 

lebih dahulu daripada sastra tulis yang berkembang di istana. 

Cerita rakyat biasanya disamakan pengertiannya dengan folklor yang 

merupakan pengindonesiaan dari kata Inggris folklore yang berasal dari kata folk 

dan lore. Folk berarti masyarakat, yaitu sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri 

pengenal fisik, sosial, dan kebudayaan yang spesifik, sehingga dapat dibedakan 

dari kelompok lainnya. Penanda sebagai ciri keberbedaan tersebut adalah tradisi 

yang telah mereka miliki, yakni kebudayaan yang telah mereka warisi turun-

temurun sedikitnya dua generasi dan mereka akui sebagai milik bersama. 

Sedangkan lore merupakan tradisi folk, yaitu kebudayaan. Sebagian kebudayaan 

itu diwariskan secara turun-temurun secara lisan melalui suatu contoh yang 

disertai dengan gerak isyarat atau alat bantu pengingat kepada generasi berikutnya 

(James Danandjaja, 1977: 2). Petikan di bawah ini menjelaskan pendapat di atas. 

 

Folklor adalah sebagian kebudayaan, suatu kolektifitas; yang tersebar dan 

diwariskan turun-temurun, di antara kolektif macam apa saja, secara 

tradisional dalam versi berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh 

yang disertai dengan gerak isyarat atau alat bantu mengingat (mnemonic 

device). 
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Cerita rakyat biasanya disebarkan secara lisan dari mulut ke mulut, bersifat 

tradisional, diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya, terdiri dari 

berbagai versi cerita, dan biasanya tidak diketahui pengarangnya (anonim), serta 

kadang-kadang penuturannya disertai dengan perbuatan, misalnya mengajarkan 

tari, membatik, mendalang, dan sebagainya. Hal-hal tersebut menjadi ciri penanda 

cerita-cerita rakyat yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Berkaitan dengan 

ciri-ciri sastra lisan, termasuk di dalamnya adalah cerita rakyat, Brunvand (1968: 

4) menyatakan bahwa sastra lisan memiliki ciri-ciri antara lain (1) it is oral, (2) it 

is traditional, (3) it exist in different version, (4) it usually anonymous, (5) it tends  

to become formulized.  

Cerita rakyat merupakan salah satu bentuk folklor yang banyak dijumpai 

di Indonesia, disampaikan secara lisan melalui bagian-bagian cerita kepahlawanan 

yang digambarkan seperti dalam wayang atau teater. Cerita rakyat tersebut telah 

dikumpulkan dan digunakan dalam sistem pendidikan di Indonesia melalui buku-

buku kecil yang cukup murah. Cerita-cerita rakyat ini terdapat di daerah-daerah 

seluruh Indonesia. Hakikat cerita rakyat tersebut sesuai dengan pendapat berikut. 

Cerita rakyat is a form of folklore found in Indonesia. Its origins are 

probably an oral culture, with a range of stories of heroes assosiated with 

wayang and other forms of theatre, transmited outside of a written culture. 

They have been collected and used in the Indonesian education system, in 

small cheap books, usually tied in with a district or region of Indonesia 

(http://en.wikipedia. org/wiki/cerita rakyat).  

Folklor dapat disejajarkan dengan tradisi lisan yang tidak terbatas pada 

mite dan legenda saja, tetapi dapat berupa sistem kognasi kekerabatan lengkap, 
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seperti sejarah, hukum adat, praktik hukum, dan pengobatan tradisional. Tol dan 

Prudentia (1995: 2) berpendapat bahwa oral traditions do not only contains 

folktales, myths and legends, but store complete indigenous cognate systems, to 

name a few hystoris, legal practices, adat law, medications.  

James Danandjaja (1997: 14) menyatakan bahwa koleksi folklor Indonesia 

terdiri dari kepercayaan rakyat, upacara, cerita prosa rakyat (mite, legenda, dan 

dongeng), nyanyian anak-anak, olahraga bertanding, hasta karya, makanan dan 

minuman, arsitektur rakyat, teater rakyat, musik rakyat, logat, dan lain-lain. 

Suripan Sadi Hutomo (1991: 3) menyatakan bahwa di dalam masyarakat 

tradisional, peranan sastra lisan lebih besar daripada sastra tulis. Sebaliknya, 

dalam masyarakat modern, peranan sastra tulis lebih besar daripada sastra lisan. 

Sastra lisan dalam masyarakat tradisional bersifat komunal, sedangkan sastra tulis 

dalam masyarakat modern bersifat individual yang bisa dinikmati perseorangan di 

dalam kamar atau di tempat-tempat lain. 

Cerita rakyat merupakan bagian dari sastra daerah, yakni sastra yang 

biasanya diungkapkan dalam bahasa daerah. Cerita rakyat dari daerah Jawa 

Tengah biasanya diceriterakan menggunakan bahasa Jawa. Cerita rakyat dari 

Padang, Papua, dan lainnya juga diceriterakan dengan bahasa daerah setempat. 

Kenney (1966, 12) menyatakan bahwa event that occur in temporal 

sequence-that is, one after another yang dapat diartikan bahwa cerita merupakan  

rangkaian peristiwa yang terjadi berdasarkan urutan waktu yang disajikan dalam 

suatu cerita fiksi setelah terjadi peristiwa yang lain. Dengan demikian, dalam 

sebuah cerita, kaitan waktu dan antarperistiwa yang dikisahkan harus jelas dan 
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kronologis. Sebuah cerita memiliki hubungan sebab-akibat, sehingga jelas bagian 

awal, tengah, dan akhirnya.   

Dalam http://indonesiatera.com/Memahami-Cerita-Rakyat-di-Indonesia. 

html diuraikan bahwa  cerita rakyat merupakan bagian dari kekayaan budaya dan 

sejarah yang dimiliki setiap bangsa. Jika digali dengan sungguh-sungguh, negeri 

kita sebenarnya memiliki cerita rakyat berlimpah ruah dan menarik untuk dikaji, 

bahkan sudah banyak yang ditulis ulang dengan cara mereka masing-masing. 

Cerita rakyat dapat diartikan sebagai ekspresi budaya suatu masyarakat 

melalui bahasa tutur yang berhubungan langsung dengan berbagai aspek budaya 

dan susunan nilai sosial masyarakat. Dahulu, cerita rakyat diwariskan secara 

turun-menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam masyarakat 

tertentu. Roro Jonggrang, Timun Mas, Si Pitung, Legenda Danau Toba, dan ber-

Ibu Kandung Seekor Kucing merupakan sederetan cerita rakyat yang ada di 

Indonesia. Masih banyak sederetan cerita rakyat yang memang diperuntukkan 

bagi anak-anak. Sayangnya ada sebagian cerita rakyat yang bersifat kontroversial, 

karena dianggap tidak layak untuk anak. Sebut saja Sangkuriang, cerita rakyat 

yang mengisahkan seorang anak yang jatuh cinta terhadap ibunya sendiri. 

Mengenal cerita rakyat adalah bagian dari mengenal sejarah dan budaya 

suatu bangsa. Pada umumnya, cerita rakyat mengisahkan tentang terjadinya 

berbagai hal, seperti terjadinya alam semesta. Adapun tokoh-tokoh dalam cerita 

rakyat biasanya ditampilkan dalam berbagai wujud, baik berupa binatang, 

manusia, maupun dewa, yang kesemuanya disifatkan seperti manusia. 
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Cerita rakyat sangat digemari oleh warga masyarakat karena dapat 

dijadikan sebagai suri teladan dan pelipur lara, serta bersifat jenaka. Oleh karena 

itu, cerita rakyat biasanya mengandung ajaran budi pekerti atau pendidikan moral 

dan hiburan bagi masyarakat. 

Saat ini, cerita-cerita rakyat tidak hanya merupakan cerita yang dikisahkan 

secara lisan dari mulut ke mulut dan dari generasi ke generasi berikutnya, tetapi 

telah banyak dipublikasikan secara tertulis melalui berbagai media. Surat kabar, 

tabloid, majalah, buku-buku, merupakan wahana tulis yang banyak memuat cerita 

rakyat. Selain media tersebut terdapat pula media audio-visual berupa VCD yang 

berisikan cerita-cerita rakyat yang dapat dinikmati kapan saja. Rumah merupakan 

tempat yang ideal untuk menikmati karya-karya sastra berupa cerita rakyat. Selain 

dapat mengetahui kekayaan budaya bangsa, komunikasi antaranggota keluarga, 

khususnya orang tua dan anak akan semakin erat. Komunikasi dengan pendekatan 

psikologis memudahkan orang tua dalam menanamkan nilai-nilai edukatif yang 

terdapat dalam cerita rakyat yang diapresianya kepada anak-anak. 

Kekayaan budaya seperti cerita rakyat di Indonesia sebagaimana ditulis 

dalam  http://indonesiancommunity.multiply.com/journal/item/1926/CeritaRakyat 

ditegaskan bahwa kekayaan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata 

mengagumkan. Bahasa daerah, alat musik daerah, pakaian adat, rumah adat, 

senjata khas daerah, kesenian daerah, makanan (kuliner) daerah merupakan 

sumber kekaguman tersebut 

Dongeng, fabel, legenda, yang turun-temurun diceritakan nenek moyang 

mengandung berbagai nilai filosofis berharga yang bisa kita jadikan pembelajaran 
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hidup. Sebut saja cerita tentang Malin Kundang dari Sumatera Barat, lepas dari 

apakah cerita rakyat tersebut mengandung mistis ataupun mitos, namun cerita 

rakyat tersebut perlu dilestarikan. 

Di era modern sekarang ini, kekayaan budaya bangsa berupa cerita rakyat 

perlahan-lahan telah tergantikan oleh sinetron, film kartun, dan tayangan-tayangan 

khusus lainnya. Anak-anak di era ini sudah tidak pernah diberikan edukasi moral 

melalui dongeng sebelum tidur atau cerita legenda yang sarat makna. Orang tua 

jaman sekarang lebih suka memberikan hiburan play station kepada anak-anak 

mereka daripada meluangkan waktu untuk mengisahkan cerita rakyat, meskipun 

banyak stasiun televisi yang mengangkat cerita-cerita rakyat. Namun amat 

disayangkan, karena kemasannya sungguh menyingkirkan nilai-nilai budaya khas 

dari cerita itu sendiri. Mereka mengemas cerita rakyat seperti halnya sinetron. Hal 

ini tentu sangat disayangkan. 

Kalau dikoleksi, cerita rakyat yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia, 

ada ratusan bahkan ribuan yang bisa kita jadikan ‘harta budaya’ yang 

mengagumkan. Selain cerita rakyat Malin Kundang, Baruklinthing, dan Rawa 

Pening di Jawa Tengah, Batu Batangkup dari Kepulauan Riau, Tangkuban Perahu 

dari Jawa Barat, dan masih banyak lagi yang dapat digali.  

Selain cerita berbentuk dongeng atau fabel, terdapat cerita rakyat 

berbentuk sejarah, misalnya cerita tentang Asal Usul Kota Semarang, yang 

diwarnai cerita penyebaran agama yang dapat dijadikan alternatif lain dalam 

pendidikan agama/moral di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Kisah tentang 

Ken Arok dan Keris Empu Gandring, atau kisah-kisah sejarah menarik lainnya 
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dapat pula dijadikan alternatif dalam pendidikan nilai-nilai edukatif lainnya, 

misalnya nilai adat/tradisi, budi pekerti, dan sejarah. Apabila cerita-cerita rakyat 

yang sarat dengan nilai-nilai edukatif tersebut tidak diwariskan kepada generasi 

muda, maka mereka tidak akan menghargai kekayaan budaya sendiri. Sebelum 

punah akibat desakan modernisasi, atau sebelum dibajak negara tetangga, ada 

baiknya kita lestarikan budaya bangsa ini. Oleh karena itu diperlukan jiwa besar 

dalam menyikapi fenomena ini. 

Cerita rakyat yang pada mulanya berupa sastra lisan akan sangat 

bermanfaat bagi generasi mendatang apabila cerita-cerita tersebut ditulis. Sejalan 

dengan pendapat ini, Walter J. Ong (1982: 67) menjelaskan bahwa finally, it 

should be noted that oral memory differs significantly from textual memory in that 

oral memory has a high somatic component, yang artinya akhirnya perlu dicatat 

bahwa memori oral (lisan) berbeda secara signifikan dengan memori tekstual, 

karena memori oral memiliki komponen somatik yang tinggi. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa dari 3000 bahasa yang ada sekarang ini, sekitar 78 yang 

mempunyai kajian literatur atau bahasa tulis yang mantap. Selain itu Walter J. 

Ong (1982: 76) berpendapat bahwa menulis pada awalnya tidak mengurangi 

kemampuan berbahasa lisan, bahkan memperkaya khasanah kebahasaan mengenai 

prinsip-prinsip oral dan memungkinkannya untuk mengorganisasikan prinsip-

prinsip atau konstituen berbicara sehingga menjadi seni yang ilmiah. Pendapat 

tersebut menjelaskan bahwa budaya lisan yang sudah berkembang perlu segera 

diupayakan pendokumentasiannya melalui bahasa tulis agar dapat dinikmati oleh 

generasi mendatang secara pasti, tidak banyak terjadi perubahan substansi. 
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Substansi materi yang dikemas secara tertulis akan sangat membantu generasi 

mendatang dalam memahami suatu karya sastra. Jika dalam bahasa tutur banyak 

kemungkinan terjadi penambahan-pengurangan, dalam bahasa tulis suatu cerita 

cenderung tetap secara substansial. 

Berdasarkan pendapat para ahli tentang cerita rakyat seperti diuraijelaskan 

di atas dapat disimpulkan hal-hal yang berkenaan dengan hakikat cerita rakyat 

sebagai berikut: (1) cerita rakyat berkembang di masa lalu ketika bahasa tulis 

belum dikenal, (2) pewarisan cerita rakyat dilakukan secara lisan dan turun-

temurun dari generasi satu ke generasi berikutnya; dari generasi tua ke generasi 

muda, (3) dalam suatu cerita rakyat cenderung ada variasi berupa penambahan 

atau pengurangan dalam substansi ceritanya, dan (4) sosialisasi cerita rakyat 

bergantung pada kepiawaian pencerita, artinya sebuah cerita rakyat yang sama 

akan diceritakan dalam versi atau cara yang berbeda oleh orang yang berbeda, 

meskipun isi ceritanya sama. 

 

b. Jenis-jenis Cerita Rakyat 

Dari beberapa teori tentang cerita rakyat, ditemukan perbedaan dalam 

penggolongan cerita rakyat. Namun demikian, apabila dicermati dari sisi-sisi 

penggolongan yang berbeda-beda tersebut terdapat persamaan. Bascom (1965: 4) 

membagi cerita rakyat ke dalam tiga kelompok, yaitu mite (myth), legenda 

(legend), dan dongeng (folktale). Haviland (1993: 230) membagi cerita rakyat 

menjadi tiga pula, yaitu mitos, legenda, dan dongeng. Liaw Yock Fang membagi 
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cerita rakyat menjadi lima, yaitu cerita asal-usul, cerita binatang, cerita jenaka, 

cerita pelipur lara, dan pantun. 

Dalam penelitian ini digunakan pendapat Bascom dan Haviland, sehingga 

pembagian cerita rakyat meliputi (1) mite, (2) legenda, dan (3) dongeng. 

Pemilihan cerita rakyat dalam tiga bentuk tersebut didasari pertimbangan bahwa 

cerita-cerita rakyat yang diangkat dalam penelitian ini dimungkinkan termasuk 

dalam tiga kategori tersebut di atas. Selain itu, tiga jenis cerita rakyat di atas sudah 

sangat dikenal oleh masyarakat, terutama para sastrawa, seniman, budayawan, dan 

kalangan akademisi. Namun, mereka belum mengkajinya secara mendalam, 

termasuk nilai-nilai edukatif yanga terdapat di dalamnya. Cerita-cerita rakyat yang 

semula disebarluaskan secara lisan, kini sudah banyak ditulis, bahkan disiarkan 

melalui media massa cetak maupun elektronik. Dalam buku-buku bacaan, tabloid, 

majalah, dan surat kabar kini banyak dijumpai tulisan-tulisan berupa cerita rakyat. 

Tulisan-tulisan tersebut ditulis dalam bahasa daerah maupun bahasa nasional. 

Dalam majalaha berbahasa Jawa Panjebar Semangat atau Jaya Baya, cerita rakyat 

disuguhkan kepada pembaca dengan menggunakan bahasa Jawa.  

Agar terdapat gambaran yang jelas, maka tiga bentuk cerita rakyat tersebut 

diuraikan secara teoretis sebagai berikut. 

 

1) Mite 

Mite atau mitos merupakan cerita rakyat masa lalu. Mite berfungsi untuk 

menerangkan asal-usul kejadian tertentu, seperti kejadian alam, manusia, 

binatang, dan sebagainya. Pada mulanya, mitos merupakan suatu bentuk 
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kepercayaan yang memenuhi keinginan manusia untuk mengetahui asal-usul 

sesuatu kejadian (http://ms.wikipedia.org/wiki/Sastera). James Danandjaja (1997: 

50) menyatakan bahwa mite  atau mitos adalah prosa rakyat yang dianggap benar-

benar terjadi serta dianggap suci oleh empunya cerita. Mite ditokohi oleh para 

dewa atau makhluk setengah dewa. Peristiwa terjadi di dunia lain  atau di dunia 

yang tidak dikenal sekarang, karena terjadi pada masa lampau. Ditegaskan oleh 

James Dananjaya bahwa mite pada umumnya mengisahkan terjadinya alam 

semesta, dunia, manusia pertama, maut, bentuk khas binatang, bentuk topografi, 

gejala alam, dan sebagainya. Mite juga mengisahkan tentang petualangan para 

dewa, kisah percintaan mereka, hubungan kekerabatan mereka, kisah perang 

mereka, dan sebagainya. Sementara itu Suripan Sadi Hutomo (1991: 63) 

menjelaskan bahwa mite atau mitos adalah cerita-cerita suci yang mendukung 

sistem kepercayaan atau agama. Yang termasuk mitos adalah cerita-cerita yang 

menerangkan asal-usul dunia, kehidupan manusia, dan kegiatan-kegiatan hidup 

seperti bercocok tanam, kepercayaan Dewi Sri, atau adat-istiadat lainnya. Mitos 

Dewi Sri sudah cukup terkenal di Jawa Tengah sebagai dewi pangan. 

Mite dikelompokkan menjadi dua berdasarkan tempat asal usulnya, yaitu 

yang berasal dari Indonesia asli dan yang berasal dari luar negeri. Mite dari dalam 

negeri pada umumnya diangkat dari cerita-cerita dari daerah dan menggunakan 

bahasa daerah setempat. Mite yang berasal dari luar negeri pada umumnya sudah 

mengalami pengolahan lebih lanjut, sehingga tidak terasa lagi keasingannya. Mite 

mancanegara tersebut telah mengalami proses adaptasi, misalnya masyarakat Jawa 

mengangkat mite-mite dari India.  
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2) Legenda 

Legenda ialah cerita yang mengisahkan sejarah suatu tempat atau peristiwa 

masa silam. Legenda mengisahkan tentang seorang tokoh dan tempat keramat. 

Setiap penempatan yang bersejarah lama mempunyai legenda sendiri. Misalnya di 

Langkawi akan dijumpai legenda Mahsuri, dan di Malaka dapat dijumpai legenda 

Hang Tuah (http://ms.wikipedia.org./wiki/sastera). 

Haviland (1993: 230) menyatakan bahwa legenda adalah cerita-cerita 

semihistoris yang memaparkan perbuatan para pahlawan, perpindahan penduduk, 

dan terciptanya adat kebiasaan lokal, dan yang istimewa selalu berupa campuran 

antara realisme dengan supranatural dan luar biasa. Legenda dapat memuat 

keterangan-keterangan langsung atau tidak langsung tentang sejarah, 

kelembagaan, hubungan, nilai, dan gagasan-gagasan. 

Legenda merupakan cerita rakyat pada jaman dahulu yang ada 

hubungannya dengan peristiwa sejarah. Panuti Sudjiman (1986: 17) menyebutkan 

bahwa legenda adalah cerita prosa rakyat tentang tokoh, peristiwa, atau tempat 

tertentu yang mencampurkan fakta historis dan mitos. Adanya legenda 

menimbulkan mitos pada masyarakat agar dapat mengambil bagian dalam 

peristiwa-peristiwa sekitarnya. Inti dari sikap hidup mistis jika dikaitkan dengan 

legenda ialah bahwa kehidupan itu ada, ajaib, dan berkuasa, penuh daya kekuatan, 

dan bersama daya kesadaran tersebut timbullah cerita mitos beserta perbuatan 

yang menjamin kehidupan manusia.  
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Legenda berhubungan erat dengan sejarah kehidupan masa lampau, 

meskipun tingkat kebenarannya seringkali tidak murni. Legenda bersifat 

semihistoris. Suripan Sadi Hutomo (1991: 64) menyatakan bahwa legenda adalah 

cerita-cerita yang oleh masyarakat  empunya cerita dianggap sebagai peristiwa 

sejarah. Itulah sebabnya ada orang yang mengatakan bahwa legenda adalah 

sejarah rakyat. Dalam kaitannya dengan sejarah, James Danandjaja (1997: 66) 

menegaskan bahwa sejarah seringkali dipandang sebagai sejarah kolektif (folk 

history), walaupun sejarah yang ditulis telah mengalami distorsi, sehingga 

seringkali jauh berbeda dengan kisah aslinya. 

Legenda biasanya bersifat migratoris, dapat berpindah-pindah, sehingga 

dikenal di berbagai daerah berbeda yang wilayahnya sangat luas. Selain itu, 

legenda seringkali tersebar dalam bentuk pengelompokan yang disebut siklus, 

yaitu sekelompok cerita yang berkisar pada suatu tokoh atau kejadian tertentu. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dimungkinkan legenda lebih kompleks 

daripada mitos. Legenda dapat mengandung rincian-rincian mitologis, khususnya 

kalau berkaitan dengan masalah supranatural. Oleh karena itu, legenda tidak 

selalu dapat dibedakan dengan mitos. 

Brunvand (dalam James Danandjaja, 1997: 67) menggolongkan legenda 

menjadi empat kelompok, yaitu: (1) legenda keagamaan (religious legend), (2) 

legenda alam gaib (supranatural legend), (3) legenda perseorangan (personal 

legend), dan (4) legenda setempat (local legend).  

Legenda keagamaan biasanya berhubungan dengan agama tertentu. 

Legenda ini mengisahkan orang-orang suci (saint) dalam Nasrani atau legenda 
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orang-orang saleh di Jawa. Legenda orang saleh adalah legenda tentang para wali 

agama Islam sebagai penyebar agama (proselytizer) Islam pada masa awal 

perkembangan Islam di Jawa yang dikenal dengan istilah wali sanga (Idat 

Abdulwahid, Min Rukmini, dan Kalsum, 1998: 14-15). 

Legenda alam gaib biasanya berisi kisah yang benar-benar terjadi dan 

pernah dialami oleh seseorang. Legenda ini berfungsi untuk memperkuat 

kebenaran takhayul atau kepercayaan rakyat. Legenda ini merupakan pengalaman 

pribadi seseorang, tetapi mengandung banyak motif cerita tradisional yang khas 

pada kolektifnya. Legenda alam gaib banyak berkembang di daerah nusantara, 

misalnya Sundel Bolong  di Jawa Tengah (Idat Abdulwahid, Min Rukmini, dan 

Kalsum, 1998:15). 

Legenda perseorangan merupakan jenis legenda yang menceritakan tokoh-

tokoh tertentu yang dianggap oleh pemiliknya benar-benar pernah terjadi (James 

Danandjaja, 1997: 73-75). Di Indonesia legenda ini jumlahnya banyak sekali. 

Cerita Jaka Tingkir di Jawa Tengah, Panji di Jawa Timur, Prabu Siliwangi di 

Jawa Barat, atau Jayaprana di Bali, merupakan contoh-contoh legenda 

perseorangan. 

Legenda setempat merupakan legenda yang berhubungan dengan asal-

mula suatu tempat, nama tempat, dan bentuk topografi (bentuk permukaan suatu 

daerah yang berbukit-bukit, berjurang, dan sebagainya). Cerita terjadinya sungai 

Bengawan Sala di Jawa Tengah, Gunung Bathok di Jawa Timur, dan sejenisnya 

merupakan contoh legenda setempat. 
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Legenda tidak harus dipercaya, karena bersifat semihistoris. Legenda 

berfungsi untuk menghibur dan memberikan pelajaran, serta untuk 

membangkitkan dan membanggakan orang atas keluarga, suku,  atau bangsanya. 

 

3) Dongeng 

Dongeng ialah cerita prosa rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi 

oleh yang mempunyai cerita, tidak terikat oleh waktu dan tempat (Bascom dalam 

James Danandjaja, 1994: 50). Haviland (1993: 233) berpendapat bahwa dongeng 

adalah cerita kreatif yang diakui sebagai khayalan untuk hiburan. Pengertian lain 

bahwa dongeng adalah cerita pendek kolektif kesusastraan lisan yang merupakan 

cerita prosa rakyat dan dianggap tidak benar-benar terjadi (Idat Abdulwahid, Min 

Rukmini, dan Kalsum, 1998: 16). Dongeng biasanya berisi kisah petualangan 

tokoh cerita yang penuh pengalaman gaib dan akhirnya mendapat kebahagiaan. 

Kejadian-kejadian yang dialami oleh tokoh-tokoh cerita berupa hal-hal yang tidak 

mungkin terjadi dalam kehidupan nyata.  

Dongeng berfungsi sebagai sarana hiburan, melukiskan kebenaran, berisi 

pelajaran moral, atau sindiran terhadap sesuatu. Banyak orang beranggapan bahwa 

dongeng sebagai cerita mengenai peri. Dalam kenyataanya bahwa tidak semua 

dongeng mengenai peri, tetapi isi cerita dan plotnya mengenai sesuatu yang wajar. 

Hal ini menunjukkan bahwa cerita dalam kehidupan sehari-hari yang dikemas 

secara fiktif pun dapat digolongkan dongeng. 

 

2. Struktur Cerita Rakyat 
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Burhan Nurgiyantoro (2002: 36) menyatakan bahwa struktur karya sastra 

dapat diartikan sebagai susunan, penegasan, dan gambaran dari semua bahan dan 

bagian yang menjadikan komponennya secara bersama membentuk suatu 

kebulatan. Selain itu, struktur karya sastra juga mengacu pada pengertian 

hubungan antarunsur (intrinsik) yang bersifat timbal-balik, saling menentukan, 

saling mempengaruhi, dan secara bersama membentuk kesatuan yang utuh. Karya 

sastra besar merupakan produk strukturisasi dari subjek kolektif. Oleh karena itu, 

karya sastra mempunyai struktur yang koheren dan padu (Faruk, 2003: 16). 

Analisis terhadap struktur cerita sebagai unsur pembentuk keutuhan suatu 

karya sastra penting dilakukan. Teeuw (2003: 112) menyatakan bahwa analisis 

struktural dilakukan untuk membongkar dan memaparkan secara cermat, teliti, 

detail, dan mendalam atas keterjalinan semua unsur dan aspek karya sastra yang 

bersama-sama menghasilkan makna menyeluruh. Zainuddin Fananie (2001: 76) 

menambahkan bahwa sebuah karya sastra bisa disebut bernilai dari segi unsur-

unsur pembentuknya apabila masing-masing unsur pembentuknya tercermin 

dalam strukturnya, seperti tema, tokoh dan penokohan atau karakter, plot atau 

alur, latar atau setting, dan bahasa yang merupakan satu kesatuan utuh.  

Burhan Nurgiyantoro (2002: 37) menyatakan bahwa analisis struktural 

karya sastra dapat dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan 

mendeskripsikan fungsi dan hubungan antarunsur intrinsik yang bersangkutan. 

Kajian struktural dilakukan agar setiap penelitian bersifat internal dan tidak 

mengabaikan setiap elemen yang ada. Menganalisis karya sastra dengan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xli 

pendekatan struktural berarti unsur-unsur pembangun itulah yang menjadi objek 

utama. Kepaduan antarunsur akan menentukan bobot-nilai karya sastra. 

Cerita rakyat memiliki unsur-unsur yang saling mendukung kepaduan 

cerita. Unsur-unsur yang dibahas dalam penelitian ini meliputi (1) tema, (2) tokoh 

dan penokohan, (3) alur cerita, (4) latar (setting) cerita, dan (5) amanat.  

 

a. Tema 

Tema merupakan gagasan sentral pengarang yang akan disampaikan kepada 

pembaca. Kenney (1966: 88) menjelaskan bahwa theme is the meaning of the 

story. Tema adalah makna yang dikandung oleh sebuah cerita. Zainudin Fananie 

(2001: 84) mengemukakan pendapat yang senada bahwa tema adalah ide, 

gagasan, pendangan hidup pengarang yang melatarbelakangi ciptaan karya sastra. 

Tema yang diangkat dalam suatu karya sastra sangat beragam, karena sastra 

merupakan refleksi kehidupan manusia; moral, etika, agama, sosial-budaya, 

perjuangan, teknologi, dan tradisi. Cerita yang tidak mempunyai tema tentu tidak 

ada manfaatnya bagi khalayak (Dendy Sugondo, 2003: 168). 

Setiap cerita yang baik tidak hanya berisi perkembangan suatu peristiwa 

atau kejadian saja, melainkan juga menyiratkan pokok pikiran yang akan 

dikemukakan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Untuk menentukan 

makna pokok dalam suatu cerita perlu memiliki kejelasan pengertian tentang 

makna pokok atau tema cerita. Dengan demikian tema merupakan gagasan dasar 

yang menopang sebuah karya sastra dan terkandung di dalam teks sebagai struktur 
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semantis serta menyangkut persamaan-persamaan atau perbedaan-perbedaan 

(Dick Hartoko dan B. Rahmanto, 1986: 142). 

Tema disaring dari motif-motif yang terdapat dalam cerita atau karya sastra 

yang bersangkutan, sehingga menentukan hadirnya peristiwa, konflik, dan situasi 

tertentu (Burhan Nurgiyantoro, 2002: 68). Lebih lanjut dikatakannya bahwa tema 

dalam banyak hal bersifat mengikat kehadiran atau ketidakhadiran peristiwa, 

konflik, dan situasi tertentu, termasuk unsur-unsur intrinsik karya sastra lainnya 

yang mendukung kejelasan tema yang ingin disampaikan pengarang. Tema 

menjadi dasar pengembangan seluruh cerita dan menjiwai seluruh bagian cerita. 

Tema dapat digeneralisasikan ke hal-hal yang lebih umum, luas, dan abstrak. 

Mempertegas paparan di atas, Kenney (1966, 88) menjelaskan bahwa theme 

is the meaning of the story, artinya bahwa tema adalah arti sebuah cerita. Sebuah 

cerita akan mempunyai arti yang penting bagi pembaca atau pendengar apabila 

mengusung tema yang jelas, sehingga pesan dari pengarang dapat ditangkap oleh 

pembaca atau pendengar. Lebih lanjut dijelaskan bahwa:  

the word theme, as used by most critics, also means something that can be 

derived from the story, and is in that sense rather like a moral. But a theme 

can be a good deal more complex than a moral and may in fact have no 

direct value as advise at all.  

Pendapat tentang tema yang dirumuskan secara singkat-padat seperti itu 

tidak informatif, artinya bahwa tema dalam suatu cerita bukan semata-mata 

merupakan moral cerita, tetapi merupakan sesuatu yang dapat berasal dari cerita 

dan lebih merupakan sensasi sebuah moral. Tema dapat menjadi baik berkaitan 

dengan hal-hal yang lebih kompleks daripada moral.  
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b. Tokoh  

Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau perlakuan 

dalam berbagai peristiwa dalam cerita (Melani Budianta dkk., 2002: 86). 

Penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang 

ditampilkan dalam cerita (Burhan Nurgiyantoro, 2002: 165). Istilah ’tokoh’ 

menunjuk pada orangnya, yaitu pelaku cerita, sedangkan penokohan merupakan 

pelukisan atau gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam 

cerita. Pengertian tokoh dapat digambarkan dengan pertanyaan ”Siapakah tokoh 

utama cerita itu?” atau ”Ada berapa orang yang terlibat dalam cerita itu?” 

Penokohan merujuk pada watak, karakter, sifat, atau sikap para tokoh yang 

ditafsirkan oleh pembaca. Dengan demikian, penokohan menunjuk pada kualitas 

pribadi tokoh yang tercermin dalam sikap-mental.  

Pendapat senada dikatakan oleh Melani Budianta, Ida Sundari Husen, 

Manneke Budianta, dan Ibnu Wahyudi (2002: 86) bahwa tokoh adalah individu 

rekaan yang mengalami peristiwa atau perlakuan dalam berbagai peristiwa dalam 

cerita. Sebagian besar tokoh dalam karya-karya fiktif adalah tokoh-tokoh rekaan. 

Tokoh-tokoh cerita tersebut tidak saja berfungsi untuk memainkan cerita, tetapi 

juga berperan sebagai penyampai ide, motif, plot, dan tema (Zainudin Fananie, 

2001: 86). Pada waktu membaca atau mendengarkan cerita, pembaca atau 

pendengar dihadapkan pada sejumlah nama tokoh dengan karakter masing-

masing. 
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Dalam sebuah karya sastra prosa dan lakon, terdapat hubungan yang erat 

antara penokohan dan perwatakan. Penokohan berhubungan dengan cara 

pengarang menentukan dan memilih tokoh-tokoh ceritanya, sedangkan 

perwatakan berhubungan dengan karakterisasi atau bagaimana watak tokoh-tokoh 

cerita itu (Herman J. Waluyo, 2002: 164). Tokoh-tokoh dengan karakter tertentu 

yang dominan biasanya akan diperbincangkan oleh masyarakat dan ditiru 

perilakunya oleh pembaca atau pendengar. Tokoh-tokoh yang berwatak mulia 

biasanya dijadikan objek tiruan, sedangkan tokoh-tokoh tercela pada umumnya 

dijadikan bahan refleksi untuk tidak ditiru. Dalam sebuah cerita, kedua 

perwatakan yang saling kontradiktif disajikan secara bersamaan melalui tokoh-

tokoh yang diangkat dalam cerita. Hal ini tampak ketika keduanya bertemu dan 

terjadi dialog sampai terjadinya konflik. 

Kenney (1966, 24) berpendapat bahwa character-in fiction to be similar to 

the people in life. To say of a fictional character that he is ‘artificial’ is usually to 

imply disapproval. Whatever degree of artifice we are willing to allow in plot, we 

expect characters to be ‘natural’ or ‘lifelike’. 

Karakter atau perwatakan dalam fiksi mirip dengan orang dalam kehidupan. 

Perwatakan dalam fiksi merupakan ilustrasi buatan pengarang. Tingkat apapun 

tiruan dalam alur hendaknya dapat dicerna secara alami. 

 

c. Alur (Plot) 

Alur atau plot merupakan kerangka cerita yang saling menjalin, berkaitan 

erat dengan perjalanan tokoh-tokohnya, dan terdapat hubungan kausalitas dari 
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peristiwa-peristiwa, tokoh, ruang, maupun waktu. Plot merupakan unsur fiksi 

yang penting, bahkan tidak sedikit orang yang menganggap bahwa plot 

merupakan unsur terpenting di antara unsur-unsur fiksi yang lain (Burhan 

Nurgiyantoro, 2002: 110). Kaitan antarperistiwa yang dikisahkan secara linear 

akan mempermudah pemahaman pembaca atau pendengar dalam mengapresiasi 

cerita, karena kejelasan plot dapat diartikan sebagai kejelasan cerita. Plot yang 

sederhana menjadikan cerita mudah dipahami, sebaliknya plot yang ruwet dan 

kompleks menjadikan cerita sulit dipahami. 

Plot atau alur adalah konstruksi yang dibuat pembaca mengenai sebuah 

deretan yang secara logis dan kronologis saling berkaitan dan dialami oleh para 

pelaku dalam cerita (Luxemburg, 1984: 149). Pernyataan ini dapat dijelaskan 

bahwa plot adalah keseluruhan rangkaian cerita. Menurut Petonius (dalam 

Zainudin Fananie, 2001: 93), plot mencakup tiga bagian, yaitu (1) exposition; 

setting forth of the beginning, (2) conflict; a complication that moves to climax, 

dan (3) denouement; literatery, unknotting, the outcome of the conflict, the 

resolution. Elemen plot didasarkan pada paparan dimulainya cerita, 

berkembangnya cerita yang mengarah pada konflik yang memuncak, dan 

penyelesaian terhadap konflik cerita. Herman J. Waluyo (2002: 147-148) 

membagi alur menjadi enam tahapan yang secara singkat dapat dipaparkan 

sebagai berikut. 

1. Paparan awal cerita (exposition), ialah tahap yang berisi pelukisan dan 

pengenalan situasi latar serta tokoh-tokoh cerita. 
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2. Mulai ada problem (generating circumstances), yaitu tahap 

pemunculan masalah-masalah dan peristiwa-peristiwa yang menyulut 

terjadinya konflik mulai dimunculkan. 

3. Penanjakan konflik (rising action), yaitu tahap pemunculan konflik 

yang semakin berkembang kadar intensitasnya. 

4. Konflik yang semakin ruwet (complication), yaitu tahap penyampaian 

konflik atau puncak ketegangan. 

5. Konflik menurun (falling action), yaitu tahap klimak mulai menurun. 

6. Tahap penyelesaian (denouement), yaitu tahap pemberian solusi. 

 

Pendapat lain tentang plot diuraikan oleh Kenney (1966, 13) bahwa it is in 

arranging the events of his story according to demands other than the purely 

temporal that the author creates plot, yang secara bebasa dapat diartikan bahwa 

plot merupakan susunan kejadian atau peristiwa dari sebuah cerita sesuai dengan 

permintaan atau skenario pengarang cerita. Dengan kata lain, plot menyatakan 

kejadian-kejadian yang bersifat temporal, tetapi juga hubungan sebab-akibat dari 

kejadian. Plot membuat pembaca sadar bahwa kajadian-kejadian itu merupakan 

pola intrik sebab-akibat.  

Berdasarkan pendapat para ahli tentang plot atau alur di atas dapat 

disimpulkan bahwa (1) plot merupakan jalinan cerita dari awal sampai akhir, 

berkesinambungan, dinamis, dan memiliki hubungan sebab-akibat (kausalitas) 

yang sangat erat, (2) plot memegang peranan yang sangat penting dalam cerita, 

(3) plot berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami cerita secara 
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utuh dan menyediakan tahap-tahap tertentu bagi penulis untuk melanjutkan cerita 

berikutnya, dan (4) tanpa plot yang baik, sebuah cerita akan sulit dipahami. 

 

d. Latar (Setting) 

Latar atau setting adalah segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan 

suasana terjadinya lakuan dalam karya sastra (Melani Budianta dkk., 2002: 86). 

Latar berguna untuk memperhidup dan meyakinkan pembaca. Latar memberikan 

pijakan cerita secara konkrit dan jelas untuk memberikan kesan realitas kepada 

pembaca, menciptakan suasana tertentu yang seolah-olah sungguh terjadi. 

Pendapat senada dipaparkan oleh Abram (1981: 175) bahwa latar atau setting 

disebut juga landas tumpu, menyaran pada pengertian tempat, hubungan waktu, 

dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan.  

W. H. Hudson (dalam Herman J. Waluyo, 2002: 198) menyatakan bahwa 

latar atau setting adalah keseluruhan lingkungan cerita yang meliputi adat-istiadat, 

kebiasaan, dan pandangan hidup tokoh. Latar selalu berkaitan dengan waktu dan 

tempat penceritaan. Pagi, siang, sore, petang, malam, dini hari; hari, bulan, tahun; 

detik, menit, jam merupakan latar waktu. Sedangkan sawah, pantai, gunung, atau 

danau merupakan latar tempat yang mengacu pada tempat terjadinya cerita.  

Kenney (1966, 38) berpendapat bahwa that element of fiction which 

reveals to us the where and when of events we call setting. In other words, the 

term ’setting’ refers to the point in time and space at which the events of the plot 

occur. Artinya, setting adalah segala sesuatu yang terjadi pada satu tempat dan 

waktu tertentu. Istilah setting mengacu pada kapan dan di mana kejadian 
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berlangsung. Unsur-unsur setting tempat meliputi lokasi geografis; tempat, 

pemandangan visual, bahkan pada interior ruangan. Selain itu latar juga 

berhubungan dengan keberadaan jabatan dan mode perwatakan pelaku dari hari ke 

hari. Latar juga berkaitan dengan waktu di mana pelaku mengalami suatu 

peristiwa. Latar juga berhubungan dengan agama, moral, intelektual, sosial, dan 

lingkungan emosiaonal pelaku. 

Latar atau setting sangat besar pengaruhnya terhadap keutuhan cerita 

untuk menjawab pertanyaan kapan dan di mana. Pertanyaan kapan akan dijawab 

dengan setting waktu, sedangkan di mana akan dijawab dengan latar tempat. 

Kedua latar tersebut biasanya disajikan dalam cerita secara bersamaan. Suatu 

cerita akan terasa timpang apabila hanya terdapat satu latar atau setting saja dalam 

keseluruhan cerita. Karya sastra yang baik selalu terdapat latar atau setting yang 

jelas, sehingga mudah dipahami isinya dan ditangkap nilai-nilai pendidikannya. 

Namun demikian, ada kalanya sebuah cerita, termasuk cerita rakyat, latar waktu 

yang berkaitan dengan penanggalan kadangkala tidak ditemukan secara pasti. Hal 

ini dikarenakan cerita rakyat pada awal-mulanya merupakan sastra lisan yang 

dituturkan oleh orang tua kepada anak-anaknya secara turun-temurun dengan 

menekankan nilai-nilai pendidikan yang terdapat di dalamnya. 

e. Amanat 

Amanat merupakan suatu hikmah dari permasalahan hidup yang 

dikandung dalam cerita. Melalui amanat, pengarang ingin memberikan sesuatu 

yang positif kepada pembaca. Dari amanat tersebut diharapkan pembaca akan 

mampu mengambil manfaat dari cerita yang dibaca atau didengarkannya. Dalam 
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amanat terdapat pandangan hidup dan cita-cita pengarang. Amanat dapat 

diungkapkan secara eksplisit maupun implisit (Mursal Esten, 1978: 22). Amanat 

dapat ditangkap secara langsung melalui dialog atau percakapan antartokoh, 

sehingga mudah dipahami. Amanat juga dapat digali melalui perenungan 

mendalam atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerita. Amanat berurusan 

dengan makna, yaitu sesuatu yang khas, umum, subjektif, sehinga harus dikaji 

melalui penafsiran (Teeuw, 1983: 27). 

Dari beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa amanat merupakan 

hikmah dari permasalahan hidup yang dikandung dalam cerita. Melalui amanat, 

pengarang ingin memberikan sesuatu yang positif kepada pembaca agar mampu 

mengambil suatu pelajaran hidup. Suatu amanat dikatakan baik apabila mampu 

membukakan kemungkinan-kemungkinan yang luas dan baru bagi kehidupan dan 

kemanusiaan. Cerita yang baik akan mampu memberikan pengaruh yang positif 

dan progresif bagi masyarakat. Positif artinya mampu menemutunjukkan hal-hal 

yang mulia dan tercela kepada pembaca atau pendengarnya. Progresif dapat 

diartikan mampu menumbuhkan kesadaran baru pada pembaca atau pendengar 

untuk selalu siap berubah menuju hal-hal yang lebih maju dari sebelumnya.  

 

 
3. Nilai-nilai Edukatif dalam Cerita Rakyat 

a. Pengertian Nilai  

Nilai memiliki pengertian yang beragam. Frondizi (2001: 20) menyatakan 

bahwa nilai itu objektif jika tidak bergantung pada subjek atau kesadaran penilai. 

Sebaliknya, nilai itu subjektif  jika eksistensi, makna, dan validitasnya bergantung 
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pada reaksi subjek penilai tanpa mempertimbangkan apakah hal itu bersifat psikis 

atau fisis. Nilai menurut Darsana Wisadirana (2004: 31) adalah gagasan yang 

dipegang oleh sekelompok individu dan menandakan pilihan dalam suatu situasi. 

Scheler (dalam Franz Magnis Susena, 2000: 34) berpendapat bahwa nilai adalah 

kualitas atau sifat yang membuat apa yang tidak bernilai menjadi bernilai, 

misalnya nilai ’kejujuran’ adalah sifat atau tindakan yang jujur. Nilai merupakan 

sesuatu yang dikaitkan dengan kebaikan, kebajikan, dan keluhuran. Nilai 

merupakan sesuatu yang dihargai, dijunjung tinggi, selalu dicari untuk mencapai 

kebahagiaan hidup. 

Nilai merupakan sesuatu yang abstrak dan secara fungsional mempunyai 

ciri-ciri yang mampu membedakan antara yang satu dengan lainnya. Suatu nilai 

jika dihayati akan berpengaruh terhadap cara berpikir, bersikap, dan bertindak 

manusia sesuai tujuan hidupnya.  Ajaran agama, logika, dan norma-norma yang 

berlaku di masyarakat merupakan sumber asal nilai yang dapat dijadikan ukuran 

dalam menentukan kebenaran dan keadilan. Dengan nilai, manusia dapat 

merasakan kepuasan, baik lahiriah maupun batiniah. Dengan nilai pula, manusia 

dapat merasakan menjadi hamba Tuhan Yang Maha Esa yang sebenarnya.  

Berdasarkan pendapat para ahli tentang nilai sebagaimana dipaparkan di 

atas, dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut: (1) nilai merupakan sesuatu yang 

abstrak, (2) sulit dirumuskan, (3) memiliki kriteria beragam, (4) tidak dapat diukur 

secara lahiriah, (5) subjektif bagi setiap orang.  

 

b. Nilai-nilai Edukatif dalam Cerita Rakyat 
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Karya sastra yang baik adalah karya sastra yang memiliki nilai, termasuk 

di dalamnya nilai edukatif atau nilai pendidikan. Nilai yang dikandung dalam 

karya sastra dapat dijadikan pedoman bagi penikmatnya. Beberapa nilai yang 

dimiliki oleh suatu karya sastra, misalnya nilai moral/agama (religi), adat (tradisi), 

budi pekerti, dan sejarah (historis), dan nilai-nilai lainnya. Sebuah karya sastra 

yang baik pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang perlu ditanamkan pada 

anak-anak dan generasi muda. 

Ahmadi dan Uhbiyati (1991: 69) menegaskan bahwa nilai dalam karya 

sastra dapat menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar 

mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan 

kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nilai-nilai dalam sebuah karya sastra (Mudji 

Sutrisna, 1997: 63) dapat tergambar melalui tema-tema besar mengenai siapa 

manusia, keberadaannya di dunia dan dalam masyarakat. Apa itu kebudayaannya, 

proses pendidikannya, semua itu dipigurakan dalam refleksi konkrit fenomenal 

berdasarkan fenomena eksistensi manusia dan direfleksikan sebagai rentangan 

perjalanan bereksistensi. 

Herman J. Waluyo (1990: 27) mengemukakan bahwa nilai sastra adalah 

kebaikan yang ada dalam makna karya sastra bagi kehidupan. Nilai sastra dapat 

berupa nilai medial (menjadi sarana), nilai final (yang dikejar seseorang), nilai 

kultural, nilai kesusilaan, dan nilai agama. Setiap karya sastra yang baik, termasuk 

cerita rakyat, selalu mengungkapkan nilai-nilai luhur yang bermanfaat bagi 

pembacanya. Hal ini membuktikan bahwa karya sastra memiliki hubungan yang 

erat dengan nilai-nilai pendidikan. 
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Sejumlah nilai edukatif dapat ditemukan dalam karya sastra, termasuk 

cerita rakyat, melalui peristiwa, karakter, tokoh cerita, dan hubungan antartokoh. 

Nilai-nilai tersebut dapat digali dari percakapan antartokoh atau paparan latar 

cerita. Hal-hal yang positif maupun negatif dapat diketahui setelah karya satra 

dibaca secara rekreatif dan kritis-analitis. Nilai-nilai edukatif tersebut dapat 

menambah kekayaan batin para penikmatnya.  

Jika digali secara mendalam, dalam cerita-cerita rakyat terdapat 

keteladanan-keteladanan dan petuah-petuah bijak melalui tokoh atau peristiwa, 

meskipun tidak disampaikan secara eksplisit. Seseorang dapat menemukan nilai-

nilai edukatif dalam sebuah cerita rakyat setelah cerita rakyat tersebut dipahami 

secara benar. Untuk memahami nilai-nilai dalam cerita rakyat secara benar, 

diperlukan kedalaman pikir dan keluasan wawasan, serta pemahaman yang 

menyeluruh terhadap budaya yang berlaku di setiap daerah sebagaimana pepatah 

desa mawa cara, nagara mawa tata (masing-masing daerah memiliki pranata 

masing-masing). Berikut dipaparkan nilai-nilai moral/agama, adat (tradisi), budi 

pekerti, dan sejarah (historis) yang terdapat dalam suatu cerita rakyat.  

1) Nilai Moral/Agama 

Secara umum, moral dapat diartikan ajaran tentang mulia dan tercela bagi 

manusia yang dikaitkan dengan sikap, perbuatan, budi pekerti, dan watak. Nilai 

moral dapat dimaknai sebagai ajaran tentang kebaikan dan keburukan. Franz 

Magnis Susena (2000: 143) menyatakan bahwa moralitas merupakan kesesuaian 

sikap, perbuatan, dan norma hukum batiniah yang dipandang sebagai suatu 

kewajiban. Seorang tokoh dalam suatu cerita dikatakan bermoral tinggi apabila ia 
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mempunyai pertimbangan yang matang dalam menentukan sesuatu pilihan yang 

mulia dan tercela, meskipun pandangan seseorang terhadap moral dalam hal-hal 

tertentu bersifat relatif. Suatu hal yang dipandang mulia bagi seseorang pada suatu 

bangsa, belum tentu sama bagi bangsa yang lain. Burhan Nurgiyantoro (2002: 

321) menyatakan bahwa pandangan seseorang terhadap moral, nilai-nilai, dan 

kecenderungan-kecenderungan tertentu biasanya dipengaruhi oleh pandangan 

hidup (way of life) bangsanya.  

Moral selalu dikaitkan dengan perbuatan, sikap, kewajiban, dan budi 

pekerti. Burhan Nurgiyantoro (2002: 321) menyatakan bahwa moral dalam cerita 

biasanya dimaksudkan sebagai saran yang berhubungan dengan ajaran moral 

tertentu yang bersifat praktis, dapat ditafsirkan dan diambil oleh pembaca lewat 

cerita yang bersangkutan. Dalam karya sastra, moral biasanya mencerminkan 

pandangan hidup pengarang yang bersangkutan, yaitu pandangannya terhadap 

nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, kesetiaan, kerukunan, kepedulian, dan 

lain-lain. Nilai-nilai itulah yang sebenarnya ingin disampaikan oleh pengarang 

kepada pembacanya. 

Agama menurut Koentjaraningrat (1984: 145) mengandung segala 

keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan dan wujud dari alam 

gaib (supranatural), serta segala nilai, norma, dan ajaran dari religi yang 

bersangkutan. Rusell (1993: 79-80) menyatakan bahwa agama merupakan suatu 

fenomena yang rumit dan memiliki aspek individual maupun sosial.  

Orang-orang jaman dahulu, terutama yang tinggal di daerah pedesaan, 

sangat religius. Sifat religius ini tampak dari berbagai kegiatan keagamaan yang 
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dilakukan oleh masyarakat (Darsono Wisadirana, 2004: 60). Upacara-upacara 

keagamaan biasanya dilakukan oleh warga masyarakat bersamaan dengan upacara 

tradisi leluhur berupa selamatan, bersih desa, dan sebagainya.  

Religi dan kepercayaan mengandung segala keyakinan dan bayangan 

manusia tentang sifat-sifat Tuhan tentang wujud dari alam gaib serta segala nilai, 

norma, dan ajaran dari religi yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1984: 145). 

Lebih lanjut ditegaskannya bahwa sistem ritus dan upacara-upacara merupakan 

usaha manusia untuk mencari hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa, atau 

makhluk-makhluk halus yang mendiami alam gaib. Hal tersebut terjalin erat 

antara satu dengan yang lain menjadi sebuah sistem yang terintegrasi secara bulat. 

Berkaitan dengan fungsi sosial agama, Haviland (1993: 219) memberikan 

penjelasan agama memiliki beberapa fungsi sosial yang penting. Pertama, agama 

merupakan sanksi untuk perilaku yang luas dengan memberi pengertian tentang 

baik dan buruk. Kedua, agama memberikan contoh-contoh untuk perbuatan-

perbuatan yang direstui. Ketiga, agama membebaskan manusia dari beban untuk 

mengambil keputusan dan menempatkan tanggung jawabnya di tangan dewa-

dewa. Keempat, agama memegang peranan penting dalam pemeliharaan 

solidaritas sosial. 

Pandangan tentang agama sebagaimana dipaparka di atas diterima dan 

diyakini oleh masyarakat. Masyarakat percaya bahwa agama telah menjadi satu 

kekuatan menuju kebaikan. Hal ini menjadi bukti bahwa dalam cerita rakyat 

mengandung nilai pendidikan agama yang masih memiliki relevansi dengan 

kehidupan saat ini dan masa-masa mendatang. 
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2) Nilai Adat (Tradisi) 

Nilai adat atau tradisi dapat diartikan kebiasaan yang dilakukan oleh 

seseorang atau kelompok secara turun-temurun. Adat atau tradisi cenderung 

berupa kelakuan atau tatacara yang sudah menjadi kebiasaan dan dipandang masih 

memiliki relevansi dengan kehidupan sekarang. Salah satu adat yang sampai saat 

ini masih memiliki relevansi adalah gotong-royong. Tradisi ini dilatarbelakangi 

oleh keterbatasan manusia sebagai makhluk individu dan kodratnya sebagai 

makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain. 

Tatacara kehidupan sosial masyarakat menyangkut berbagai masalah yang 

kompleks. Tatacara tersebut dapat berupa kebiasaan hidup, adat-istiadat, tradisi, 

keyakinan, pandangan hidup, cara berfikir dan bersikap, dan hal-hal lain yang 

berlatar spiritual. Selain itu, latar sosial juga berhubungan dengan status sosial 

tokoh yang bersangkutan, misalnya rendah, menengah, dan tinggi (Burhan 

Nurgiyantoro, 2002: 233-234). Sementara itu, Nyoman Kutha Ratna (2003: 34) 

menyatakan bahwa masyarakat dalam mempersiapkan entitas karya sastra sesuai 

dengan formasi-formasi struktur sosial. Sebaliknya, karya sastra memanfaatkan 

unsur-unsur sosial ke dalam sistem sastra dengan cara-cara yang ditentukan oleh 

konvensi dan tradisi. 

Adat merupakan wujud ideal dari kebudayaan (Koentjaraningrat, 1984: 

10) yang disebut adat tata kelakuan. Oleh karena itu, adat kebiasaan ini berfungsi 

sebagai indikator perilaku seseorang. Ditambahkan oleh Saini KM (dalam Soni 

Faric Maulana, 2004, http:www.pikiran-rakyat.com/cetak/0804/01/khasanah/ 
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lainnya04.htm), bahwa menggali nilai-nilai tradisi dan menghormati tradisi 

menjadi penting dilakukan di jaman sekarang ini, karena merupakan titik pijak 

bagi peradaban kita dalam menyikapi globalisasi. Tradisi turut menentukan cara 

dan sikap pandang seseorang atas sesuatu keadaan. 

 

3) Nilai Budi Pekerti 

Pengertian budi pekerti sampai saat ini masih kabur dan dicari-cari 

(Suwardi Endraswara, 2003: 1). Banyak pihak berupaya menemukan rumusan 

terbaik untuk mendefinisikan frasa tersebut. Para pakar mengartikan budi pekerti 

menurut versi dan disiplin ilmu masing-masing. Budi pekerti dapat diartikan dari 

sisi etika, sopan-santun, agama, atau filsafat. 

Secara etimologi, frasa budi pekerti berasal dari kata budi dan pekerti. 

Kata budi dapat diartikan nalar, pikiran, atau watak. Kata  pekerti dapat diartikan 

panggawean (Jawa), watak, tabiat, atau akhlak. Dengan demikian budi pekerti 

dapat diartikan tingkah laku, perangai, akhlak, atau watak (Suwardi Endraswara, 

2003: 1). Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam bahasa Sanskerta, kata budi berasal 

dari akar kata buddh yang berarti sadar, bangun, bangkit. Budi adalah penyadar, 

pembangun, dan pembangkit. Budi merupakan ide-ide. Kata pekerti berasal dari 

akar kata kr yang artinya bekerja, berkarya, berlaku, bertindak. Pekerti adalah 

pekerjaan, karya, laku. Pekerti merupakan tindakan-tindakan. Dengan demikian, 

frasa budi pekerti dapat diartikan kesadaran perbuatan atau tingkah laku 

seseorang.  
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Antara budi dengan pekerti mempunyai pertalian yang sangat erat. Budi 

terdapat dalam batin manusia, tidak kasatmata, abstrak. Sedangkan pekerti tampak 

dari luar, kasatmata, konkrit. Budi seseorang tampak apabila seseorang tersebut 

melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan. Budi dan pekerti dapat dibedakan, 

tetapi tidak dapat dipisahkan. Budi yang abstrak tersebut berada dalam jiwa 

manusia yang akan menjelma menjadi pekerti. Penjelmaan tersebut dapat disebut 

budi pekerti yang tampak dari raut muka, watak, sikap, serta tindakan nyata. Yang 

tampak secara lahiriah sebenarnya merupakan refleksi batin. Dalam budaya Jawa 

dikenal ungkapan lair iku utusaning batin yang artinya lahiriah seseorang 

merupakan penjelmaan kondisi batinnya. Raga kita ini adalah jasmani yang 

dirohanikan atau rohani yang dijasmanikan (Driyarkara, 1989: 18). 

Budi merupakan alat batin hasil perpaduan antara akal, keinginan, dan 

perasaan seseorang untuk menimbang hal yang terpuji dan tercela. Pekerti 

merupakan pencerminan batin seseorang. Dengan demikian, dapat dinyatakan 

bahwa budi pekerti merupakan sikap dan perilaku yang dilandasi proses berpikir 

dan olah batin menuju hal-hal yang terpuji. Senada dengan pendapat Suwardi 

Endraswara tersebut, Ki Hajar Dewantara (dalam Supriyoko, 2000: 4) 

berpandangan bahwa budi pekerti merupakan perilaku seseorang yang didasarkan 

pada kematangan jiwanya. Kematangan jiwa akan melahirkan budi pekerti luhur, 

yaitu sikap dan perilaku seseorang yang didasarkan pada kematangan jiwanya 

yang diselaraskan dengan kaidah sosial yang berlaku di masyarakat. Orang yang 

berbudi pekerti luhur dalam bertindak senantiasa menggunakan perasaan, pikiran, 

dan dasar pertimbangan yang jelas.  
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Budi pekerti merupakan akumulasi dari cipta, rasa, dan karsa seseorang 

yang diaktualisasikan ke dalam sikap, kata-kata, tingkah laku, sehingga 

menggambarkan tabiat, watak, akhlak, dan mencerminkan sikap batin seseorang. 

Sikap batin ini akan tercermin dalam tingkah laku seseorang yang dalam wawasan 

religius disebut akhlakul karimah, yaitu sikap dan tindakan mulia yang dalam 

budaya Jawa disebut budi pakarti luhur (Suwardi Endraswara, 2003: 3). Orang 

yang berbudi pekerti luhur pada dasarnya segala sikap dan perilakunya selalu 

dilandasi pertimbangan terpuji dan tercela, kemudian memilih ke hal yang terpuji 

untuk dijalankannya. 

Dalam aktualisasinya, budi dan pekerti dapat menjadi kebaikan dan 

kejahatan (Sudi Yatmana, 2000: 9). Dengan demikian terdapat budi pekerti yang 

baik (su), dan adapula budi pekerti yang jahat (dur). Budi pekerti yang terpuji 

selalu tarik-menarik dengan budi pekerti yang tercela. Dalam pergaulan apapun, 

manusia mampu menampakkan watak yang baik (good character) dapat pula 

sebaliknya, watak tercela (bad character). Nama-nama orang Jawa jaman dahulu 

kebanyakan menggunakan suku kata awal su, sebab mengacu pada kebaikan yang 

merupakan harapan orang tua terhadap anak (nama kinarya japa). 

Soedjadi Setjonegoro dalam buku Pedoman untuk Peladjaran Boedi 

Pekerdi pada Sekolah Rakjat  yang ditulis pada 1959 (www.balipost.co.id/ 

balipostcetak/2004/4/11/kel2.html-26k), merumuskan pengertian budi pekerti 

sebagai pimpinan bagi segala pekerti, perbuatan, yang bersumber pada budi atau 

rasio (akal). Yang dimaksudkan pimpinan ialah pimpinan ke arah kebaikan yang 

didasarkan atas kesadaran. Dalam situs ini M. Imram Pohan dalam buku Budi 
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Pekerti dalam Rangka Sosialisme Indonesia (1966) menerangkan bahwa budi 

pekerti ialah segala tabiat atau perbuatan manusia yang berdasar pada akal atau 

pikiran. Akal atau budi merupakan kesadaran, keinsyafan, maka budi pekerti 

mencakup perbuatan yang dilakukan atas keinsyafan menentukan baik buruk. 

Menurut Edi Sedyawati (1997: 4), budi pekerti merupakan moralitas yang 

mengandung pengertian adat istiadat, sopan santun, dan perilaku. Oleh sebab itu, 

pengertian budi pekerti yang paling hakiki adalah perilaku. Sebagai perilaku, 

maka budi pekerti meliputi sikap yang dicerminkan oleh perilaku. 

Dari beberapa pendapat para pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa budi 

pekerti dapat diartikan akumulasi dari akal, watak, tabiat yang diwujudkan dalam 

perilaku atau tindakan sebagai manifestasi kejiwaan dan moralitas yang 

mengandung pengertian adat istiadat, sopan santun, dan perilaku. Budi pekerti 

seseorang tampak dari ucapan dan perilakunya sebagai cermin dari pikiran dan 

hatinya. Dalam khasanah budaya Jawa dikenal ungkapan lair iku utusaning batin, 

artinya perbuatan atau tingkah laku seseorang merupakan manifestasi dari kondisi 

kejiwaan yang dimotori oleh akal, pikiran, dan perasaannya. Maka, kalau akal 

pikiran dan perasaannya baik, perbuatannyapun cenderung baik. 

4) Nilai Sejarah (Historis) 

Herman J. Waluyo (2002: 20) menyatakan bahwa pada hakikatnya karya 

sastra merefleksikan kehidupan masyarakat. Karya sastra dipandang sebagai 

dokumen sosial. Naskah dan tradisi lisan warisan budaya leluhur bermanfaat 

untuk menggali perjalanan sejarah masyarakat lokal dan bangsa. 
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Karya sastra, termasuk di dalamnya adalah cerita rakyat, sangat mungkin 

bermuatan kisah masa silam. Oleh karena itu kisah masa lalu dalam cerita rakyat 

merupakan fakta sejarah yang sesungguhnya. Namun, kandungan nilai sejarah 

dimungkinkan juga merupakan buah imajinasi pengarang. Sejalan dengan 

pendapat di atas, Taufik Abdullah (2004) menyatakan bahwa naskah dan tradisi 

lisan warisan budaya leluhur bermanfaat untuk mengenali perjalanan sejarah 

masyarakat lokal dan bangsa (http:www.kompas.com/kompas-cetak/0412/20/ 

humaniora/1447721htm). 

Melalui tradisi tertentu dapat ditelusuri kejadian-kejadian atau peristiwa-

peristiwa masa lampau. Perjalanan hidup masyarakat, bangsa, dan warganya dapat 

dengan mudah diketahui. Senada dengan pendapat ini, Purwadi (2004: 1) 

berpendapat bahwa tradisi sejarah Jawa memaparkan transmisi penyerahan 

kedaulatan yang dibuktikan oleh peristiwa-peristiwa supranatural dari kerajaan 

Hindhu-Budha yang terakhir, yakni Majapahit ke kerajaan Islam pertama, yaitu 

Demak. Pendapat lain dikemukakan oleh Dendy Sugondo (2003: 137) bahwa 

cerita rakyat dapat berperan sebagai penghubung kebudayaan masa silam dengan 

kebudayaan sekarang dan yang akan datang.  

Melalui pengalaman, kejadian, atau peristiwa masa lampau dapat 

ditemukan hikmah atau nilai kehidupan masa kini dan masa-masa mendatang. Hal 

ini menjadi bukti bahwa cerita rakyat dapat memberikan nilai sejarah (historis) 

bagi generasi mendatang. 

 

4. Kontribusi Cerita Rakyat dalam Pembelajaran Apresiasi Sastra 
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Cerita rakyat merupakan bagian dari cipta sastra pada umumnya yang 

mengandung nilai-nilai luhur dan perlu ditransformasikan kepada generasi muda, 

terutama anak-anak sekolah. Proses transformasi nilai-nilai edukatif dalam cerita 

rakyat dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran. Melalui pembelajaran 

sastra, diharapkan peserta didik memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap 

lingkungan sekitar. Cerita rakyat sebagai salah satu bagian dari karya sastra perlu 

dipandang sebagai kekayaan budaya yang penting dan ditempatkan pada 

kedudukan yang selayaknya. Hal ini selaras dengan pendapat James Dananjaya 

(1984: 4) bahwa cerita rakyat itu penting, karena memiliki fungsi sebagai alat 

pendidikan, pelipur lara, protes sosial, dan proyeksi keinginan terpendam. 

Sementara itu, Sudiro (2001: 101) berpendapat bahwa legenda dan religi sebagai 

bagian dari kebudayaan mempunyai peran yang sangat penting dalam 

memperkokoh integritas bangsa. Melalui cerita rakyat yang digunakan dalam 

pembelajaran sastra di sekolah dapat diketahui tradisi, budaya, dan sejarah 

kehidupan pada masa lampau. Dari hal-hal yang tersurat dan tersirat dalam cerita 

rakyat dapat diambil hikmah sebagai alternatif pemecahan masalah yang ada pada 

saat ini. Melalui cerita rakyat, peserta didik dapat menemukan budaya-budaya 

yang ada pada masa lampau. Mereka dapat memahami, menyerap, dan mengambil 

nilai-nilai positif yang ada di dalamnya. 

Moody (1996: 15-24) menegaskan bahwa pengajaran sastra dapat 

membantu pendidikan secara utuh yang cakupannya meliputi empat manfaat, 

yaitu (1) membantu keterampilan berbahasa, (2) meningkatkan pengetahuan 

budaya, (3) mengembangkan cipta, rasa, dan karsa, dan (4) menunjang 
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pembentukan watak. Melalui pembelajaran cerita rakyat, empat keterampilan 

berbahasa yang meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dapat 

dilakukan melalui pembelajaran cerita rakyat. 

Cerita rakyat bagi guru bahasa dan sastra Indonesia (Sudikan, 2008: 19) 

dapat dipandang sebagai pisau bermata dua. Satu sisi dapat digunakan sebagai 

materi pembelajaran kebahasaan, di sisi lain dapat dimanfaatkan sebagai materi 

pembelajaran sastra. Lebih lanjut ditegaskan oleh Setya Yuwana Sudikan bahwa 

dalam pembelajaran keterampilan berbahasa (mendengarkan, berbicara, membaca, 

dan menulis), seorang guru dapat memanfaatkan cerita rakyat, baik mite (myth), 

legenda (legend), maupun dongeng (folktale). Buku-buku dan bahan bacaan lain 

yang memuat cerita rakyat dapat dimanfaatkan sebagai materi pembelajaran 

membaca. Legenda yang berisi asal-usul suatu daerah yang ditulis berdasarkan 

hasil wawancara dengan narasumber dapat dimanfaatkan sebagai materi 

pembelajaran menulis. Dalam pembelajaran menyimak, guru dapat melaksanakan 

kegiatan pembelajaran dengan memutar kaset atau VCD yang berisi cerita rakyat. 

Demikian pula dalam pembelajaran berbicara, guru dapat memberikan tugas 

kepada peserta didik secara berkelompok untuk mendramatisasikan cerita rakyat. 

Cerita rakyat dapat pula dimanfaatkan sebagai materi pembelajaran 

apresiasi sastra, karena (1) peristiwa yang dikisahkan dalam cerita mudah diingat, 

karena pada umumnya cerita rakyat beralur sederhana, (2) bahasa yang digunakan 

dalam cerita rakyat pada umumnya mudah dipahami, apalagi banyak 

menggunakan dialog antartokoh, (3) terdapat tokoh yang menjadi idola karena 

keberanian, keperkasaan, kesabaran, keheroikan, atau ketaatannya dalam 
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beragama, (4) mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang dapat dijadikan 

pembelajaran dalam kehidupan, (5) tema yang diusung dalam cerita rakyat pada 

umumnya kebaikan mengalahkan kejahatan atau ketamakan yang berakhir dengan 

kesengsaraan atau penderitaan. Dari argumentasi-argumentasi di atas dapat 

dikatakan bahwa sastra merupakan sumber cita rasa moral dan sosial. Oleh  

karena itu, sastra layak dijadikan materi pembelajaran bahasa dan sastra bagi 

peserta didik. Dengan mengapresiasi karya sastra, termasuk di dalamnya adalah 

cerita rakyat, diharapkan peserta didik memiliki kepekaan moral dan sosial yang 

tinggi. 

Berbagai kajian telah dilakukan bertalian dengan pentingnya sastra 

dijadikan alternatif materi pembelajaran bahasa dan sastra bagi peserta didik. 

Hasan (2002: 9) menegaskan bahwa kesanggupan berbahasa merupakan latar 

utama bagi pencanggihan perikehidupan manusia. Untuk mencapai pencanggihan 

itu, kesanggupan berbahasa bukan saja berkenaan dengan penguasaan ujaran, 

melainkan juga sebagai sarana pengejawantahan kesusasteraan. 

Dalam cerita rakyat terdapat sejumlah keunggulan untuk dijadikan 

alternatif materi pembelajaran bahasa dan sastra. Pollard (2008) mengungkapkan 

keunggulan cerita tradisi lisan, antara lain (1) setiap waktu cerita rakyat tradisi 

lisan bisa dipakai, tidak seperti artikel yang seolah-olah cepat ketinggalan zaman,  

(2) dengan menggunakan cerita tradisi lisan, pembelajar dapat menyampaikan 

dalam media yang lain, misalnya sandiwara, bermain peran (role play) atau 

melalui video, (3) guru dimungkinkan dapat menyajikan sandiwara, sehingga 

peserta didik terlibat langsung, dan (4) kadang-kadang cerita tradisi lisan sangat 
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berpengaruh kuat pada pembelajar, sehingga pembelajar terkesan di hati dan dapat 

memberikan pendapatnya secara kritis. 

Hal penting yang perlu dilakukan guru adalah memilih cerita rakyat yang 

sesuai dengan kurikulum, pengembangan kebudayaan, dan psikologi peserta 

didik.Yus Rusyana (2000: 4) memberikan rambu-rambu pemilihan cerita rakyat 

bagi peserta didik, antara lain (1) untuk kebudayaan lama dan asli dapat dipilih 

dari kebudayaan daerah, (2) untuk kebudayaan daerah adalah yang mengandung 

nilai-nilai luhur dengan kesadaran nasional, bukan yang bersifat feodal dan 

kedaerahan yang sempit, (3) untuk bahan-bahan dari kebudayaan asing adalah 

yang dapat memperkayakembangkan kebudayaan bangsa sendiri. 

Sarwiji Suwandi (2008: 11-12) berpendapat bahwa terdapat implikasi 

penting terhadap masuknya cerita rakyat dalam kurikulum satuan pendidikan, 

anatar lain (1) guru perlu memiliki pemahaman yang lengkap tentang khasanah 

cerita rakyat yang dimiliki masyarakat Indonesia dari berbagai etnik dan mampu 

menjadikannya bahan ajar dalam hal struktur, isi, dan nilai-nilai edukatif, (2) guru 

dituntut mampu mengembangkan materi pembelajaran cerita rakyat dengan baik 

melalui seleksi materi yang sesuai dengan kurikulum dan nilai-nilai edukatif yang 

akan ditanamkan kepada peserta didik, (3) sekolah dan pemerintah perlu 

menyediakan cerita rakyat dari berbagai daerah dalam jumlah dan variasi cerita 

yang memadai, sehingga guru akan mampu dengan lebih baik menjadi fasilitator 

dan dinamisator kegiatan pembelajaran, meningkatkan kemampuan apresiasi 

peserta didik, dan menumbuhkembangkan wawasan multikultural mereka. Siswa 
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perlu terus-menerus didorong untuk mau dan mampu menghargai keberbedaan, 

menegakkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan.  

Sejalan dengan pendapat di atas, dalam Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan 

bahwa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 

yang diatur dengan undang-undang. Lebih lanjut ditegaskan pada Bab I Pasal 1 

ayat 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada Bab II Pasal 3 

dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sementara itu pada Bab 

III Pasal 4 ayat 1 ditegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis 

dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Sedangkan 
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pada ayat 2 ditegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberi 

keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik 

dalam proses pembelajaran. Apabila hal-hal sebagaimana dijelaskan di atas dapat 

dilaksanakan dengan semestinya, maka akan menghasilkan generasi bangsa yang 

berkarakter kuat dan cerdas. Karakter menurut M. Furhon Hidayatullah (2009: 9) 

adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu 

yang merupakan kepribadian khusus yang membedakan dengan individu lain. 

Dengan amanah dan keteladanan yang ditunjukkan oleh pendidik diharapkan 

peserta didik mampu memiliki karakter yang kuat sebagai pilar penyangga 

kecerdasan yang dimilikinya melalui belajar. Untuk membentuk karakter dan 

kecerdasan tersebut menurut M. Furqon Hidayatullah, diperlukan (1) komitmen, 

(2) kompeten, (3) kerja keras, dan (4) konsisten. 

Berdasarkan uraian di atas, cerita rakyat dapat dijadikan pilihan bagi guru 

dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Hal ini sejalan 

dengan standar kompetensi bahasa bahwa belajar berbahasa adalah belajar 

berkomunikasi, sedangkan belajar sastra adalah belajar menghargai manusia dan 

nilai-nilai kemanusiaan.  

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian sastra merupakan salah satu upaya dalam menggali, 

melestarikan, dan mengembangkan kesusasteraan yang terdapat di suatu 

masyarakat. Ketiga upaya tersebut dikenal dengan Tri Karsa Budaya. Oleh karena 

itu, penelitian dalam upaya menggali, melestarikan, dan mengembangkan cerita-
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cerita rakyat perlu dilakukan. Penelitian tentang cerita rakyat pada hampir setiap 

daerah di Indonesia pernah dilakukan dengan jenis dan kedalaman kajian yang 

beragam. Ada sebagian yang merupakan penelitian pendahuluan. Ada pula 

sejumlah kajian cerita rakyat yang dilakukan secara lengkap dan mendalam. 

Beberapa kajian terhadap cerita rakyat yang pernah dilakukan dan dijadikan 

sebagai penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah (1) 

Penelitian yang dilakukan oleh Dudung Andriyono tahun 2006 dengan judul 

Cerita Rakyat Kabupaten Sukoharjo: Suatu Kajian Struktural dan Nilai Edukatif, 

dan (2) Penelitian yang dilakukan oleh Sumiyadi tahun 2004 dengan judul Cerita 

Rakyat dan Masalah Pembelajarannya. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Dudung Andriyono ini dapat 

diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan jenis-jenis 

cerita rakyat Kabupaten Sukoharjo; (2) mendeskripsikan struktur cerita rakyat 

Kabupaten Sukoharjo; dan (3) mendeskripsikan nilai edukatif yang terkandung 

dalam cerita rakyat Kabupaten Sukoharjo. Pendeskripsian struktur cerita rakyat 

meliputi isi cerita, tema, alur, tokoh, latar, dan amanat. Pendeskripsian nilai 

edukatif (pendidikan) dalam cerita rakyat meliputi nilai pendidikan moral, nilai 

pendidikan adat, nilai pendidikan agama (religi), nilai pendidikan sejarah 

(historis), dan nilai pendidikan kepahlawanan. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualilitatif deskriptif. Dalam penelitian ini informasi dideskripsikan secara teliti 

dan analitis. Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal yang 

dilakukan pada satu karakteristik dan satu sasaran (subjek), yaitu cerita rakyat 

Kabupaten Sukoharjo. Data penelitian dikumpulkan melalui beberapa sumber, 
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yaitu informan, tempat dan benda-benda fisik, serta dokumen. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi langsung, perekaman, 

wawancara, pencatatan, dan analisis dokumen. Teknik cuplikan (sampling) yang 

digunakan adalah purposive sampling. Teknik validasi data yang digunakan 

adalah triangulasi data/sumber, metode, dan teori. Teknik validasi data lain yang 

digunakan adalah informant review. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis struktural dan analisis model interaktif (interactive model of analysis). 

Cerita rakyat Kabupaten Sukoharjo yang dihimpun dan dianalisis dalam penelitian 

ini berjumlah lima, yaitu (1) cerita rakyat Ki Ageng Banyubiru, (2) cerita rakyat Ki 

Ageng Banjaransari, (3) cerita rakyat Kyai Ageng Sutawijaya, (4) cerita rakyat Ki 

Ageng Balak, dan (5) cerita rakyat Pesanggrahan Langenharjo. Cerita rakyat 

Kabupaten Sukoharjo dapat diklasifikasikan ke dalam legenda, lebih spesifik lagi 

ke dalam kelompok legenda setempat dan legenda perseorangan. Secara umum, 

cerita rakyat Kabupaten Sukoharjo tersebut berisi dan bertema asal-usul terjadinya 

suatu tempat. Alur cerita yang digunakan dalam cerita rakyat Kabupaten 

Sukoharjo adalah maju atau lurus. Tokoh yang dominan dalam cerita rakyat 

Kabupaten Sukoharjo adalah manusia yang digambarkan sebagai manusia yang 

sempurna, memiliki kesaktian tertentu, dan berwatak mulia. Latar tempat lebih 

banyak digunakan (dominan) dalam cerita rakyat Kabupaten Sukoharjo daripada 

latar lainnya. Dalam cerita rakyat Kabupaten Sukoharjo juga terkandung amanat 

yang cukup bervariasi. Nilai edukatif (pendidikan) yang terkandung dalam cerita 

rakyat Kabupaten Sukoharjo meliputi nilai pendidikan moral, nilai pendidikan 

adat (tradisi), nilai pendidikan agama (religi), nilai pendidikan sejarah (historis), 
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dan nilai pendidikan kepahlawanan (semangat perjuangan). Cerita-cerita rakyat 

tersebut relevan digunakan sebagai materi pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia dan daerah di sekolah.  

Dalam penelitian Cerita Rakyat dan Masalah Pembelajarannya 

(Sumiyadi, tahun 2004) dapat diketahui bahwa budaya Indonesia memang sangat 

beragam. Keanekaragaman budaya yang tercermin dalam karya sastra itu dapat 

dipahami secara nasional dengan menggunakan bahasa nasional melalui 

pengindonesiaan yang cermat. Oleh sebab itu, transformasi sastra dari bahasa-

bahasa daerah ke bahasa nasional perlu dilakukan secara cermat. 

Penelitian ini memiliki relevansi dengan dua penelitian di atas. Dalam 

penelitian ini mengusung cerita rakyat lokal Kabupaten Wonogiri seperti yang 

dilakukan oleh Dudung Andriyono dengan mengangkat cerita rakyat Kabupaten 

Sukoharjo. Dengan demikian terdapat perbedaan dalam hal subjek penelitian. 

Sementara itu dalam rumusan masalahnya juga memiliki kemiripan, karena 

memfokuskan pada jenis-jenis cerita rakyat, struktur, dan nilai-nilai edukatif yang 

terdapat di dalamnya. Sementara itu relevansi penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Sumiyadi terletak pada pengalihbahasaan. Cerita rakyat di 

Kabupaten Wonogiri yang sebenarnya dituturkan dalam bahasa daerah yang 

dalam hal ini adalah bahasa Jawa. Namun, dalam penelitian ini cerita-cerita rakyat 

yang dikaji dari aspek struktur dan nilai-nilai edukatifnya itu dikemas dalam 

bahasa nasional, ialah bahasa Indonesia. Data-data yang diambil dari narasumber, 

terutama melalui juru kunci sebagian besar juga menggunakan bahasa Jawa dalam 

proses penggaliannya. Dengan pengindonesiaan yang cermat diharapkan 
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penelitian ini memiliki daya jangkau yang lebih luas bagi khalayak pembaca. 

Relevansi yang lain terletak pada kontribusi cerita rakyat terhadap pembelajaran 

apresiasi sastra dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dan daerah (bahasa Jawa). 

 

C. Kerangka Berpikir 

Kebudayaan nasional berasal dari kebudayaan daerah. Puncak-puncak 

kebudayaan daerah akan menjadi kebudayaan nasional. Oleh karena itu, apabila 

dikembangkan dengan baik, maka kebudayaan daerah berpotensi besar menjadi 

kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah yang merupakan bagian dari 

kebudayaan nasional sangat erat berkaitan dengan kesusasteraan dalam arti luas. 

Cerita rakyat merupakan salah satu karya sastra yang disebarluaskan secara turun-

temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya dan menjadi milik kolektif 

masyarakatnya. 

Cerita rakyat pada umumnya berupa mitos, legenda, atau dongeng. Mitos 

adalah cerita suci yang mendukung sistem kepercayaan atau religi. Legenda 

adalah cerita yang menggambarkan asal-mula suatu tempat. Dongeng merupakan 

cerita yang pada umumnya berisi petualangan tokoh cerita yang penuh 

pengalaman ajaib dan akhirnya mendapat kebahagiaan. 

Cerita rakyat selain merupakan sarana hiburan, juga merupakan sarana 

untuk (1) mengetahui asal-usul nenek moyang, (2) jasa atau teladan kehidupan 

para pendahulu, (3) mengetahui hubungan kekerabatan atau silsilah, (4) 

mengetahui asal-mula suatu tempat, (5) mengetahui adat-istiadat, dan (6) 

mengetahui sejarah benda pusaka (Dendy Sugondo 2003: 126). 
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Mengingat peran dan fungsinya yang sangat penting dalam menengok 

masa lalu untuk melangkah maju ke masa depan, maka cerita rakyat perlu diteliti. 

Penelitian tersebut melalui kajian-kajian teoretis yang mendalam, didukung oleh 

penuturan narasumber yang dapat dipercaya, dan berdasarkan fakta-fakta 

peninggalan yang sampai kini masih dapat dibuktikan keberadaannya.  

Kabupaten Wonogiri sebagaimana daerah-daerah yang lain memiliki cerita 

rakyat yang beragam dan tersebar di 25 kecamatan. Cerita-cerita rakyat tersebut 

sampai kini masih hidup dan berkembang. Masyarakat dalam suatu event tertentu, 

mengangkat cerita rakyat sebagai upaya mengenang masa lalu yang dapat 

dijadikan sumber inspirasi dalam menata kehidupan di masa-masa mendatang. 

Dalam tradisi bersih desa, biasanya masyarakat mengungkap kembali 

cerita-cerita rakyat yang berkembang di daerahnya. Cerita-cerita rakyat tersebut 

dijadikan bahan sarasehan antarwarga yang sifatnya tidak resmi. Namun, ada pula 

yang menjadikan cerita-cerita rakyat, khususnya yang dimiliki sebagai bahan 

renungan dalam selamatan desa untuk dicari nilai-nilai luhur yang terkandung di 

dalamnya.    

 

Cerita rakyat pada umumnya disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut 

oleh satu generasi kepada generasi berikutnya secara turun-temurun. Dalam 

kegiatan tertentu, bersih desa misalnya, cerita rakyat dimunculkan sebagai materi 

kepala desa atau tokoh masyarakat dalam pidatonya. Apabila ditulis, maka cerita-

cerita rakyat tersebut berbentuk prosa. Oleh karena itu struktur cerita rakyat tidak 

jauh berbeda dengan struktur prosa fiksi atau cerita rekaan pada umumnya. 
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Dengan demikian, maka cerita rakyat memiliki struktur (1) tema, (2) tokoh dan 

penokohan, (3) alur, (4) latar, dan (5) amanat. 

Pemahaman terhadap cerita rakyat secara menyeluruh akan melibatkan 

unsur-unsur pembangun karya sastra sebagaimana disebutkan di atas. Suatu cerita 

rakyat memiliki kecenderungan mengangkat potret kehidupan manusia masa lalu 

dengan tokoh-tokoh yang dikenal oleh masyarakatnya. Seorang pencerita dituntut 

memiliki kecakapan khusus dalam menyajikan ceritanya. Oleh karena dituturkan 

kepada orang lain, maka cerita rakyat yang sama dimungkinkan berbeda gaya 

penceritaannya, karena faktor audience, situasi, dan kondisi yang 

melatarbelakanginya. Penggunaan latar tempat dan waktu sangat berguna dalam 

mengungkap tempat kejadian dan waktu terjadinya. Amanat dalam cerita rakyat 

dapat ditemukan setelah mengkaji cerita rakyat tersebut secara mendalam dan 

mengkorelasikannya dengan kehidupan nyata yang terjadi sekarang. Amanat 

dapat dijelaskan melalui bahasa sehari-hari atau dirangkum dalam ungkapan-

ungkapan yang mudah diingat dan dicerna maknanya. 

 

Cerita rakyat yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah erat 

berhubungan dengan masyarakat pemiliknya. Dalam cerita rakyat tersebut 

digambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat beserta permasalahannya. Melalui 

cerita rakyat, kejadian atau peristiwa pada masa silam dapat ditelusuri kembali. 

Nilai-nilai yang relevan dengan kehidupan sekarang dapat ditemukan di 

dalamnya. Nilai-nilai yang baik dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat. Nilai-
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nilai yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan jaman dijadikan 

referensi masa lalu dan latar belakang masa depan. 

Cerita-cerita rakyat di Kabupaten Wonogiri mengandung nilai-nilai positif 

yang berguna bagi masyarakat. Salah satu nilai yang dikandung dalam cerita-

cerita tersebut adalah nilai edukatif (pendidikan). Nilai-nilai edukatif yang 

tampaknya sederhana ini ternyata memiliki cakupan yang luas dan berarti bagi 

masyarakat. Nilai edukatif yang dapat dikaji dan ditemukan dalam cerita rakyat, 

antara lain nilai pendidikan moral (termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai 

agama), adat (tradisi), budi pekerti, dan sejarah (historis). Dari ketiga subbab 

tentang cerita rakyat sebagaimana dipaparkan di atas dapat dipaparkan kerangka 

berpikir bahwa suatu cerita rakyat, dalam hal ini cerita rakyat yang terdapat di 

Kabupaten Wonogiri, dimungkinkan terdiri dari beberapa bentuk; mite, legenda, 

atau dongeng. Apabila cerita rakyat dianalisis unsur-unsur pembentuknya, cerita 

rakyat dibangun atas tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, dan amanat. Cerita 

rakyat secara menyeluruh akan dapat dikaji nilai-nilai yang ada di dalamnya, 

antara lain nilai edukatif (pendidikan) yang dapat dijabarkan dalam hal-hal yang 

lebih spesifik, antara lain nilai moral/agama, adat (tradisi), budi pekerti, dan 

sejarah (historis). Cerita rakyat yang memiliki nilai-nilai edukatif tinggi dapat 

dijadikan suri teladan bagi generasi muda sebagai bekal dalam kehidupan sehari-

hari di masyarakat. Selain itu, cerita rakyat yang bermutu dan sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku di sekolah dapat dijadikan alternatif materi pembelajaran 

bahasa dan sastra di sekolah. Dengan pendekatan yang sesuai, cerita rakyat dapat 
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Cerita Rakyat di Kabupaten Wonogiri 

Bentuk: 
1. Mite 
2. Legenda 
3. Dongeng 

Struktur: 
1. Tema 
2. Alur (Plot) 
3. Tokoh  
4. Latar (setting) 
5. Amanat 

Nilai Edukatif: 
1. Moral/Agama 
2. Adat (Tradisi) 
3. Budi Pekerti 
4. Sejarah (Historis) 

Bahan pembinaan dan pengembangan 
pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia 

dan daerah di sekolah 

diapresiasikan kepada peserta didik dengan menyenangkan dan mencerdaskan. 

Paparan kerangka berpikir di atas dapat dirangkum dalam bagan berikut ini. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

E. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian cerita rakyat di Kabupaten Wonogiri ini berlokasi di lima 

wilayah kecamatan berbeda. Pemilihan kelima daerah tersebut didasarkan pada 

sosiogram yang dirumuskan oleh Raden Mas Said atau Kangjeng Gusti Pangeran 

Adipati  Arya Mangkunagara I. Pembagian kelima wilayah tersebut didasarkan 

pada perwatakan masyarakatnya, yaitu: (1) Daerah Nglaroh yang berwatak 

bandhol ngrompol, (2) Daerah Sembuyan yang berwatak kutuk kalung kendho, (3) 

Daerah Wiroko yang berwatak kethek saranggon, (4) Daerah Keduwang yang 

berwatak lemah bang gineblegan, (5) Daerah Honggobayan yang berwatak asu 

galak ora nyathek. Kelima daerah tersebut tersebar di 25 kecamatan yang ada di 

Wonogiri saat ini. 

Daerah Nglaroh meliputi Kecamatan Selogiri dan Manyaran. Karakter 

penduduk di daerah ini disebut bandhol ngrompol. Bandhol artinya kuat jasmani 

dan rohani. Ngrompol artinya bergerombol. Tinjauan secara kolektif positif, 

karakter ini sangat baik dan menguntungkan dalam persatuan dan kesatuan, tetapi 

secara elementer merugikan. Ada kecenderungan penduduk Nglaroh suka 

berkelahi, ribut, merugikan orang lain secara massal. Cerita rakyat yang terkenal 

di daerah ini adalah Sendhang Siwani dan Sendhang Sinangka di Selogiri dan 

Umbul Naga di Manyaran. 
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Daerah Sembuyan meliputi Kecamatan Wuryantoro, Eromoko, 

Pracimantoro, Giritontro, Paranggupito, Giriwoyo, dan Baturetno. Penduduk di 

wilayah ini berkarakter kutuk kalung kendho. Kutuk merupakan spesies ikan air 

tawar. Kalung adalah sejenis perhiasan yang dipakaikan pada leher (sama dengan 

’kalung’ dalam bahasa Indonesia). Kendho sejenis makanan yang terbuat dari 

daging yang dilumatkan. Watak penduduk di daerah ini penurut, mudah ditata, 

dan tidak suka keributan. Cerita rakyat yang terkenal di daerah ini adalah Goa 

Song Putri di Eromoko, Goa Ngantap di Giritontro, Pantai Sembukan dan Nampu 

di Paranggupito, Goa Tembus dan Goa Putri Kencana di Pracimantoro. 

Daerah Wiroko meliputi Kecamatan Nguntoronadi, Tirtomoyo, dan 

Batuwarno. Penduduk di wilayah ini disebut kethek saranggon yang artinya 

segerombolan kera. Penduduk di wilayah ini apabila didekati bertingkah laku 

kurang sopan, tetapi apabila dijauhi merasa sakit hati. Cerita rakyat yang terkenal 

di wilayah ini adalah Kahyangan di Dlepih Tirtomoyo. 

Daerah Keduwang meliputi wilayah Kecamatan Ngadirojo, Sidoharjo, 

Girimarto, Jatisrono, Jatiroto, Jatipurno, Slogohimo, Purwantoro, Bulukerto, dan 

Puhpelem. Penduduk di wilayah Wonogiri bagian timur laut ini berwatak lemah 

bang gineblegan, artinya seperti tanah merah (lemah bang) yang dipadatkan 

(gineblegan). Penduduk dengan karakter seperti tanah merah yang dipadatkan ini 

tidak mudah diperintah, suka rekreasi, boros, dan suka berfoya-foya. Penampilan, 

khususnya dalam hal berpakaian masyarakat di daerah ini pada umumnya menarik 

dan meyakinkan. Cerita rakyat yang ada di wilayah ini adalah Setren Girimanik di 

Slogohimo dan Omah Tiban di Girimarto. 
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Daerah Honggobayan meliputi wilayah Kecamatan Wonogiri kota sampai 

perbatasan dengan Kabupaten Karanganyar di sebelah timur laut. Di sebelah timur 

berbatasan dengan wilayah Kecamatan Ngadirojo, di sebelah selatan dengan 

wilayah Kecamatan Wuryantoro, dan di sebelah barat berbatasan dengan wilayah 

Kecamatan Selogiri. Wilayah Kecamatan Wonogiri terdiri dari 6 kelurahan, 9 

desa, 163 RW, serta 468 RT. Watak penduduk yang menonjol di daerah ini seperti 

anjing yang tidak galak (asu galak ora nyathek). Meskipun tampak menakutkan, 

tetapi tidak berbahaya. Cerita rakyat yang terdapat di wilayah ini adalah Plintheng 

Semar, Gunung Gandhul, Gunung Giri, dan Wonogiri. 

Dari cerita-cerita rakyat yang ada di Kabupaten Wonogiri berdasarkan 

sosiogram Pangeran Sambernyawa tersebut, yang dijadikan objek penelitian 

adalah cerita rakyat yang berindikator (1) relevan dengan penelitian yang 

dilakukan, (2) terdapat bukti-bukti fisik berupa peninggalan yang menguatkan 

cerita rakyat yang diangkat dalam penelitian ini, (3) terdapat nilai-nilai pendidikan 

yang berguna bagi masyarakat, dan (4) cerita rakyat tersebut terdapat di lima 

wilayah dengan karakter penduduk yang berbeda-beda. 

Berdasarkan empat indikator di atas, cerita rakyat yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Sendhang Siwani mewakili daerah Nglaroh 

2. Putri Kencana mewakili daerah Sembuyan 

3. Kahyangan mewakili daerah Wiroko 

4. Girimanik mewakili daerah Keduwang 

5. Wonogiri mewakili daerah Honggobayan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxxviii 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian cerita rakyat di Kabupaten Wonogiri ini dilaksanakan mulai 

bulan Januari sampai Mei 2009 dengan langkah-langkah penelitian sebagai 

berikut: (1) observasi awal, (2) persiapan instrumen dan ijin penelitian, (3) 

pengumpulan data, (4) analisis dan verifikasi data, dan (5) penyusunan laporan 

penelitian. Rincian langkah-langkah penelitian tersebut diuraikan dalam tabel 

berikut ini. 

 

Januari Pebruari Maret April Mei 
No. Kegiatan 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Observasi awal                          

2. Persiapan 
Instrumen 
penelitian dan 
ijin penelitian 

                         

3. Pengumpulan 
data 

                         

4. Analisis dan 
verifikasi data 

                         

5. Penyusunan 
laporan 
penelitian 

                         

 

 

F. Strategi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian 

ini informasi yang bersifat kualitatif dideskripsikan secara teliti dan analitis yang 

meliputi tiga kompenen pokok, yaitu: (1) deskripsi cerita rakyat, (2) struktur cerita 

rakyat, dan (3) nilai edukatif cerita rakyat. Komponen jenis cerita merupakan 

klasifikasi cerita rakyat; mite, legenda, atau dongeng. Komponen struktur terdiri 

dari tema, alur (plot), tokoh dan penokohan, latar (setting), dan amanat. Nilai-nilai 

edukatif yang dikaji meliputi nilai pendidikan moral/agama, adat (tradisi), budi 

pekerti, dan sejarah (historis). 
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Berdasarkan deskripsi dan analitis seperti di atas, maka strategi penelitian 

yang digunakan adalah studi kasus tunggal. Penelitian ini fokus pada cerita rakyat 

di Kabupaten Wonogiri. Dari sekian banyak cerita rakyat yang terdapat di 

Kabupaten Wonogiri, dipilih lima cerita rakyat dengan mempertimbangkan 

indikator-indikator, terutama wilayah keberadaan cerita-cerita rakyat yang ada. 

 

G. Data dan Sumber Data 

1. Data Penelitian 

Cerita rakyat yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data 

kualitatif. Sejumlah data diperoleh melalui informasi lisan dari para narasumber 

dan didukung oleh berbagai sumber tertulis yang dikumpulkan dari lembaga atau 

dinas terkait. Data yang diperoleh selanjutnya dideskripsikan kembali secara 

tertulis disertai penjelasan yang analitis dan mendalam. 

  

2. Sumber Data Penelitian 

Sumber-sumber data dalam penelitian ini meliputi (1) informan, (2) tempat 

dan benda-benda fisik, dan (3) dokumen. Secara ringkas, sumber-sumber data 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Informan 

Informan dalam penelitian ini adalah seseorang yang mampu memberikan 

informasi secara lengkap dan jujur. Informan-informan tersebut adalah 

juru kunci, pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, dan informan 

dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Wonogiri.  
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2. Tempat dan Benda-benda Fisik 

Tempat-tempat yang dijadikan lokasi penelitian tersebar di lima wilayah 

sesuai cerita rakyat yang dikaji, yaitu: (1) Sendhang Siwani di Kecamatan 

Selogiri, (2) Putri Kencana di Kecamatan Pracimantoro, (3) Kahyangan di 

Kecamatan Tirtomoyo, (4) Girimanik di Kecamatan Slogohimo, dan (5) 

Wonogiri di Kecamatan Wonogiri. 

 

3. Dokumen 

Dokumen-dokumen yang dikaji dalam penelitian ini didapat dari Dinas 

Pendidikan Kabupaten Wonogiri, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Wonogiri, serta catatan-catatan yang dihimpun 

oleh sastrawan-budayawan Kabupaten Wonogiri. 

 

H. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi Langsung 

Melalui observasi langsung, lokasi penelitian dapat diamati dengan 

cermat. Observasi langsung dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian yang 

memiliki cerita rakyat berdasarkan data-data pendukung yang didapat dari Dinas 

Pendidikan dan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Wonogiri. Di lokasi penelitian dilakukan pemotretan dan rekaman video sebagai 

data visual dan audio-visual sesuai kebutuhan. Data pendukung ini memperkuat 

deskripsi cerita rakyat yang dikaji. 
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2. Rekaman, Wawancara, dan Pencatatan 

Rekaman dilakukan ketika peneliti mengadakan wawancara dengan 

informan di lokasi penelitian. Selama perekaman dan wawancara, dilakukan 

pencatatan tentang hal-hal penting dan perlu dijelaskan lebih lanjut untuk 

memudahkan proses deskripsi cerita rakyat. Wawancara dilakukan terhadap juru-

juru kunci di lokasi penelitian dan informan-informan dari Dinas Pendidikan dan 

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, termasuk upaya pelestarian 

dan pengembangannya di masa mendatang. 

 

3. Analisis Dokumen 

Analisis dokumen dilakukan terhadap data-data tertulis yang dihimpun 

dari berbagai sumber (buku dan internet) dan narasumber (juru kunci maupun 

informan dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Wonogiri. Analisis dokumen dilakukan untuk mencari titik 

temu antara informasi yang diperoleh secara lisan melalui narasumber dengan 

data-data tertulis yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. 

 

I. Teknik Cuplikan (Sampling) 

Teknik cuplikan (sampling) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik pengambilan sampel penelitian secara purposif (purposive sampling). Dari 

beberapa cerita rakyat yang dihimpun di berbagai wilayah, selanjutnya dipilih 

lima yang mewakili daerah masing-masing dengan mempertimbangkan relevansi 

dan kelengkapan data yang diperoleh. 
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Pemilihan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini dilakukan 

secara selektif dan fleksibel. Selektif artinya informan yang dipilih mempunyai 

informasi lengkap tentang masalah yang dikaji dan dapat berkembang secara 

fleksibel sesuai kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam pengumpulan data. 

Informan yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini adalah juru kunci, tokoh 

masyarakat, budayawan, dan pegawai kantor terkait. 

 

J. Teknik Validasi Data 

Teknik validasi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi 

dan informant review. Triangulasi data yang dilakukan adalah triangulasi sumber, 

metode, dan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan 

informasi yang diperoleh dari beberapa narasumber. Triangulasi metode dilakukan 

dengan cara membandingkan data yang diperoleh melalui observasi langsung, 

wawancara, dan analisis dokumen. Triangulasi teori dilakukan dengan 

menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan 

tentang cerita rakyat, struktur, dan nilai pendidikan dalam cerita rakyat yang 

dikaji. Teknik informant review dilakukan dengan cara mengkomunikasikan 

kembali data penelitian yang diperoleh melalui wawancara dari informan 

mengenai cerita rakyat yang dikaji. Dengan langkah ini validitas data teruji, 

karena terjadi titik temu antara data informan dan transkripsi maupun deskripsi 

yang dilakukan peneliti kemudian, serta validitas lain berdasarkan benda-benda 

fisik yang terdapat di lokasi penelitian. 
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K. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisis data berupa analisis 

struktural dan model interaktif (interactive model of analysis) yang dikembangkan 

oleh Miles dan Huberman. Analisis model interaktif ini meliputi tiga hal, yaitu 

reduksi data (reduction data), penyajian data (data display), dan penarikan 

simpulan (conclusion drawing). Ketiga komponen model interaktif ini oleh Miles 

dan Huberman digambarkan dalam skema berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penyajian Data 

Penarikan 
Simpulan/Verifikasi 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

 

E. Simpulan 

 Cerita rakyat di Kabupaten Wonogiri yang dijadikan kajian dalam 

penelitian ini adalah (1) Sendhang Siwani, (2) Putri Kencana, (3) Kahyangan, (4) 

Girimanik, dan (5) Wonogiri. Penelitian difokuskan pada tiga hal, ialah deskripsi, 

struktur, dan nilai-nilai edukatif yang terdapat dalam cerita rakyat tersebut. 

Selaras dengan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan, maka dapat 

ditarik simpulan sebagai berikut. 

 

1. Deskripsi Cerita Rakyat di Kabupaten Wonogiri 

Wonogiri sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah memiliki 

banyak cerita rakyat. Cerita rakyat tersebut tersebar di 25 kecamatan yang ada 

di Kabupaten Wonogiri. Wilayah Kabupaten Wonogiri berdasarkan sosiogram 

yang dirumuskan oleh Raden Mas Said (Pangeran Sambernyawa; Kangjeng Gusti 

Pangeran Adipati Arya Mangknagara I) yang dikenal sebagai perintis lahirnya 

Kabupaten Wonogiri, terdiri dari lima wilayah berdasarkan watak masyarakatnya. 

Kelima daerah tersebut ialah (1) Daerah Nglaroh yang berwatak bandhol 

ngrompol (Kecamatan Selogiri dan Manyaran), (2) Daerah Sembuyan yang 

berwatak kutuk kalung kendho (Kecamatan Wuryantoro, Eromoko, Pracimantoro, 

Giritontro, Paranggupito, Giriwoyo, dan Baturetno), (3) Daerah Wiroko yang 

berwatak kethek saranggon (Kecamatan Nguntoronadi, Tirtomoyo, dan 

Batuwarno), (4) Daerah Keduwang yang berwatak lemah bang gineblegan 
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(Kecamatan Ngadirojo, Sidoharjo, Girimarto, Jatisrono, Jatiroto, Jatipurno, 

Slogohimo, Purwantoro, Bulukerto, dan Puhpelem), (5) Daerah Honggobayan 

yang berwatak asu galak ora nyathek (Kecamatan Wonogiri kota sampai 

perbatasan dengan Kabupaten Karanganyar). Dari lima wilayah pembagian 

tersebut, masing-masing diambil satu cerita rakyat. Dengan demikian, lima cerita 

rakyat yang dikaji dalam penelitian masing-masing mewakili daerah pemetaan 

sebagaimana yang dirumuskan oleh Raden Mas Said. 

Lima cerita rakyat yang dikaji dalam penelitian ini, berdasarkan jenisnya 

dapat digolongkan seperti tampak pada tabel 6 berikut ini. 

 

Tabel 6.  
Deskripsi cerita rakyat di Kabupaten Wonogiri 

 

No. Cerita Rakyat Jenis Keterangan 

1. Sendhang Siwani Legenda  Mengisahkan asal-usul nama 
Sendhang Siwani 

2. Putri Kencana Legenda  Mengisahkan asal-usul nama Goa 
Putri Kencana 

3. Kahyangan Sage; mite 
Mengisahkan kepahlawanan 
Panembahan Senapati yang dibantu 
oleh Kangjeng Ratu Kidul 

4. Girimanik Legenda  

Mengisahkan kawasan hutan 
Girimanik, air terjun Manikmaya, 
Tejamaya, Candramaya, Sendhang 
Drajad, Sendhang Kanastreni, dan 
petilasan Raden Mas Said 

5. Wonogiri Legenda  
Mengisahkan latar belakang Hari 
Jadi Kabupaten Wonogiri pada 19 
Mei 1741 

 

2. Struktur Cerita Rakyat di Kabupaten Wonogiri 
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 Struktur cerita rakyat di Kabupaten Wonogiri yang dikaji dalam penelitian 

ini meliputi unsur-unsur (1) tema, (2) tokoh dan penokohan, (3) alur, (4) latar, 

dan (5) amanat. Masing-masing unsur yang ditemukan dalam lima cerita rakyat 

tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini. 

1) Tema 

Tabel 7.  
Tema cerita rakyat di Kabupaten Wonogiri 

 

No. Cerita Rakyat Tema Keterangan 

1. Sendhang Siwani Asal-usul nama tempat  Nama sumber mata air 

2. Putri Kencana Asal-usul nama tempat Nama goa 

3. Kahyangan Laku tapa brata dan 
laku prihatin 

Tafakur kepada Tuhan 
Yang Maha Esa 

4. Girimanik Asal-usul nama tempat Kawasan hutan 

5. Wonogiri Asal-usul nama tempat Nama kabupaten 

 

2) Tokoh  

Tabel 8.  
Tokoh cerita rakyat di Kabupaten Wonogiri 

 

No. Cerita Rakyat Tokoh dan Penokohan Keterangan 

Raden Mas Said  Tokoh utama 
Kebo wulung  
Kebo bule  

1. Sendhang Siwani 

Prajurit  
Putri Kencana Tokoh utama 
Pak Kancil  
Seekor kucing  
Seekor anjing  
Bu Kancil  

2. Putri Kencana 

Anak perempuan Pak Kancil  
Panembahan Senapati Tokoh utama 
Kangjeng Ratu Kidul  

3. Kahyangan 

Ki Puju  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxxxvii 

Nyi Puju  
Mbah Pana Tokoh utama 4. Girimanik 
Pangeran Sambernyawa  
Raden Mas Said Tokoh utama 
Ki Wiradiwangsa  
Kompeni Belanda  

5. Wonogiri 

Prajurit  
 

3) Alur (Plot) 

Tabel 9.  
Alur cerita rakyat di Kabupaten Wonogiri 

 

No. Cerita Rakyat Alur (Plot) Keterangan 

1. Sendhang Siwani Maju atau lurus  

Diawali Raden Mas Said 
menyaksikan dua ekor kerbau 
sedang bertarung sampai 
penamaan Sendhang Siwani. 

2. Putri Kencana Maju atau lurus 
Diawali Pak Kancil menemukan 
goa sampai penamaan Goa 
Putri Kencana. 

3. Kahyangan Maju atau lurus 

Diawali kedatangan 
Panembahan Senapati di 
Dlepih, Kahyangan sampai 
beliau dinobatkan sebagai raja 
Mataram dengan bantuan 
Kangjeng Ratu Kidul. 

4. Girimanik Maju atau lurus 
Diawali Mbah Pana 
menemukan kawasan hutan 
sampai penamaan Girimanik. 

5. Wonogiri Mundur 

Diawali deskripsi Nglaroh, 
kemudian mundur 
mengisahkan latar belakang 
Raden Mas Said menyusun 
kekuatan di daerah tersebut 
sampai ditetapkannya Hari 
Jadi Wonogiri. 

 

4) Latar (setting) 
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Tabel 10.  
Latar cerita rakyat di Kabupaten Wonogiri 

 

No. Cerita Rakyat Latar 
(Setting) 

Keterangan 

Tempat  Desa Mantenan, Selogiri, Wonogiri. 
1. Sendhang Siwani 

Waktu  Jaman penjajahan Belanda 

Tempat  Gunung Gandhok, Wonosobo, 
Pracimantoro 2. Putri Kencana 

Waktu Tahun 1990-1992 

Tempat Dlepih, Tirtomoyo, Wonogiri 
3. Kahyangan 

Waktu Jaman Mataram 

Tempat Setren, Slogohimo, Wonogiri 
4. Girimanik 

Waktu Tahun 2000-2002 

Tempat Nglaroh, Wonogiri 
5. Wonogiri 

Waktu 19 Mei 1741 
 

 

5) Amanat 

Tabel 11.  
Amanat cerita rakyat di Kabupaten Wonogiri 

 

No. Cerita 
Rakyat 

Keterangan 

1. Generasi sekarang hendaklah menghargai 
peninggalan para leluhur. 

2. Air perlu dijaga kelestariannya, agar bermanfaat 
sepanjang masa. 

3. Musuh jangan dicari, tetapi ada musuh jangan lari. 

1. Sendhang 
Siwani 

4. Sumber kekuatan yang hakiki bersumber dari 
Tuhan Yang Maha Esa. 

1. Jangan tergesa-gesa dalam bersikap ketika 
menemukan sesuatu. 

2. Konsekwensi logis dari suatu perintah yang telah 
diamanatkan hendaknya dipertangungjawabkan. 

3. Ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa memang sangat 
luar biasa dan berada di luar kuasa manusia. 

2. Putri Kencana 

4. Pentingnya mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha 
Esa dengan cara melestarikan dan 
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mengembangkan alam sesuai dengan fungsinya. 
 

1. Masalah tidak untuk dihindari, tetapi dihadapi 
dengan penuh kesabaran, usaha, dan kepasrahan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Tempat yang sunyi-sepi merupakan tempat yang 
ideal untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang 
Maha Kuasa 

3. Keberhasilan seseorang tidak semata-mata 
ditentukan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh 
keberpihakan orang lain 

3. Kahyangan 

4. Peninggalan masa lalu merupakan cermin masa 
depan 

 
1. Mimpi bukanlah kenyataan, tetapi adakalanya 

mimpi menjadi kenyataan 
4. Girimanik 

2. Kesadaran manusia untuk menyatu dengan alam 
dengan cara memelihara dan mengembangkannya. 

 
1. Masyarakat dapat mengetahui Hari Jadi Kabupaten 

Wonogiri. 
2. Tridarma, yaitu mulat sarira hangrasa wani, 

rumangsa melu handarbeni, wajib melu 
hangrungkebi. 

5. Wonogiri 

3. Perlu dimilikinya kecerdasan emosional dan 
kearifan lokal dalam memberdayakan masyarakat. 

 
 

 

3. Nilai-Nilai Edukatif Cerita Rakyat di Kabupaten Wonogiri 

 Nilai-nilai edukatif (pendidikan) dalam cerita rakyat di Kabupaten 

Wonogiri yang dikaji dalam penelitian ini meliputi (1) nilai moral/agama, (2) nilai 

adat, (3) nilai budi pekerti, dan (4) nilai sejarah. Masing-masing nilai yang 

ditemukan dalam lima cerita rakyat tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel 

berikut. 

 

1) Nilai Moral/Agama 
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Tabel 12.  
Nilai moral/agama dalam cerita rakyat di Kabupaten Wonogiri 

 

No. Cerita 
Rakyat 

Keterangan 

1. Keteladanan Pangeran Sambernyawa dalam 
memimpin prajuritnya; sebagai seorang pemimpin, 
beliau memberikan therapi fisiologis dan psikologis 
secara seimbang. 

2. Air perlu dijaga kelestariannya, agar bermanfaat 
sepanjang masa. 

3. Musuh jangan dicari, tetapi ada musuh jangan lari.  

1. Sendhang 
Siwani 

4. Sumber kekuatan yang hakiki bersumber dari 
Tuhan Yang Maha Esa. 

 
1. Jangan tergesa-gesa dalam bersikap ketika 

menemukan sesuatu. 
2. Konsekwensi logis dari suatu perintah yang telah 

diamanatkan hendaknya dipertangungjawabkan. 
3. Ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa memang sangat 

luar biasa dan berada di luar kuasa manusia. 

2. Putri Kencana 

4. Pentingnya mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha 
Esa dengan cara melestarikan dan 
mengembangkan alam sesuai dengan fungsinya. 

 
1. Masalah tidak untuk dihindari, tetapi dihadapi 

dengan penuh kesabaran, usaha, dan kepasrahan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Tempat yang sunyi-sepi merupakan tempat yang 
ideal untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang 
Maha Kuasa. 

3. Keberhasilan seseorang tidak semata-mata 
ditentukan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh 
keberpihakan orang lain 

3. Kahyangan 

4. Peninggalan masa lalu merupakan cermin masa 
depan. 

 
1. Mimpi bukanlah kenyataan, tetapi adakalanya 

mimpi menjadi kenyataan 
4. Girimanik 

2. Kesadaran manusia untuk menyatu dengan alam 
dengan cara memelihara dan mengembangkannya. 

 
1. Masyarakat dapat mengetahui Hari Jadi Kabupaten 

Wonogiri. 
5. Wonogiri 

2. Tridarma, yaitu mulat sarira hangrasa wani, 
rumangsa melu handarbeni, wajib melu 
hangrungkebi. 
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3. Perlu dimilikinya kecerdasan emosional dan 
kearifan lokal dalam memberdayakan masyarakat. 

 

 

 

2) Nilai Adat (Tradisi) 

Tabel 13.  
Nilai adat (tradisi) dalam cerita rakyat di Kabupaten Wonogiri 

 

No. Cerita 
Rakyat Keterangan 

1. Kebiasaan masyarakat berdoa, memohon kepada 
Tuhan Yang Maha Esa agar keinginan baiknya 
terkabul pada malam Selasa Kliwon atau Jumat 
Kliwon.  

1. Sendhang 
Siwani 

2. Kebiasaan membangun kebersamaan dan 
keakraban yang dibangun dari berbagai kalangan 
dan umur untuk menjaga keselarasan dalam 
berkomunikasi antara satu dengan lainnya. 

 

1. Kebiasaan bertutur ketika pulang dari bepergian 
yang bertalian dengan keselamatan selama 
perjalanan dan pengalaman yang didapatkan dari 
perjalanan itu. 

2. Kebiasaan membawa oleh-oleh  ketika pulang dari 
bepergian sepanjang tidak menimbulkan 
pandangan bahwa setiap pulang dari bepergian 
harus membawa oleh-oleh. 

2. Putri Kencana 

3. Kebiasaan musyawarah dengan menekankan 
kebersamaan dalam keberbedaan di masyarakat. 

 

1. Kebiasaan laku prihatin dengan cara cegah dhahar 
lawan guling (mengurangi makan dan tidur) 
sebagai upaya mendekatkan diri kepada Tuhan 
Yang Maha Esa. 

2. Kebiasaan bekerja sama dalam upaya 
menyelesaikan masalah bersama. 

3. Kahyangan 

3. Tradisi tirakat pada malam-malam tertentu sebagai 
manifestasi manunggaling kawula-Gusti. 

 

1. Upacara adat Susuk Wangan di kawasan hutan 
Silamuk sebagai tradisi masyarakat bertalian 
dengan hasil panen yang melimpah. 

4. Girimanik 

2. Gotong-royong yang dilakukan oleh warga 
masyarakat Setren dalam membersihkan 
lingkungan tempat tinggal dan tempat-tempat 
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umum yang ada hubungannya dengan para 
pendahulu mereka. 

 

1. Tradisi ngalap berkah, ialah melakukan laku 
spiritual di tempat-tempat khusus yang pernah 
dilakukan juga oleh para pendahulu. 

2. Masih dipertahankannya penanggalan Jawa dalam 
menguak peristiwa tertentu. 

5. Wonogiri 

3. Digunakannya ungkapan berbahasa daerah dalam 
mengklasifikasikan karakter masyarakat. 

 

 

3) Nilai Budi Pekerti 

Tabel 14.  
Nilai budi pekerti dalam cerita rakyat di Kabupaten Wonogiri 

 

No. Cerita 
Rakyat Keterangan 

1. Jiwa besar dalam mikul dhuwur mendhem jero, 
ialah  menghormati nama besar para pendahulu 
untuk dijadikan suri-teladan dan menjadikan citra 
buruknya sebagai pelajaran. 

1. Sendhang 
Siwani 

2. Jiwa besar masyarakat untuk mencintai daerah 
asalnya sebagai cermin cinta tanah air dan bangsa. 

 
1. Budi luhur untuk tidak langsung mempercayai 

suatu temuan sebelum diuji kebenarannya. 
2. Putri Kencana 

2. Konsep aja kagetan, gumunan, lan gugupan 
(jangan kaget, heran, dan gugup ketika 
menjumpai sesuatu yang baru atau ganjil). 

1. Kesabaran, ketabahan, keteguhan, dan keuletan 
dalam melakukan laku spiritual maupun laku 
prihatin. 

3. Kahyangan 

2. Konsep hidup bahwa urip saderma nglakoni (hidup 
sekadar menjalani), segala keputusan di tangan 
Tuhan Yang Maha Esa. 

 
 

1. Perlu dimilikinya sikap tidak sombong sebagai 
orang pertama yang menemukan sesuatu. 

4. Girimanik 

2. Perlunya kesadaran bahwa sebelum menemukan 
sesuatu, sebenarnya sesuatu itu sudah ada atas 
kehendak Tuhan Yang Maha Esa. 

 
5. Wonogiri 1. Perlunya objektifitas dalam membuat suatu 

pemetaan. 
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2. Perlunya keluhuran budi untuk mau berbaur 
dengan kawula alit (rakyat kecil), meskipun dirinya 
keturunan bangsawan (trahing kusuma rembesing 
madu). 

3. Perlunya pendekatan psikologis dalam 
menciptakan suatu konsep. 

 
 

4) Nilai Sejarah (Historis) 

Tabel 15.  
Nilai sejarah (historis) dalam cerita rakyat di Kabupaten Wonogiri 

 

No. Cerita 
Rakyat Keterangan 

1. Suatu petilasan merupakan tempat bersejarah 
yang berhubungan dengan kehidupan masa lalu. 

1. Sendhang 
Siwani 

2. Penamaan sesuatu oleh tokoh tertentu merupakan 
legenda sejarah yang mempunyai nilai abadi. 

 
1. Nama-nama tokoh yang terkait dengan sejarah 

akan dikenang sepanjang masa. 
2. Putri Kencana 

2. Dengan laku spiritual yang kuat dan benar, 
sejumlah roh nenek moyang yang jasadnya sudah 
dikuburkan di tanah dapat dipanggil kembali. 

 
1. Munculnya tokoh yang melakukan laku spiritual 

dan laku prihatin di tempat tertentu akan 
berpengaruh terhadap sejarah tempat 
bersangkutan. 

3. Kahyangan 

2. Ditemukannya tempat-tempat tertentu merupakan 
bukti sejarah keberadaan tokoh-tokoh penting. 

 
1. Ditemukannya sesuatu merupakan titik pangkal 

sejarah sesuatu tersebut. 
4. Girimanik 

2. Ditemukannya tempat-tempat tertentu merupakan 
bukti sejarah keberadaan tokoh-tokoh penting. 

1. Ditetapkannya hari jadi suatu pemerintahan tidak 
lepas dari perjuangan tokoh sejarah tersebut. 

5. Wonogiri 

2. Rentetan peristiwa sejarah dapat menjadi teladan, 
sehingga dalam menyongsong masa depan tidak 
terjebak pada kemajuan yang menyesatkan, 
karena sudah jauh dari nilai-nilai kesejarahan, lupa 
dengan perjuangan para generasi pendahulu. 
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F. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan sebagaimana dipaparkan pada 

subbab di atas, cerita rakyat di Kabupaten Wonogiri memiliki implikasi penting 

terhadap keluarga, sekolah, dan masyarakat. Implikasi-implikasi tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

Pertama, mengingat bahwa cerita rakyat memiliki nilai-nilai edukatif, 

maka cerita-cerita rakyat yang hidup dan berkembang di masyarakat perlu 

disosialisasikan kepada generasi muda. Keluarga merupakan tempat yang ideal 

untuk memperkenalkan cerita rakyat. Orang tua dapat menceriterakan legenda 

Sendhang Siwani, Goa Putri Kencana, Kahyangan, Girimanik, atau Wonogiri 

kepada putera-puterinya agar mereka tidak asing dengan cerita rakyat di 

daerahnya masing-masing. Di sekolah pun cerita rakyat perlu diperkenalkan 

dalam upaya memperkaya khasanah sastra dan mengasah kompetensi peserta 

didik dalam berbahasa. Sementara itu di masyarakat perlu digalakkan upaya-

upaya penggalian dan pelestarian cerita rakyat yang ada di daerah sekitar, agar 

masyarakat mempunyai kepedulian terhadap cerita rakyat yang dimiliki. 

Kedua, mengingat bahwa di setiap wilayah kecamatan di Kabupaten 

Wonogiri memiliki cerita rakyat, maka perlu dilakukan sarasehan dan pertemuan 

sejenis. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh masukan-masukan 

tentang kehidupan cerita rakyat di seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri. 

Pertemuan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Pertemuan 

internal dilakukan oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam satu wilayah 

kecamatan. Sedangkan pertemuan eksternal dilakukan oleh keluarga, sekolah, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xcv 

dan masyarakat secara silang. Dengan demikian, selain semakin mengetahui 

cerita rakyat di daerahnya, masing-masing dapat mengetahui pula cerita rakyat 

yang dimiliki oleh daerah lain. 

Ketiga, mengingat bahwa muatan lokal termasuk bagian dari kurikulum 

yang berlaku di sekolah, maka cerita rakyat perlu dimasukkan dalam kurikulum. 

Dalam kaitannya dengan mata pelajaran bahasa, baik Bahasa Indonesia maupun 

Bahasa Daerah, dalam hal ini Bahasa Jawa, maka cerita rakyat dapat dimasukkan 

dalam kegiatan pembelajaran. Guru dapat menugasi para peserta didik untuk 

menulis cerita rakyat yang ada di daerahnya, kemudian mempresentasikannya di 

kelas. Melalui penugasan ini secara tidak langsung akan mengasah kompetensi 

peserta didik dalam berbahasa, baik dalam aspek menyimak, berbicara, 

membaca, maupun menulis. 

Keempat, mengingat bahwa Pemerintah Kabupaten Wonogiri memiliki 

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, maka melalui lembaga 

tersebut, khususnya yang membidangi budaya dan pariwisata, perlu dilakukan 

inventarisasi cerita-cerita rakyat di seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri untuk 

didokumentasikan dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat Wonogiri. 

Kegiatan ini memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Pemerintah 

Kabupaten Wonogiri perlu mengalokasikan dana untuk kegiatan ini. Selain itu, 

agar data-data yang diperoleh dapat disajikan dalam cerita yang menarik, maka 

perlu melibatkan ahli bahasa dan sastra sebagai bagian dari tim yang menangani 

inventarisasi dan dokumentasi cerita-cerita rakyat tersebut.       

 

G. Saran-saran 
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 Berdasarkan implikasi di atas, maka dapat diberikan saran-saran kepada 

pihak-pihak terkait, ialah (1) sekolah, (2) Dinas Pendidikan, (3) Dinas 

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, serta (4) peneliti lain. Saran-

saran tersebut sebagai berikut. 

 

1. Sekolah 

a. Cerita rakyat sebaiknya dimasukkan dalam pembelajaran bahasa, baik 

bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa. Hal ini dilatarbelakangi adanya 

muatan nilai-nilai edukatif dalam cerita rakyat yang secara tidak langsung 

mengasah kemampuan para peserta didik dalam berbahasa (menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis).  

b. Dalam event-event tertentu sekolah secara internal perlu mengadakan 

lomba bercerita atau mendongeng dengan materi cerita rakyat. Melalui 

kegiatan ini dapat ditanamkan rasa apresiasi dan cinta terhadap sastra 

yang dimiliki, sehingga peserta didik tidak asing dengan kebudayaan 

sendiri. 

c. Dalam waktu-waktu tertentu perlu diadakan sarasehan dan kegiatan 

sejenis yang bertujuan menggali masukan-masukan dan informasi tentang 

keberadaan dan kehidupan cerita rakyat. Kegiatan ini dapat dilaksanakan 

melalui forum KKG (Kelompok Kerja Guru) untuk sekolah dasar dan MGMP 

(Musyawarah Guru Mata Pelajaran) untuk sekolah menengah pertama dan 

atas. 

d. Guru dapat memberikan tugas kepada peserta didik untuk menulis cerita 

rakyat di daerah sekitarnya. Tugas yang diemban oleh peserta didik 
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tersebut akan memberikan kontribusi terhadap pembelajaran berbahasa di 

sekolah. Selain itu dapat membina hubungan baik antara peserta didik 

dengan masyarakat, karena mereka sebelum menulis akan melakukan 

wawancara dengan narasumber setempat. 

  

2. Dinas Pendidikan 

a. Dinas Pendidikan diharapkan mampu menjadi mediator cerita rakyat di 

Kabupaten Wonogiri agar menjadi materi muatan lokal kabupaten. Misi ini 

merupakan wahana pembinaan dan pengembangan pengajaran apresiasi 

sastra di sekolah. 

b. Dalam peringatan-peringatan tertentu, Dinas Pendidikan dapat 

menyelenggarakan lomba bercerita atau mendongeng yang diikuti oleh 

seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Wonogiri. Lomba disesuaikan 

dengan tataran sekolah yang ada; SD/MI, SMP/MTs., SMA/SMK/MA. 

 

3. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga 

a. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga perlu mengadakan 

inventarisasi dan dokumentasi cerita-cerita rakyat yang ada di wilayah 

Kabupaten Wonogiri dengan melibatkan camat setempat. Hasil dari 

kegiatan ini disosialisasikan ke seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri untuk 

dikaji ulang sebelum disebarluaskan kepada masyarakat luas. 

b. Cerita-cerita rakyat yang terkait dengan tempat-tempat tertentu perlu 

dikembangkan menjadi objek wisata yang menarik. Dengan demikian 
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dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi 

pengangguran di wilayah sekitar. 

c. Pemilihan Duta Wisata Wonogiri, Mas dan Mbak Wonogiri, Putera-Puteri 

Batik Wonogiren, dan kegiatan sejenis perlu memasukkan materi cerita 

rakyat sebagai mekanisme penyaringan. Materi tersebut diharapkan akan 

memperkuat jati diri pemenang, sehingga mereka mampu 

mempromosikan potensi andalan di Wonogiri, termasuk cerita rakyat yang 

dimiliki. 

 

4. Peneliti Lain 

a. Mengingat bahwa di Wonogiri terdapat cerita rakyat yang beragam dan 

tersebar di 25 kecamatan yang ada, maka peneliti lain diharapkan mampu 

memperkaya penelitian yang sudah ada.  

b. Peneliti lain dalam melakukan penelitian baru diseyogyakan menggunakan 

pendekatan, kajian teori, jenis kajian, dan analisis yang lebih 

berbobot.*** 
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