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Penelitian ini membahas mengenai nilai budaya yang terdapat dalam kumpulan 

cerita rakyat Sumatera Selatan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan nilai 

budaya yang terdapat dalam kumpulan cerita rakyat Sumatera Selatan dan 

implikasinya terhadap pembelajaran sastra di SMA. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini 

berbentuk kutipan atau percakapan yang terdapat dalam buku Kumpulan Cerita 

Rakyat Sumatera Selatan. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

teknik dokumentasi. Teknik analisis data meliputi kegiatan membaca dan 

menentukan kutipan atau percakapan, mengklasifikasi data, pengkodean data, 

reduksi data, penyajian data, dan menyimpulkan hasil penelitian. 

 

Hasil penelitian menunjukkan adanya nilai budaya yang terdapat dalam cerita 

rakyat Sumatera Selatan meliputi: (1) nilai budaya hubungan manusia dengan 

Tuhan meliputi ketakwaan, berdoa, dan berserah diri; (2) nilai budaya hubungan 

manusia dengan alam terdiri atas penyatuan dan pemanfaatan daya alam; (3) nilai 

budaya hubungan manusia dengan manusia mencakup cinta tanah air, gotong 

royong, nasihat, tolong menolong, musyawarah, menepati janji, kebijaksanaan, 

kerukunan, keadilan, keramahan, kepatuhan, kesetiaan, keikhlasan, dan kasih 

sayang; dan (4) nilai budaya hubungan manusia dengan diri sendiri seperti 

bertanggung jawab, kecerdikan, kejujuran, kerja keras, ketabahan/tahan 

menderita, menuntut ilmu, dan menuntut malu/harga diri. Hasil penelitian ini 

diimplikasikan ke dalam pembelajaran sastra Indonesia di SMA kelas X dalam 

bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 Kompetensi Dasar 

3.7 mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat 

(hikayat) baik lisan maupun tulisan dan Kompetensi Dasar 4.7 menceritakan 

kembali isi cerita rakyat (hikayat) yang didengar maupun dibaca.  

Kata Kunci: cerita rakyat, nilai budaya, dan pembelajaran sastra Indonesia 
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“Barang siapa menempuh satu jalan untuk memperoleh ilmu, maka Allah akan 

mudahkan baginya jalan menuju surga.” 

(HR. Muslim) 
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(QS. Al-Baqarah: 286) 

 

 

“Untuk masa sulitmu, biarlah Allah yang menguatkanmu. Tugasmu adalah 

menyelesaikan apa yang kamu bisa. Selebihnya kekuasaan Allah yang akan 

menyelesaikan semuanya.” 
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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan hasil kebudayaan yang beragam 

dan tersebar di setiap wilayahnya. Beberapa hasil kebudayaan Indonesia telah 

dikenal dan ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO, seperti batik, 

wayang, keris, angklung, gamelan, tari Saman, tari Kecak, Reog Ponorogo, Candi 

Borobudur, Candi Prambanan, dan lain-lain. Selain itu, Indonesia juga memiliki 

banyak cerita rakyat, upacara adat, tradisi, ritual, peninggalan-peninggalan 

bersejarah yang tersebar hampir di setiap daerah. Keragaman budaya membuat 

Indonesia dikenal sebagai negara multikultural.  

 

Keragaman budaya terjadi sebagai salah satu akibat dari kondisi geografis di 

Indonesia. Perbedaan suku, bahasa, agama, tempat tinggal, dan lain-lain 

menjadikan Indonesia kaya akan budaya. Kebudayaan merupakan hasil dari 

kehidupan manusia yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, keterampilan, budi 

pekerti, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan lainnya (Tylor dalam Jauhari, 2018). 

Hubungan kebudayaan dengan manusia tidak akan pernah terlepas karena 

keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu manusia sebagai pelaku 

budaya dan budaya sebagai objek yang dihasilkan oleh manusia. Selain itu, 

kebudayaan juga menyangkut hubungan dengan nilai dan norma yang dapat 

dijadikan sebagai ciri masyarakat tertentu. Nilai merupakan suatu hal yang berarti 

di dalam kehidupan manusia serta dapat dijadikan sebagai pandangan hidup suatu 

masyarakat. Dengan kata lain, nilai-nilai kebudayaan dapat digunakan sebagai alat 

untuk mengatur hidup manusia agar sesuai dengan norma, etika, dan hukum yang 

berlaku (Simanjuntak, 2021). 
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Koentjaraningrat (1994) mengemukakan bahwa nilai budaya merupakan 

pandangan masyarakat mengenai hal-hal yang dianggap baik. Djamaris (1993) 

membagi nilai budaya menjadi beberapa aspek nilai budaya berdasarkan pola 

hubungan manusia, yaitu nilai budaya dalam hubungan manusia dengan Tuhan, 

nilai budaya dalam hubungan manusia dengan alam, nilai budaya dalam hubungan 

manusia dengan manusia, dan nilai budaya dalam hubungan manusia dengan diri 

sendiri. Muhammad Choiruddin, dkk (dalam Simanjuntak, 2021) melalui hasil 

penelitiannya membuktikan, bahwa nilai kebudayaan masyarakat dapat dikaji 

melalui cerita rakyat. Hal ini disebabkan karena tradisi lisan berkaitan dengan 

sastra lisan. Sastra lisan merupakan hasil kebudayaan masyarakat yang diwariskan 

secara lisan, seperti cerita rakyat, puisi rakyat, ungkapan tradisional, nyanyian 

rakyat, dan bahasa rakyat.  

 

Sukmana (2017) menyatakan bahwa cerita rakyat merupakan hasil budaya 

masyarakat yang bersifat lisan dan diwariskan dari generasi ke generasi 

berikutnya. Cerita rakyat berfungsi sebagai sarana pengungkapan nilai-nilai 

kehidupan masyarakat. Berdasarkan Kamus Istilah Sastra, cerita rakyat 

merupakan cerita mengenai suatu kejadian yang dipercayai oleh suatu masyarakat 

dan penyebarannya melalui tuturan. Sementara itu, dalam sastra Indonesia, cerita 

rakyat merupakan suatu karya sastra berbentuk prosa yang berkembang di suatu 

masyarakat tertentu. Bascom (dalam Danandjaja, 1991) mengklasifikasikan cerita 

rakyat menjadi tiga bentuk, yaitu mite, legenda, dan dongeng. 

 

Cerita rakyat merupakan bagian dari folklor. Folklor diartikan sebagai sebagian 

kebudayaan suatu kolektif, yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun, di 

antara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda-beda, 

baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau 

alat pembantu pengingat (Danandjaja, 1991). Maksudnya, folklor merupakan hasil 

dari suatu kebudayaan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat, yang berasal 

dari nenek moyang terdahulu dan diwariskan secara turun temurun. Folklor 

digolongkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu folklor lisan, folklor sebagian 

lisan, dan folklor bukan lisan. Folklor lisan merupakan folklor yang bentuknya 
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berupa tuturan seperti, bahasa rakyat, ungkapan tradisional, pertanyaan 

tradisional, puisi rakyat, cerita prosa rakyat, dan nyanyian rakyat. Folklor 

sebagian lisan merupakan penggabungan antara lisan dan bukan lisan, seperti 

kepercayaan rakyat, permainan rakyat, teater rakyat, tari rakyat, adat istiadat, 

upacara, pesta rakyat, dan lain sebagainya. Sementara itu, folklor bukan lisan 

merupakan folklor yang bentuknya berupa benda, suara, maupun gerak, seperti 

material (arsitektur rakyat, kerajinan tangan rakyat, pakaian dan perhiasan, 

makanan dan minuman rakyat, dan obat tradisional), serta bukan material (gerak 

isyarat, dan bunyi isyarat). 

 

Cerita rakyat merupakan salah satu hasil kebudayaan Indonesia yang paling 

populer. Setiap daerah memiliki cerita rakyat, bahkan banyak cerita rakyat yang 

terkenal di Nusantara, seperti Ande-Ande Lumut dari Jawa Tengah dan Jawa 

Timur, Malin Kundang dari Sumatera Barat, Tangkuban Perahu dari Jawa Barat, 

Si Pahit Lidah dari Sumatera Selatan, Wali Sanga dari Jawa, Danau Toba dari 

Sumatera Utara, Calon Arang dari Bali dan Jawa Timur, dan lain sebagainya. 

Provinsi Sumatera Selatan memiliki cerita rakyat yang beragam dan telah 

dibukukan sebagai upaya menyebarluaskan karya sastra lisan dan apresiasi 

terhadap karya sastra daerah. Buku Cerita Rakyat Sumatera Selatan berisi dua 

puluh tiga cerita rakyat diantaranya, yaitu cerita rakyat Raden Keling, Manis 

Jangan Mudah Ditelan, Asal Usul Harimau Tidak Mau Memakan Orang 

Rambang, Asal Usul Talang Tampe Rawas, Kancil Bertanding Melawan Siput, 

Bujang Kurap, Rusa dan Burung Cencirak, Burung Gagak dan Burung Kuaw, 

Matripat Lanang, Raden Alit, Sembesat Sembesit, Bujang Remalun, Putri 

Berambut Putih, Hikayat Pak Siti dan Mak Siti, Sang Miskin, Sang Piatu, Si 

Bodoh Benar, Langli, Putri Raja dan Si Miskin, Tuan Puyang Ndikat, Tambah 

Ajang, Budi Pengene, dan Bujang Bekhete. Buku kumpulan cerita rakyat tersebut 

disusun oleh Ery Agus Kurnianto, S. Pd., M. Hum. dkk. Buku kumpulan cerita 

rakyat tersebut diterbitkan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, Pusat 

Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2009. 
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Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memilih  buku kumpulan Cerita Rakyat 

Sumatera Selatan sebagai sumber data penelitian dan lima cerita rakyat yang akan 

diteliti lebih lanjut, diantaranya cerita rakyat Manis Jangan Mudah Ditelan, 

Raden Alit, Hikayat Pak Siti dan Mak Siti, Sang Miskin, dan Si Bodoh Benar. 

Cerita rakyat tersebut menarik untuk diteliti karena isi ceritanya berkisah 

mengenai kehidupan masyarakat Sumatera Selatan. Selain itu, cerita rakyat 

tersebut banyak mengandung nilai budaya yang bersifat positif dan layak untuk 

diajarkan kepada peserta didik. Cerita rakyat tersebut dapat dikemas ke dalam 

proses pembelajaran sehingga peserta didik termotivasi dan dapat menerapkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena sesuai 

dengan salah satu fungsi pengajaran Bahasa Indonesia, yaitu sebagai sarana 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian dan 

pengembangan budaya. 

 

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti, penelitian 

mengenai nilai budaya dalam cerita rakyat telah banyak dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya. Penelitian tersebut mempunyai dasar penelitian yang sama, yaitu 

kepedulian peneliti terhadap folklor daerah, serta upaya menyebarluaskan dan 

apresiasi terhadap folklor daerah. Akan tetapi, penelitian mengenai nilai budaya 

dalam kumpulan cerita rakyat Sumatera Selatan belum pernah dilakukan. Oleh 

sebab itu, peneliti merasa tertarik untuk meneliti nilai budaya dalam kumpulan 

cerita rakyat Sumatera Selatan. Berikut ini penelitian yang relevan terkait nilai 

budaya dalam cerita rakyat dengan penelitian ini. 

 

Nurdi Iwani Cristina Natalia Sianturi (2018) Nilai-Nilai Budaya Dalam Cerita 

Rakyat Putri Lopian: Tinjauan Antropologi Sastra, Adinda Citra Solechaini 

(2012) Nilai-Nilai Budaya Dalam Cerita Rakyat Kebokicak Karang Kejambon di 

Kabupaten Jombang, dan Gladys Gisella Suade (2021) Nilai Budaya Dalam 

Cerita Rakyat Legenda Danau Poso (Kajian Sosiologi Sastra. Penelitian-

penelitian tersebut memaparkan tentang nilai budaya yang terdapat dalam cerita 

rakyat Putri Lopian: Tinjauan Antropologi Sastra, nilai-nilai budaya dalam cerita 

rakyat Karang Kejambon di Kabupaten Jombang, dan nilai-nilai budaya dalam 
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cerita rakyat Legenda Danau Poso (Kajian Sosiologi Sastra). Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu terletak pada subjek 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan implikasi hasil 

penelitian. Subjek penelitian-penelitian sebelumnya mengkaji tentang cerita 

rakyat Kebokicak, buku Cerita Rakyat Putri Lopian, serta tokoh masyarakat dan 

kebudayaan yang mengetahui cerita rakyat Legenda Danau Poso. Sementara itu, 

peneliti menggunakan buku Kumpulan Cerita Rakyat Sumatera Selatan sebagai 

subjek penelitian. Kemudian, penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan 

teknik wawancara, simak catat, pustaka atau library research untuk memperoleh 

data penelitian. Sementara itu, peneliti menggunakan teknik dokumentasi. 

Selanjutnya, penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan teknik identifikasi, 

interpretasi, heuristik dan heumeneutik, reduksi data, penyajian data, dan 

verifikasi data untuk menganalisis data. Sementara itu, peneliti menganalisis data 

meliputi kegiatan membaca dan menentukan kutipan atau percakapan, 

mengklasifikasi data, pengkodean data, reduksi data, penyajian data, dan 

menyimpulkan hasil penelitian. Penelitian-penelitian sebelumnya tidak 

mengimplikasikan hasil penelitiannya ke dalam proses pembelajaran. Sementara 

itu, peneliti mengimplikasikan hasil penelitian ke dalam pembelajaran sastra 

Indonesia di SMA. 

 

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu 

terletak pada pokok permasalahan yang dikaji, tujuan penelitian, data penelitian, 

dan metode penelitian. Pokok permasalahan yang dikaji adalah nilai budaya dalam 

cerita rakyat yang diklasifikasi menjadi nilai budaya hubungan manusia dengan 

Tuhan, nilai budaya hubungan manusia dengan alam, nilai budaya hubungan 

manusia dengan manusia, dan nilai budaya hubungan manusia dengan diri sendiri. 

Penelitian-penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan nilai budaya yang 

terdapat dalam cerita rakyat. Sementara itu, data penelitian yang digunakan 

berupa kata-kata, kalimat, kutipan, maupun percakapan yang bersumber dari 

cerita rakyat. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. 
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Penelitian-penelitian tersebut membahas tentang nilai budaya dalam cerita rakyat 

dengan berbagai kajian teori. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini 

adalah berlatar belakang pada minimnya minat dan ketertarikan generasi muda 

dengan karya sastra lama. Hal tersebut berdasar pada kurangnya pemahaman 

generasi muda pada cerita rakyat daerahnya sendiri. Mereka cenderung mengenal 

cerita rakyat yang terkenal di Nusantara. Penelitian-penelitian tersebut menjadi 

dasar bahwa karya sastra memiliki nilai-nilai budaya positif dan layak untuk 

diajarkan kepada peserta didik. Kontribusi yang diharapkan dalam penelitian ini 

adalah penanaman dan pemahaman nilai budaya kepada peserta didik melalui 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan materi berupa cerita rakyat. 

 

Dalam dunia pendidikan, karya sastra dapat digunakan sebagai alat pendidik 

untuk menyampaikan materi pelajaran karena di dalam karya sastra mengandung 

nilai-nilai kehidupan masyarakat. Kurikulum 2013 menggunakan pembelajaran 

berbasis teks yang salah satunya adalah teks sastra. Pembelajaran berbasis teks 

dapat menjadi alternatif untuk mengatasi kekurangan yang ada pada pembelajaran 

sastra di kurikulum sebelumnya. Pembelajaran sastra yang selama ini 

memfokuskan pada taraf menghapal judul, pengarang, dan isi karya sastra, kini 

peserta didik dihadapkan pada teks sastra yang memberi peluang untuk dinikmati 

dan diapresiasi sebagai hasil kekayaan rohani suatu bangsa (Taum, 2017).  

 

Dalam kaitannya dengan hal ini, suatu proses pembelajaran tidak akan tercapai 

tanpa adanya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP merupakan 

dokumen penting yang wajib dimiliki oleh pendidik, berupa rencana pembelajaran 

dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dikembangkan berdasarkan kebutuhan peserta 

didik, pendidik, dan sekolah masing-masing. Pelaksanaan pembelajaran meliputi 

tiga tahapan, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Materi yang akan tuangkan ke 

dalam RPP berupa Kompetensi Dasar 3.7: mengidentifikasi nilai-nilai dan isi 

yang terkandung dalam cerita rakyat (hikayat) baik lisan maupun tulisan dan 

Kompetensi Inti 4.7: menceritakan kembali isi cerita rakyat (hikayat) yang 
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didengar maupun dibaca. Cerita rakyat yang digunakan ialah cerita rakyat 

Sumatera Selatan. 

 

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan. Oleh 

karena itu, judul penelitian ini adalah Nilai Budaya Dalam Kumpulan Cerita 

Rakyat Sumatera Selatan dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Sastra di 

SMA.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah nilai budaya dalam kumpulan Cerita Rakyat Sumatera 

Selatan dan implikasinya terhadap pembelajaran sastra di SMA. Maka rumusan 

masalah ini adalah, sebagai berikut. 

1. Bagaimana nilai budaya yang terdapat dalam kumpulan Cerita Rakyat 

Sumatera Selatan? 

2. Bagaimana implikasi nilai budaya dalam kumpulan Cerita Rakyat Sumatera 

Selatan dalam pembelajaran sastra di SMA? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan peneliti, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan nilai budaya yang terdapat dalam kumpulan Cerita Rakyat 

Sumatera Selatan. 

2. Mengimplikasikan hasil penelitian berupa konsep Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) terhadap pembelajaran sastra di SMA. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan  

tersebut. Maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai nilai budaya 

yang terdapat dalam kumpulan Cerita Rakyat Sumatera Selatan serta dapat 
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melestarikan cerita rakyat yang ada di Sumatera Selatan. Selain itu, penelitian 

ini dapat memberikan kontribusi, referensi, dan juga motivasi kepada 

pembaca agar dapat melakukan penelitian-penelitian baru. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam melestarikan, 

menghargai serta menjaga nilai budaya yang dimiliki masyarakat. Penelitian 

ini juga dapat memberikan gambaran kepada masyarakat agar dapat 

menyikapi hasil kebudayaan dengan baik. Selain daripada itu, pembaca dapat 

menerapkan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam Cerita Rakyat Sumatera 

Selatan di dalam kehidupan sehari-hari. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri atas subjek penelitian dan objek 

penelitian. 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah cerita rakyat Sumatera Selatan. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah nilai budaya yang terdapat dalam cerita rakyat 

Sumatera Selatan yang meliputi beberapa aspek nilai budaya berdasarkan 

pola hubungan manusia. 

a. Nilai budaya dalam hubungan manusia dengan Tuhan. 

b. Nilai budaya dalam hubungan manusia dengan alam. 

c. Nilai budaya dalam hubungan manusia dengan manusia. 

d. Nilai budaya dalam hubungan manusia dengan diri sendiri. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

Dalam bab II ini berisi tentang uraian teori-teori yang digunakan oleh peneliti 

untuk menjelaskan variabel penelitian melalui beberapa referensi sebagai 

pedoman analisis. 

 

2.1 Cerita Rakyat 

Cerita rakyat merupakan karya sastra berbentuk lisan yang menceritakan peristiwa 

masa lampau yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Selain untuk 

menghibur, cerita rakyat juga berfungsi sebagai sarana untuk mengungkapkan 

nilai-nilai kehidupan masyarakat tertentu. Danandjaja (1991) mengungkapkan 

bahwa cerita rakyat merupakan jenis folklor yang paling banyak diteliti. Cerita 

rakyat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu mite, legenda, dan dongeng. 

 

Secara garis besar, cerita rakyat menceritakan tentang peristiwa-peristiwa penting, 

terciptanya alam semesta, dan terjadinya suatu tempat. Seperti, cerita tentang 

dewa-dewi, peristiwa terjadinya dunia, legenda Danau Toba, legenda Pulau 

Kemaro, dan lain-lain (Nur Aminah, 2016). 

 

2.1.1 Pengertian Cerita Rakyat 

Menurut Wellek dan Austin Warren (1989) cerita rakyat merupakan salah satu 

tradisi sastra lisan yang merupakan dokumentasi dari kehidupan masyarakat 

penuturnya. Dengan kata lain, sastra merupakan ungkapan perasaan masyarakat. 

Sementara itu, Sukmana (2017) menyatakan bahwa cerita rakyat merupakan hasil 

budaya masyarakat yang berbentuk tuturan  dan diwariskan dari generasi ke 

generasi. Cerita rakyat berfungsi sebagai sarana pengungkapan nilai-nilai 

kehidupan masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, Sakillah, dkk (2021) 

mengungkapkan bahwa cerita rakyat merupakan cerita yang lahir dan berkembang 
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di dalam suatu masyarakat yang menjadi ciri khas setiap daerah dan mencakup 

kekayaan budaya dan sejarah daerah masing-masing. 

 

2.1.2 Jenis-jenis Cerita Rakyat 

William R. Bascom (dalam Danandjaja, 1991) mengklasifikasikan cerita prosa 

rakyat menjadi tiga bentuk, yaitu mite, legenda, dan dongeng. 

a. Mite (myth) 

Bascom (dalam Danandjaja, 1991) menyatakan bahwa mite merupakan cerita 

prosa rakyat yang kebenarannya diakui dan dianggap suci. Mite Indonesia 

umumnya menceritakan peristiwa terjadinya alam, terjadinya tingkatan dewa-

dewa, terciptanya manusia pertama kali, terjadinya makanan pokok untuk 

pertama kali, dan sebagainya. Menurut Danesi (dalam Jauhari, 2018) mitos 

merupakan narasi yang tokohnya adalah para dewa, pahlawan, dan makhluk 

mistis, alurnya berada di tempat asal benda-benda atau makna benda itu 

sendiri, dan settingnya adalah dunia metafisika. 

 

b. Legenda (legend) 

Bascom (dalam Danandjaja, 1991) mengungkapkan bahwa legenda 

merupakan cerita prosa rakyat yang diyakini kebenarannya namun tidak 

dianggap suci. Tokoh dalam cerita legenda adalah manusia. Legenda bersifat 

duniawi dan waktu terjadinya belum begitu lampau. Jauhari (2018) 

berpendapat bahwa legenda digolongkan menjadi empat kelompok, yaitu (1) 

legenda keagamaan, contohnya legenda wali sanga; (2) legenda alam gaib, 

contohnya Antu Banyu, Si Manis Jembatan Ancol, Sundel Bolong, dan lain-

lain; (3) legenda perseorangan, contohnya Si Pitung, Ande-Ande Lumut, Jaya 

Parana, dan lain-lain; dan (4) legenda setempat, contohnya Legenda Danau 

Toba, Legenda Pulau Kemaro, Legenda Banyuwangi, dan lain sebagainya. 

 

c. Dongeng (folktale) 

Menurut Bascom (dalam Danandjaja, 1991) dongeng merupakan cerita prosa 

rakyat yang tidak benar-benar terjadi dan tidak terikat oleh waktu maupun 

tempat. Sejalan dengan pendapat tersebut, (Jauhari, 2018) mengemukakan 
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bahwa dongeng berfungsi sebagai alat penghibur, mengajarkan nilai moral, 

politis, sindiran, maupun kritik sosial. Ciri utama dongeng ialah memiliki 

kata atau kalimat pembuka dan penutup yang sama, contohnya “pada suatu 

hari” dan “akhirnya mereka hidup bahagia”. Berdasarkan jenisnya, dongeng 

dapat dibedakan menjadi empat, yaitu (1) dongeng binatang, contohnya 

Kancil dan Buaya; (2) dongeng biasa, contohnya Bawang Putih Bawang 

Merah; (3) dongeng lelucon; dan (4) dongeng berumus. 

 

2.1.3 Ciri-ciri Cerita Rakyat 

Cerita rakyat merupakan salah satu jenis folklor yang penyebarannya dilakukan 

dari mulut ke mulut dan dari generasi ke generasi berikutnya. Hal ini 

menyebabkan bahwa tidak diketahui lagi kapan dan siapa pencetus cerita rakyat 

itu sendiri. Adapun ciri-ciri cerita rakyat sebagai berikut. 

1. Penyebarannya dilakukan secara lisan, artinya dilakukan dari mulut ke mulut 

dan dari generasi satu ke generasi berikutnya. 

2. Bersifat tradisional, artinya disebarkan dalam bentuk yang relatif tetap. 

3. Bervariasi, artinya berbeda-beda dalam ceritanya. Hal ini disebabkan oleh 

cara penyebarannya yang dilakukan secara lisan. Maka, inti cerita tersebut 

dapat bertambah ataupun berkurang. 

4. Bersifat anonim, artinya tidak diketahui lagi siapa penciptanya dan kapan 

terciptanya.  

5. Berumus dan berpola, contohnya menggunakan kata-kata klise, menggunakan 

kata-kata pembuka atau penutup yang baku. 

6. Memiliki fungsi dalam masyarakat, contohnya sebagai alat pendidikan, 

penghibur, protes atau kritik sosial, dan lain sebagainya. 

7. Bersifat prologis, artinya berpikir menggunakan logika sendiri bukan logika 

umum sehingga kerap kali sulit untuk dimengerti. 

8. Menjadi milik bersama dari kolektif tertentu. 

9. Bersifat polos dan lugu sehingga sering kali kelihatannya kasar terlalu 

spontan (Danandjaja, 1991). 
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2.1.4 Fungsi Cerita Rakyat 

Suatu karya sastra tentunya memiliki fungsi tersendiri. Begitu halnya dengan 

cerita rakyat. Adapun fungsi cerita rakyat adalah sebagai berikut. 

1. Fungsi edukasi adalah memberikan pengajaran kepada pembaca mengenai 

nilai-nilai kebaikan yang terkadung dalam suatu cerita. 

2. Fungsi kreatif adalah sebagai hiburan pembaca. 

3. Fungsi moralitas adalah memiliki nilai moral agar pembaca memahami mana 

yang baik dan mana yang buruk. 

4. Fungsi estetik adalah memberikan nilai keindahan. 

5. Fungsi religius adalah mengajarkan ajaran yang dapat dijadikan suri tauladan.  

 

2.2 Nilai Budaya 

Koentjaraningrat (1993) mengemukakan bahwa nilai merupakan konsep 

pemikiran masyarakat mengenai sesuatu yang dianggap berharga, luhur, dan 

penting dalam kehidupan sehingga dapat berfungsi sebagai pandangan hidup 

untuk mencapai tujuannya. Nilai merupakan dasar pemikiran yang berkaitan 

dengan konsep budaya untuk menilai baik buruknya perbuatan seseorang.  

 

Sementara itu, kata budaya berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu buddhayah yang 

merupakan bentuk jamak dari kata buddhi, artinya budi atau akal. Budaya berarti 

hal-hal yang berhubungan dengan budi dan akal. Kebudayaan merupakan 

keseluruhan ide-ide dan karya manusia (Koentjaraningrat, 1993). Sejalan dengan 

pendapat tersebut, Mitchell (dalam Mahardikawati, 2015) menyatakan bahwa 

budaya merupakan nilai-nilai yang telah dipelajari, keyakinan, pengetahuan, etika, 

ketentuan, dan aktivitas masyarakat yang menentukan bagaimana seseorang 

melakukan sesuatu dan memandang dirinya serta orang lain. Kebudayaan 

merupakan hasil kegiatan masyarakat yang dibangun dalam konteks sosial. Alo 

Liliweri (dalam Simanjuntak, 2021) menyatakan bahwa kebudayaan memiliki dua 

bentuk, yakni kebudayaan material dan kebudayaan non material. Salah satu 

kebudayaan material adalah cerita rakyat. 
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2.2.1 Pengertian Nilai Budaya 

Koentjaraningrat (1993) menjelaskan bahwa nilai budaya merupakan pandangan 

hidup suatu masyarakat mengenai hal-hal yang dianggap tinggi, luhur, dan 

berharga. Sementara itu, Nurdi Iwani (2018) berpendapat bahwa nilai budaya 

merupakan konsep pemikiran seseorang yang dijadikan pedoman hidup dalam 

bermasyarakat, mengenai tingkah laku yang benar atau salah, baik atau buruk, dan 

sebagainya. Selanjutnya, Endraswara, dkk (2013) mengemukakan bahwa nilai 

budaya merupakan suatu pemahaman yang dianggap baik dan bernilai dalam 

kehidupan, yang menjadi pedoman tertinggi bagi perbuatan atau tingkah laku 

masyarakat. 

 

2.2.2 Jenis-jenis Nilai Budaya 

Djamaris (1993) mengelompokkan nilai budaya berdasarkan beberapa aspek pola 

hubungan manusia, diantaranya sebagai berikut. 

1. Nilai Budaya dalam Hubungan Manusia dengan Tuhan 

Menurut Djamaris (1993) manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang 

memiliki hubungan erat dengan penciptanya. Manusia yang beragama akan 

selalu menjaga hubunganya dengan Tuhan dengan cara beribadah, 

memanjatkan doa-doa kepada Tuhannya, menjauhi segala larangannya 

(berzina, berjudi, mabuk, mencuri, memakan makanan haram, memakan harta 

anak yatim, memfitnah, dan lain-lain) dan melaksanakan kewajibannya 

(melaksanakan salat tepat waktu, bersedekah, berzikir, membaca kita suci, 

berserah diri kepada Tuhan, dan lain-lain) serta menunjukkan bentuk cinta 

kasihnya kepada Tuhan. Hal ini dilakukan karena kehidupan manusia tidak 

pernah terlepas dari sang pencipta. Sebagai manusia beragama manusia 

meyakini bahwa Tuhan telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, 

termasuk manusia, maka sudah sepantasnya manusia selalu mengingat Tuhan, 

manusia adalah milik Tuhan dan akan kembali kepada Tuhannya. Nilai yang 

terdapat dalam hubungan manusia dengan Tuhan adalah nilai ketakwaan, 

suka berdoa, dan berserah diri. 
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a) Ketakwaan 

Menurut KBBI (2017) takwa merupakan keyakinan diri yang diikuti 

dengan kepatuhan dan ketaatan dalam mematuhi perintah Tuhan 

(melaksanakan salat tepat waktu, bersedekah, berzikir, membaca kita 

suci, berserah diri kepada Tuhan, dan lain-lain) dan menjauhi larangan-

Nya (berzina, berjudi, mabuk, mencuri, memakan makanan haram, 

memakan harta anak yatim, memfitnah, dan lain-lain). Manusia meyakini 

apapun yang dilakukan akan mendapat balasan dari Tuhan. Sejalan 

dengan pendapat tersebut, Djamaris (1993) menyatakan bahwa 

kepercayaan atau keimanan kepada Tuhan merupakan kepercayaan akan 

adanya Tuhan Yang Maha Esa. Manusia wajib bertakwa kepada Tuhan 

karena tidak ada daya serta upaya kecuali atas izin Tuhan.  

 

Contoh nilai ketakwaan yang terdapat dalam cerita rakyat Aceh, Putri 

Jambul Emas. 

Sejak waktu itu Lila Bangguna menjadi murid syiah itu. 

Pelajarannya dimulai dengan belajar Al-Quran. Sesudah 

menamatkan tiga puluh juz ia melanjutkan pelajarannya dalam 

ilmu-ilmu agama lainnya, seperti fikih, tasauf, ilmu nujum, ilmu 

filsasat, dan ilmu bahasa Arab (Djamaris, 1993). 

 

b) Berdoa 

Menurut KBBI (2017) berdoa merupakan mengucapkan harapan, 

permintaan, atau pujian yang ditujukan kepada Tuhan. Selanjutnya, 

Djamaris (1993) mengemukakan bahwa berdoa merupakan upaya yang 

dilakukan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal ini 

dilakukan karena manusia percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan doa 

setiap hamba-Nya, asalkan doa tersebut bersifat baik dan tidak mencela 

orang lain.  

 

Contoh nilai berdoa yang terdapat dalam cerita rakyat Lampung, Incang-

Incang Anak Kemang. 

Bubur yang berserakan telah habis dimakan permaisuri ketujuh. 

Lalu, ia pergi berwudu dan menunaikan salat. Selesai salat ia 

berdoa, memohon kepada Tuhan agar ia diberikan keturunan anak-
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anak yang taat kepada-Nya, berbakti kepada orang tua, dan berguna 

bagi masyarakat (Djamaris, 1993). 

 

c) Berserah Diri 

Menurut KBBI (2017) berserah diri merupakan pasrah akan nasib yang 

telah ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dilakukan karena manusia percaya 

dengan sepenuh hati bahwa nasib seseorang berada ditangan Tuhan. Oleh 

sebab itu, manusia yang berserah diri akan menjalani kehidupannya 

dengan damai serta mensyukuri nikyat yang telah diberikan oleh Tuhan. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Djamaris (1993) menyatakan bahwa 

manusia harus yakin terhadap takdir yang telah ditetapkan oleh Tuhan. 

Takdir merupakan suatu ketetapan yang diberikan Tuhan dan manusia 

harus meyakini bahwa Tuhan sudah mempunyai ketetapan terhadap nasib 

hamba-Nya.  

 

Contoh nilai ketakwaan yang terdapat dalam cerita rakyat Sumatera 

Utara, Simbuyak-Mbuyak. 

Adikku yang kusayangi. Kalian pulanglah bersama-sama. Itulah 

tandanya seia sekata. Mengenai diriku, janganlah kalian susahkan 

benar. Tinggalkanlah kapur barus yang ada itu untuk bekalku. Jika 

kalian sampai bertengkar karena keadaanku itu tidak baik. Tuhan 

telah menjadikanku dalam keadaan begini. Dan jika karena itu 

kalian bertengkar artinya kita menyesali Kehendak Yang Maha 

Pencipta. Tuhan akan marah dan orang tua kita pun akan susah 

melihat tingkah laku kita itu (Djamaris, 1993). 

 

2. Nilai Budaya dalam Hubungan Manusia dengan Alam 

Menurut KBBI (2017) alam merupakan segala sesuatu dalam satu lingkungan 

kehidupan dan dianggap sebagai satu keutuhan. Sementara itu, Djamaris 

(1993) mengemukakan bahwa alam merupakan kesatuan kehidupan manusia 

di mana pun manusia berada. Hubungan manusia dengan alam adalah 

bagaimana manusia memandang alam karena setiap kebudayaan memiliki 

pandangan yang berbeda tentang alam. Koentjaraningrat (dalam Djamaris, 

1993) mengungkapkan bahwa ada kebudayaan yang memandang bahwa alam 

merupakan sesuatu yang hebat. Ada pula kebudayaan yang memandang 

bahwa alam untuk ditakhlukkan. Bahkan ada kebudayaan lainnya yang 
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memandang bahwa manusia hanya bisa berusaha hidup berdampingan dengan 

alam. Nilai budaya yang paling menonjol dengan hubungan manusia dengan 

alam adalah nilai penyatuan dan pemanfaatan daya alam. 

a) Penyatuan 

Menurut Djamaris (1993) masyarakat lama menjalin hubungan dengan 

alam yang serba mistis, termasuk alam pikirannya. Mereka menghayati 

alam sebagai bagian dari diri sendiri yang berarti satu dunia organis yang 

hidup. Batas tubuh kita tidak terhenti pada kulit badan, tetapi juga dalam 

alam tumbuh-tumbuhan dapat dipandang sebagai unsur-unsur 

kejasmanian manusia. Hal itulah yang menyebabkan banyak timbulnya 

mitos tentang kosmogoni. Kosmogoni merupakan cerita mengenai 

terjadinya langit, bumi, dan alam raya. Manusia merupakan bagian dari 

makrokosmos, yaitu bagian dari alam, masyarakat, negara, manusia lain, 

dan diri sendiri, yang termasuk dalam tata kosmos. Karena pandangan 

tersebut, masyarakat lama sangat memuja alam, pemujaan tersebut 

bertujuan agar dapat bersatu dengan alam. Apabila alam tidak dipuja, 

alam akan marah dan tidak akan menerima penyatuan manusia. Alam 

dalam butir penyatuan ini terdapat alam tidak nyata (gaib) atau 

supranatural dibalik alam nyata. Contoh penyatuan alam, yaitu manusia 

yang berubah menjadi benda mati, manusia yang dikuburkan, manusia 

yang mampu terbang ke langit, dan lain sebagainya. 

 

Contoh nilai penyatuan yang terdapat dalam cerita rakyat Bengkulu, Raja 

Beruk. 

Makin lama makin tinggi batu setangkup terbang hingga sampailah 

di pintu langit. Dengan mudah ia menerobos pintu langit. 

Sampailah batu setangkup di kebun bunga. Serta merta hiruk pikuk 

binatang yang berada di kebun bunga. Batu setangkup membuka 

mulutnya keluarlah kedua anak yang malang dari dalam mulut batu 

setangkup. Tidak disangka kiranya itulah tempat ibunya. Maka 

bertemulah kedua anak beranak itu. kata si ibu, “Nak, mengapa 

kamu kemari. Ini tempat orang yang sudah mati” (Djamaris, 1993). 

 

 



17 
 

 
 

b) Pemanfaatan Daya Alam 

Djamaris (1993) mengemukakan bahwa alam merupakan sumber 

kehidupan manusia yang menyimpan kekayaan. Sebagai sumber 

kehidupan, manusia memanfaatkan alam itu baik, tumbuhan, buah-

buahan, hewan, maupun yang lainnya. Hubungan manusia dengan alam 

adalah kecenderungan manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam. 

Hal itu bertujuan untuk pemanfaatan alam atau pendayagunaan alam 

sehingga manusia mau tidak mau harus memanfaatkan alam dengan baik. 

Kekayaan alam dapat dieksplorasi secara besar-besaran. Akan tetapi, 

alam juga dapat dieksplorasi menyesuaikan kebutuhan dengan 

memperhatikan kelestariannya. 

 

Contoh nilai pemanfaatan daya alam yang terdapat dalam cerita rakyat 

Jambi, Bukit Bulan. 

Delapan buah pondok telah mereka dirikan, Sembilan dengan 

pondok Datuk Mangkuto Sati. Kesembilan lelaki itu sudah mulai 

merasakan senang tinggal di sana. Menurut perkiraan Datuk 

Mangkuto Sati daerah yang baru itu amat baik untuk daerah 

persawahan kelak. Bila dahulu ayah angkatnya mengisyaratkan 

agar ia dapat membuka tempat ini sebagai tempat pemukiman baru, 

ia sendiri telah sampai di daerah tersebut rasanya tidak ingin 

meninggalkannya lagi. Binatang-binatang hutan akan sangat mudah 

mereka tangkap, seperti kijang, nappuh, kancil, dan rusa banyak 

berkeliaran. Kalau menginginkan ikan dapat mereka tangkap di 

sungai yang tidak jauh dari sana. Ternyata daerah ini belum pernah 

dimasuki manusia selain oleh rombongan Datuk Mangkuto Sati 

sendiri (Djamaris, 1993). 

 

3. Nilai Budaya dalam Hubungan Manusia dengan Manusia 

Menurut Djamaris, 1993 nilai budaya hubungan manusia dengan manusia 

merupakan hubungan yang horizontal atau sejajar antar sesama manusia. 

Hubungan horizontal ini dibagi menjadi dua, yaitu hubungan antar 

masyarakat dan hubungan manusia dengan manusia lain. Hubungan manusia 

dengan masyarakat menitikberatkan pada kepentingan bersama, bukan hanya 

kepentingan masyarakat tertentu, maupun kepentingan pribadi. Artinya, 

manusia tidak berperan sebagai individu, melainkan secara bersama. Hal ini 

dilakukan karena dalam kehidupan bermasyarakat manusia menginginkan 
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kehidupan yang baik, rukun, damai, dan harmonis. Sedangkan, hubungan 

manusia dengan manusia lain cenderung mementingkan hubungan antar 

individu atau hubungan seseorang dengan orang lain. Manusia merupakan 

makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam kehidupannya, manusia 

akan melakukan interaksi dengan orang lain sehingga menimbulkan nilai-

nilai tertentu. Artinya, nilai budaya ini mementingkan peran antar individu 

saja dan tidak dalam ruang lingkup yang luas.  

 

Pada hakikatnya hubungan horizontal tersebut memiliki tujuan yang sama, 

yaitu menciptakan hubungan yang baik di manapun manusia itu berada. Hal 

ini dikarenakan manusia lahir dan tumbuh di lingkungan masyarakat. Artinya, 

hubungan ini mengarah pada cara manusia menempatkan dirinya agar 

diterima di masyarakat, baik dalam lingkungan kecil maupun lingkungan 

yang besar. Nilai budaya yang menonjol dalam hubungan manusia dengan 

manusia, yaitu nilai budaya musyawarah, gotong royong, cinta tanah air, 

bijaksana, kerukunan, keadilan, keramahan, kepatuhan, kasih sayang, 

menepati janji, kesetiaan, tolong menolong, nasihat, dan keikhlasan. 

a. Cinta Tanah Air 

Menurut Munazar (dalam Wisnarni, 2017) cinta tanah air merupakan 

sikap yang dimiliki seseorang mengenai suatu kebanggaan, rasa 

memiliki, menghargai, serta menghormati negara yang tercermin dalam 

perilaku membela tanah air, menjaga dan melindungi, rela berkorban, 

serta melestarikan adat serta lingkungannya. 

 

Contoh nilai cinta tanah air yang terdapat dalam cerita rakyat Jambi, 

Kutojoyo. 

Sampaikan kepada pemimpin kalian. Malaka kecil tidak berada di 

bawah siapapun. Kami bebas berniaga kepada siapa saja. Dahulu, 

sekarang, dan kapan saja, negeri kami berdaulat penuh (Djamaris, 

1993). 
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b. Gotong Royong 

Koentjaraningrat dalam Djamaris (1993) menyatakan bahwa konsep nilai 

gotong royong merupakan asal mula dari kegiatan tolong-menolong antar 

masyarakat. Dalam kegiatan gotong royong terlihat bentuk kerjasama 

antar masyarakat untuk mencapai tujuan bersama (kehidupan yang baik, 

stabil, kokoh, rukun, dan harmonis). Dalam gotong royong tidak ada 

istilah balas budi maupun kompetisi, karena hal tersebut akan 

menimbulkan perpecahan. Menurut Koentjaraningrat (dalam Djamaris, 

1993) gotong royong memiliki empat konsep, yaitu (1) manusia tidak 

dapat hidup sendiri baik itu di dalam masyarakat maupun alam 

sekitarnya, (2) dengan demikian, kehidupan manusia bergantung kepada 

sesamanya, (3) karena itu manusia harus menjalin hubungan baik kepada 

sesamanya, didukung oleh jiwa sama rata dan sama rasa, dan (4) selalu 

berusaha bersifat konform, berbuat sama dan bersama dengan sesamanya 

dalam komunikasi, terdorong jiwa sama tinggi sama rendah. 

Contoh nilai gotong royong yang terdapat dalam cerita rakyat Aceh, Inem 

Maskerning. 

Bila ada suatu pekerjaan dalam kampung itu selalu dikerjakan 

bersama-sama, secara gotong royong. Apabila mereka mengerjakan 

sawah Pak Amat, maka besok mereka mengerjakan sawah Pak 

Hasan. Di kampung itu mereka sudah biasa bekerja bersama-sama 

ke sana kemari (Djamaris, 1993). 

 

c. Nasihat  

Menurut KBBI (2017) nasihat merupakan ajaran, petunjuk, peringatan, 

dan teguran yang baik. 

 

Contoh nasihat yang terdapat dalam cerita rakyat Sumatera Selatan, 

Raden Alit. 

Jika engkau tetap pergi dan kena guna-guna itu jangan salahkan 

adikmu ini (Ery, dkk, 2009). 

 

d. Tolong Menolong 

Djamaris (1993) mengemukakan bahwa tolong menolong merupakan 

suatu sikap yang dianggap baik. Sikap tolong menolong ini terjadi karena 
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adanya hubungan antar sesama manusia. Budaya suka menolong terjadi 

karena seseorang memiliki rasa empati pada nasib dan penderitaan orang 

lain sehingga ingin meringankan kesulitan orang tersebut. 

 

Contoh nilai tolong menolong yang terdapat dalam cerita rakyat Riau, 

Tiga Bersaudara. 

Nasib bungsu bernasib baik, sesampainya ke dasar sungai dalam 

keadaan pingsan di tolong oleh seekor labi-labi yang amat besar 

(Djamaris, 1993). 

 

e. Musyawarah 

Menurut KBBI (2017) musyawarah merupakan perundingan bersama 

yang bertujuan untuk memperoleh keputusan atau pemecahan masalah. 

Dengan bermusyawarah permasalahan dapat diselesaikan secara 

bersama-sama, sedangkan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan 

pendapat-pendapat yang dipertimbangkan. Sejalan dengan pendapat 

tersebut, Djamaris (1993) mengungkapkan bahwa bermusyawarah 

merupakan kegiatan yang terpuji. Musyawarah bukan berarti 

menghilangkan hak seseorang atau sekelompok masyarakat kecil 

melainkan memberikan hak seseorang untuk mengemukakan 

pendapatnya. 

 

Contoh nilai musyawarah yang terdapat dalam cerita rakyat Sumatera 

Utara, Tombak Milik Si Bagas Marhusor. 

Karena itu diadakan pertemuan besar di desa itu, supaya semua 

pengetua-pengetua dapat membulatkan mufakat mengenai 

pengangkatan raja. Sebenarnya dalam hati penduduk, si Bagas 

Marhusorlah satu-satunya calon yang pantas jadi raja. Namun, 

mereka terbentur akan kenyataan, bahwa ia masih lajang tak layak 

diangkat jadi raja (Djamaris, 1993). 

 

f. Menepati Janji 

Menurut Djamaris (1993) orang yang baik ialah orang yang suka 

menepati janji. Begitu pula sebaliknya, orang yang jahat ialah orang yang 

dibenci orang lain dan orang yang suka ingkar janji. Orang yang tidak 
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menepati janjinya akan merugikan orang lain. Menepati janji merupakan 

kesanggupan seseorang dalam memenuhi ucapannya. 

 

Contoh nilai menepati janji yang terdapat dalam cerita rakyat Sumatera 

Selatan, Raja Empedu. 

Pangeran Mas setelah menghitung-hitung masa penyerahan 

kerbaunya kepada Raja Kubang dan setelah mendengar bahwa 

kerbau Raja Kubang sudah berkembang biak, maka Pangeran Mas 

berniat mengambil pembagiannya sesuai dengan perjanjian semula 

(Djamaris, 1993). 

 

g. Kebijaksanaan 

Menurut KBBI (2017) bijaksana merupakan suatu sikap cermat, teliti, 

pandai, berhati-hati apabila menghadapi situasi sulit dan sebagainya. 

Dalam kaitannya dengan hal ini, Djamaris (1993) menyatakan bahwa 

orang yang bijaksana merupakan orang yang dapat menggunakan pikiran 

dan memiliki ingatan yang baik. 

Contoh nilai bijaksana yang terdapat dalam cerita rakyat Sumatera 

Selatan, Raja Empedu. 

Di hulu sungai Nusa, berdiam seorang raja bernama Raja Empedu. 

Raja ini terkenal akan keberanian dan kesaktiannya, dan 

memerintah dengan adil serta bijaksana. Di bawah 

pemerintahannya, rakyat hidup aman dan makmur, pertanian atau 

peternakan maju dengan pesatnya (Djamaris, 1993). 

 

h. Kerukunan 

Dalam menjalani kehidupan ini manusia memerlukan orang lain. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam menjalani kehidupan ini 

sudah sepantasnya manusia hidup dengan rukun. Menurut Djamaris 

(1993) kata rukun memiliki makna damai, tentram, dan bersatu. Nilai 

budaya kerukunan mencakup nilai budaya tidak pendendam, tidak iri, 

serta hidup dalam kedamaian. Kerukunan merupakan situasi damai dan 

tentram yang di rasakan antar sesama manusia sehingga tercipta 

kehidupan yang baik. 
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Contoh nilai kerukunan yang terdapat dalam cerita rakyat Bengkulu, 

Kera Sepiak. 

Setelah kembali ke kerajaannya di hulu sungai, bukan main 

gembira rakyatnya. Istri tuanya juga ikut bergembira. Lama-lama 

kedua istri raja di hulu sungai itu bergaul dengan rapatnya. Saling 

sayang menyayangi seperti dua orang bersaudara. Pergi ke ladang 

bersama-sama, pergi ke pekan juga bersama-sama. Kemana saja 

kedua istri raja itu berjalan bersama-sama (Djamaris, 1993). 

 

i. Keadilan 

Menurut KBBI (2017) keadilan merupakan suatu sifat yang adil. Sejalan 

dengan pendapat tersebut, Djamaris (1993) mengemukakan bahwa 

keadilan adalah perilaku terpuji. Perilaku adil menunjukkan keadaan 

yang seimbang, tidak berat sebelah, tidak memihak kepentingan pribadi 

salah satu pihak. Pemimpin yang baik dan yang dicintai rakyatnya adalah 

cerminan pemimpin yang adil. 

 

Contoh nilai keadilan yang terdapat dalam cerita rakyat Lampung, 

Incang-Incang Anak Kemang. 

Tersebutlah pada zaman dahulu, seorang raja yang memerintah 

dengan segala keadilan dan kebijaksanaannya. Raja ini sangat 

dicintai dan disegani oleh rakyatnya. Beliau beserta seluruh 

rakyatnya hidup makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran 

(Djamaris, 1993). 

 

j. Keramahan 

Menurut KBBI (2017) keramahan merupakan suatu sikap seseorang yang 

memiliki hati yang baik, sopan dalam bertindak, santun dalam berbahasa, 

dapat menyesuaikan diri dengan sesamanya, dan menyenangkan dalam 

bergaul. Djamaris (1993) menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya, 

sebaiknya bersikap ramah kepada sesama, karena manusia selalu 

membutuhkan kehadiran orang lain. 

 

Contoh nilai keramahan yang terdapat dalam cerita rakyat Aceh, Nangke 

Baobak. 
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Sang kakak merasa lega karena disambut oleh sang adik dengan 

ramah tamah lagi terbuka (Djamaris, 1993). 

 

k. Kepatuhan 

Djamaris (1993) menyatakan bahwa kepatuhan sama halnya dengan 

ketaatan, yaitu bersedia menjalankan suatu perintah yang diberikan 

sesuai dengan aturan, norma, atau adat istiadat yang berlaku. 

 

Contoh nilai kepatuhan yang terdapat dalam cerita rakyat Sumatera 

Utara, Tuan Sormaliat. 

“Saya disuruh pakcik mencari dan mengambil telur ular bisa yang 

sedang dieramkan, Nek jika tak dapat maka matilah pakcik karena 

itulah ramuan obatnya” (Djamaris, 1993). 

 

l. Kesetiaan 

Menurut Widagdho (dalam Djamaris 1993) kesetiaan dapat diwujudkan 

dalam bentuk cinta, kasih sayang, rasa hormat, suatu ikatan yang 

dilakukan dengan ikhlas. Cinta kasihlah yang menjadikan seseorang 

berusaha setia kepada sesamanya. Kesetiaan merupakan suatu sikap yang 

mengutamakan keteguhan hati dalam menjalani ikrar yang pernah 

diucapkan. 

 

Contoh nilai kesetian yang terdapat dalam cerita rakyat Sumatera 

Selatan, Raden Alit. 

Meskipun demikian, tunangan Raden Alit tetap tidak mau 

menerima bujuk rayu anak raja Aceh. Padahal kalau dibandingkan 

dengan anak raja Aceh itu jauh lebih gagah dan perkasa dari Raden 

Alit. Gadis itu selalu ingat pada pesan tunangannya (Djamaris, 

1993). 

 

m. Keikhlasan  

Menurut Djamaris (1993) keikhlasan merupakan suatu sikap terpuji 

berupa ketulusan dan rela melakukan sesuatu tanpa mengharapkan 

balasan apapun.  
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Contoh nilai keikhlasan yang terdapat dalam cerita rakyat Sumatera 

Utara, Tombak Milik Si Bagas Marhusor. 

“Apakah jasa terhadap raja! Adalah kewajiban saya untuk 

membantu siapa saja yang dalam keadaan bahaya, lebih-lebih jika 

pertolongan itu dibutuhkan oleh rajaku. Tak ada yang saya 

inginkan dari raja, lagi pun saya tak berniat sama sekali untuk 

memperoleh upah karena kejadian ini” (Djamaris, 1993). 

 

n. Kasih Sayang 

Kasih sayang merupakan perasaan lahir seseorang yang diberikan kepada 

orang lain. Menurut Djamaris (1993) kasih sayang umumnya terjalin 

dalam lingkungan keluarga, yaitu kasih sayang antara suami istri, kasih 

sayang antara orang tua dan anak. Bentuk kasih sayang dapat ditunjukkan 

melalui rasa suka, senang, perduli, ingin melindungi, dan lemah lembut 

yang dilakukan secara tulus dan ikhlas. 

 

Contoh nilai kasih sayang yang terdapat dalam cerita rakyat Aceh, 

Nangke Baobak. 

Tentu hal itu tidak mungkin karena tidak sepadan dengan 

keadaannya, pikir ibunya. Tetapi, karena cinta terhadap anaknya 

tentu apa saja yang diminta oleh yang tersayang akan dicoba oleh 

sang ibu (Djamaris, 1993). 

 

4. Nilai Budaya dalam Hubungan Manusia dengan Diri Sendiri 

Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan orang lain. Di samping 

itu, manusia juga merupakan makhluk individu yang memiliki rasa 

perseorangan. Nilai budaya dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri 

berkaitan dengan pandangan hidup manusia itu sendiri. Sejalan dengan 

pernyataan tersebut, Widagdho (dalam Djamaris 1993)  mengungkapkan 

bahwa manusia berbudaya, ialah manusia yang mengenali dirinya sendiri, 

berunding dengan diri sendiri sehingga tidak bergantung secara penuh kepada 

orang lain. Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki hak untuk menentukan 

kehidupan yang membedakan dirinya dengan orang lain. Perbedaan tersebut 

terjadi akibat masing-masing individu tentunya memiliki kepentingan dan 

kebutuhan yang berbeda. Adapun nilai budaya yang menonjol dalam 
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hubungan manusia dengan diri sendiri, yaitu menuntut ilmu, kerja keras, 

kejujuran, tahan menderita/ketabahan, menuntut malu/harga diri, 

bertanggungjawab, dan kecerdikan. 

a. Bertanggung Jawab 

Menurut KBBI (2017) tanggung jawab merupakan suatu kewajiban yang 

dibebankan kepada seseorang. Manusia memiliki kewajiban yang harus 

dijalani. Akan tetapi, tidak semua orang dapat menjalani kewajiban 

tersebut sehingga akan menimbulkan konflik dalam diri sendiri. Namun, 

ada pula seseorang yang begitu peduli akan kewajiban yang diberikan 

kepadanya sehingga hubungan yang dihadapinya berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan. 

 

Contoh nilai bertanggungjawab yang terdapat dalam cerita rakyat 

Sumatera Utara, Lubuk Emas. 

“Tuanku Raja, aku memang harus bertanggung jawab atas 

meninggalnya Tuanku Puteri Sri Pandan. Untuk itu hentikanlah 

pukulan-pukulan itu tetapi tolong Tuanku suruh orang mengambil 

tembakau, rendam ke dalam air, lalu peraskanlah air tembakau, 

rendam ke dalam air, lalu peraskanlah air tembakau itu ke atas 

pusat hamba. Hamba akan segera menyusul kekasihku, Sri Pandan” 

(Djamaris, 1993). 

 

b. Kecerdikan  

Djamaris (1993) berpendapat bahwa kecerdikan merupakan kepandaian 

yang dimiliki seseorang karena kemampuannya dalam mengetahui dan 

menyelesaikan persoalan secara cepat dan tepat. Seseorang yang cerdik 

memiliki beberapa cara untuk menyelesaikan masalahnya sesuai 

kebutuhan. Selain itu, seseorang yang cerdik memiliki perhitungan yang 

sangat matang sehingga cendrung memperoleh keberhasilan pada saat 

menyelesaikan masalahnya. 

 

Contoh nilai kecerdikan yang terdapat dalam cerita rakyat Sumatera 

Selatan, Cerita Layang. 

Hari itu banyak yang kena pancung. Orang bumi Aceh yang 

melawan disikat habis oleh Cerita Layang. Tetapi Pangeran Cili 
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sungguh pandai, dia mengambil jala rantai dan dikipaskan kepada 

Cerita Layang. Cerita Layang dikurung dalam kurung besi, tetapi ia 

dapat keluar (Djamaris, 1993). 

 

c. Kejujuran 

Djamaris (1993) kejujuran merupakan ketulusan hati. Nilai kejujuran 

dapat diungkapkan melalui sikap dan perilaku manusia sehari-hari. 

Seseorang dapat dikatakan jujur apabila perkataannya sesuai dengan 

perbuatan atau kenyataan yang ada. Sesungguhnya sifat jujur dimiliki 

setiap orang sejak lahir. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang 

menyebabkan orang tidak jujur, seperti faktor keterpaksaan, faktor 

lingkungan, atau faktor ekonomi. 

 

Contoh nilai kejujuran yang terdapat dalam cerita rakyat Aceh, Amat 

Rhang Manyang. 

Selesai makan, dengan maksud baik, Amat segera menghadap 

orang pemilik warung, dan mengemukakan dengan sikap hormat 

bahwa ia tidak dapat membayar yang dimakannya dengan uang, 

tetapi bersedia mengerjakan apa saja yang disuruh kepadanya 

(Djamaris, 1993). 

 

d. Kerja Keras 

Kerja keras merupakan upaya yang dilakukan seseorang secara sungguh-

sungguh tanpa mengenal lelah dan menyerah hingga tujuannya dapat 

tercapai. Djamaris (1993) mengemukakan bahwa pada umumnya, 

manusia memiliki cita-cita dan suatu pengharapan dalam hidup. Cita-cita 

dan harapan tersebut dapat terwujud apabila diiringi dengan kerja keras, 

berusaha, serta berdoa. Tawakal merupakan sikap paling akhir setelah 

segala kerja keras dilakukan. 

 

Contoh nilai kerja keras yang terdapat dalam cerita rakyat Sumatera 

Utara, Lubuk Emas. 

Sebagaimana kebiasaan raja yang suka bekerja keras, beliau juga 

melatih putrinya untuk bekerja keras sehingga Sri Pandan yang 

parasnya cantik juga pandai menganyam tikar, membuat penampi, 

dan membuat perhiasan-perhiasan rumah lainnya (Djamaris, 1993). 
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e. Ketabahan/Tahan Menderita 

Menurut Djamaris (1993) tahan menderita merupakan suatu sifat yang 

baik karena orang tersebut mempunyai hati yang kuat dan tabah dalam 

menghadapi segala cobaan yang datang kepadanya. Orang yang tahan 

menderita atau tabah percaya bahwa kesulitan tidak selamanya ada dan 

kebahagiaan pasti ada. Selain itu, orang yang tahan menderita rela 

merasakan penderitaan atau kesulitan yang dialaminya. 

 

Contoh nilai tahan menderita yang terdapat dalam cerita rakyat 

Lampung, Ahmad Yang Sangat Berbakti Kepada Tuhan. 

“Baiklah! Persyaratan pertama yang harus kau lakukan, selama satu 

tahun kau harus bekerja sebagai budakku.” Sejak pertemuan itu 

tampak Ahmad mengabdikan diri kepada laki-laki pemilik buah 

apel yang telah dimakannya. Setiap hari kerjanya membersihkan 

kebun, mengembalakan ternak, dan bermacam-macam lagi 

(Djamaris, 1993). 

 

f. Menuntut Ilmu 

Menurut Djamaris (1993) menuntut ilmu merupakan usaha memperoleh 

kecerdasan manusia. Menuntut ilmu wajib dilakukan oleh setiap manusia 

sehingga berbagai cara dilakukan untuk memperoleh ilmu baik di sekolah 

maupun di luar sekolah, baik ilmu akademik maupun non akademik. 

 

Contoh nilai menuntut ilmu yang terdapat dalam cerita rakyat Bengkulu, 

Tembo Puyang Empat Beradik. 

“Kesaktianku belum aku manfaatkan. Aku masih ingin 

mengamalkan ilmuku. Aku masih ingin belajar agama. Ingin 

belajar mengaji. Jadi aku akan berjalan ke seberang lautan untuk 

menemui Nabi Khaidir” (Djamaris, 1993). 

 

g. Menuntut Malu/Harga Diri 

Setiap manusia memiliki harga diri dan akan berusaha mempertahankan 

harga dirinya. Oleh karena itu, seseorang akan merasa terhina apabila 

dirinya diabaikan atau direndahkan orang lain. Sebaliknya, seseorang 

akan mempertahankan harga dirinya dengan cara menanamkan 

kepercayaan diri yang tinggi (Djamaris 1993). 
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Contoh nilai menuntut malu/harga diri yang terdapat dalam cerita rakyat 

Jambi, Putri Puti Unduk. 

Setia di negerinya diceritakan kepada ayahnya hal tantangan raja 

negeri Tebing Tinggi hendak berperang itu. Bagi Raja Aceh 

pantang benar baginya diberi aib dan malu itu. Segeralah 

disiapkannya segala sesuatu untuk menyerang negeri Tebing 

Tinggi (Djamaris, 1993). 

 

Sementara itu, dalam kaitannya dengan nilai budaya terdapat masalah dasar 

kehidupan manusia yang menjadi dasar sistem nilai budaya, yaitu masalah dasar 

hakikat hidup manusia, hakikat karya manusia, hakikat manusia dalam ruang dan 

waktu, hakikat hubungan manusia dengan alam, dan hakikat hubungan manusia 

dengan sesamanya. Koentjaraningrat (dalam Kristiani, 2018) mengklasifikasi 

masalah dasar dalam kehidupan manusia menjadi lima pokok permasalahan 

sebagai berikut. 

1) Hakikat Hidup Manusia 

Koentjaraningrat (dalam Kristiani, 2018) mengungkapkan bahwa hakikat 

hidup manusia itu berhubungan dengan diri sendiri dalam menjalani 

kehidupannya. Misalnya, ada suatu kebudayaan yang berpendapat bahwa 

hidup manusia itu buruk dan ada pula suatu kebudayaan yang berpendapat 

bahwa hidup manusia itu baik. Pandangan yang mengganggap bahwa hidup 

manusia itu buruk, tentunya wajib berikhtiar agar kehidupannya menjadi baik. 

Bentuk hakikat hidup manusia dapat berwujud sifat manusia itu sendiri 

seperti, keikhlasan, ketabahan, kejujuran, kerja keras, menepati janji, tolong 

menolong, bijaksana, bertanggungjawab, adil, dan lain sebagainya. 

 

Contoh nilai budaya bertanggungjawab dalam hakikat hidup manusia. 

Si Kelingking dan istrinya hidup dengan rukun dan damai di istana 

sehingga sampai pada suatu ketika Si Kelingking ingat tugasnya 

sebagai suami. Dia ingin hendak membuat ladang. Dia sadar kalau 

selalu di dekat orang tua rasa tanggung jawab itu akan berkurang. Si 

Kelingking memperkirakan perlu membangun pemukiman baru untuk 

memperluas negeri (Djamaris, 1993). 
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2) Hakikat Karya Manusia 

Kristiani (2018) berpendapat bahwa karya manusia merupakan keseluruhan 

dari pemikiran manusia yang dihasilakn melalui tangan manusia untuk 

berbagai tujuan. Ada yang menciptakan karya untuk mencukupi kehidupan, 

ada juga untuk tugas, dan ada pula yang hanya ingin memperoleh kepuasan 

dan kesenangan semata. Koentjaraningrat (dalam Kristiani, 2018) 

memberikan contoh mengenai hakikat karya manusia, misalnya memandang 

bahwa pada dasarnya hidup bertujuan untuk memungkinkan hidup. Ada pula 

pandangan yang bahwa karya manusia memberikan kedudukan penuh 

kehormatan dalam masyarakat. Pandangan lainnya menyatakan bahwa 

hakikat karya manusia berfungsi untuk memperbanyak karya. Suatu karya 

yang dapat dihasilkan bermanfaat untuk menambah karya lain agar karya 

tersebut berguna bagi masyarakat. Bentuk hakikat karya manusia dapat 

berupa pemenuhan kebutuhan, mengangkat derajat, serta memberikan 

kepuasan dan kesenangan. 

 

Contoh nilai budaya memenuhi kebutuhan dalam hakikat karya manusia. 

Mulai hari itu, Sang Miskin bekerja mengembala kambing dan 

memelihara ayam. Tanpa terasa sudah tiga bulan dia bekerja di rumah 

raja. Dalam hati Sang Miskin berkata “Kalau begini terus aku tidak 

akan mengalami kemajuan. Aku hanya mendapat makan. Aku harus 

melakukan sesuatu agar bisa mendapatkan uang. Aku akan meminjam 

uang kepada raja” (Ery, dkk, 2009). 

 

3) Hakikat Manusia dalam Ruang dan Waktu 

Koentjaraningrat (dalam Kristiani, 2018) mengungkapkan bahwa masa lalu 

dapat dijadikan sebagai pedoman hidup manusia sehingga pada umumnya 

manusia menganggap bahwa masa lalu itu sangatlah penting. Namun, ada 

pula yang tidak memperdulikan masa lalu maupun masa yang akan datang. 

Selain itu, hakikat karya manusia dalam ruang dan waktu memiliki fungsi 

sebagai pandangan yang mendasari pikiran ke masa depan. Dapat dikatakan 

bahwa kebudayaan masa lampau dapat berpengaruh dalam kehidupan 

manusia dan masa mendatang dapat menjadi pedoman manusia dalam 

bertingkah laku. Bentuk hakikat manusia dalam ruang dan waktu dapat 
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berupa pola pikir masyarakat. Nilai pola pikir masyarakat lampau dapat dapat 

dilihat dari perilakunya seperti, melakukan ritual, memberi sesajen, 

mempercayai dukun, menjunjung tinggi adat istiadat leluhur, menganggap 

perempuan tidak layak memperoleh karir yang tinggi, menganggap sekolah 

tidak terlalu penting, dan lain sebagainya. 

 

Contoh nilai budaya pola pikir masyarakat lampau melakukan ritual adat 

dalam hakikat manusia ruang dan waktu. 

Setelah semua perlengkapan selesai, maka dilaksanakan upacara 

perhelatan menurut adat kebiasaan apabila yang akan dikawin itu 

adalah anak raja-raja, maka upacara perhelatan diadakan selama tujuh 

hari tujuh malam. Kambing dan kerbau sudah dipotong, orang-orang 

pun sibuklah dengan pekerjaan masing-masing. Pada malam pertama 

diadakanlah upacara berinai kecil. Acara ini adalah acara khusus 

untuk kaum keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan 

pengantin (Djamaris, 1993). 

 

4) Hakikat Hubungan Manusia dengan Alam 

Koentjaraningrat (dalam Kristiani, 2018) menyatakan bahwa hakikat 

hubungan manusia dengan alam sekitarnya adalah memandang alam sebagai 

suatu hal yang begitu luar biasa sehingga manusia hanya dapat menyerah 

pada alam. Namun, ada pula pandangan yang memandang alam sebagai suatu 

hal yang dapat ditaklukkan. Hakikat hubungan manusia dengan alam 

memiliki anggapan bahwa manusia harus dapat menguasai alam. Maksudnya, 

manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna harus berusaha 

menjaga dan memanfaatkan alam sebaik mungkin guna kehidupan masa kini 

dan masa mendatang. Bentuk hubungan manusia dengan alam dapat berupa 

nilai pemanfaatan alam serta menjaga serta melindungi alam dari kerusakan. 

 

Contoh nilai budaya alam sebagai tempat tinggal dalam hubungan manusia 

dengan alam. 

Tinggallah Putri Bungsu berdua dengan bayinya di dalam hutan yang 

lebat itu. Putri Bungsu mulai menanam bibit yang ditinggalkan raja. 

Bibit itu makin lama makin besar (Djamaris, 1993). 

 

 



31 
 

 
 

5) Hakikat Hubungan Manusia dengan Sesamanya 

Koentjaraningrat (dalam Kristiani, 2018) mengemukakan bahwa masalah 

dasar kehidupan manusia adalah hubungan manusia dengan sesamanya. Hal 

ini dikarenakan hubungan manusia dengan sesamanya merupakan tingkah 

laku manusia yang hidup dalam suatu kebudayaan. Setiap orang memiliki 

ketergantungan kepada sesamanya, maka manusia akan berusaha menjalin 

hubungan baik dengan sesamanya. Manusia merupakan makhluk sosial yang 

memiliki bermacam-macam persoalan hidup. Kehidupan manusia akan lebih 

baik, bahagia, bermartabat, dan bermanfaat apabila saling berbagi. Sementara 

itu, ada pula pandangan yang mementingkan kepentingan pribadi karena 

mengganggap bahwa manusia harus berdiri sendiri dalam hidupnya. Manusia 

memiliki keinginan pribadi untuk mencapai apa yang diinginkan dan 

keinginan setiap manusia tidak dapat disamaratakan. Bentuk hubungan 

manusia dengan sesamanya dapat berupa tanggung jawab, gotong royong, 

kasih sayang, tolong menolong, kepatuhan, keramahan, dan lain sebagainya. 

 

Contoh nilai budaya gotong royong dalam hakikat hubungan manusia dengan 

sesamanya. 

Disuruhnya orang menebang kayu itu untuk dijadikan rumah. Satu 

batang kayu itu cukup untuk membuat rumah si Mugan dengan 

lengkap. Sesudah lengkap bahan-bahan untuk satu rumah lalu 

didirikan. Dipanggillah orang kampung. Mereka menyeret tiang-tiang 

besar beramai-ramai. Begitulah adat mendirikan rumah dahulu 

(Djamaris, 1993). 

 

2.3 Pendekatan TPACK dalam Pembelajaran 

Pendekatan TPACK merupakan kontinuitas dari pendekatan Pedagogy Content 

Knowledge (PCK). Istilah Pedagogy Content Knowledge (PCK) pertama kali 

diperkenalkan oleh Shulman pada tahun 1986. Menurut Shulman dalam (Aulia, 

2021) seorang pendidik harus memiliki kemampuan pedagogik dan penguasaan 

konten. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi keadaan itu pun berubah. Memasuki era revolusi industry 4.0 

pendidik diharuskan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak hanya 

kemampuan pedagogik saja. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 
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Teknologi No. 16 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pendidik wajib memiliki 

kemampuan dalam memanfaatkan teknologi guna mewujudkan pendidikan 

pembangunan. Menurut Koehler & Mishra (dalam Aulia, 2021) kemampuan 

menggunakan teknologi dengan memperhatikan aspek konten dan pedagogik 

disebut TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge). 

 

2.3.1 Pengertian TPACK 

Menurut Mishra dan Koehler dalam (Tama dan Pratiwi, 2021) TPACK 

merupakan kerangka kerja yang harus dimiliki oleh pendidik dalam 

menggabungkan teknologi dalam pembelajaran. Sejalan dengan pendapat tersebut 

Suyamto dalam (Fajero, dkk, 2021) mengemukakan bahwa TPACK merupakan 

pengetahuan dan keterampilan pendidik dalam mengintegrasikan teknologi ke 

dalam pembelajaran. Selanjutnya, Voogt (dalam Aulia, 2021) menyatakan bahwa 

TPACK merupakan kerangka konseptual sebagai pengetahuan dasar yang 

diperlukan agar pembelajaran lebih efektif dengan disertai penerapan teknologi.  

 

Dapat disimpulkan bahwa TPACK merupakan kemampuan pendidik dalam 

mengkolaborasikan teknologi, pedagogik, dan konten menjadi kesatuan yang 

selaras. Teknologi merupakan sarana yang digunakan kelangsungan pembelajaran. 

Pedagogik merupakan keterampilan pendidik dalam mengelolah peserta didik 

dalam pembelajaran. Konten merupakan informasi yang disampaikan dalam 

pembelajaran. 

 

2.3.2 Kerangka TPACK 

Kerangka TPACK dapat dijadikan sebagai kerangka teori dan konsep dalam 

mengimplementasikan pembelajaran di era revolusi 4.0. TPACK ini terbentuk dari 

3 jenis pengetahuan dasar, yaitu Content Knowledge (CK), Pedagogical 

Knowledge (PK), dan Technological Knowledge (TK). Perpaduan tiga jenis 

pengetahuan dasar ini menghasil empat pengetahuan baru, yaitu Pedagogical 

Content Knowledge (PCK), Technological Content Knowledge (TCK), 

TechnologicalPedagogical Knowledge (TPK), dan Technological Pedagogical 

Content Knowledge (TPACK) (Rosyid, 2020). 
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Gambar 1. Kerangka Kerja Komponen TPACK (Koehler & Mishra, 2009) 

 

1. Technological Knowledge (TK).  

Technological Knowledge meliputi pemahaman bagaimana menggunakan 

software dan hardware komputer, peralatan presentasi seperti dokumen 

presentasi, dan teknologi lainnya dalam konteks pendidikan. Technological 

Knowledge juga meliputi kemampuan untuk mengadaptasi dan mempelajari 

teknologi baru. Keberadaan kemampuan ini perlu dimiliki mengingat 

perkembangan dan perubahan teknologi terus menerus terjadi. Misalnya, 

perkembangan komputer yang terus menerus berubah dari mulai Personal 

Computer( PC) hingga notebook saat ini. Padahal komputer tersebut dapat 

digunakan untuk berbagai tugas pedagogis seperti penelitian, komunikasi dan 

lain-lain. 

2. Content Knowledge (CK).  

Content Knowledge mengarah kepada pengetahuan atau kekhususan disiplin 

ilmu atau materi pelajaran. Seorang pendidik diharapkan dapat menguasai 
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kemampuan ini untuk mengajar. Content Knowledge juga penting karena 

kemampuan tersebut menentukan cara kekhasan berpikir dari disiplin ilmu 

tertentu pada setiap kajiannya. 

3. Pedagogical Knowledge (PK).  

Pedagogical Knowledge mendeskripsikan tujuan umum kekhasan 

pengetahuan untuk mengajar. Hal tersebut merupakan kemampuan pendidik 

untuk menggunakan beberapa keterampilan yang harus dikembangkan agar 

mampu mengelola dan mengorganisasikan pengajaran dan aktivitas 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Pengetahuan ini meliputi pemahaman aktivitas pengelolaan kelas, peran 

motivasi siswa, rencana pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. 

Pedagogical Knowledge juga mendeskripsikan pengetahuan dari metode 

mengajar yang berbeda-beda meliputi pengetahuan untuk mengetahui 

bagaimana mengorganisasikan aktivitas di kelas agar kontruksi pengetahuan 

peserta didik (pembelajaran) kondusif. 

4. Pedagogical Content Knowledge (PCK).  

Pedagogical Content Knowledge mengacu pada pernyataan Shulman, yaitu 

pengajaran yang efektif memerlukan lebih dari sekedar pemisahan 

pemahaman konten dan pedagogi. Pedagogical Content Knowledge juga 

mengakui kenyataan bahwa konten yang berbeda akan cocok dengan metode 

mengajar yang berbeda pula. Pedagogical Content Knowledge memiliki 

makna melampaui lebih sekedar ahli konten atau tahu pedoman umum 

pedagogis, tetapi lebih kepada pemahaman kekhasan saling 

mempengaruhinya konten dan pedagogi. 

5. Technological Content Knowledge (TCK).  

Technological Content Knowledge mendeskripsikan pengetahuan dari 

hubungan timbal balik antara teknologi dan konten (materi). Teknologi 

berdampak pada apa yang kita ketahui dan pengenalan terhadap hal-hal baru 

mengenai bagaimana cara kita menggambarkan konten (materi) dengan cara 

yang berbeda.  
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6. Technological Pedagogical Knowledge (TPK).  

Technological Pedagogical Knowledge mengidentifikasi hubungan timbal 

balik antara teknologi dan pedagogik. Pengetahuan ini memungkinkan untuk 

memahami penggunaan teknologi apa yang tepat untuk mencapai tujuan 

pedagogik, serta memungkinkan pendidik untuk memilih peralatan apa yang 

paling tepat berdasarkan kelayakannya untuk pendekatan pedagogis tertentu. 

Teknologi juga bisa memberi metode baru untuk mengajar yang memudahkan 

untuk diterapkan di kelas. Sebagai contoh munculnya online learning 

memerlukan pendidik untuk mengembangkan pendekatan pedagogis baru 

yang tepat. 

7. Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK).  

Technological Pedagogical Content Knowledge mendeskripsikan 

pengetahuan yang disintesis dari setiap bidang pengetahuan yang telah 

diuraikan sebelumnya (Technological Knowledge, Content Knowledge, 

Pedagogical Knowledge,Pedagogical Content Knowledge, Technological 

Content Knowledge, danTechnological Pedagogical Knowledge), dengan 

fokus kepada bagaimana teknologi bisa dibuat dengan khas untuk dihadapkan 

pada kebutuhan pedagogis untuk mengajar konten yang tepat dalam konteks 

tertentu. Setiap unsur dari bidang pengetahuan tersebut menggambarkan 

sebuah kebutuhan dan pentingnya aspek tersebut dalam mengajar.  

 

Kerangka Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) berfungsi 

sebagai teori dan konsep untuk peneliti dan pendidik dalam mengukur kesiapan 

calon pendidik dan pendidik dalam mengajar secara efektif dengan teknologi. 

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) berdampak pada 

pendidik. Hal tersebut mengingat hubungan antara teknologi, pedagogi, dan 

konten yang melekat. Oleh karena itu, pendidik menghadapi tantangan besar 

dalam pergeseran perubahan teknologi, pedagogik, materi pelajaran dan konteks 

kelas saat ini.  
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2.4 Pembelajaran Sastra di SMA 

Pembelajaran merupakan aktivitas yang berhubungan kegiatan belajar mengajar 

(KBM). Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung peserta didik akan 

menjalin interaksi dengan pendidik, peserta didik lainnya, dan sumber belajarnya. 

Kegiatan belajar mengajar ialah tindakan nyata bagi peserta didik untuk 

memperoleh ilmu dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki (Muslich dalam 

Aminah, 2016). 

  

Tujuan pendidikan adalah membentuk watak peserta didik. Salah satu komponen 

dalam pendidikan formal ialah pembelajaran sastra (Sumardi dalam Aminah, 

2016). Zaidan (dalam Huda dkk., 2009) mengemukakan bahwa pembelajaran 

sastra lebih menekankan pada apresiasi. Apresiasi sastra merupakan kegiatan yang 

berlangsung dalam proses memahami, menikmati, dan menghayati suatu karya 

sastra. Sastra berperan sebagai penyeimbang unsur hakiki manusia. Melalui 

pembelajaran sastra, peserta didik diharapkan mampu memahami serta 

mempelajari pengalaman hidup yang disampaikan oleh pengarang (Lubis dalam 

Purwahida, 2010). Kegiatan bersastra meliputi kegiatan mendengar, berbicara, 

membaca, dan menulis. Herfanda (dalam Purwahida, 2010) merumuskan tujuan 

pembelajaran sastra menjadi dua kelompok, diantaranya sebagai berikut. 

1. Tujuan ideal yang bersifat jangka panjang guna membentuk karakter peserta 

didik, meliputi: a) membentuk karakter peserta didik agar memiliki dan 

perduli mengenai rasa keindahan; b) menanamkan sifat kearifan, rendah hati, 

ketuhanan, keadilan, dan perduli terhadap sesama; c) mewariskan nilai 

budaya bangsa untuk membentuk jati diri; d) menanamkan sikap menghargai 

karya sastra; dan e) menanamkan minat baca terhadap karya sastra. 

2. Tujuan praktis yang bersifat jangka pendek sesuai dengan tujuan yang 

terdapat dalam kurikulum. 

 

Ismail (dalam Purwahida, 2010) mengungkapkan bahwa pembelajaran sastra di 

Sekolah Menengah Atas (SMA) belum maksimal dan perlu ditingkatkan 

kualitasnya. Hal ini dikarenakan rendahnya apresiasi dan minat baca peserta didik. 

Keberhasilan pembelajaran sastra di sekolah masih bersifat konsep dan verbal. 



37 
 

 
 

Akibatnya, pembelajaran sastra menjadi membosankan (Ginanjar dalam 

Purwahida, 2010). Salah satu upaya untuk meningkatkan pembelajaran sastra 

dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian mengenai pembelajaran sastra 

yang menyangkut pendidik, peserta didik, kurikulum, metode, dan materi ajar. 

 

Sejalan dengan pendapat Ismail, Alwasilah (dalam Huda Miftakhul, 2008) 

menyatakan bahwa pembelajaran sastra perlu ditingkatkan dengan alasan sebagai 

berikut. 

1. Manusia cenderung menyukai hal yang nyata dan fiksi. Sastra memberikan 

peluang luas untuk menghubungan bahasa dengan pengalaman peserta didik. 

2. Karya sastra memberikan pengetahuan kepada pembaca melalui sebuah 

tulisan dan melalui karya sastra pembaca dapat belajar mengenai cara orang 

lain menyikapi persoalan. 

3. Karya sastra merupakan kekayaan bagi kearifan lokal yang harus diwariskan 

melalui pendidikan. 

4. Sastra memiliki nilai-nilai dan interpretasi kehidupan yang fokus utamanya 

ialah pemaknaan bukan keterampilan berbahasa. 

5. Melalui sastra peserta didik dihadapkan langsung ke dunia nyata melalui 

imajinasi. 

6. Kegiatan apresiasi sastra akan meningkatkan kecerdasan naratif. Kecerdasan 

naratif adalah kemampuan memaknai secara kritis dan dapat menciptakan 

narasi sehingga dapat dipahami dan dapat menjelaskannya kembali. 

7. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dengan membaca sastra, peserta 

didik akan mengenal tata bahasa dengan sendirinya. 

 

Pembelajaran sastra penting untuk memperkaya ruang batin peserta didik, maka 

kelemahan pembelajaran sastra dalam pendidikan formal harus segera diatasi. 

Salah satu konsep Kurikulum 2013 ialah pembelajaran berbasis teks. 

Pembelajaran berbasis teks dapat menjadi alternatif untuk mengatasi kekurangan-

kekurangan pembelajaran sastra pada kurikulum sebelumnya. Pembelajaran sastra 

yang selama ini memfokuskan pada taraf menghapal judul, pengarang, dan isi 

karya sastra, kini peserta didik dihadapkan pada teks sastra yang memberi peluang 
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untuk dinikmati dan diapresiasi sebagai hasil kekayaan rohani suatu bangsa 

(Taum, 2017).  

 

Sehubungan dengan itu, pendidikan sangat berperan penting dalam membentuk 

sikap dan penanaman nilai-nilai positif sehingga peserta didik menjadi manusia 

yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidik dapat 

mengemas materi pelajaran yang mengandung sikap serta nilai-nilai positif dalam 

pembelajaran sastra. Pembelajaran sastra yang relevan untuk diajarkan kepada 

peserta didik salah satunya ialah teks cerita rakyat.  

 

Penelitian ini mengkaji pembelajaran sastra di SMA berupa cerita rakyat 

Sumatera Selatan dengan mengarah pada kurikulum 2013 sesuai Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018. Penelitian ini 

diimplikasikan ke dalam pembelajaran sastra kelas X SMA dengan Kompetensi 

Dasar berikut. 

Tabel 1. Silabus Bahasa Indonesia Kelas X Kurikulum 2013 

KD Pengetahuan KD Keterampilan 

3.7 Mengidentifikasi nilai-nilai dan 

isi yang terkandung dalam 

cerita rakyat (hikayat) baik 

lisan maupun tulisan. 

4.7 Menceritakan kembali isi cerita 

rakyat (hikayat) yang didengar 

dan dibaca. 

 

Berdasarkan Kompetensi Dasar tersebut, cerita rakyat yang diajarkan berupa mite, 

legenda, dan dongeng yang terdapat dalam cerita rakyat Sumatera Selatan. Pada 

kompetensi ini peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi nilai-nilai yang 

terdapat dalam cerita rakyat (hikayat), menceritakan kembali, dan menanggapi 

cerita rakyat (hikayat) yang dibaca maupun didengar. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

tertentu. Oleh sebab itu, untuk menjawab permasalahan yang terdapat pada 

penelitian ini, peneliti telah merancang metode penelitian yang meliputi desain 

penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik 

analisis data. 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Moleong (2017) menyatakan 

bahwa pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memahami 

keadaan atau kejadian yang dialami oleh subjek penelitian melalui kata-kata dan 

bahasa, pada konteks khusus secara alamiah dengan memanfaatkan metode 

alamiah. Sejalan dengan pendapat tersebut, Sugiono (2017) mengemukakan 

bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berdasarkan 

pada filsafat postpositivisme, cenderung alamiah dan hasil penelitian lebih 

menekankan makna daripada generalisasi. Penggunaan pendekatan kualitatif ini 

didasari karena peneliti akan menguraikan, menganalisis, serta mendeskripsikan 

nilai budaya yang terdapat dalam Cerita Rakyat Sumatera Selatan. Melalui 

kegiatan tersebut kutipan atau percakapan yang diperoleh akan diinterpretasi dan 

dideskripsikan menjadi temuan data penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.  

 

3.2 Data dan Sumber Data 

Menurut Triyono (2013) data merupakan semua fakta atau keterangan tertentu 

mengenai suatu hal yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Data 

merupakan hasil catatan peneliti, baik berupa fakta maupun angka. Sementara itu, 

sumber data merupakan subjek dari mana data tersebut didapatkan (Arikunto 

dalam Juwita, 2018). 
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Data dalam penelitian ini berupa kata-kata, kutipan, kalimat mengenai nilai 

budaya yang terdapat dalam Cerita Rakyat Sumatera Selatan. Sementara itu, 

sumber data penelitian ini diperoleh dari buku kumpulan Cerita Rakyat Sumatera 

Selatan, dengan identitas sebagai berikut. 

 

Tabel 2. Identitas Buku Cerita Rakyat Sumatera Selatan 

Judul  Cerita Rakyat Sumatera Selatan 

Penyunting Dyah Susilawati, M.Hum. 

Penyusun Ery Agus Kurnianto, S.Pd.,M.Hum. 

Vita Ninnala, S.Pd. 

Erlinda Rosita, S.Pd. 

Penerbit Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan Pusat Bahasa 

Kementerian Pendidikan Nasional 

Tahun Terbit 2009 

Cetakan  Pertama  

Jumlah Halaman 173 

ISBN 978-979-685-998-6 

 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk 

menghasilkan data penelitian (Sugiyono, 2017). Sejalan dengan pendapat tersebut, 

Triyono (2013) mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan 

upays yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data 

pada penelitian ini meliputi kegiatan dokumentasi. Menurut Margono (2010) 

teknik dokumenter atau studi dokumenter merupakan cara pengumpulan data 

melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, buku-buku mengenai pendapat, teori, 

dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpulan 

data utama karena pembuktian hipotesisnya logis melalui pendapat, teori, atau 

hukum-hukum yang diterima. 
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Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimulai dengan membaca cerita 

rakyat Sumatera Selatan yang merupakan data primer. Kemudian, peneliti 

menentukan beberapa cerita rakyat yang akan diteliti lebih lanjut. Selanjutnya, 

peneliti mencatat data-data yang terdapat dalam cerita rakyat Sumatera Selatan, 

yaitu berupa nilai budaya dalam hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan 

manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan 

manusia dengan diri sendiri. Tahapan terakhir adalah menganalisis data yang telah 

ditemukan. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa teknik analisis data merupakan proses 

mencari dan menyusun data secara sistematis yang didapat melalui hasil 

wawancara, catatan, dan dokumentasi sehingga dapat dipahami dengan mudah. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Mohammad Hasyim (dalam  Nurdi Iwani, 2018) 

menyatakan bahwa teknik analisis data merupakan langkah-langkah yang 

digunakan peneliti dalam mengolah data yang telah diperoleh menjadi hasil 

penemuan baru sehingga berguna dan dapat dipahami bagi diri sendiri maupun 

orang lain. 

 

Sugiyono (2017) menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif 

dilakuka pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Teknik analisis data kualitatif meliputi tahap reduksi data, 

penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data 

merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-

hal penting, dan mencari tema dan polanya. Reduksi data memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam 

bentuk tabel, grafik, bagan, uraian singkat, hubungan antarkategori, flowchart, phi 

chard, picprogram, dan sejenisnya. Penyajian data dilakukan agar mempermudah 

peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan tahapan selanjutnya. 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi dalam penelitian kualitatif merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa 
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deskripsi suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas. Kesimpulan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, 

hipotesis, maupun teori. 

 

Berikut ini langkah-langkah teknis analisis data yang dilakukan oleh peneliti. 

1. Membaca buku Kumpulan Cerita Rakyat Sumatera Selatan. 

2. Menentukan kutipan atau percakapan yang mengandung nilai budaya dalam 

buku Kumpulan Cerita Rakyat Sumatera Selatan. 

3. Memberikan kode data pada setiap data nilai budaya yang terdapat pada teks 

cerita rakyat dalam buku Kumpulan Cerita Rakyat Sumatera Selatan. 

4. Mereduksi data (menyederhanakan  atau menggolongkan) data nilai budaya 

yang terdapat pada teks cerita rakyat dalam buku Kumpulan Cerita Rakyat 

Sumatera Selatan. 

5. Menyimpulkan data nilai budaya yang terdapat pada teks cerita rakyat dalam 

buku Kumpulan Cerita Rakyat Sumatera Selatan. 

 

3.5 Pedoman Analisis Data  

Pedoman analisis data dalam penelitian ini menggunakan indikator untuk 

menentukan nilai budaya yang terdapat dalam cerita rakyat Sumatera Selatan. 

Nilai budaya yang menjadi tolak ukur penelitian adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 3. Indikator Nilai Budaya yang Menjadi Pedoman Penelitian 

No. Indikator Sub Indikator Deskriptor 

1 Hubungan 

Manusia 

dengan Tuhan 

Ketakwaan Sikap, perilaku, serta tindakan 

seseorang dalam mematuhi dan 

menjalankan perintah Tuhan 

(melaksanakan salat tepat 

waktu, bersedekah, berzikir, 

membaca kita suci, berserah 

diri kepada Tuhan, dan lain-

lain) serta menjauhi larangan-

Nya (berzina, berjudi, mabuk, 
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mencuri, memakan makanan 

haram, memakan harta anak 

yatim, memfitnah, dan lain-

lain. 

Suka Berdoa Sikap, perilaku serta tindakan 

seseorang yang senantiasa 

memanjatkan harapan, 

permintaan serta pujian kepada 

Tuhan. 

Berserah Diri Sikap pasrah terhadap 

ketentuan yang telah ditetapkan 

Tuhan karena manusia percaya 

bahwa nasib seseorang telah 

ditentukan oleh Tuhan. 

2 Hubungan 

Manusia 

dengan Alam 

Penyatuan  Pandangan yang menganggap 

bahwa alam merupakan bagian 

dari kehidupan manusia. Nilai 

penyatuan terhadap alam 

cenderung mengarah pada 

pemikiran manusia akan hal 

mistis atau supranatural seperti, 

manusia berubah menjadi 

benda mati, manusia yang 

mampu terbang ke langit, 

manusia yang dikuburkan ke 

bumi, dan lain sebagainya. 

Pemanfaatan Daya 

Alam 

Sikap dan tindakan seseorang 

dalam mengelolah lingkungan 

serta sumber daya alam agar 

mendapatkan timbal balik yang 

positif. 

3. Hubungan Musyawarah Kegiatan yang dilakukan secara 
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Manusia 

dengan 

Manusia 

bersama-sama guna 

memecahkan persoalan dengan 

cara pengambilan keputusan 

bersama. 

Gotong Royong Bentuk kerjasama yang 

dilakukan antar masyarakat 

untuk mencapai tujuan bersama 

(kehidupan yang lebih baik, 

stabil, kokoh, rukun, dan 

harmonis). 

Cinta Tanah Air Sikap dan perilaku seseorang 

yang memiliki rasa bangga, 

memiliki, menghargai, 

menghormati yang ditunjukkan 

melalui perilaku membela 

tanah air, menjaga serta 

melindungi tanah air. 

Bijaksana  Sikap cermat, teliti, pandai, dan 

berhati-hati dalam menghadapi 

segala situasi. 

Kerukunan  Sikap serta tindakan yang 

senantiasa menjaga perdamaian 

dan ketentraman antar sesama 

manusia sehingga dapat 

menciptakan kehidupan yang 

rukun. 

Keadilan Sikap dan sifat yang 

menunjukkan keadaan 

seimbang, tidak berat sebelah, 

dan tidak memihak atas hak 

orang lain serta tidak 

merugikan salah satu pihak. 
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Keramahan Sikap seseorang yang memiliki 

hati yang baik, berbudi pekerti, 

pandai bergaul, senang 

berkomunikasi, serta mau 

bekerjasama dengan orang lain. 

Kepatuhan Sikap taat dalam menjalankan 

perintah yang diberikan sesuai 

dengan aturan, norma, hukum, 

dan adat istiadat yang berlaku. 

Kasih Sayang Sikap serta tindakan yang 

ditunjukkan melalui rasa suka, 

senang, keperdulian, serta 

lemah lembut kepada orang 

lain secara tulus dan ikhlas. 

Menepati Janji Tindakan serta kesanggupan 

seseorang yang berusaha 

memenuhi ucapannya.  

Kesetiaan Sikap yang menunjukkan 

keteguhan hati dalam menjalani 

ikrar yang pernah diucapkan. 

Tolong Menolong Sikap serta tindakan dari 

seseorang yang memiliki rasa 

empati untuk meringankan 

kesulitan orang lain. 

Nasihat  Ajaran, petunjuk, peringatan, 

maupun teguran yang bersifat 

baik. 

Keikhlasan Sikap tulus dan rela melakukan 

apa saja tanpa mengharapkan 

balasan dari perbuatannya. 

4. Hubungan 

Manusia 

Menuntut Ilmu Upaya yang dilakukan untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan 
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dengan Diri 

Sendiri 

Kerja Keras Upaya sungguh-sungguh tanpa 

lelah dan menyerah hingga 

tujuan yang diinginkan dapat 

tercapai. 

Kejujuran Sikap dan perilaku yang 

ditunjukkan dengan berterus 

terang dalam berkata sesuai 

dengan kenyataan yang ada. 

Tahan 

Menderita/Ketabahan 

Sikap tabah dan kuat hati 

dalam menghadapi segala 

permasalahan yang terjadi 

karena merasa bahwa 

kebahagiaan akan datang 

kepadanya. 

Menuntut 

Malu/Harga Diri 

Upaya mempertahankan harga 

diri serta menanamkan 

kepercayaan diri agar tidak 

menjadi orang yang 

direndahkan dan dihina orang 

lain. 

Bertanggung Jawab Sikap, perilaku, serta tindakan 

seseorang untuk menjalankan 

kewajiban yang telah 

dibebankan kepadanya. 

Kecerdikan  Kepandaian dalam 

menyelesaikan permasalahan 

secara cepat dan tepat. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

Pada bab ini penulis menyajikan simpulan dan saran mengenai hasil penelitian 

berupa nilai-nilai budaya yang terdapat dalam kumpulan cerita rakyat Sumatera 

Selatan dan implikasinya terhadap pembelajaran sastra di SMA.  

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai nilai budaya yang 

terdapat dalam kumpulan cerita rakyat Sumatera Selatan dan implikasinya 

terhadap pembelajaran sastra di SMA dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam kumpulan cerita 

rakyat Sumatera Selatan ditemukannya nilai-nilai budaya yang bersifat 

positif.  

2. Nilai budaya yang terdapat dalam cerita rakyat Sumatera Selatan, yaitu (1) 

nilai budaya hubungan manusia dengan Tuhan, meliputi: ketakwaan, suka 

berdoa, dan berserah diri; (2) nilai budaya hubungan manusia dengan alam, 

meliputi: penyatuan, dan pemanfaatan daya alam; (3) nilai budaya hubungan 

manusia dengan manusia, meliputi: musyawarah, gotong royong, cinta tanah 

air, kebijaksanaan, kerukunan, keadilan, keramahan, kepatuhan, kasih sayang, 

menepati janji, kesetiaan, tolong menolong, nasihat, dan keikhlasan; dan (4) 

nilai budaya hubungan manusia dengan diri sendiri, meliputi: menuntut ilmu, 

kerja keras, kejujuran, tahan menderita/ketabahan, menuntut malu/harga diri, 

bertanggung jawab, dan kecerdikan. Nilai budaya ketakwaan paling banyak 

ditemukan dalam penelitian ini karena paling banyak muncul dan tertanam 

kuat dalam diri pemimpin kerajaan pada kumpulan cerita rakyat Sumatera 

Selatan. 

3. Penelitian ini diimplikasikan ke dalam pembelajaran sastra  di SMA dalam 

bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 1 lembar mata pelajaran 

Bahasa Indonesia kelas X semester 1 dengan KD 3.7 mengidentifikasi nilai-
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nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat (hikayat) baik lisan maupun 

tulisan dan KD 4.7  menceritakan kembali isi cerita rakyat (hikayat) yang 

didengar dan dibaca.   

 

5.1 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, peneliti 

menyarankan sebagai berikut. 

1. Penelitian ini memfokuskan pada nilai budaya yang terdapat dalam cerita 

rakyat Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan pisau beda berupa nilai 

budaya dalam cerita rakyat Djamaris. Peneliti menyarankan untuk melakukan 

penelitian secara lebih luas. Pada implikasi pembelajaran sastra Indonesia di 

SMA, peneliti memfokuskan pada RPP 1 lembar. Peneliti menyarankan 

kepada peneliti lain untuk mengimplikasikannya ke dalam bentuk lain, seperti 

modul, bahan ajar, LKPD, atau inovasi lainnya.  

2. Pembaca dapat menerapkan nilai budaya positif yang ada dalam cerita rakyat 

Sumatera Selatan di dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Saran kepada pendidik mata pelajaran Bahasa Indonesia agar dapat 

mengadakan praktik karya sastra yang ada dalam cerita rakyat sehingga 

pembelajaran tidak membosankan. Pembelajaran yang menarik akan 

meningkatkan semangat dan motivasi peserta didik. 

4. Saran kepada peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian yang 

senada dengan penelitian ini, ada baiknya untuk memahami dan 

mengembangkan penelitiannya sebaik mungkin agar dapat bermanfaat bagi 

khalayak. Karena penelitian ini masih banyak kekurangan dan belum 

sempurna. 
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