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ABSTRAK 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah nilai-nilai pendidikan pada 

cerita rakyat Bima Duha Kalano dan Bagaimanakah relevansi nilai-nilai pendidikan pada 

cerita rakyat Bima Duha Kalano  terhadap pembelajaran sastra di SMP. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam cerita 

rakyat Bima Duha Kalano dan mendeskripsikan relevansi nilai-nilai pendidikan pada 

cerita rakyat Bima Duha Kalano dengan pembelajaran sastra di SMP. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada 

Penelitian ini yaitu menggunakan teknik pengamatan dan pencatatan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat nilai-nilai pendidikan pada cerita rakyat Bima Duha 

Kalano. Nilai-nilai pendidikan meliputi nilai moral, nilai sosial, dan nilai religius. Nilai 

moral dilihat dari sikap baik dan sikap buruk. Nilai sosial dilihat dari sikap individu 

terhadap masyarakat dan sikap masyarakat terhadap individu. Nilai religius dilihat dari 

hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama. 

 

Kata Kunci: nilai pendidikan, cerita rakyat, pembelajaran sastra. 
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ABSTRACT 

 

The formulation of the problem in this study is how are the educational values in the 

Bima Duha Kalano folklore and What is the relevance of educational values in Bima 

Duha Kalano's folklore to learning literature in junior high school. This study aims to 

describe the educational values contained in the Bima Duha Kalano folklore and describe 

the relevance of educational values in the Bima Duha Kalano folklore with learning 

literature in junior high school. This type of research is descriptive research with a 

qualitative approach. Data collection techniques in this study were using observation and 

recording techniques. The results of the study show that there are educational values in 

the Bima Duha Kalano folklore. Educational values include moral values, social values, 

and religious values. Moral values are seen from good attitudes and bad attitudes. Social 

values are seen from individual attitudes towards society and community attitudes 

towards individuals. Religious values are seen from the relationship between humans and 

God, human relations with others. 

 

Keywords: educational value, folklore, literary learning. 
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PENDAHULUAN 

Tanah Bima atau yang 

dikenal dengan Dana Mbojo 

merupakan salah satu daerah yang 

memiliki karya sastra dengan budaya 

yang beragam, bukan hanya puisi-

puisi yang diciptakan oleh sastrawan 

Bima, akan tetapi banyak hal lain 

yang termasuk dalam karya sastra 

mulai dari tradisi kapatu, kapanca, 

lagu Bima, tarian Bima, dan berupa 

cerita rakyat. Daerah Bima 

sesungguhnya kaya akan nilai-nilai 

luhur sejarah dan budaya. Sebagai 

bukti kekayaan tersebut adalah 

tersebarnya peninggalan-peninggalan 

sejarah dan budaya masa lalu yang 

merupakan hasil generasi para 

pendahulu. Peninggalan-peninggalan 

tersebut ada yang berbentuk, ada 

yang tertulis, dan ada pula yang tidak 

tertulis. Bahkan ada pula yang tidak 

sempat terhimpun dalam buku-buku 

sejarah. 

 Kekayaan khasanah 

budaya Bima belum banyak yang 

diangkat kepermukaan. Salah 

satunya adalah cerita rakyat yang 

telah lama dituturkan secara lisan 

dari generasi ke generasi. Salah satu 

cerita rakyat  yaitu Duha Kalano 

akan menjadi objek kajian dalam 

penelitian ini, untuk mengetahui 

bagaimana peranannya dalam 

pembelajaran sastra. Cerita rakyat ini 

cukup dikenal oleh masyarakat Bima 

khususnya Bima bagian timur, 

terutama ibu-ibu karena cerita ini 

dijadikan sebagai ancaman untuk 

meredakan anak-anaknya yang suka 

menangis dan yang tidak 

memperdulikan orang tuanya. 

Karena cerita ini merupakan cerita 

seorang anak yang kehilangan ibunya 

akibat dari ulahnya sendiri. 

Kebanyakan anak-anak sudah tahu 

cerita tersebut karena sering 

didongengkan sedang menangis. 

Untuk meredakan tangisan seorang 

anak, ibu perlu menceritakan 

kembali kisah Duha Kalano. Karena 

cerita rakyat adalah sastra lisan yang 

biasanya diwariskan turun temurun 

dan disebarluaskan dari mulut ke 

mulut sehingga bersifat anonim. 

Cerita rakyat Duha Kalano 

selain ceritanya menarik dan sangat 

menggetarkan jiwa, cerita ini begitu 

istimewa karena membuat orang-
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orang takut jika melawan orang tua 

karena dalam cerita rakyat ini 

memiliki makna yang sangat 

mendalam. Salah satu makna yang 

terkandung dalam cerita ini yaitu 

“Kesetiaan, kecintaan dan kasih 

sayang seorang ibu bagai buih di 

lautan yang tetap setia menemani 

sang ombak di kala pasang dan surut. 

Namun semua itu tiada pernah 

terbalas.  Sirna dan sirna disebabkan 

rasa syukur nikmat yang telah 

digerogoti oleh nafsu serakah”.  

Tidak hanya memiliki makna 

yang mendalam, cerita rakyat Bima 

Duha Kalano juga terdapat nilai-nilai 

pendidikan di balik ceritanya. Oleh 

karena itu peneliti memfokuskan 

kajiannya dengan judul “Nilai-Nilai 

pendidikan pada Cerita Rakyat Bima 

Duha Kalano dan Relevansinya 

dengan Pembelajaran sastra di SMP” 

dengan menggunakan kajian folklor. 

Menurut peneliti, hal ini sangat perlu 

karena disamping sebagai wawasan 

baru bagi masyarakat Bima, juga 

berguna bagi pendidik maupun 

peserta didik yang dapat diambil dari 

nilai serta fungsi dari cerita rakyat 

tersebut. Sebagai bagian dari 

kebudayaan, ada nilai-nilai yang 

terkandung dalam cerita rakyat Duha 

Klano. 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Nilai 

Purwanto (dalam Zakiyah 

dan Rusdiana, 2014: 14), 

mengatakan bahwa nilai yang ada 

pada seseorang dipengaruhi oleh 

adanya adat istiadat, etika, 

kepercayaan dan agama yang 

dianutnya. Semua itu memengaruhi, 

sikap, pendapat, dan pandangan 

individu yang selanjutnya tercermin 

dalam cara bertindak dan bertingkah 

laku dalam memberikan penilaian. 

2. Pendidikan 

UU No. 20 tahun 2003 

(dalam Hamdani, 2011:17), tentang 

sistem pendidikan Nasional, 

pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik aktif 

mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang 
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diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan Negara. 

3. Nila Pendidikan 

Berdasarkan definisi nilai dan 

pendidikan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa nilai pendidikan 

adalah sesuatu yang diyakini oleh 

manusia yang baik dan berharga 

untuk mengubah sikap dan perilaku 

dalam rangka meningkatkan 

pengetahuannya agar menjadi 

anggota masyarakat yang berguna 

bagi manusia dan Negara. Pengertian 

nilai pendidikan yang dikemukakan 

memang mencakup hal yang sangat 

luas, dan tentunya akan berkaitan 

dengan nilai-nilai lain dalam 

kehidupan manusia. sastra juga dapat 

dijadikan alat untuk menididik. jadi 

antara pendidikan dan karya sastra 

cerita rakyat adalah dua hal yang 

saling berkaitan.  

Syam (dalam Susanti, 

2012:15), membagi jenis nilai 

pendidikan meliputi: nilai-nilai 

moral, nilai-nilai ilmiah, nilai-nilai 

sosial dan nilai-nilai religius. Namun, 

diantara nilai-nilai tersebut peneliti 

hanya memfokuskan pada nilai 

moral, nilai sosial, dan nilai religius.  

Moral merupakan sesuatu 

yang ingin disampaikan pengarang 

kepada pembaca, merupakan makna 

yang terkandung dalam karya sastra, 

makna yang diisyaratkan lewat 

cerita. Moral dapat dipandang 

sebagai tema dalam bentuk yang 

sederhana, tetapi tidak semua moral 

merupakan moral, Kenny (dalam 

Nurgiyantoro, 2012: 320). 

Nilai sosial merupakan 

hikmah yang dapat diambil dari 

perilaku sosial dan tata cara hidup 

sosial. perilaku sosial berupa sikap 

seseorang terhadap peristiwa yang 

terjadi di sekitarnya yang ada 

hubungannya dengan orang lain, cara 

berpikir, dan hubungan sosial 

bermasyarakat antar individu. 

 Religi merupakan suatu 

kesadaran yang menggejala secara 

mendalam dalam lubuk hati manusia 

sebagai human nature. Religi tidak 

hanya menyangkut segi kehidupan 

secara lahiriah melainkan juga 

menyangkut keseluruhan diri pribadi 

manusia secara total dalam 

integrasinya hubungan ke dalam 

keEsaan Tuhan (Rosyadi, 1995: 90).  

4. Cerita Rakyat 
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 Cerita rakyat adalah salah 

satu bentuk dari sastra lisan, 

sehingga dapat dikatakan cerita 

rakyat merupakan folklore yang 

bentuknya murni lisan, yaitu 

diciptakan, disebarluaskan, dan 

diwariskan secara lisan. Cerita rakyat 

merupakan genre  folklor yang 

paling banyak diteliti oleh para ahli 

folklor. Cerita rakyat berbentuk 

dongeng yang sering diceritakan 

secara turun temurun.Dongeng 

adalah cerita pendek kolektif 

kesusastraan lisan dan dianggap 

benar-benar terjadi, dan amanat yang 

dapat diambil sebagai nilai didik. 

5. Folklor 

Yadnya (dalam Endraswara 

2009:28), menjelaskan folklore 

adalah bagian kebudayaan yang 

bersifat tradisional, tidak resmi dan 

nasional. Folklor mencakup semua 

pengetahuan, nilai, tingkah laku, 

asumsi, perasaan dan kepercayaan 

tersebar dalam bentuk tradisional 

melalui praktik-praktik kebiasaan.  

 

6. Sastra Sebagai Media 

Pembelajaran SMP 

 Pembelajaran sastra adalah 

proses, cara dan perbuatan guru 

untuk mengajar dan mengajarkan 

segala sesuatu mengenai sastra atau 

hasil kreativitas manusia sastra 

sebagai sebuah karya memiliki sifat 

universal, demikian juga dengan 

pemaknaan karya tersebut. Seorang 

apresiator memiliki hak untuk 

mengulas karya dari berbagai sudut 

pandang masing-masing (Wilya, 

2013: 25). Wardani (dalam Rohmadi 

dan Slamet Subiyantoro, 2011:67), 

mengemukakan bahwa, kegiatan 

apresiasi sastra tidak hanya sekadar 

membaca lalu menggemari membaca 

sastra saja, tetapi pada tahap 

selanjutnya kegiatan ini diharapkan 

sampai pada tahap pemahaman karya 

sastra sehingga nilai-nilai yang ingin 

diungkapkan pengarang melalui 

karya sastra tersebut dapat dipahami 

pembaca. 

METODE PENELITIAN 

 Jenis Penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif dan Pendekatan 

dalam penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif. penelitian 

deskriptif kualitatif bertujuan untuk 

memecahkan masalah secara 

sistematis dan faktual mengenai 

nilai-nilai pendidikan yang terdapat 

cerita rakyat Duha Kalano. Wujud 
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data dalam penelitian ini berupa 

kata-kata, kalimat dan wacana yang 

terdapat dalam cerita rakyat Bima 

Duha Kalano yang berkaitan dengan 

nilai-nilai pendidikan yang ada pada 

cerita tersebut. Sumber data dalam 

penelitian ini yaitu cerita rakyat duha 

kalano. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif dengan 

menggunakan metode pengamatan 

dan pencatatan. Teknik analisis data 

meliputi dua hal: (1) teknik mandiri, 

artinya menganalisis data folklor 

tanpa memperhatikan unsur yang 

lain, (2) teknik interdisiplin, artinya 

cara menganalisis sebuah folklor 

dengan mengaitkannya dengan unsur 

kebudayaan atau bentuk (genre) 

folklor lainnya (Endraswara, 2009 : 

108). 

PEMBAHASAN 

1. Analisis Nilai-nilai Pendidikan 

dalam Cerita Rakyat Duha 

Kalano 

Nilai pendidikan merupakan 

suatu proses yang diyakini manusia 

yang baik dan berharga untuk 

mengubah sikap dan perilaku dalam 

rangka meningkatkan 

pengetahuannya agar menjadi 

masyarakat yang berguna bagi 

manusia dan Negara. Nilai 

pendidikan yang akan dianalisis 

dalam cerita rakyat  Duha Kalano 

meliputi: nilai moral, nilai sosial, dan 

nilai religius atau keagamaan. 

Adapun rinciannya sebagai berikut. 

Nilai moral dalam cerita rakyat Duha 

Kalano sebagai berikut: (1) kelakuan 

baik yaitu berupa; (a) pekerja keras, 

kerja keras, dalam cerita rakyat Duha 

Kalano  sikap kerja keras ditunjukan 

oleh tokoh Ayah dan La Mone Na’e, 

Ayah sebagai kepala keluarga dan La 

Mone Na’e sebagai anak tertua di 

keluarganya. tokoh ayah adalah 

seorang kepala keluarga yang 

memiliki jiwa pekerja keras karena 

dalam cerita menjelaskan, setiap hari 

sang ayah pergi melaut mencari 

nafkah untuk keluarganya dan 

berhasil menangkap ikan dengan 

jumlah yang sangat banyak. Sikap 

pekerja keras juga terlihat dari tokoh  

La Mone Na’e yaitu setiap hari ia 

ikut membantu orang tuanya 

menangkap ikan dan juga terlihat 

dari keinginannya. Jika berhasil 

menangkap ikan dalam jumlah yang 

sangat banyak ia ingin menukarkan 

ikan yang ia dapat dengan kail dan 
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jala agar ia dapat melaut sendiri 

tanpa bergantung pada orang tuanya. 

(b) Ibu yang berusaha Sabar, Sabar 

merupakan tahan menghadapi 

cobaan (tidak lekas marah, tidak 

lekas putus asa, tidak lekas patah 

hati), tabah, tenang, tidak tergesa-

gesa dan tidak terburu nafsu. Dalam 

cerita Duha Kalano sikap sabar 

ditunjukkan oleh tokoh Ibu. 

Kesabaran ibu terlihat pada 

percakapan dengan anaknya La 

Mone To’i. Sang ibu membujuknya 

untuk pulang sambil mencium dan 

memeluk anaknya, tapi tak 

dihiraukan oleh anaknya. La Mone 

To’i akan pulang setelah ia 

mendapatka ubi jalar. Sang ibu selalu 

berusaha untuk sabar dari perlakuan 

anak yang selalu menyakiti perasaan 

sang ibu. Walau La Mone To’i 

bersikap kasar kepada sang ibu, tetap 

diterima oleh ibu. (c) kasih sayang, 

dalam cerita Duha Kalano sikap 

penyayang ditunjukkan oleh tokoh 

Ibu dan Ayah. ayah dan ibu adalah 

tokoh yang penyayang. Terlihat dari 

paragraf pertama yang menjelaskan 

sang Ayah sangat menyayangi kedua 

anaknya dengan memngajaknya 

melaut bersama dan juga terlihat 

pada perbincangan sang ibu yang 

selalu berusaha menuruti keinginan 

sang anak mencari ubi jalar kesukaan 

sang anak yaitu La Mone To’i dan 

juga terlihat kekhawatir sang ibu atas 

keselamatan sang anak dengan 

mengajaknya pulang karena hari 

sudah terlalu sore dan air laut mulai 

pasang, dan sikap penyayangnya 

juga terlihat dari cara ibu berbicara 

yang sambil membelai rambut 

anaknya La Mone To’i. (c) 

menghormati suami, yang 

menunjukan sikap hormat seorang 

isteri kepada suami. Terlihat dari 

keadaan dalam kutipan cerita 

tersebut yaitu tokoh ibu yang sedang 

mengantar suami dan anaknya yang 

akan pergi melaut. Hal tersebut 

menunjukan bagaimana sikap taat 

dan hormat isteri kepada suaminya 

yang hendak pergi mencari nafkah, 

walau dengan hal sederhana tapi 

menunjukan ketaatannya sebagai 

isteri.  

(2) Kelakuan baik yaitu 

sebagai berikut; (a) keras kepala, La 

Mone To’i memiliki sikap atau 

kelakuan yang buruk. Terlihat dari 

setiap perbincangannya dengan sang 

ibu. Ketika La Mone To’i ingin 
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sekali makan ubi jalar, tetapi tidak 

terlihat satupun orang di pasar 

menjual ubi tersebut. Sang ibu yang 

sudah terlihat lelah mengajaknya 

pulang. Berbagai macam alasan ibu 

membujuk dan merayunya agar dia 

mau pulang dan berjanji akan 

kembali mencari ubi jalar nanti sore. 

Akan tetapi La Mone To’i tetap pada 

pendiriannya. (b) serakah, La Mone 

Na’e memiliki sikap serakah. Terlihat 

dari perbincangannya dengan san ibu 

yaitu ia meminta lagi sepotong ubi milik 

adiknya untuk dimakan karena merasa 

ubi jalar itu enak sekali. Padahal 

sebelumnya ia telah mendapatkan 

bagiannya. Akan tetapi itu tidak 

membuatnya puas hingga ia mencoba 

meminta lagi kepada ibunya. (c) sang 

kakak yang mencuri ubi jalar, sejenak 

ia berpikir dan kemudian ia 

memutuskan untuk mencari ubi jalar 

itu disembunyikan. Sampai akhirnya 

dia berhasil menemukan ubi tersebut 

dan mengambilnya secara perlahan-

lahan kemudian berlari menuju 

pohon mangga. Di bawah pohon 

itulah ia makan ubi jalar dengan 

lahap.  Hal ini memberikan pelajaran 

untuk pembaca betapa buruknya 

mencuri dan sikap ini juga harus 

dihindari karena kelakuan buruk La 

Mone Na’e tersebut permasalahan 

membuat adiknya menangis hingga 

memberontak. (d) egois, La Mone 

To’i selain tokoh yang keras kepala 

dia juga merupakan tokoh yang egois 

terlihat dari kutipan di atas. Berawal 

dari ubi jalar miliknya dimakan oleh 

kakak, membuatnya memberontak 

dan menangis tanpa henti. Sang ibu 

berusaha menghentikan tangisannya 

dengan membelai rambutnya namun 

tangisannya semakin menjadi hingga 

malam mulai gelap. (e) bunuh diri, 

tokoh yang melakukan bunuh diri 

adalah sang ibu karena tidak tahan 

dengan kelakuan anak yang hanya 

menikirkan dirinya sendiri. 

 Nilai sosial merupakan 

hikmah yang dapat di ambil dari 

perilku sosial dan tata cara hidup 

ssosial. Perilaku sosial berupa sikap 

seseorang terhadap peristiwa yang 

terjadi di sekitarnya yang ada 

hubungannya dengan orang lain, cara 

berpikir, dan hubungan sosial 

bermasyarakat antar individu 

(Rosyadi, 1995:80). Nilai sosial 

meliputi; (1) sikap masyarakat 

terhadap individu yaitu berupa; (a) 

tolong-menolong, sikap tolong-

menolong yang di tunjukan oleh 



8 
 

wanita setengah baya yang  

menjujung bakul berisi ubi jalar. Ibu 

La Mone To’i meminta tolong untuk 

menukarkan ubi jalar tersebut dengan 

ikan. Awalanya wanita itu menolak 

permintaan ibu La Mone To’i karena 

keadaan ikan yang ingin di tukarkan 

sudah mulai membusuk. Akan tetapi 

pada akhirnya wanita setengah baya 

itu memahami tawaran ibu La Mone 

To’i dan akhirnya mau menukarkan 

ubi jalarnya dengan ikan busuk yang 

dibawa oleh ibu La Mone To’i. Hal 

tersebut dapat mengajarkan pembaca 

untuk menanamkan sikap tolong 

menolong pada pribadi masing-

masing. Karena Sikap tolong 

menolong antara sesama makhluk 

ialah kebutuhan yang sangat perlu 

bagi kita semua, karena kita 

diciptakan sebagai mahkluk sosial.  

 (2) sikap individu terhadap 

masyarakat yaitu (a) peduli, ibu dan 

La Mone To’i di atas menunjunjukan 

sikap peduli ibu terhadap anaknya 

yaitu kekhawatiran sang ibu akan 

keselamatan anaknya yang sedang 

bermain di tepian laut. Sang ibu takut 

anaknya terbawa ombak karena air 

laut sudah mulai pasang. Dalam 

kutipan tersebut menunjukan betapa 

peduli dan sayangnya seorang ibu 

terhadap anaknya tidak ada yang 

lebih berharga dari keselamatan sang 

anak. Ada pelajaran berharga dari 

kutipan tersebut yaitu pentingnya 

menunjukan kepedulian kepada 

keluarga bahkan untuk orang lain 

juga karena sikap peduli menunjukan 

kualitas terbaik pada diri sendiri. (b) 

sikap adil dari tokoh ibu terhadap 

keluarganya terkait makanan yaitu 

sang ibu masak yaitu ubi jalar dan 

membagi sama rata ubi jalar tersebut 

kepada suami dan anak-anaknya, 

mereka mendapatkan masing-masing 

sepotong ubi jalar. 

Religi merupakan suatu 

kesadaran yang menggejala secara 

mendalam dalam lubuk hati manusia 

sebagai human nature. Religi tidak 

hanya menyangkut segi kehidupan 

secara lahiriah melainkan juga 

menyangkut keseluruhan diri pribadi 

manusia secara total dalam 

integrasinya hubungan ke dalam 

keEsaan Tuhan (Rosyadi, 1995:90). 

Berikut kutipan yang 

menggambarkan nilai religius: (1) 

hubungan manusia dengan tuhan 

yaitu berupa rezeki, mereka berhasil 

menangkap ikan dalam jumlah yang 
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sangat banyak. Hal itu menunjukan 

bahwa apa yang mereka dapatkan itu 

merupakan rezki dari Allah SWT 

melalui usaha yang mereka lakukan 

karena Allah pasti menjamin rezeki 

bagi siapa yang mau berusaha. 

Pelajaran yang dapat diambi dalam 

kutipan cerita Duha Kalano ini 

adalah bahwa rezeki sudah diatur 

oleh Allah SWT sesuai dengan 

ketetapanNya dan Allah pasti 

menjamin rezeki bagi siapa yang 

mau berusaha. (2) Hubungan 

manusia dengan manusia yaitu 

membantu sesama, sikap tolong-

menolong yang di tunjukan oleh 

wanita setengah baya yang  

menjujung bakul berisi ubi jalar. Ibu 

La Mone To’i meminta tolong untuk 

menukarkan ubi jalar tersebut dengan 

ikan. Awalanya wanita itu menolak 

permintaan ibu La Mone To’i karena 

keadaan ikan yang ingin di tukarkan 

sudah mulai membusuk. Akan tetapi 

pada akhirnya wanita setengah baya 

itu memahami tawaran ibu La Mone 

To’i dan akhirnya mau menukarkan 

ubi jalarnya dengan ikan busuk yang 

dibawa oleh ibu La Mone To’i. Hal 

tersebut dapat mengajarkan pembaca 

untuk menanamkan sikap saling 

membantu atau tolong menolong 

pada pribadi masing-masing. (3) 

Hubungan manusia dengan alam 

yaitu mencintai laut, sang ayah 

mendidik anak-anaknya untuk 

mencintai laut dengan cara 

mengajaknya mereka melaut setiap 

hari. 

2. Hubungan Nilai-nilai 

Pendidikan Cerita Rakyat Duha 

Kalano dengan Pembelajaran 

Sastra di SMP 

Keberadaan cerita rakyat 

Duha Kalano sebagai warisan nenek 

moyang di tengah-tengah kehidupan 

masyarakat mempunyai pengaruh 

positif terhadap pembentukan sikap 

serta kepribadian peserta didik. 

Mengingat bahwa hidup dalam 

masyarakat harus memiliki aturan 

untuk mewujudkan kehidupan yang 

lebih tertib, tenteram, aman, dan 

damai, maka nilai-nilai pendidikan 

yang terkandung dalam cerita rakyat 

dapat diaplikasikan dalam kehidupan 

peserta didik sehari-hari. Karena 

melalui cerita rakyat ini dapat 

ditanamkan kesadaran tentang nilai-

nilai pendidikan yang merupakan 

pengaruh positif terhadap kehidupan 
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peserta didik dengan lingkungannya. 

Cerita rakyat merupakan bahan ajar 

sastra yang diterapkan di SMP.  

Mengapresiasi dongeng yang 

diperdengarkan merupakan salah 

satu standar kompetensi dengan 

materi menemukan hal-hal yang 

menarik dari dongeng yang 

diperdengarkan serta 

direlevansikannya dengan situasi 

sekarang yang terdapat pada 

kurikulum tingkat satuan pendidikan 

dan harus diselesaikan oleh siswa. 

PENUTUP 

1. Simpulan  

Nilai-nilai pendidikan yang 

terdapat pada cerita rakyat Bima 

Duha Kalano adalah (1) nilai moral; 

(2) nilai sosial; (nilai religius). Nilai 

moral dilihat dari (1) kelakuan baik; 

(2) kelakuan buruk. Nilai religius 

dilihat dari (1) hubungan manusia 

dengan Tuhan; (2) hubungan 

manusia dengan sesame; (3) 

hubungan manusia dengan alam.  

Nilai moral pada cerita rakyat 

Duha Kalano meliputi: kelakuan baik 

yaitu (1) kerja keras; (2) berusaha 

untuk sabar; (3) kasih sayang 

(penyayaang). Dilihat dari kelakuan 

buruk yaitu (1) keras kepala, (2) 

serakah; (3) sang kakak yang 

mencuri ubi jalar; (4) egois, (5) 

bunuh diri (sang ibu 

menenggelamkan diri di air laut). 

Nilai  sosial pada cerita rakyat Duha 

Kalano meliputi: (1) tolong-

menolong; (2) peduli; (3) bersikap 

adil. Nilai religius pada cerita rakyat 

Duha Kalano meliputi: (1) 

Hubungan manusia dengan Tuhan 

yaitu mendapatkan rezeki; (2) 

Hubungan manusia dengan sesame 

yaitu saling membantu; (3) 

Hubungan Manusia dengan alam  

yaitu mencintai alam. 

Nilai-nilai pendidikan yang 

terkandung dalam cerita rakyat Duha 

Kalano bisa dijadikan sebagai bahan 

ajar pembelajaran sastra di SMP. 

Karena nilai-nilai pendidikan 

tersebut dapat dikaitkan dengan 

materi pembelajaran yang sudah ada 

dalam kurikulum 2013. Hubungan 

nilai-nilai pendidikan tersebut 

dengan pembelajaran sastra di SMP. 

Terdapat pada pelajaran 

bahasa Indonesia di SMP kelas VII 

semester I, Standar Kompetensi 

(SK): Mendengarkan : 
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Mengapresiasi dongeng yang 

diperdengarkan, Kompetensi Dasar 

(KD): Menemukan hal-hal menarik 

dari dongeng yang diperdengarkan. 

2. Saran 

Berdasarkan temuan 

penelitian yang telah dilakukan, 

berbagai saran sebagai usaha untuk 

dapat menelaah nilai pendidikan 

dalam sebuah karya sastra dengan 

lebih baik adalah Bagi para penikmat 

sastra, penelitian ini dapat dijadikan 

suatu bacaan alternatif untuk 

menambah wawasan mengenai 

apresiasi sastra yang semoga 

termasuk dalam suatu karya yang 

sarat dengan nilai-nilai pendidikan 

yang dapat dijadikan teladan dalam 

dunia pendidikan. Kemudian dapat 

dilakukan penelitian lanjutan 

terhadap karya sastra lain yang 

populer dan bertema pendidikan.  

Bagi mahasiswa, penelitian 

ini dapat digunakan sebagai salah 

satu bahan pembelajaran sastra. 

Sedangakan untuk para pengajar 

sastra, untuk dapat menerangkan 

gambaran tentang berbagai macam 

nilai pendidikan didalam suatu karya 

sastra supaya dapat dijadikan contoh 

teladan dalam terapan kehidupan 

sesungguhnya. Untuk peneliti yang 

ingin mengkaji objek yang sama atau 

teori yang sama dengan penelitian 

ini, kembangkan sebaik mungkin 

karena penelitian ini masih banyak 

terdapat kekurangan di dalamnya. 
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