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ABSTRAK 

 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah nilai-

nilai pendidikan yang terkandung dalam cerita rakyat Bima La Bango versi 

Muhammad Tahir Alwi? (2) Bagaimanakah relevansinya antara nilai-nilai 

pendidikan dalam cerita rakyat Bima La Bango versi Muhammad Tahir Alwi 

dengan pembelajaran sastra di SMP. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah kata, kalimat yang terkait 

dengan nilai-nilai pendidikan dalam buku cerita rakyat La Bango versi 
Muhammad Tahir Alwi. Sumber data dalam penelitian ini ialah buku cerita rakyat 

La Bango versi Muhammad Tahir Alwi. Metode pengumpulan data yaitu 

membaca seluruh cerita rakyat Bima La Bango versi Muhammad Tahir Alwi dan 

mencari, mengumpulkan, mengutip teks yang berkaitan dengan nilai-nilai 

pendidikan dalam cerita rakyat Bima La Bango versi Muhammad Tahir Alwi. 

Metode analisis data yaitu menafsirkan data, mengklasifikasi data, menganalisis 

data dan menyimpulkan data. Berdasarkan hasil analisis data maka dapat diambil 

suatu kesimpulan sebagai berikut : Terdapat beberapa nilai pendidikan dalam 

cerita rakyat Bima La Bango versi Muhammad Tahir Alwi yaitu (1) Nilai 

pendidikan religius. Nilai religius dalam cerita La Bango ditunjukkan dengan 

adanya perilaku berdoa dan memiliki kepercayaan terhadap Tuhan (2) Nilai 

pendidikan moral. Nilai moral yang terkandung dalam cerita rakyat La Bango 

yaitu ditunjukkan dengan perilaku baik diantaranya taat kepada orang tua, jujur, 

dan menghargai orang lain. Sedangkan perilaku yang buruk (tercela) dalam cerita 

rakyat La Bango yaitu durhaka kepada orang tua, tidak sopan santun dan mencuri 

(3) Nilai pendidikan sosial. Nilai sosial yang terkandung dalam cerita La Bango 

yaitu ditunjukkan dengan sikap menghagai orang lain dan saling membantu satu 

sama lain (4) Nilai pendidikan budaya. Adapun nilai budaya dalam cerita rakyat 

La Bango yaitu ditunjukkan dengan sikap bagaimana cara dalam menerima tamu 

dan syarat untuk melamar seorang gadis. Selain terdapat nilai-nilai pendidikan 
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pada cerita rakyat La Bango tersebut, terdapat relevansinya dengan pembelajaran 

siswa di SMP yaitu pendidikan melalui sastra dapat dilihat pada kurikulum 2013. 

Pelajaran cerita rakyat di sekolah dapat ditemukan di mata pelajaran bahasa 

Indonesia. Mata pelajaran Indonesia khususnya di kelas VIII SMP semester 1 

dalam kurikulum 2013. Pendidikan sastra bertujuan untuk apresiasi dan 

pengembangan diri seseorang. Melalui karya sastra siswa dapat belajar banyak hal 

seperti nilai religius, nilai moral, nilai sosial, dan nilai budaya. Karya sastra juga 

dapat dijadikan motivator serta memberikan pencerahan bagi siswa. Bahkan karya 

sastra juga mampu membentuk karakter siswa. Selain itu La Bango dalam cerita 

rakyat tersebut menunjukkan perlunya dia mendapat suatu pendidikan agar dapat 

membedakan mana perilaku yang baik dan perilaku yang tidak baik. Hal tersebut 

menunjukkan perlunya siapa pun untuk memperoleh pendidikan yang dapat 

berguna dan bermanfaat untuk kehidupannya. 

 

Kata kunci : Nilai Pendidikan, Cerita Rakyat La Bango, Pembelajaran Sastra. 

 

EDUCATIONAL VALUES IN BIMA LA BANGO FOLKLORE VERSION 

OF MUHAMMAD TAHIR ALWI AND ITS RELEVANCE TO LITERARY 

LEARNING IN JUNIOR HIGH SCHOOL 

 

ABSTRACT 

 

The problems raised in this research are (1) How are the educational values 

contained in the Bima La Bango folklore version of Muhammad Tahir Alwi? (2) 

How are the relevance between the values of education in the folklore of the Bima 

La Bango version of Muhammad Tahir Alwi and learning literature in junior high 

school. The type of research used is qualitative research. The data in this study are 

words, sentences related to educational values in the Muhammad Tahir Alwi 

version of La Bango folklore. The source of the data in this research is the version 

of the La Bango folklore version of Muhammad Tahir Alwi. The method of data 

collection is to read the entire Bima La Bango folklore version of Muhammad 

Tahir Alwi and search, collect, quote texts relating to educational values in the 

Bima Tahir Alwi version of Bima La Bango folklore. The method of data analysis 

is interpreting data, classifying data, analyzing data and deducing data. Based on 

the results of data analysis, a conclusion can be drawn as follows: There are 

several educational values in the Bima La Bango folklore version of Muhammad 

Tahir Alwi, namely (1) The value of religious education. The religious value in La 

Bango's story is indicated by the existence of praying behavior and having trust in 

God (2) The value of moral education. The moral values contained in La Bango 

folklore are shown by good behavior including obedience to parents, honesty, and 

respect for others. Whereas bad behavior in the La Bango folklore is disobedience 

to parents, not manners and stealing (3) The value of social education. The social 

value contained in La Bango's story is shown by the attitude of harassing others 

and helping one another (4) The value of cultural education. The cultural values in 

La Bango folklore are shown by how to accept guests and the conditions for 

applying for a girl. In addition to the educational values in La Bango folklore, 
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there is relevance to the learning of students in junior high school, namely 

education through literature can be seen in the 2013 curriculum. Folklore lessons 

in schools can be found in Indonesian subjects. Indonesian subjects especially in 

grade VIII in semester 1 SMP in the 2013 curriculum. Literary education aims to 

appreciate and develop oneself. Through literature, students can learn many things 

such as religious values, moral values, social values, and cultural values. Literary 

works can also be used as a motivator and provide enlightenment for students. 

Even literary works are also able to shape the character of students. Besides that, 

La Bango in the folklore shows the need for him to get an education in order to be 

able to distinguish between good behavior and bad behavior. This shows the need 

for anyone to get an education that can be useful and useful for their lives. 

 

Keywords: Educational Value, Folklore La Bango, Literature Learning. 

 

PENDAHULUAN 

Menurut Warsiman (2016:1) Sastra merupakan suatu karya lisan atau tertulis 

yang mempunyai nilai seni dan memiliki keindahan baik yang tersirat maupun 

tersurat. Adapun jenis- jenis karya sastra antara lain yaitu puisi, pantun, roman, 

novel, cerpen, cerita rakyat, dan naskah drama. Cerita rakyat adalah sebuah 

warisan leluhur yang mengandung nilai budaya yang dapat digunakan untuk 

melestarikan sastra daerah.  

Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang di 

dalam masyarakat. Cerita rakyat merupakan salah satu kajian dalam folkor. Cerita 

rakyat termasuk ke dalam sastra lisan. Karena Sastra lisan adalah karya yang 

disampaikan dari mulut ke mulut secara turun temurun maka cerita rakyat La 

Bango termasuk ke dalam sastra lisan. Cerita rakyat La Bango termasuk ke dalam 

sastra lisan karena memiliki ciri-ciri sastra lisan yaitu lahir dari masyarakat yang 

belum mengenal huruf dan ceritanya lebih menekankan aspek khayalan, ada 

sindiran, jenaka, dan pesan mendidik. Sebagai salah satu karya sastra, cerita 

rakyat diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bukan sebagai bahan bacaan 

saja melainkan dapat dijadikan sebagai pembentuk sikap dan kepribadian yang 

terpuji dan menghindari perilaku tercela. Dari kasus perserta didik yang jauh dari 

ajaran moral (bolos, tidak menghormati orang tua, merokok, narkoba, tawuran dan 

sebagainya).  

Cerita rakyat La Bango merupakan cerita yang menarik, dari judulnya saja 

membuat seseorang penasaran karena nama tokoh ini seperti nama seekor burung 
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di dunia nyata tetapi ini hanyalah nama tokoh, jika diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia artinya yaitu Si Bango. Di dalam cerita ini sepenuhnya 

menceritakan bagaimana tingkah laku tokoh dan watak tokoh La Bango, cerita ini 

disuguhi dengan kelucuan cerita, konflik ringan serta di dalamnya terkandung 

nilai-nilai pendidikan bagi para pembacanya. La Bango adalah cerita rakyat yang 

selain mengandung jenaka terdapat nilai–nilai pendidikan yang dapat diamalkan 

misalnya sikap jujur, menghargai orang lain dan membantu sesama. 

Cerita rakyat yang mengandung pesan mendidik bisa menjadi sarana 

komunikasi untuk mengajarkan nilai-nilai tentang kehidupan kepada siapa pun 

atau generasi penerus bangsa. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk 

meneliti nilai-nilai pendidikan dalam cerita rakyat Bima La Bango versi 

Muhammad Tahir Alwi dan relevansinya dengan pembelajaran sastra di SMP.  

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu: 

1) Bagaimanakah nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam cerita rakyat 

Bima La bango versi Muhammad Tahir Alwi? 

2) Bagaimanakah relevansinya antara nilai-nilai pendidikan dalam cerita rakyat 

Bima La bango versi Muhammad Tahir Alwi dengan pembelajaran sastra di SMP 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1) Untuk menjelakan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam cerita rakyat 

Bima La bango versi Muhammad Tahir Alwi. 

2) Untuk menjelaskan relevansi antara nilai-nilai pendidikan dalam cerita rakyat 

Bima La bango versi Muhammad Tahir Alwi dengan pembelajaran sastra di SMP. 

Manfaat Penelitian 

       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pendidikan baik 

secara langsung mau pun tidak langsung. Adapun manfaat peneitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Manfaat Secara Teoritis 

    Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu: 



 5 

a. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya dalam meneliti nilai-

nilai pendidikan dalam karya sastra, khususnya cerita rakyat. 

b. Menambah wawasan bagi peneliti sendiri terhadap karya sastra terutama nilai-

nilai pendidikan yang ada dalam cerita rakyat, khususnya cerita rakyat Bima. 

c. Sebagai upaya pelestarian budaya/seni, melestarikan kebudayaan itu melalui 

karya tulis sehingga kebudayaan itu dapat dikenal oleh siapa pun. 

2) Manfaat Secara Praktis 

    Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu: 

a. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa program studi bahasa sastra Indonesia 

dan daerah yang ingin melakukan penelitian tentang sastra lisan atau cerita 

rakyat khususnya mengenai nilai-nilai pendidikan dalam karya sastra tersebut. 

b. Memberikan informasi bagi pembaca agar mengetahui bagaimana nilai-nilai 

pendidikan yang ada dalam karya sastra itu, khususnya cerita rakyat. 

c. Bermanfaat sebagai bahan perbandingan dengan karya-karya ilmiah lainnya. 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

      Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan pragmatik. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Prastowo, 2016:22) 

Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang 

diamati. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Emzir, 2016:2) terdapat ciri-ciri 

penelitian kualitatif yaitu naturalistik. Sedangkan menurut Nyoman Khuta Ratna 

(2015:47-48) salah satu ciri penelitian kualitatif yaitu lebih mengutamakan proses 

dibandingkan dengan hasil penelitian sehingga makna selalu berubah. 

         Menurut Kutha Ratna (2015:71-72) Pendekatan pragmatis memberikan 

perhatian utama terhadap peranan pembaca. pendekatan pragmatis secara 

keseluruhan berfungsi untuk menopang teori resepsi, teori sastra yang 

memungkinkan pemahaman hakikat karya tanpa batas. Pendekatan pragmatis 

mempertimbangkan implikasi pembaca melalui berbagai kompetensinya. Dengan 

mempertimbangkan indikator karya sastra dan pembaca, maka masalah-masalah 

yang dapat dipecahkan melalui pendekatan pragmatis, diantaranya berbagai 

tanggapan masyarakat tertentu terhadap sebuah karya sastra, baik sebagai 
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pembaca eksplisit maupun implisit, baik dalam kerangka sinkronis maupun 

diakronis.  

Data 

      Data dalam penelitian ini yaitu kata, kalimat, yang terkait dengan nilai-nilai 

pendidikan dalam buku cerita rakyat La bango versi Muhammad Tahir Alwi. 

Sumber Data 

       Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dalam buku cerita 

rakyat Bima La Bango yang telah dibukukan oleh Muhammad Tahir Alwi, tahun 

terbit 2010, penerbit Mahani Persada dengan nomor kode percetakan ISBN: 978-

979-3832-70-8. Desain cover ditata oleh Prastyanto, Ken Patra. Dengan tebal 42 

halaman. 

Metode Pengumpulan Data 

      Menurut Pohan (dalam Prastowo, 2016:208) Metode pengumpulan data 

adalah suatu cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi. Langkah-langkah 

yang dilakukan untuk mengumpulkan data dalam cerita La bango yaitu sebagai 

berikut ini: 

1) Membaca seluruh cerita rakyat Bima La Bango versi Muhammad Tahir Alwi 

sebagai objek kajian secara berulang-ulang. 

2) Mencari, Mengumpulkan, dan mengutip teks yang berkaitan dengan nilai-nilai 

pendidikan dalam cerita rakyat Bima La Bango versi Muhammad Tahir Alwi.  

       Dalam cerita rakyat La Bango versi Muhammad Tahir Alwi peneliti dapat 

mengumpulkan data yaitu dengan membaca seluruh cerita La Bango selanjutnya 

peneliti dapat mencari, mengumpulkan dan mengutip teks yang berkaitan dengan 

nilai-nilai pendidikan dalam cerita rakyat tersebut dengan melakukan pencatatan 

hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai pendididikan.  

Metode Analisis Data 

     Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan  untuk 

menguraikan dan menggambarkan serta menjelaskan hasil analisis data teknik 

secara deskriptif (terperinci). Metode ini digunakan karena penelitian ini bersifat 

studi pustaka yang datanya berupa dokumen (cerita rakyat) yang pengkajiannya 

sesuai dengan landasan teori yang sudah dipaparkan terlebih dahulu. Adapun 
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langkah-langkah dalam melakukan analisis data-data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menafsirkan data 

Menyajikan data yang ditemukan pada cerita rakyat La Bango dalam 

bentuk deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap data. 

2. Mengklasifikasi data 

Yaitu memilah dan menentukan data-data yang akan dianalisis 

berdasarkan teori yang telah ditetapkan. nilai-nilai yang ditemukan 

dapat dikelompokan ke dalam macam-macam nilai pendidikan. 

3. Menganalisis data 

Menganalisis data yang sesuai dengan yang akan diungkapkan dalam 

penelitian yang akan diteliti yaitu nilai-nilai pendidikan. 

4. Menyimpulkan 

Hasil dari data yang telah dianalisis berupa deskriptif tersebut 

disimpulkan menurut data yang telah ditentukan. 

PEMBAHASAN 

Nilai-Nilai Pendidikan dalam Cerita Rakyat La Bango 

Nilai Religius 

        Menurut Rosyadi (dalam Wiryanota, 2016:16) 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 ke-Esaan Tuhan. Nilai-nilai religius bertujuan 

untuk mendidik agar manusia lebih baik menurut tuntunan agama dan selalu ingat 

kepada Tuhan. Nilai-nilai religius yang terkandung dalam karya sastra 

dimaksudkan agar penikmat karya tersebut mendapatkan renungan-renungan batin 

dalam kehidupan yang bersumber pada nilai-nilai agama. Nilai-nilai religius 

dalam sastra bersifat individual dan personal.Wujud nilai pendidikan religius 

dalam cerita rakyat La bango yakni pada kutipan (Hal. 3) berikut ini: 

 

Setelah dua hari kemudian, setelah menghitung-hitung hari yang baik, 

berangkatlah ibunya ke rumah keluarga si gadis. Sepanjang perjalanan ibunya 

selalu berdoa semoga maksudnya berhasil.  
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       Dari kutipan tersebut memperlihatkan Ibu La bango berdoa sepanjang jalan 

agar maksud atau tujuannya dapat berhasil. Menurut Salim (2013:162) Doa berarti 

permohonan (harapan, pujian) kepada Tuhan. Ibu La Bango berdoa sepanjang 

jalan karena dia memiliki permohonan kepada Tuhan agar keinginannya 

terpenuhi. Hal tersebut mencerminkan adanya nilai religius dalam kutipan tersebut 

yaitu berdoa kepada Tuhan. Seseorang yang berdoa memohon pertolongan Tuhan 

dalam mengatasi berbagai kesulitan.  

Wujud nilai religius lainnya dalam cerita rakyat La bango yakni pada kutipan 

(Hal. 24) berikut ini 

“Aduh, Tuhan!  Bapakku ini sudah berbau busuk juga. Sebaiknya segera 

dikuburkan lagi,” kata La Bango sambil menyeret bapaknya secara paksa.  

 

        Dilihat dari kutipan di atas, sebelum La Bango melakukan perbuatan buruk 

terhadap ayahnya, La Bango mengeluh tetapi ketika dia mengeluh seraya 

menyebutkan kata Tuhan, hal ini merupakan bukti bahwa La Bango percaya 

terhadap Tuhan atau memiliki kepercayaan terhadap Tuhan. Dilihat dari kutipan 

tersebut juga La Bango seperti mengeluh dengan mengadu kepada Tuhannya 

sebelum dia melakukan tindakan tidak terpuji yakni menguburkan bapaknya.   

 

Nilai Moral 

        Menurut Hasbullah (dalam Wiryanota, 2016: 17) Menyatakan bahwa, moral 

merupakan kemampuan seseorang membedakan antara yang baik dan yang buruk. 

Nilai moral yang terkandung dalam karya sastra bertujuan untuk mendidik 

manusia agar mengenal nilai-nilai etika, nilai etika merupakan nilai baik buruk 

suatu perbuatan, apa yang harus dihindari, dan apa yang harus dikerjakan, 

sehingga tercipta suatu tatanan hubungan manusia dalam masyarakat yang 

dianggap baik, serasi, dan bermanfaat bagi orang itu, masyarakat, lingkungan, dan 

alam sekitar.   

Wujud nilai moral dalam cerita rakyat La Bango yaitu dibagi menjadi dua macam 

yaitu perilaku baik dan perilaku buruk (tercela). Perilaku baik yakni taat kepada 

orang tua, jujur, dan menghargai orang lain. 
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a. Taat orang tua  

    Menurut Darmadi (dalam Mastuti, 2012:30) Dari segi etimologis moral berasal 

dari bahasa latin yaitu ”mores” yang berarti adat-istiadat, kelakuan, tabiat, watak, 

akhlak. Moralitas berarti mengenai kesusilaan (kesopanan, sopan santun).  

     Selanjutnya, menurut Poerwadarminta (dalam Sinartama, 2017:14) moral 

termasuk kata sifat yang berarti ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan 

atau akhlak.  Menurut Salim (2013: 188) Etika yaitu ilmu tentang apa yang baik 

dan apa yang buruk dan tentang hak serta kewajiban moral; kumpulan asas atau 

nilai yang berkenaan dengan akhlak; asas perilaku yang menjadi pedoman. 

Akhlak artinya budi pekerti, tabiat, kelakuan. Jadi, etika dan moral sama-sama 

membicarakan tentang nilai baik dan buruk perbuatan manusia, hanya saja moral 

lebih mengarah kepada tindakan atau perbuatan sedangkan etika lebih mengarah 

kepada cara bertindak. 

      Menurut salim (2013:476) taat berarti senantiasa tunduk; patuh. Memiliki 

sikap taat atau tunduk kepada orang tua adalah akhlak atau perilaku yang baik. 

Sikap taat La Bango ditunjukkan dengan sikap La Bango pada kutipan (Hal. 10) 

berikut: 

 

“Bango anakku. Jalani pengabdian ini dengan penuh sopan santun, sabar dan 

tabah,” pesan ibu La Bango kepada anaknya. La Bango menunduk dan mencium 

kaki kedua orangtuanya. 

 

      Dilihat dari kutipan di atas, tokoh La Bango diberikan nasehat oleh ibunya 

sebelum dia menjalankan pengabdian di rumah calon mertuanya. Nasehat yang 

diberikan oleh Ibu La Bango yaitu agar La Bango menjalankan suatu pengabdian 

dengan memiliki sopan santun serta sabar dan tabah. Dari nasehat tersebut Ibu La 

ingin La Bango memiliki moralitas, moralitas berarti mengenai kesusilaan 

(kesopanan, sopan santun) dalam menjalankan pengabdian tersebut. Mendengar 

nasehat tersebut La Bango langsung menunduk dan mencium kaki ibunya, hal 

tersebut menunjukkan bagaimana La Bango taat dan patuh kepada orang tuanya.  

 

 

 



 10 

b. Jujur  

    Menurut Salim (2013: 290) Jujur berarti  dapat dipercaya, tidak bohong. 

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Jujur merupakan 

sikap atau  sifat lurus hati (tidak berbohong). Sifat lurus hati yang dimaksud 

adalah mengakui, berkata, atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan 

kenyataan dan kebenaran. Sikap jujur seharusnya diterapkan ketika seseorang 

menghadapi sesuatu atau fenomena dan menceritakan informasinya tanpa ada 

perubahan atau sesuai dengan kenyataan. Hal ini terlihat pada kutipan (Hal.31) 

cerita rakyat La Bango berikut ini: 

 

“Siapa itu? 

“Saya La Bango,” jawab La Bango 

“Apa yang kamu lakukan di rumahku pada malam selarut ini” tanya yang punya 

rumah. 

“Saya datang mencuri,” jawab La Bango. 

Mendengar kisah pencurian La Bango, seisi rumah tidak jadi menghukum La 

Bango tetapi mereka tertawa terbahak-bahak. 

 

        Berdasarkan kutipan di atas, tokoh La Bango mencerminkan sikap jujur atau 

tidak berbohong. Sikap jujur La Bango ditunjukkan saat dia sudah ketahuan oleh 

orang yang akan dicuri harta bendanya. Ketika pemilik rumah bertanya La Bango 

langsung menjawab dengan jujur serta menceritakan kisah pencurian yang 

dilakukan oleh Bango kepada pemilik rumah tersebut. Dalam kutipan tersebut La 

Bango memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. 

Memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan tersebut meruapakan 

suatu aspek yang menandakan bahwa seseorang itu bersikap jujur.  

Kutipan yang menunjukkan La Bango mempunyai yang jujur ditunjukkan pada 

kutipan (Hal.34-35) berikut ini: 

 

Maka mulai malam itu La Bango tinggal di rumah keluarga yang tadinya hendak 

dicuri harta bendanya. Setelah berhari-hari, berminggu-minggu mereka melihat 

budi pekerti La Bango yang jujur dan patuh. Lalu tumbuh rasa senang dan 

kepercayaan dari yang punya rumah. 
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       Pada kutipan di atas menunjukkan La Bango yang mempunyai sifat yang 

jujur serta patuh sehingga pemilik rumah tadi, tinggal dengan La Bango dan 

membuat mereka senang dan menaruh kepercayaan kepada La Bango. Karena 

pemilik rumah memiliki kepercayaan kepada La Bango, hal tersebut menandakan 

La Bango memiliki perilaku yang jujur, jujur berarti  dapat dipercaya, tidak 

bohong. 

 

c. Menghargai Orang Lain 

    Saling menghargai adalah sikap toleransi sesama umat manusia, menerima 

perbedaan antara setiap manusia sebagai hal yang wajar dan tidak melanggar hak 

asasi manusia lain. Sikap ini adalah sikap damai, di mana seseorang menganggap 

keberadaan orang lain sebagai bagian dari lingkungan, sama seperti dirinya. Tidak 

saling bermusuhan atau merugikan antar sesama manusia. Tidak membeda-

bedakan warna kulit (ras), tidak menganggap bahwa dirinya adalah manusia yg 

paling hebat dibandingkan manusia lain dan tidak menganggap manusia lain itu 

lebih rendah dari dirinya.  

Kutipan yang menunjukkan adanya sikap menghargai satu sama lain yaitu pada 

kutipan (Hal.6) berikut ini: 

 

“Ibu jangan terlalu merendahkan diri, bersikap wajarlah karena tugas kita 

sebagai orang tua harus mendukung jodoh anak perawan dan jejaka kita” kata 

ibu si gadis. 

 

      Pada kutipan di atas menunjukkan bagaimana calon ibu mertua La Bango 

begitu menghargai ibunya La Bango. Karena ibunya La bango sadar bahwa calon 

mertuanya adalah keluarga yang kaya, sedangkan dia ari keluarga yang miskin 

sehingga membuat dia bersikap rendah diri, tetapi kemudian ibu La Bango 

melarang ibunya agar tidak bersikap demikian melainkan bersikap sewajarnya 

dalam menjodohkan kedua anakya. 
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Perilaku buruk (tercela) dalam cerita rakyat La Bango yaitu durhaka kepada orang 

tua, tidak sopan santun dan mencuri.   

a. Durhaka kepada orang tua  

     Durhaka kepada orang tua yakni biasa ditunjukkan dengan sikap tidak 

berkenannya seorang anak dalam mematuhi perintah maupun kemauan orang 

tuanya. Hal tersebut terdapat dalam cerita rakyat La Bango yaitu pada kutipan 

(Hal.24) berikut: 

 

 “Eh, Bango yang kurang ajar, saya belum mati,” teriak ibunya sambil meronta-

ronta. Tetapi La Bango menyeret ibunya dengan paksa karena tadi ia mencium 

bau busuk kentutnya. Sesampainya di suatu lembah ia mengikat ibunya dengan 

tali sulur, lalu ia menggali kubur dan memasukkan ibunya dengan paksa ke 

dalam kubur dan menimbunnya dengan tanah. Suara teriakan dan tangis ibunya 

tidak dihiraukannya. 

 

     Pada kutipan tersebut terlihat ibunya Bango kesal dengan La Bango tetapi tetap 

La Bango memaksa ibunya dengan menyeretnya dan tidak peduli dengan teriakan 

dan tangisannya. Hal ini menunjukkan kedurhakaan La Bango kepada ibunya. 

Tidak hanya kepada ibunya kepada bapaknya juga demikian. Hal tersebut terlihat 

pada kutipan (Hal. 24) berikut ini: 

 

“Aduh, Tuhan! Bapakku ini sudah berbau busuk juga. Sebaiknya segera 

dikuburkan lagi,’’ kata La Bango sambil menyeret bapaknya secara paksa. 

b. Tidak Sopan Santun 

     Sopan santun yaitu hormat dan baik perilakunya. Sikap sopan santun yang 

benar ialah lebih menonjolkan peribadi yang baik dan menghormati siapa saja. 

Dalam cerita La Bango, tokoh La Bango menunjukkan sikap tidak sopan santun 

seperti pada kutipan (Hal. 11 dan Hal. 13) berikut ini: 

 

Setelah sampai di rumah, ia membuang kayu pikulannya ke tanah dengan keras. 

Calon mertua laki dan perempuan terbangun dari tidur siangnya, terkejut 

mendengar suara gedebuk yang keras itu. Rencana La Bango, batang, ranting, 

dan akar kayu itu akan dipotong setelah sampai di rumah saja. 
“Bandel juga anak ini. Bagaimana caranya ia memikul sebatang pohon yang 

cukup besar lengkap dengan ranting dan akarnya?” kata ayah si gadis kepada 

istrinya setelah melihat kayu yang dibawa La Bango dari jendela rumah. 
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        Dalam kutipan tersebut terlihat La Bango yang tidak sopan dengan 

membuang pikulannya dengan keras padahal kedua calon mertuanya sedang tidur 

siang serta La Bango membawa kayu bakar tidak memotongnya dulu di hutan. 

Padahal sebelumnya ibunya sudah menasehati La Bango agar ia tidak 

sembarangan bertindak seperti contohnya bagaimana cara memotong kayu. 

c. Mencuri  

     Mencuri yakni mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah 

dengan cara sembunyi-sembunyi. Di bawah ini kutipan yang menunjukkan 

perilaku mencuri, kutipannya (Hal. 27) yaitu sebagai berikut: 

 

 “Sembarangan kamu. Kenapa menimbun dirimu sendiri yang masih hidup? Mari 

ikut aku untuk mencuri!” kata di maling. 

“Baiklah, tetapi gali dan angkat dulu diriku ini!” jawab La Bango. Setelah keluar 

dari timbunan berangkatkah mereka untuk mencuri. Sesampainya di halaman 

sebuah rumah yang akan dicuri barang-barangnya, berkatalah salah seorang 

maling. 

“Begini Bango! Kamu yang naik di atas rumah untuk mengambil barang dan 

kami yang menerimanya di bawah.” 

 

     Pada kutipan tersebut sudah jelas menunjukkan perilaku buruk (tercela) yaitu  

La Bango dengan pencuri berencana untuk pergi mencuri dan ketika itu mereka 

langsung melakukan aksi pencurian di sebuah rumah dengan menyuruh La Bango 

naik di atas rumah lalu mengambil barang  yang akan dicuri.  

 

Nilai Sosial 

          Menurut Rosyadi (dalam Wiryanota, 2016:18), Kata “sosial” berarti hal-hal 

yang berkenaan dengan masyarakat/kepentingan umum. 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. Nilai sosial yang ada dalam karya sastra dapat 

dilihat dari cerminan kehidupan masyarakat yang diinterpretasikan.  

         Selanjutnya Menurut Wicaksono (dalam Aminah, 2016:28) Nilai pendidikan 

sosial akan menjadikan manusia sadar akan pentingnya kehidupan berkelompok 

dalam ikatan kekeluargaan. Nilai sosial meliputi peduli, persaudaraan, 
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kebersamaan, saling membantu, kerjasama, dan persahabatan. Terdapat nilai 

sosial dalam cerita La Bango yaitu seperti kutipan (Hal. 3) berikut ini: 

 

Sesampainya di rumah keluarga si gadis, ibu La Bango disambut dengan ramah. 

Mendapat sambutan yang ramah tersebut membuat hatinya senang sekali. 

 

Pada kutipan di atas menunjukkan adanya nilai sosial, di mana ibu La 

Bango yang datang bertamu di rumah calon mertua La Bango, lalu calon mertua 

tersebut menunjukkan sikap ramahnya kepada keluarga La Bango padahal calon 

mertua tersebut berasal dari keluarga kaya, dan sambutan ramah tersebut membuat 

ibu La Bango senang.  Hal ini memperlihatkan nilai sosial yang meliputi rasa 

peduli, persaudaraan, dan persahabatan. Terdapat nilai sosial lainnya seperti 

kutipan (Hal. 35) berikut ini: 

 

“Wahai Bango. Kami semuanya mau menanam padi di ladang. Kamu jaga 

rumah.” Kata yang empunya rumah. 

“Ya, saya akan menjaganya,” jawab La Bango. 

 

 Pada kutipan di atas juga menggambarkan nilai sosial di mana La Bango 

membantu menjaga rumah tempat dia tinggal. Hal tersebut menunjukkan rasa 

peduli La Bango kepada keluarga tempat dia tinggal dan hal ini termasuk sikap  

Saling membantu dalam ikatan kekeluargaan tersebut.  

Nilai Budaya 

          Menurut Tylor (dalam Aminah, 2016:29) Budaya adalah suatu keseluruhan 

kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, 

hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh 

manusia sebagai anggota masyarakat. Budaya merupakan segala sesuatu yang 

telah menjadi kebiasaan yang dijalanioleh sebagian besar masyarakat di suatu 

tempat. Terdapat budaya dalam cerita rakyat La Bango yaitu pada kutipan (Hal. 5) 

berikut ini: 

 

Mendengar kata-kata ibu La Bango, ibu si gadis merasa terharu dan diam sesaat. 

Ia mengambil selembar sirih dari selapa. Daun sirih dilipat dengan rapi setelah 

disi dengan pinang muda dan sedikit kapur. Lipatan sirih dimasukkan ke 

mulutnya lalu digigit dan dimamahnya. Hal serupa dilakukan juga oleh ibu La 
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Bango. Dengan makan sirih bersama kelihatan terjalin kerakraban pemilik rumah 

dengan tamunya. 

 

 Kegiatan pada kutipan tersebut menunjukkan bagaimana suatu budaya, 

jika ketika seorang bertamu harus sama-sama mengunyah daun sirih yang berisi 

kapur supaya terjalin keakraban diantara keduanya. Hal ini merupakan budaya 

pada zaman dulu dan tidak sudah tidak dilakukan pada zaman sekarang ini. Selain 

budaya tadi terdapat budaya lainnya yaitu pada kutipan (Hal. 7-9) berikut: 

Wahai, anakku. Banyak syarat dan hal-hal lainnya yang harus dilakukan oleh si 

pelamar. Kalau engkau melihat calon mertua laki dan perempuanmu sedang  

duduk, janganlah berjalan di hadapan mereka, rapikanlah letak sarung dan ikat 

pinggangmu. Jangan berselubung kain sarung, apa-apa harus dikerjakan jangan 

menunggu disuruh. Dan kalau pergi mencari kayu api, potonglah kayunya sama 

panjang san ikatlah yang rapi baru memikulnya pulang ke rumah.  

Setelah sampai di rumah, turunkanlah pikulannya perlahan. Itulah syaratnya “ 

ngge’e nuru” melamar gadis, ibunya memberi nasehat yang panjang.  

 

      Ketika ibu La Bango memberikan sebuah nasihat kepada anaknya, di dalam 

nasihat tersebut terdapat sebuah budaya yaitu syarat untuk melamar si gadis 

(ngge’e nuru), Ngge’e nuru maksudnya calon suami tinggal bersama di rumah 

calon mertua. Ngge’e artinya tinggal, nuru artinya ikut. Setelah pria sudah 

diterima lamarannya dan bila kedua belah pihak menghendaki, sang pria 

diperkenankan tinggal bersama calon mertua di rumah calon mertua. Dia akan 

menanti bulan baik dan hari baik untuk melaksanakan upacara pernikahan. 

Datangnya sang pria untuk tinggal di rumah calon mertua inilah yang disebut 

dengan Ngge’e Nuru. Selama terjadinya ngge’e nuru, sang pria harus 

memperlihatkan sikap, tingkah laku dan tutur kata yang baik kepada calon 

mertuanya. Bila selama ngge’e nuru ini sang pria memperlihatkan sikap, tingkah 

laku dan tutur kata yang tidak sopan, malas dan sebagainya, atau tak pernah 

melakukan shalat, lamaran bisa dibatalkan secara sepihak oleh keluarga 

perempuan. Ini berarti ikatan sodi angi diantara dua remaja tadi putus. Selama 

Ngge’e Nuru si pemuda tidak boleh berkomunikasi langsung dengan gadis 

tunangannya. Kalau ada hal yang penting yang ingin di sampaikan, harus melalui 

orang lain. Menurut adat, tabu bagi si pemuda untuk berkomunikasi langsung 

dengan gadis tunangannya tanpa ada orang lain sebagai perantara dan saksi. 

Dalam syarat tersebut tergambar bagaimana seorang pelamar harus berperilaku 



 16 

sesuai dengan ketentuan yang ada seperti yang telah dijelaskan. Pada zaman 

sekarang jika seorang melamar gadis tidak lagi seperti budaya dalam cerita La 

Bango, di mana La Bango harus tinggal di rumah calon istri dan mengerjakan 

pekerjaaan yang menjadi syarat untuk melamar si gadis.  

 

Relevansi Nilai-Nilai Pendidikan Cerita Rakyat La Bango dengan 

Pembelajaran Sastra di SMP 

      Menurut Siswanto (2013:156-159) Pendidikan melalui sastra bisa kita lihat 

pada Kurikulum 2004 dan Kurkulum 2013. Secara umum tujuan pembelajaran 

mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia bidang sastra dalam Kurikulum 2004 

adalah agar (1) peserta didik mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra 

untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa; dan (2) peserta didik 

menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan 

intelektual manusia. Pembelajaran Sastra di dalam Kurikulum 2013 dirancang 

sebagai pendidikan melalui sastra. Kurikulum 2013 mengintegrasikan 

pembelajaran bahasa dan sastra dengan pembelajaran karakter. Semua 

kompetensi, apakah kompetensi inti maupun kompetensi dasar digunakan untuk 

mengembangkan karakter peserta didik.  

       Pelajaran cerita rakyat di sekolah dapat ditemukan di mata pelajaran bahasa 

Indonesia. Mata pelajaran Indonesia khususnya di kelas VIII SMP semester 1 

dalam kurikulum 2013 dengan empat kompetensi inti dan  kompetensi dasar yang 

digunakan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dalam kurikulum 2013 

yaitu menangkap makna teks cerita moral/fabel, ulasan, diskusi, cerita prosedur, 

dan cerita biografi baik secara lisan maupun tulisan dengan dua indikator 

pencapaian kompetesi yakni peserta didik dapat memahami isi teks dalam teks 

moral/fable dan peserta didik dapat memahami kata atau istilah sulit dalam teks 

moral/fabel. Dengan tujuan sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yaitu 

Peserta didik dapat memahami isi teks dalam teks moral/fabel. Peserta didik dapat 

memahami kata atau istilah sulit dalam teks moral/fabel. Dengan materi 

memahami isi teks moral/fabel dan memahami kata atau istilah sulit dalam teks 

moral/fabel. Menggunakan metode saintifik/ilmiah dan penemuan (discovery) 
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buku cetak Bahasa Indonesia dan LKS pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan 

langkah pembelajaran yang pertama pendahuluan, berdoa dan guru mengecek 

kehadiran peserta didik. Guru mengaitkan materi yang akan diajarkan dengan 

pengetahuan awal. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru menjelaskan 

pentingnya mempelajari teks Moral/Fabel. Guru menjelaskan alur kegiatan 

pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya kegiatan Inti yaitu mengamati, 

peserta didik membaca sebuah teks moral/Fabel. Menanya, peserta didik 

menanyakan kata atau istilah yang sulit dipahami atau dimengerti dalam teks yang 

dibaca. Mencoba, peserta didik mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan 

tentang isi teks moral/fabel. Menalar/mengeksplorasi, peserta didik dibagi 

menjadi beberapa kelompok diskusi kemudian peserta didik menentukan isi suatu 

teks moral/fabel dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

seputar isi teks tersebut yang telah dibagikan di masing-masing kelompok. 

Mengkomunikasikan, peserta didik mempresentasekan hasil diskusi tentang isi 

teks moral/fabel di depan kelas untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok 

lainnya. Kegiatan penutup yaitu guru dan peserta didik membuat 

rangkuman/simpulan. Peserta didik dengan panduan pendidik melakukan refleksi. 

Siswa merefleksikan kembali apa yang sudan dan belum dipahami dari apa yang 

dipelajari. Salah seorang peserta didik memimpin doa untuk mengakhiri 

pembelajaran dan  salam untuk menutup kegiatan pembelajaran (Bila jam 

pelajaran yang terakhir). Teknik penilaian yaitu dengan lembar pengamatan sikap. 

Penilaian pengetahuan dengan tes lisan atau tulis dan penilaian keterampilan 

dengan tes unjuk kerja dengan bentuk tes tertulis.  

     Selain cerita rakyat dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pembelajaran di 

sekolah, cerita rakyat La Bango mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat 

diikuti oleh peseta didik dan perilaku yang tidak baik yang harus dihindari. Di 

dalam cerita rakyat La Bango, karakter La Bango yang begitu polos, apa adanya 

membuat La Bango selalu melakukan apa pun perbuatan yang diperintahkan oleh 

siapa pun tanpa memikirkan apakah itu perbuatan baik atau buruk. La Bango tidak 

bisa mencerna dengan baik perkataan seseorang dikarenakan dia bodoh,   Hal ini 

menunjukkan pentingnya pendidikan bagi siapa pun.  jika saat itu La Bango 

mendapatkan pendidikan di usia dini tentu La Bango tidak menjadi seorang yang 
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bodoh dan bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang 

buruk.  

       Jadi, pendidikan melalui sastra dapat dilihat pada kurikulum, khususnya 

kurikulum 2013 yang digunakan saat ini. Pelajaran cerita rakyat di sekolah dapat 

ditemukan di mata pelajaran bahasa Indonesia. Mata pelajaran Indonesia 

khususnya di kelas VIII SMP semester 1 dalam kurikulum 2013. Melalui karya 

sastra siswa dapat belajar banyak hal seperti nilai religius, nilai moral, nilai sosial 

dan nilai budaya. Karya sastra juga dapat dijadikan motivator serta memberikan 

pencerahan bagi siswa. Bahkan karya sastra juga mampu membentuk karakter 

siswa. Selain itu La Bango dalam cerita rakyat tersebut menunjukkan perlunya dia 

mendapat suatu pendidikan agar dapat membedakan mana perilaku yang baik dan 

perilaku yang tidak baik. Hal tersebut menunjukkan perlunya siapa pun untuk 

memperoleh pendidikan yang dapat berguna dan bermanfaat untuk kehidupannya. 

PENUTUP 

Simpulan 

     Berdasarkan hasil analisis pembahasan yang telah diuraikan, terdapat nilai-

nilai pendidikan dalam cerita rakyat La Bango dan relevansinya dengan 

pembelajaran sastra di SMP. (1) Nilai-nilai pendidikan dalam cerita rakyat La 

Bango meliputi (a) Nilai pendidikan religius. Nilai religius bertujuan untuk 

mendidik agar manusia lebih baik menurut tuntunan agama dan selalu ingat 

kepada Tuhan. Nilai religius yang terkandung dalam cerita La Bango yaitu berdoa 

dan memiliki kepercayaan terhadap Tuhan. (b) Nilai pendidikan moral. Menurut 

Hasbullah (dalam Wiryanota, 2016: 17) menyatakan bahwa moral merupakan 

kemampuan seseorang membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nilai 

moral yang terkandung dalam cerita rakyat La Bango yaitu taat kepada orang tua, 

jujur, dan menghargai orang lain. Sedangkan perilaku yang buruk (tercela) dalam 

cerita rakyat La Bango yaitu durhaka kepada orang tua, tidak sopan santun dan 

mencuri. (c) Nilai pendidikan sosial. Menurut Wicaksono (dalam Aminah, 

2016:28) Nilai pendidikan sosial akan menjadikan manusia sadar akan pentingnya 

kehidupan berkelompok dalam ikatan kekeluargaan. Nilai sosial yang terkandung 

dalam cerita La Bango yaitu menghargai orang lain dan saling membantu satu 

sama lain. (d) Nilai pendidikan budaya. Menurut Tylor (dalam Aminah, 2016:29), 
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Budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan 

yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. 

Ada pun nilai budaya dalam cerita rakyat La Bango yaitu bagaimana cara dalam 

menerima tamu, syarat untuk melamar si gadis. (2) Selain terdapat nilai-nilai 

pendidikan pada cerita rakyat La Bango, terdapat relevansinya dengan 

pembelajaran siswa di SMP, pendidikan melalui sastra dapat dilihat pada 

kurikulum, khususnya kurikulum 2013 yang digunakan saat ini. Pelajaran cerita 

rakyat di sekolah dapat ditemukan di mata pelajaran bahasa Indonesia. Mata 

pelajaran Indonesia khususnya di kelas VIII SMP semester 1 dalam kurikulum 

2013. Melalui karya sastra siswa dapat belajar banyak hal seperti nilai religius, 

nilai moral, nilai sosial dan nilai budaya. Karya sastra juga dapat dijadikan 

motivator serta memberikan pencerahan bagi siswa. Bahkan karya sastra juga 

mampu membentuk karakter siswa. Selain itu La Bango dalam cerita rakyat 

tersebut menunjukkan perlunya dia mendapat suatu pendidikan agar dapat 

membedakan mana perilaku yang baik dan perilaku yang tidak baik. Hal tersebut 

menunjukkan perlunya siapa pun untuk memperoleh pendidikan yang dapat 

berguna dan bermanfaat untuk kehidupannya. 

 

Saran-Saran 

1. Para pembaca yang membaca dalam cerita rakyat La Bango dapat mengambil 

nilai-nilai yang positif dalam cerita rakyat tersebut dan menjauhi perilaku tercela 

dalam menjalani kehidupan. 

2. Dalam pembelajaran sastra di sekolah melalui karya sastra siswa dapat belajar 

banyak hal seperti nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, dan nilai agama. Karya 

sastra juga dapat dijadikan motivator serta memberikan pencerahan bagi siswa. 

Bahkan karya sastra juga mampu membentuk karakter siswa. 

3. 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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