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ABSTRAK 

 

 Tujuan penelitian ini berjudul “Aspek Pendidikan dalam Cerita rakyat 
“Cupak Gerantang” versi Desa Rambitan dan Hubungannya dengan Pembelajaran 
Sastra di SLTA” adalah mendiskripsikan fungsi aspek nilai kependidikan yang 
terkandung dalam cerita rakyat suku sasak Cupak Gerantang. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, teknik 
pengumpulan data di pergunakan perekaman, mencermati dan menggunakan 
informan utama (beare). 

Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa cerita rakyat suku sasak sangat 
efektif untuk menyampaikan nilai nilai kependidikan antara lain cerita tersebut 
berfungsi mengembangkan informasi, mengembangkan kecerdasan, 
mengembangkan perasaan, mengembangkan mental, mengambangkan rasa 
tanggung jawab dan mengembangkan keimanan khususnya di siswa. 

 

Kata kunci : Aspek pendidikan,  cerita rakyat, pembelajaran sastra. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Salah satu unsur kebudayaan yang digunakan untuk mengungkapkan 

pikiran dan perasaan manusia adalah sastra. Sastra banyak mengungkapkan 

berbagai fenomena kehidupan manusia dan lingkungannya.  

Pada dasarnya sastra merupakan institusi sosial yang menggunakan 

media bahasa sebagai sarana penyampaiannya. Sebuah karya sastra dapat 

saja memberikan gambaran tentang keadaan dan tingkat  kehidupan 

masyarakat pada saat karya sastra itu diciptakan. Oleh karena itu, sastra 

dapat dipandang sebagai khazanah budaya suatu bangsa yang sangat tinggi 

nilainya. 

Menurut Sapardi Djoko Damono (1979:28) sastra merupakan suatu 

kekuatan atau faktor material yang sangat istimewa. Di samping itu, karya 

sastra adalah tradisi, yakni kecenderungan-kecenderungan spiritual maupun 

kultural yang bersifat kolektif. Dengan demikian, cipta sastra mengandung 

nilai-nilai historis, sosiologis, kultural dan juga berfungsi sebagai 

pengevaluasi zaman. 

Sastra lama merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat lama dan 

pada umumnya diwariskan secara  lisan dari satu generasi kegenerasi 

berikutnya, sebagai milik bersama. Sastra lama, baik yang berbentuk prosa 

maupun yang berbentuk puisi, adalah milik rakyat yang sejati yang 



 
 

merupakan bagian dari kehidupan suatu masyarakat. Pengembangan dan 

penyebarannya dilakukan dari mulut ke mulut secara tradisional, sehingga 

sastra lama umumnya berbentuk lisan. Para pencipta sastra lama, umumnya 

tidak diketahui secara pasti (anonim). 

Ragam sastra lama yang umumnya berbentuk lisan tidak hanya 

berfungsi sebagai sarana hiburan dan penyalur pikiran dan perasaan bagi 

penutur dan pendengarnya, tetapi juga berfungsi sebagai alat pencerminan 

sikap, pandangan, dan tingkah laku kelompok; alat pengesahan pranata dan 

norma-norma masyarakat; pemelihara lembaga kebudayaan serta sebagai 

alat pendidikan. Oleh karena itu ragam sastra lisan sangat erat kaitannya 

dengan tradisi masyarakatnya. Keterkaitannya dengan tradisi dapat berupa 

penampilan bentuk-bentuk sastra lisan di dalam upacara-upacara adat 

masyarakatnya. Di samping itu, sastra lisan bersumber dari dan sekaligus 

mengandung tradisi, adat-istiadat, pola tingkah laku, dan kepercayaan 

masyarakat. 

Sebagaimana diketahui, negara Indonesia yang terdiri atas berbagai 

daerah, suku bangsa, dan adat-istiadat memiliki khazanah budaya yang 

sangat beragam. Salah satu diantaranya adalah yang berbentuk sastra lisan 

yang tersebar di berbagai daerah. 

 Kesusastraan Indonesia Lama yang berbentuk lisan yang sekarang 

lebih umum disebut Folklore, masih banyak terdapat dimasyarakat 

pedesaan. Dikhawatirkan bila kekayaan Folklore itu tidak segera dibukukan, 

kemungkinan besar dalam beberapa tahun mendatang, Folklore-Folklore 



 
 

Indonesia itu akan menjadi musnah. Adalah amat bijaksana dan harus 

mendapat pujian dari orang-orang Indonesia sendiri segera memulai 

pembukuan Folklore itu, sebelum Folkloris-Folkloris asing mengerjakannya 

(Soemerep, 1981:12). 

Dalam masa pembangunan sekarang ini, kepedulian masyarakat 

terhadap bentuk-bentuk kebudayaan lama sangat tipis. Tidak tertutup 

kemungkinan bentuk-bentuk kebudayaan lama ini suatu ketika akan 

terabaikan dan lama-kelamaan akan hilang tanpa bekas, termasuk juga 

sastra lisan yang tersebar diberbagai daerah. Padahal hampir tidak dapat 

disangkal bahwa sastra lisan mempunyai peran yang sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat dan merupakan warisan budaya daerah yang sangat 

berharga. Oleh karena itu penelitian tentang Falklore, yang berupa sastra 

lama, termasuk cerita rakyat-cerita rakyat yang tersebar diberbagai daerah, 

terutama yang ada didaerah Lombok, sangat perlu dilakukan. Penelitian-

penelitian tentang sastra lama memberikan pemaparan tentang tingkat 

kehidupan dan peradaban masyarakat pada masa lampau. 

 Cerita rakyat  “ Cupak Gerantang” merupakan salah satu khazanah 

sastra lisan suku Sasak di pulau Lombok yang berbentuk prosa. Cerita 

rakyat “ Cupak Gerantang” merupakan salah satu cerita rakyat yang cukup 

populer dikalangan masyarakat suku sasak dan memiliki beberapa versi. 

Cerita ini mengandung nilai-nilai yang sangat perlu diketahui oleh generasi 

sekarang, terutama aspek-aspek kependidikannya. 

  



 
 

Berdasarkan hal tersebut, saya tertarik untuk mengadakan penelitian 

tentang salah satu versi cerita tersebut di desa Rambitan kabupaten Lombok 

Tengah  dengan judul “ Aspek Pendidikan Dalam Cerita Rakyat Suku Sasak 

‘ Cupak Gerantang ‘ Versi Desa Rambitan Dan Hubungannya Dengan 

Pembelajaran Sastra Di SLTA” . 

 

1.2. Ruang Lingkup Dan Permasalahan  

Cerita rakyat suku sasak Cupak Gerantang merupakan cerita rakyat 

yang banyak mengandung aspek nilai kependidikan. Hal ini dapat dilihat 

dari unsur-unsur objektif dan pragmatik yang terkandung didalamnya. 

Permasalahan utama yang dijadikan pembahasan didalam penelitian 

ini adalah “ Bagaimanakah fungsi aspek nilai-nilai kependidikan yang 

terkandung di dalam cerita rakyat suku Sasak Cupak Gerantang “. 

Submasalah-submasalah yang tercakup di dalamnya adalah : 

a. Bagaimanakah fungsi cerita rakyat Cupak Gerantang bagi pengembangan 

imajinasi? 

b. Bagaimanakah fungsi cerita rakyat Cupak Gerantang bagi pengembangan 

kecerdasan dan pikiran kritis ? 

c. Bagaimanakah fungsi cerita rakyat Cupak Gerantang bagi pengembangan 

perasaan ? 

d. Bagaimanakah fungsi cerita rakyat Cupak Gerantang bagi pengembangan 

mental dan kepribadian khusunya dalam pembelajaran siswa di SLTA? 



 
 

e. Bagaimanakah fungsi cerita rakyat Cupak Gerantang bagi pengembangan 

rasa tanggung jawab ? 

f. Bagaimanakah fungsi cerita rakyat Cupak Gerantang bagi pengembangan 

keimanan ? 

g. Bagaimanakah hubungan antara nilai-nilai kependidikan yang 

terkandung di dalam cerita rakyat suku Sasak Cupak Gerantang dengan 

pembelajaran sastra di SLTA. 

 

1.3.  Tujuan Penelitian  

         Sesuai dengan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Memberikan deskripsi tentang fungsi nilai-nilai kependidikan yang 

terkandung di dalam cerita rakyat suku Sasak Cupak Gerantang.  

2. Memberikan deskripsi tentang hubungan antara nilai-nilai kependidikan 

yang terkandung didalam cerita rakyat suku Sasak Cupak Gerantang 

dengan pembelajaran sastra lama di SLTA. 

 

1.4. Manfaat Penelitian   

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut  : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan peran aktif dalam 

mendukung usaha dan kegiatan pengembangan sastra Indonesia, 

khususnya prosa lama; 



 
 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran sastra 

daerah, khususnya prosa lama di SLTA pada SLTA-SLTA yang ada di 

Lombok khususnya dan di Nusa Tenggara Barat umumnya. 

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan studi 

banding bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1.   Penelitian Relevan 

  Penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diteliti adalah 

yang dilakukan oleh Sartini (2013). Dalam penelitiannya Intan Sartini, 

mendeskripsikan tentang “ Nilai Pragmatis Dalam Novel Guru Dane Karya 

Salman Faris Dan Relevansinya Dengan Pembelajaran Sastra Di SMA.” 

Dalam skripsinya Sartini, menjelaskan tentang nilai-nilai pragmatis yang 

terkandung dalam novel Guru Dane, khususnya yang dideskripsikan adalah 

nilai moral dan nilai sosial yang kemudian dihubungkan dengan 

pembelajaran sastra di SMA. 

  Penelitian selanjutnya, yang dilakukan oleh Arni (2011) yang 

berjudul “ Aspek Pendidikan Cerita Rakyat Suku Sasak Doyan Mangan Dan 

Hubungannya Dengan Pembelajaran Sastra Lama Di SMA.” Dalam 

skripsinya Arni, menjelaskan tentang fungsi cerita rakyat Doyan Mangan 

pada pengembangan imajinasi, kecerdasan dan pikiran kritis, perasaan, 

mental dan kepribadian yang dikaitkan dengan pembelajaran di SMA. 

  Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rosita (2013) dengan judul  

“ Nilai Pendidikan Cerita Rakyat Lombok Loq Sesekeq Dan Hubungannya 

Dengan Pembelajaran Sastra Di SMP.” Dalam skripsinya Rosita 

menjelaskan tentang nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam cerita 



 
 

rakyat Lombok Loq Sesekeq dan kaitannya dengan pembelajaran Sastra di 

SMP. 

  Ketiga penelitian diatas memiliki relevansi dengan peelitian ini 

yang berjudul “ Aspek Pendidikan Dalam Cerita Rakyat ‘ Cupak Gerantang’ 

Versi Desa Rambitan dan Hubungannya Dengan Pembelajaran Sastra Di 

SLTA.” Akan tetapi ada perbedaan dari ketiga penelitian tersebut dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Ketiga penelitian sama-sama mencari 

manfaat dari karya sastra khususnya nilai-nilai pendidikan yang terkandung 

dalam karya sastra tersebut dengan cara menguraikan insur-unsur instrinsik 

dan mengutip teks dalam karya sastra yang diteliti, sehingga manfaat yang 

berupa nilai-nilai pendidikan dapat diterapkan dalam pembelajaran sastra di 

sekolah. Sedangkan pada penelitian ini ceritanya diambil dari tengah 

masyarakat, versi Cerita Cupak Gerantang Desa Rambitan Lombok Tengah 

melalui informasi yang menggunakan bahasa sasak. Kemudian cerita 

tersebut dialihbahasakan kedalam bahasa Indonesia secara bebas, setelah itu 

barulah dianalisis aspek pendidikannya. Dari hasil analisis itu, kemudian 

dihubungkan dengan pembelajaran sastra di SLTA. Penelitian ini tidak 

menganalisis unsur intrinsiknya, tetapi hanya menganalisis aspek 

pendidikannya saja.      

2.2. Sastra Lisan  

2.2.1. Pengertian Sastra Lisan 

Sastra lisan adalah sastra yang penyebarannya dan 

pengembangannya dilakukan dari mulut kemulut. Istilah sastra lisan 



 
 

mengacu kepada ragam sastra yang usianya sudah sangat tua, yang 

mempunyai ciri tradisional, yakni disebarkan secara tradisional dari 

mulut ke mulut (lisan) dan tanpa nama pengarang. Menurut Shiply, “ 

sastra lisan adalah jenis karya sastra yang dituturkan  dari mulut ke 

mulut dan tersebar secara lisan, anonim, dan menggambarkan 

kehidupan masyarakat pada masa lampau.” (Aliana, dkk. 1992;7). 

Ragam sastra lisan ini disampaikan melalui penuturan-

penuturan dan kadang-kadang pula diiringi dengan musik atau 

bentuk lakonan dalam acara-acara adat. Sastra lisan itu adalah 

merupakan pengucapan masyarakat yang tidak berupa self 

consceious terhadap penciptaan sastra sebagai pelahiran seni, 

walaupun begitu terbukti banyak dari hasil sastra lisan itu 

mempunyai mutu yang tinggi. (Wahab Ali. 1976:15). Jenis-jenis 

sastra lisan menurut Aliana (1992:3) meliputi: (1) ungkapan 

tradisional, seperti peribahasa, pepatah, dan seloka; (2) puisi rakyat, 

seperti pantun, syair dan gurindam; (3) pertanyaan tradisional, 

seperti teka teki; (4) cerita prosa rakyat, seperti mite, legenda, fabel, 

dongeng, dan cerita jenaka. 

Ditinjau dari segi sejarah, perkembangan sastra Indonesia 

tidak terlepas dari akar sastra tradisinya, yakni sastra lisan. Bentuk 

sastra ini, baik prosa maupun puisi sudah lama tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat berbagai bangsa (daerah). Bentuk 

sastra yang pada mulanya diceritakan dari mulut ke mulut ini 



 
 

merupakan bagian dari kehidupan masyarakatnya. “ Sastra yang 

tergolong lisan umumnya tersimpan di dalam ingatan orang-orang 

tua dan tukang cerita” (Hutomo, 1976:44). 

Sastra lisan mempunyai kedudukan dan peranan yang 

sangat penting. “ Sampai sekarang, di berbagai kebudayaan suku 

bangsa, sastra lisan masih tetap diciptakan dan dihayati sebagai satu-

satunya bentuk sastra ataupun di samping unsur-unsur bentuk sastra 

tulis.” (Teeuw, 1998:280). “ Unsur-unsur sastra lisan tetap 

mempunyai kedudukan serta peranan tersendiri di samping unsur-

unsur baru”. (Wahab Ali, 1976:15). 

Bentuk-bentuk sastra lisan yang tersebar di berbagai daerah 

suku bangsa memperlihatkan ciri-ciri identitas keindonesiaan. 

Cerita-cerita lisan umumnya mempunyai motif mendidik bagi 

kepentingan moral dibalik fungsinya sebagai pelipur lara.   

2.2.2. Sastra Lisan Sasak 

 Istilah sastra lisan dalam penelitian ini mengacu kepada 

jenis-jenis karya sastra yang dituturkan dari mulut ke mulut, tersebar 

secara lisan, anonim, dan menggambarkan kehidupan masyarakat 

pada masa lampau. Penyebaran sastra lisan adalah secara tradisional 

melalui mulut ke mulut sehingga naskahnya dalam bentuk yang 

tertulis tidak ada. 

Dengan mengacu kepada pengertian tersebut, yang 

dimaksud dengan sastra lisan Sasak adalah sastra lisan yang dimiliki 



 
 

oleh penutur bahasa Sasak yang dituturkan dari mulut ke mulut, 

tersebar secara lisan, anonim, dan menggambarkan kehidupan 

masyarakat suku Sasak pada masa lampau. “Sastra lisan Sasak 

adalah sastra yang diungkapkan dan disebarkan secara lisan dalam 

bahasa Sasak” (Soemerep, 1993:4). Sastra lisan Sasak merupakan 

salah satu unsur kebudayaan suku Sasak yang khas. Di pandang dari 

sudut azas Bhineka Tunggal Ika, secara umum telah disepakati 

bahwa sastra daerah merupakan bagian dari kebudayaan daerah dan 

kebudayaan Indonesia. Atas dasar pernyataan tersebut, jelas bahwa 

sastra lisan Sasak termasuk juga bagian dari kebudayaan daerah dan 

kebudayaan Indonesia. 

Merujuk pendapat Aliana (1998:3) tentang jenis-jenis sastra 

lisan, jenis sastra lisan Sasak meliputi: (1) ungkapan tradisional, 

seperti sesenggak; (2) pertanyaan tradisional, seperti pinje-panje atau 

pepinjak; (3) puisi rakyat, seperti lelakaq atau pantun, syair, 

tembang, dan lawas; (4) cerita prosa rakyat, seperti kekesah atau 

wewaran yang sampai sekarang masih merupakan tradisi secara 

turun temurun. 

2.2.3. Cupak Gerantang 

Cerita rakyat Cupak Gerantang merupakan salah satu 

khazanah sastra lisan suku Sasak di pulau Lombok yang berbentuk 

prosa. Cerita ini merupakan salah satu cerita rakyat yang cukup 

populer di kalangan masyarakat suku Sasak. Oleh masyarakat suku 



 
 

Sasak, cerita Cupak Gerantang dikenal juga dengan nama Raden 

Cupak dan Raden Gerantang. Raden Cupak bersaudara dengan 

Raden Gerantang, masing-masing berbeda sifat wataknya. Raden 

Cupak membawa sifat buruk, rakus, pemalas, pembohong, dll 

(Antagonis). Sedangkan Raden Gerantang membawa sifat watak 

baik, jujur, adil, terbuka, pemberani, rajin, dll (Protagonis)  

 

2.3. Pengertian Pendidikan 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal 

dari kata dasar didik (mendidik) yang berarti memelihara dan memberi 

latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan berpikir. 

(Poerwadarminta, 1984:50). Pendidikan adalah usaha manusia untuk 

membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan 

kebudayaannya. Pada hakikatnya pendidikan merupakan usaha manusia 

untuk melestarikan dirinya sendiri. 

Pada prinsipnya, “Pendidikan adalah ihtiar manusia supaya 

berkembang pada titik yang optimal, yang dapat dicapai dengan tujuan yang 

dicita-citakan.” (Arifin, 1977: 12). Selanjutnya B. Suryosubroto (1983: 11) 

mengemukakan, bahwa pendidikan adalah usaha sengaja dan terencana 

untuk membantu perkembangan potensi dan kemampuan anak, agar 

bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan 

sebagai warga negara atau masyarakat, dengan mamilih isi (materi), strategi 

kegiatan, dan teknik penilaian. Dijelaskan pula bahwa “maksud pendidikan 



 
 

adalah membentuk anak supaya menjadi anggota yang berfaedah dalam 

pergaulan hidup penuh rasa kemanusiaan. “(Hamka, 1984: 196). 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, pengertian pendidikan 

dapat dibagi menjadi dua, yakni pendidikan dalam arti umum serta 

pendidikan dalam arti khusus. 

a. Pendidikan dalam arti umum adalah bimbingan yang diberikan terhadap 

perkembangan anak untuk mencapai tingkat kematangan berpikir, yang 

meliputi pengaruh-pengaruh yang tidak disengaja dan berlangsung 

dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh lingkungan dan pembawaan 

dasar sejak lahir secara bersama-sama membentuk kepribadian anak. 

b. Pendidikan dalam arti khusus meliputi bimbingan khusus yang 

direncanakan dan disengaja, yang diberikan di lembaga-lembaga 

pendidikan formal. Pendidikan dalam arti khusus ini dapat diidentikkan 

dengan pengajaran. 

 

2.3.1. Tujuan Pendidikan Nasioanal 

Secara umum, “pendidikan bertujuan membawa anak 

kearah tingkat kedewasaan dalam arti anak didik dapat berdiri 

sendiri di tengah-tengah masyarakat.” (Suryosubroto, 1983: 18). 

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa tujuan pendidikan 

adalah untuk mengembangkan kekuatan pikiran, jasmani, dan rohani 

anak sehingga ia mencapai tingkat kedewasaan atau mampu hidup 

mandiri sebagai anggota masyarakat. 



 
 

Dalam TAP MPR RI NO. II/MPR/1993 tentang GBHN 

telah dirumuskan bahwa tujuan pendidikan nasional di Indonesia 

adalah meningkatkan kualitas manusia  Indonesia, yaitu manusia 

yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang  Maha Esa, 

berbudi pekerti luhur, berkepribadian, cerdas, terampil, sehat jasmani 

dan rohani, mempertebal semangat kebangsaan dalam rangka 

mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat 

membangun dirinya sendiri, serta secara bersama-sama bertanggung 

jawab atas pembangunan bangsanya. 

 

2.3.2. Peranan Keluarga Dalam Pendidikan  

Secara kodrati, keluarga merupakan lembaga pendidikan 

informal yang paling awal berfungsi. Tugas mendidik anak untuk 

mencapai tingkat kedewasaan merupakan tanggung jawab orang tua 

yang bertindak sebagai penanggung jawab keluarga. Keluarga 

merupakan lembaga yang pertama memberkan corak terhadap 

kepribadian anak. Isi pendidikan yang meliputi: pendidikan 

kepribadian, kecerdasan, tanggung jawab, keimanan, gotong royong, 

dan sebagainya dapat disampaikan dalam lingkungan keluarga atas 

dasar kasih sayang. Penyampaian materi pendidikan ini dilakukan 

secara berkesinambungan, alami, dan wajar melalui berbagai macam 

media yang salah satu diantaranya adalah karya sastra. 



 
 

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, lelakaq yang hidup 

dan berkembang di tengah-tengah masyarakat merupakan salah satu 

media yang efektif untuk menyampaikan materi-materi 

kependidikan. Materi kependidikan yang dimaksud dapat berupa 

nasihat-nasihat atau peringatan secara halus. 

 

2.3.3. Peranan Karya Sastra Dalam Pendidikan  

Sastra mempunyai peranan yang cukup besar dalam 

membentuk manusia yang berkepribadian, dewasa, dan berwatak, 

karena sastra merupakan sarana untuk membina manusia dalam 

mengenal kehidupan dan masalahnya. “Seperti juga filsafat dan 

agama, sastra juga mempelajari masalah manusia. Denga cara yang 

berbeda, sastra, filsafat, dan agama dianggap sebagai sarana untuk 

menumbuhkan jiwa.”Humanitat”, yaitu jiwa yang halus, manusiawi, 

dan berbudaya.” (Budi Darma dalam Andy Zoeltom, 1984: 79). 

Sebagai karya seni sastra mengandung dan mengungkapkan berbagai 

macam persoalan manusia, fenomena-fenomena kemasyarakatan, 

lingkungan fisik dan nonfisik manusia, nilai sosial, agama, dan 

berbagai macam nilai lainnya dalam kehidupan manusia. 

Karya sastra dapat membentuk sikap seseorang tanpa 

disadarinya. Melalui karya sastra dapat ditanamkan kesadaran 

tentang pemahaman dan penghayatan nilai-nilai serta hakikat 

kemanusiaan tanpa paksaan. Dengan menggauli karya sastra 



 
 

seseorang akan semakin bijaksana dalam menghadapi persoalan-

persoalan hidupnya. Mendalami karya sastra secara tidak langsung 

berarti mendalami soal-soal kehidupan secara luas dan mendalam. 

“Sastra bisa difungsikan sebagai pembina tata nilai dalam berbagai 

sendi kehidupan intelektual, pendidikan rohani serta hal-hal lain 

yang bersifat personal maupun sosial” (Suyitno, 1986: 51). Hal ini 

sejalan dengan tujuan pendidikan humaniora, yaitu membentuk 

manusia yang berbudi, berbudaya dan berwatak.  

 

2.4. Pembelajaran Sastra 

2.4.1. Hakikat Dan Fungsi Pembelajaran Sastra 

Karya satra yang merupakan refleksi manusia terhadap 

lingkungannya mempunyai relevansi dengan masalah-masalah yang 

menyangkut fenomena manusia. Dengan demikian upaya 

mengajarkan sastra berarti menanamkan dan membina pengenalan, 

keakraban, dan penikmatan terhadap karya sastra yang mengandung 

berbagai macam fenomena kehidupan manusia. Oleh karena itu, 

sangat mustahil membicarakan karya sastra tanpa menyentuhkannya 

dengan fenomena kehidupan manusia. Norman Podhorest (dalam 

Suyitno, 1985) mengemukakan bahwa fungsi pengajaran sastra 

sangat besar artinya terhadap cara orang berpikir mengenai hidup, 

mengenai baik dan buruk, mengenai benar dan salah, mengenai 

hidup sendiri serta kehidupan bangsanya. 



 
 

2.4.2. Tujuan Pembelajarana Sastra 

Tujuan pembelajaran sastra termasuk kedalam tujuan 

pendidikan bidang afektif, karena mencakup nilai-nilai yang 

berhubungan dengan rasa. Oleh karena itu, pengajaran sastra harus 

sampai pada tujuan membina kepekaan estetis dan sikap batin yang 

positif. “Melaui kegiatan pembelajaran sastra di SLTA, guru dan 

masyarakat mengharapkan siswa dapat memperluas wawasan 

tentang sastra, mampu mengapresiasi sastra, serta mampu bersikap 

positif bagi kepentingan pendidikan lebih lanjut.” (Nababan, 1979: 

25). Untuk sampai pada tujuan tersebut, pembelajaran sastra harus 

berpandangan luas dan dapat dilihat sebagai suatu kegiatan yang 

dinamis, sebagai suatu sistem yng peka terhadap sistem analisis. 

Tujuan pembelajaran disiplin ilmu apa pun harus sesuai 

dengan tujuan pembelajaran sastra. Dalam kaitannya dengan hal 

tersebut, tujuan pembelajaran sastra di  sekolah dapat ditegaskan 

sebagai berikut: 

“ 1. Memfokuskan siswa pada pemilikan gagasan dan 

perhatian yang lebih besar terhadap masalah 

kemanusiaan dalam bentuk ekspresi yang 

mencerminkan perilaku manusia; 

2. Membawa siswa pada kesadaran dan peneguhan sikap  

yang terbuka terhadap moral, keyakinan, nilai-nilai, 



 
 

pemilikan rasa bersalah, dan ketakwaan dari 

masyarakat atau pribadi manusia; 

3. Mengajak siswa mempertanyakan isu yang sangat 

berkaitan  dengan perilaku personal; 

4. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

memperjelas dan memperdalam pengertian-

pengertiannya tentang keyakinan-keyakinan, 

perasaan-perasaan, dan perilaku kemanusiaan; 

5. Membantu siswa lebih mengenal dirinya yang 

memungkinkannya bersikap lebih arif terhadap diri 

sendiri dan orang lain secara lebih cerdas, penuh 

pertimbangan, dan kehangatan yang penuh simpati.”  

(Rizanur Gani, 1988: 50). 

Pencapaian tujuan tersebut hanya dimungkinkan apabila 

siswa diberikan kesempatan dan bimbingan untuk menggauli karya 

sastra secara langsung, sehingga siswa menjadi akrab dan dapat 

menghayati dan menikmatinya. Dengan bekal yang dimilikinya anak 

didik dapat mencoba memberikan penilaian terhadap karya sastra 

yang digaulinya serta mengaitkannya dengan pengalamannya sehari-

hari di tengah-tengah masyarakat. 

2.4.3. Tujuan Pembelajaran sastra Daerah 

Sejak zaman dahulu, objek garapan cipta sastra selalu 

terpusat pada masalah-masalah yang menyangkut fenomena 



 
 

kehidupan manusia dan lingkungan alam sekitarnya, yang meliputi 

persoalan-persoalan yang berkaiatan dengan agama, yang bersifat 

personal, dan bersifat sosial. Oleh karena itu pembelajaran sastra 

harus memberikan perhatian terhadap upaya menanamkan dan 

mambina pengenalan, keakraban, dan penikmatan karya sastra yang 

mengandung keragaman fenomena hidup manusia dan lingkungan 

alam sekitarnya. 

Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan pembelajaran sastra 

daerah di sekolah menurut Anang Zubaidi Soemerep (1981: 96-97), 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Menanamkan kecintaan anak didik terhadap karya sastra lama 

dan secara tidak langsung berarti turut membantu upaya 

pembinaan dan pengembangan sastra lama dalam arti ikut 

bertanggung jawab terhadap pelestarian sastra lama sebagai 

salah satu bentuk khazanah budaya bangsa; 

2. Membawa anak didik pada kesadaran dan peneguhan sikap 

terhadap moral, keyakinan, nilai-nilai kemasyarakatan yang 

universal yang tercermin di dalam karya sastra lama; 

3. Menanamkan pengertian dan pengetahuan pada anak didik 

mengenai tingkat kehidupan dan peradaban masyarakat pada 

masa lampau, yang meliputi kepercayaan, adat-istiadat, cara 

hidup, pola pikir, dan tingkah laku; 



 
 

4. Memberikan gambaran terhadap anak didik tentang 

pertumbuhan dan perkembangan sastra pada masa lampau; 

5. Mengembangkan kemampuan berpikir anak didik tentang 

perbuatan-perbuatan buruk yang tidak patut ditiru.  

 

2.4.4. Sastra Sebagai Media Pendidikan 

Sastra merupakan salah satu media yang sangat efektif 

digunakan dalam pendidikan. Karya sastra memegang peranan yang 

sangat penting artinya dalam membentuk manusia yang 

berkepribadian, berbudaya, dan berwatak karena sastra merupakan 

sarana untuk membina keluhuran hidup dan kehalusan budi pekerti 

manusia. Sebagai karya seni, sastra tidak hanya berbicara tentang 

nilai-nilai yang bersifat estetis, tetapi juga berbicara tentang nilai-

nilai etis. 

Karya sastra dapat digunakan untuk membentuk sikap dan 

kepribadian yang matang dan dewasa. Karya sastra merupakan 

sarana untuk membina manusia di dalam mengenal kehidupan dan 

masalahnya. Melalui karya sastra dapat ditanamkan kesadaran 

tentang pemahaman dan penghayatan nilai-nilai kemanusiaan secara 

luas dan mendalam. 

Keberadaan karya sastra sebagai hasil cipta manusia di 

tengah-tengah kehidupan masyarakat mempunyai pengaruh yang 

positif terhadap pembentukan sikap dan watak masyarakat. Selain 



 
 

berfungsi sebagai sarana hiburan yang mengungkapkan pikiran dan 

perasaan manusia, karya sastra juga dapat difungsikan sebagai sarana 

penyampaian nilai-nilai kependidikan. Nilai-nilai kependidikan yang 

terkandung dalam karya sastra dapat mempengaruhi pembentukan 

sikap, pandangan, pola pikir, dan kepribadian masyarakat. 

Untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran sastra dengan 

tidak melepaskan diri dari tujuan umum pendidikan, maka materi 

atau bahan perlu ditinjau terlebih dahulu dari beberapa aspek 

pendidikan. 

Tujuan umum pendidikan ialah membentuk dan 

mengembangkan pribadi manusia yang seutuhnya, dalam arti 

manusia yang unsur-unsur hakikinya dalam imbangan yang 

harmonis. Sehubungan dengan itu, maka tepatlah apa yang dikatakan 

oleh Yus Rusyana, bahwa menurut segi-seginya maka pendidikan 

harus dapat menyajikan kepada anak didiknya pengalaman dan 

pengetahuan kecerdasan, perasaan, sosial dan pengetahuan akan 

kebesaran Allah Yang Maha Esa (1969: 283). 

Mengingat bahwa tidak semua tujuan pendidikan dapat 

dipenuhi oleh pembelajaran sastra, yang berarti juga suatu karya 

sastra baik sastra tulis maupun sastra lisan tidak akan memuat semua 

aspek-aspek pendidikan, melainkan hanya sebagaian saja, maka 

disini saya akan menganalisis Cerita Cupak Gerantang dari beberapa 

aspek pendidikan yang terkandung didalamnya yaitu: hubungan 



 
 

pembelajaran sastra dengan pengembangan imajinasi, kecerdasan, 

perasaan, kepribadian, tanggung jawab, keimanan dan moral. 

 

2.4.4.1. Pengembangan Imajinasi 

Imajinasi adalah kemampuan menciptakan citra 

dalam angan-angan atau pikiran tentang sesuatu yang tidak 

diserap oleh panca indra, atau yang belum pernah dialami 

dalam kenyataan (Sdjiman, 1984: 34). Dalam hal ini, 

imajinasi berarti kemampuan menciptakan citra rekaan 

yang bersifat khayali. Dengan demikian yang dimaksud 

dengan pengembangan imajinasi dalam penelitian ini 

adalah cerita rakyat suku Sasak Cupak Gerantang, 

berfungsi menumbuhkan dan mengembangkan daya 

imajinasi anak untuk menciptakan citra rekaan yang 

bersifat khayali. 

2.4.4.2. Pengembangan Kecerdasan Dan Pikiran Kritis 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, 

kecerdasan diartikan kesempurnaan perkembangan akal 

budi seperti kepandaian, ketajaman pikiran, dan 

sebagainya. Kata pikiran dapat berarti sesuatu yang 

dipikirkan, pertimbangan, pendapat. Sedangkan kata kritis 

berarti “berusaha menemukan kesalahan atau kekeliruan.” 

(Poerwadarminta, 1984: 257). Dalam kaitannya dengan 



 
 

penelitian ini pengembangan kecerdasan dan pikiran kritis 

maksudnya cerita rakyat Cupak Gerantang, berfungsi 

mengembangkan kesempurnaan akal budi serta 

kemampuan menemukan kesalahan atau kekeliruan 

berdasarkan pertimbangan tertentu. 

2.4.4.3. Pengembangan Perasaan 

Kata perasaan termasuk kata sifat yang berarti “ 

keadaan batin atau hati ketika menghadapi sesuatu atau 

pertimbangan batin atas sesuatu.” (Poerwadarminta, 1984: 

803). Dalam hal ini pengembangan perasaan, maksudnya 

cerita rakyat suku Sasak Cupak Gerantang berfungsi 

menumbuhkan kepekaan batin terhadap suatu masalah.  

2.4.4.4. Pengembangan Mental Dan Kepribadian 

Kata kepribadian termasuk kata berimbuhan yang 

berasal dari kata dasar ‘pribadi’, yang artinya “keadaan 

manusia sebagai perseorangan atau keseluruhan sifat-sifat 

yang merupakan watak seseorang” (Poerwadarminta, 1984: 

768). Dalam perkembangan selanjutnya kata ini mengalami 

pergeseran makna yakni sifat atau watak yang baik. 

Pengembangan mental dan kepribadian dalam hal 

ini, maksudnya cerita rakyat suku Sasak Cupak Gerantang 

berfungsi menanamkan sifat-sifat atau watak baik dan 

terpuji.  



 
 

2.4.4.5. Pengembangan Tanggung Jawab  

Tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung 

atau memikul segala sesuatu, atau perasaan berkewajiban 

memikul akibat terhadap suatu peristiwa. Dengan demikian, 

pengembangan tanggung jawab yang dimaksud disini 

adalah cerita rakyat suku Sasak Cupak Gerantang berfungsi 

menumbuhkan perasaan ikut memikul sesuatu yang 

menjadi keharusan untuk dilaksanakan. 

2.4.4.6. Pengembangan Keimanan 

Keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati yang 

berkenaan dengan agama adalah keimanan. Dalam hal ini 

pengembangan keimanan, maksudnya cerita rakyat suku 

Sasak Cupak Gerantang berfungsi menanamkan nilai-nilai 

pendidikan terutama yang menyangkut keyakinan atau 

keteguhan hati berkenaan dengan masalah-masalah yang 

bersifat keagamaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.   Jenis Penelitian 

Karya sastra yang dianalisis aspek pendidikannya dan dihubungkan 

dengan pembelajaran sastra di SLTA, adalah salah satu sastra lisan suku 

Sasak berupa cerita rakyat yang berjudul Cupak Gerantang Versi Desa 

Rambitan Kabupaten Lombok Tengah. 

Karakteristik sastra lisan, walaupun judul ceritanya sama, namun 

setiap desa atau komunitas masyarakat dimana cerita tersebut kebetulan ada, 

pada umumnya ada saja nuansa perbedaannya. Hal ini disebabkan karena 

penyebarannya dari mulut ke mulut. Berangkat dari karakteristik sastra 

lisan, maka cerita Cupak Gerantang yang diteliti ini diambil dari tengah 

masyarakat Rambitan Lombok Tengah. 

3.2.   Metode Dan Tekhnik Pengumpulan Data 

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif, melalui pengumpulan data, yang kemudian ditranskripsikan dan 

diterjemahkan secara bebas kedalam bahasa Indonesia. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah : a). perekaman 

dan pencatatan sesuai dengan bunyi penuturnya, b). mencermati kembali 

cerita yang dituturkan oleh informan untuk memperoleh validitas informasi. 



 
 

Informasi yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah informan 

utama (active beare), yaitu penutur yang cukup baik penalarannya terhadap 

sastra lisan yang dituturkannya. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu sastra lisan dalam bentuk cerita 

rakyat yaitu Cupak Gerantang, beserta penuturnya yang mempergunakan 

bahasa sasak sebagai medianya. Selanjutnya data yang dijadikan sampel, 

yaitu penutur utamanya. Jadi, apabila pada daerah penelitian banyak 

penuturnya, yang dijadikan sebagai sampel penelitian adalah penutur 

utamanya. 

    

3.3.   Metode Analisis Data 

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan 

pragmatis. Sebelum kegiatan analisis data dilakukan, terlebih dahulu data 

diklasifikasikan menjadi dua yakni data utama (primer) yang berupa cerita 

rakyat yang berjudul Cupak Gerantang versi desa Rambitan kabupaten 

Lombok Tengah, dan data pendukung (skunder) berupa teori-teori yang 

berkaitan dengan sastra dan pembelajaran sastra. 

3.4.   Pendekatan Pragmatis 

Pragmatis adalah salah satu aliran dalam ilmu sastra, yang 

beranggapan bahwa karya sastra yang baik adalah karya sastra yang dapat 

memberikan kesenangan dan membawa faedah atau manfaat bagi 

penikmatnya. Pendekatan pragmatis menggambungkan analisis unsur estetis 

dengan unsur didaktis. 



 
 

Pendekatan pragmatis lebih memusatkan kajiannya pada nilai-nilai 

praktis yang dikandung karya sastra, yakni sifat kemanfaat karya sastra bagi 

masyarakat pembaca dan penikmatnya. “Pragmatik adalah gerakan filsafat 

yang menekankan pentingnya efek dan nilai-nilai praktis” (Sudjiman, 

1984:60). Pendekatan pragmatis dalam penelitian ini mengarah kepada 

nilai-nilai kependidikan yang terkandung didalam cerita rakyat suku Sasak 

yang berjudul Cupak Gerantang versi desa Rambitan kabupaten Lombok 

Tengah. 

Mengingat penelitian ini bersifat studi kepustakaan, analisis data 

dilakukan dengan menempuh tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) studi 

pustaka, (2) pemahaman cerita, (3) pembahasan cerita yang berakhir dengan 

penarikan kesimpulan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Sinopsis Cerita Cupak Gerantang 

 Pada zaman dahulu kala di pulau Lombok Selaparang ada raja 

yang bernama raja Daha. Raja Daha ini memiliki seorang putri yang sangat 

cantik wajahnya dan sangat elok tubuhnya, matanya seperti bintang kejora di 

langit, rambutnya seperti mayang mergurai, namanya Nidya Sekar Netra atau 

disebut juga putri Sri Ayu Bulan. 

Pada suatu hari putri raja Daha, Nidya Sekar Netra berkeinginan 

untuk bermain-main menikmati sebuah taman kerajaan yaitu taman yang 

diberi nama taman Puspa Kandar. Keinginannya ini disampaikan kepada 

ayahnya dan ayahnyapun merestui kehendak anaknya. Pada suatu pagi yang 

cerah saat terbitnya matahari pagi berangkatlah Nidya Sekar Netra, diiringi 

atau ditemani oleh seorang inang pelayan pengasuhnya dan disertai oleh 

seorang pengawal kerajaan yang bernama patih Alga. Pada saat putri Nidya 

Sekar Netra sedang berada ditaman dia tak mengetahui raja dari Danawa yang 

bernama Lamindari mengintainya untuk dicuri. 

Lamindari ini adalah raja raksasa dari kerajaan Danawa. Ia telah 

lama berkeinginan mencuri Nidya Sekar Netra untuk dijadikan anak. 

Kesempatan inilah dipergunakan untuk mencuri dan melarikannya untuk 

seterusnya dibawa lari kerumahnya di dalam gua yang besar. 



 
 

Disaat putri Nidya Sekar Netra dilarikan ia meronta-ronta agar 

dilepaskan tapi apa daya, tubuh Lamindari yang sangat besar dan kekar tak 

kuasa untuk dilepaskan. Sesampai di gua, Nidya Sekar Netra menjerit-jerit 

sambil menangis minta dipulangkan. Melihat hal ini raja Lamindari 

merayunya untuk menenangkannya, tapi Nidya Sekar Netra tetap tak dapat 

ditenangkan. 

Sementara ini putri Nidya Sekar Netra menyuruh raja Lamindari 

memetikkan bunga yang ada di awang uwung yang bernama bunga Sekar sari 

Buana. Raja raksasa menurut, demi agar putri Nidya Sekar Netra tidak 

menangis. Raja raksasa yang sakti inipun berhasil mengambilkan putri bunga 

Sekar Sari Buana. 

Semula Nidya Sekar Netra mengira permintaannya itu tak dipenuhi 

mengingat bunga Sekar Sari Buana itu sangat langka dan sulit dicari. 

Sementara itu raja Daha sedang kalut pikirannya karena putrinya yang sangat 

disayangi hilang. Raja menjadi murka kepada Inang pengasuhnya dan patih 

Alga yang mengiringi dan mengawal. Lalu raja Daha memerintahkan 

patihnya untuk mencari orang sakti yang dapat mengembalikan putrinya 

dengan janji siapa yang dapat mengambilnya akan dikawinkan dengan 

putrinya Nidya Sekar Netra. 

Patih Algapun mendapatkan orang yang sakti kakak beradik 

bernama Cupak dan Gerantang. Kedua pemuda ini sebenarnya keturunan raja 

juga dari kerajaan lain. Cupak (Raden Anom) adalah putra pertama dari 



 
 

seorang selir, sedangkan Raden Gerantang adalah putra kedua dari permaisuri 

raja. Cupak sifatnya rakus, pembohong dan pembual, sedangkan Raden 

Gerantang sifatnya pendiam, pemberani dan tulus hati. Kedua pemuda 

berangkatlah untuk merebut kembali putri Nidya Sekat Netra dari tangan raja 

raksasa Lamindari. Dalam peperangan ini raksasa cepat dikalahkan oleh 

Gerantangn sedangkan Raden Cupak, hanya menonton karena tidak berani. 

Setelah raksasa tewas, Raden Gerantang masuk kedalam gua untuk 

mengambil putri Nidya Sekar Netra. Putri dapat dinaikkan tetapi Raden 

Gerantang sendiri belum naik. Kesempatan inilah yang digunakan Raden 

Cupak  untuk membunuh Raden Gerantang. Pintu gua ditutup dengan batu 

yang besar-besar hingga Raden Gerantang tidak dapat keluar. Setelah Raden 

Cupak yakin bahwa Raden Gerantang telah tewas dalam gua raksasa itu, 

iapun kembali berdua dengan putri Nidya Sekar Netra. 

Dihadapan raja dan pembesar lainnya Raden Cupak 

memberitahukan bahwa dialah yang membunuh raja raksasa itu dan dia 

pulalah yang mengeluarkan putri Nidya Sekar Netra dari gua raksasa itu. 

Raja dan pembesar percaya sekali dengan laporan Raden Cupak 

karena itu dia akan dikawinkan dengan putrinya sesuai dengan janjinya. 

Sementara raja menunggu hari, bulan yang baik untuk perkawinan putrinya 

dengan Raden Cupak, terbongkarlah kebohongan Raden Cupak bahwa bukan 

dia yang membunuh raja raksasa melainkan Raden Gerantang. Informasi ini 

datang dari putrinya sendiri. Kini suasana menjadi tegang, dalam ketegangan 



 
 

ini datanglah Raden Gerantang. Suasana menjadi bertambah tegang. Untuk 

mengatasi ketegangan ini diadakanlah satu sayembara “Prisian” (Adu 

kesaktian dan keahlian dengan rotan). 

Raja mengumumkan hadiah yang sangat menarik yaitu siapa yang 

dapat mengalahkan Raden Cupak dialah yang berhak untuk dikawinkan 

dengan putri Nidya Sekar Netra. Di dalam sayembara perisaian itu tidak ada 

yang berani menandingi Raden Cupak, karena kelihatannya yang galak dan 

sakti. Tapi tiba-tiba Raden Gerantang muncul sebagai penantangnya, diejek 

dan dihina karena merasa penantang itu bukanlah tandingannya. 

Raden Gerantang memperkenalkan dirinya tiba-tiba Raden Cupak 

terkejut dan heran karena yang dihadapinya ini adalah Raden Gerantang. Ia 

tidak percaya karena Raden Gerantang telah tewas di dalam gua. Keadaan 

keduanya sama-sama tegang, lalu terjadilah pertarungan yang sengit. Dalam 

pertarungan ini Raden Gerantang sebagai pemenang sayembara. Setelah 

Raden Cupak kalah, oleh raja dan rakyat, ia diusir keluar dari kerajaan, 

sedang Raden Gerantang dinikahkan dengan putri Nidya Sekar Netra. Tak 

lama kemudian Raden Gerantang diangkat menjadi raja untuk menggantikan 

tahta ayahnya. 

Pada waktu Raden Gerantang dinobatkan menjadi raja, para tokoh 

agama memberikan doa keselamatan dan berharap agar Tuhan Yang Maha 

Esa memberkahi serta dapat lindungan dari-Nya. Sebagai tanda syukur Raja 

Daha kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ia mengadakan upacara persembahan 



 
 

kepada Tuhan Tuhan Yang Maha Esa bersama seluruh rakyatnya. Kemudian 

Raja Daha mengadakan pesta besar tujuh hari tujuh malam. Bersamaan 

dengan itu Raja Daha juga mengadakan tari-tarian terbuka bagi seluruh 

rakyatnya antara lain: kesenian Gendang Beleq, Gemelan Kelenang, tarian-

tarian, bejanggeran,dll.  

Raja Raden Gerantang dikenal cerdas, rendah hati, jujur, adil dan 

berwibawa sehingga rakyatnya sangat bersimpati kepadanya. Di bawah 

kepemimpinannya rakyat aman, tentram dan makmur sejahtera.  

 

4.2.  Aspek Pendidikan Dalam Cerita Rakyat “Cupak Gerantang” 

4.2.1.  Hubungan Pembelajaran Sastra Dengan Pengembangan Imajinasi 

           Hubungan pembelajaran sastra dengan pengembangan 

imajinasi yang dimaksud disini adalah bahwa cerita rakyat Cupak 

Gerantang dapat berfungsi menumbuhkan dan mengembangkan 

imajinasi anak didik.  

 Daya imajinasi anak akan berkembang baik apabila sering 

dilatih dan dihadapkan pada persoalan-persoalan yang memerlukan 

daya imajinasi. Janganlah anak hanya dihadapkan pada persoalan-

persoalan yang berhubungan dengan perhitungan angka-angka saja. 

 Karya sastra yang berbentuk prosa misalnya saja cerita rakyat, 

kaya sekali dengan perlambang-perlambang yang tidak hanya 



 
 

memiliki arti yang tersurat tetapi juga arti yang tersirat. Anak didik 

harus dilatih berusaha mengerahkan daya imajinasinya untuk 

mendapatkan makna yang tersirat, dalam karya sastra tersebut.  

 Perlu diketahui bahwa tidak semua karya sastra baik prosa 

berupa cerita rakyat maupun puisi dapat dijadikan sebagai salah satu 

bahan sastra untuk disajikan pada anak didik. Sebagai seorang guru 

harus berusaha menyeleksi bahan tersebut, sehingga nantinya dapat 

mengembangkan daya imajinasi anak dan sekaligus dapat melatih 

daya imajinasinya. 

 Seniman pada umumnya kuat sekali daya imajinasinya, 

sehingga apa yang diangan-angankan dan yang ditangkap oleh panca 

indranya dapat segera diwujudkan dengan tepat. Hal inilah perlu 

dimiliki juga oleh para anak didik. 

 Menurut hemat saya, cerita Cupak Gerantang merupakan 

sebuah cerita yang bersayap, karena plot atau rangkaian peristiwanya 

bercampur dengan perlambang-perlambang, sehingga untuk 

memahaminya diperlukan imajinasi anak . 

 Beberapa kejadian atau peristiwa dalam cerita Cupak 

Gerantang yang berhubungan dengan pengembangan imajinasi antara 

lain seperti kutipan cerita di bawah ini: 

“ Pada zaman dahulu kala di pulau Lombok Selaparang, ada 

seorang raja yang bernama Raja Daha. Raja Daha ini memiliki 



 
 

seorang putri yang sangat cantik wajahnya dan sangat elok 

tubuhnya, rambutnya seperti mayang mengurai namanya Nidya 

Sekar Netra atau disebut juga Putri Sri Ayu Bulan” (Kutipan 

dari hal 28). 

 Dari ungkapan di atas dapat membentuk proses perkembangn 

imajinasi anak didik. Akan tetapi yang perlu diketahui oleh anak didik 

adalah bahwa untuk memahami suatu karya sastra, anak harus 

membaca dengan cermat, hayal dan pikirannya dipaksa bekerja untuk 

mencari dan menemukan makna dibalik ungkapan tersebut. 

 Ungkapan-ungkapan dalam cerita tersebut, tidak mudah 

dipahami dan dimengerti oleh anak didik. Untuk itu tugas guru 

memberi bimbingan apresiasi agar daya imajinasinya berkembang. 

Contoh kata dan ungkapan dalam cerita Cupak Gerantang seperti: 

matanya seperti bintang kejora di langit, rambutnya seperti mayang 

mengurai, akan memaksa anak didik untuk berimajinasi. 

 Ungkapan peristiwa yang berhubungan dengan pengembangan 

imajinasi dalam cerita Cupak Gerantang, dapat dilihat juga pada 

kutipan dibawah ini: 

 “  Pada saat Putri Nidya Sekat Netra sedang berada di taman, dia 

tidak mengetahui raja raksasa dari kerajaan Danawa. Ia telah lama 

berkeinginan mencuri Putri Nidya Sekar Netra untuk dijadikan 

anak. Kesempatan inilah yang dipergunakan untuk mencuri 



 
 

dengan melarikannya untuk seterusnya dibawa lari kerumahnya di 

dalam gua yang besar” (kutipan dari hal. 28).  

  Contoh pragmen cerita Cupak Gerantang, pada lanjutan 

pragmenCerita tersebut yang mengatakan bahwa raja raksasa dari 

kerajaan Danawa, bernama Lamindari, berumah dalam gua yang 

besar, menyebabkan anak didik harus mengerahkan imajinasinya 

tentang raja yang besar yang bernama Lamindari dan yang berumah 

dalam gua yang besar. Pragmen cerita ini dapat menumbuh 

kembangkan imajinasi anak tentang ada atau tidaknya makhluk yang 

bernama raksasa, yang berada di luar kenyataan atau belum pernah 

dialami oleh siapapun dalam dunia nyata.  

 

4.2.2.  Hubungan Pembelajaran Sastra Dengan Pengembangan      

           Kecerdasan Dan Pikiran Kritis 

 

       Pada cerita Cupak Gerantang dapat ditemukan dalam 

fragmennya, yang berkaitan dengan pendidikan kecerdasan dan 

pikiran kritis antara lain: 

“ Setelah raksasa tewas, Raden Gerantang masuk ke dalam gua untuk 

mengambil Putri Nidya Sekar Netra, putri dapat dinaikkan, tetapi 

Raden Gerantang sendiri belum naik. Kesempatan inilah yang 

digunaka oleh Raden Cupak untk membunuh Raden Gerantang, pintu 



 
 

gua ditutup dengan batu yang besar-besar hingga Raden Gerantang 

tidak dapat keluar”. (Kutipan dari hal 30) 

“ Lalu Raja Daha memerintahkan patihnya untuk mencari orang sakti 

yang dapat mengambil kembali putrinya dengan janji siapapun yang 

dapat mengambilnya, akan dikawinkan dengan Putri Nidya Sekar 

Netra”. ( Kutipan dari hal 29) 

 Tokoh protagonis dalam cerita ini adalah Raden Gerantang. 

Tokoh protagonis ini diceritakan sangat cerdas dan berpikiran kritis. 

Hal ini dibuktikan dengan kemenangannya dalam perang tanding 

dengan raksasa yang bernama Lamindari, sehingga Putri Nidya Sekar 

Netra dapat diambil dari dalam gua.  

 Pada pragmen cerita ini juga diceritakan bahwa Raja Daha, 

berpikiran kritis yakni karena ia merasa tidak akan mungkin dapat 

mengalahkan raja raksasa yang bernama Lamindari, maka ia mencari 

orang sakti yang dapat mengalahkan raja raksasa Lamindari. 

 Peristiwa-peristiwa dalam cerita tersebut secara inplisit 

menawarkan nilai bahwa didalam mengahadapi setiap persoalan 

dalam kehidupan ini harus menggunakan akal dan pikiran yang jitu, 

sehingga dapat mengatasi persoalan-persoalan apapun dengan cepat, 

tepat dengan hasil yang diharapkan. Pemahaman cerita ini secara tidak 

langsung berarti melatih kecerdasan dan pikiran kritis anak didik 

dalam menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan 

sesungguhnya. 



 
 

4.2.3.  Hubungan  Pembelajaran Sastra Dengan Pengembangan  

      Perasaan 

 

   Hubungan pembelajaran sastra dengan pengembangan 

perasaan yang dimaksud disini adalah bahwa cerita rakyat Cupak 

Gerantang dapat berfungsi menumbuhkan kepekaan perasaan batin 

seseorang terhadap alam sekitarnya termasuk peristiwa-peristiwa yang 

terjadi pada diri sendiri. Kepekaan perasaan dalam hal ini, meliputi 

rasa cinta, kecewa, pengorbanan, rasa marah dan rasa kemanusiaan. 

 Pengembangan perasaan ini dapat dilihat pada pragman cerita 

dibawah ini: 

“  Sementara itu Raja Daha sedang kalut pikirannya karena putrinya 

yang sangat disayangi hilang. Raja menjadi murka kepada inang 

pengasuhnya dan patih Alga yang mengiringi dan mengawal. Lalu 

Raja Daha memerintahkan patihnya untuk mencari orang sakti 

yang dapat mengembalikan putrinya dengan janji siapa yang dapat 

mengambilnya akan dikawinkan dengan putrinya Nidya Sekar 

Netra”.  ( Kutipan dari hal 29) 

Kutipan pragman cerita di atas memperlihatkan suatu 

perwujudan perasaan cinta kasih orang tua kepada anaknya. Dari 

peristiwa dalam pragman cerita di atas, mungkin ada benarnya kata-

kata orang bijak bahwa kasih sayang orang tua sepanjang masa, tetapi 

kasih sayang anak sepanjang galah, oleh karena itu nilai yang 

terkandung dalam cerita yang tersirat ini dapat ditiru oleh anak didik. 



 
 

4.2.4.  Hubungan Pembelajaran Sastra Dengan Pengembangan Mental  

           Dan Kepribadian 

 

             Pengembangan mental dan kepribadian yang dimaksud di sini 

adalah cerita rakyat ‘Cupak Gerantang’ berfungsi menumbuhkan dan 

mengembangkan sikap mental dan kepribadian yang baik dan terpuji. 

Sebagai hasil cipta sastra, cerita ‘Cupak Gerantang’ menyiratkan nilai-

nilai kependidikan yang sangat bermanfaat bagi penikmatnya, teruma 

dibidang mental dan kepibadian yang dapat memperkaya batin 

penikmatnya. Nilai-nilai yang berkaitan dengan pengembangan 

mental dan kepribadian dalam cerita rakyat Cupak Gerantang, dapat 

dipahami melalui tokoh-tokoh ceritanya. Cupak Gerantang 

ditampilkan sebagai tokoh yang memiliki sikap mental dan 

kepribadian yang kuat dalam menghadapi cobaan dan tantangan 

hidupnya. 

  Sikap mental dan kepribadian yang kuat tersirat dari kesadaran 

Raden Gerantang tentang keadaan dirinya yang mempunyai kelebihan 

dan kekurangan. Keadaan tersebut diterimanya sebagai suatu 

kenyataan yang harus dihadapi dengan jiwa yang pasrah dan penuh 

ketabahan hati, sebagaimana tersirat secara implisit pada kutipan 

dibawah ini: 

 “  Raden Cupak sifatnya rakus,pembohong dan pembual sedangkan 

Raden Gerantang sifatnya pendiam, pemberani dan tulus hati. 

Dalam peperangan ini, raksasa dapat dikalahkan oleh Raden 



 
 

Gerantang sedangkan Raden Cupak hanya menonton karena tidak 

berani” (kutipan dari hal. 30). 

  Pragman cerita ini, dapat menumbuhkan sikap mental dan 

kepribadian yang terpuji dan memperkaya batin seseorang, jika dilihat 

dari segi pendidikan mental dan kepribadian. 

 

 

4.2.5.  Hubungan Pembelajaran Sastra Dengan Pengembangan Rasa  

           Tanggung Jawab 

 

  Pengembangan rasa tanggung jawab yang dimaksud dalam hal 

ini adalah cerita rakyat ‘Cupak Gerantang’ berfungsi menamkan dan 

menumbuhkan sifat dan sikap tanggung jawab. Upaya menanamkan 

sifat dan sikap tanggung jawab kepada anak didik harus diberikan 

sejak dini. Anak didik akan tumbuh menjadi manusia yang dewasa 

dan memiliki perasaan tanggung jawab yang tinggi apabila 

dihadapkan pada persoalan-persoalan atau pekerjaan yang 

membutuhkan sikap tanggung jawab yang tinggi pula. 

  Rasa tanggung jawab yang tinggi tersirat dari kesadaran tokoh 

Raja Dahan terhadap tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk 

mendidik dan menjaga keselamatan anaknya. Untuk menjaga 

keselamatan anaknya, ia mencari orang sakti yang dapat mengalahkan 

raksasa tersebut, dan berjanji kalau orang itu dapat mengalahkan 

raksasa itu, siap saja dia, akan dikawinkan dengan anaknya. Hal ini 

dapat dilihat pada pragman cerita dibawah ini: 



 
 

 “ Raja memerintahkan patihnya untuk mencari orang sakti yang dapat   

    Mengambilkan putrinya dengan janji siapa yang dapat  

    mengambilnya akan dikawinkan dengan putrinya Nidya Sekar  

    Netra” (kutipan dari hal. 29). 

  Pemahaman terhadap pragman cerita ini, dapat menyentuh dan 

menggugah rasa tanggung jawab yang besar artinya dalam menumbuh 

kembangkangkan rasa tanggung jawab anak didik. 

 

4.2.6.  Hubungan Pembelajaran Sastra Dengan Pengembangan  

           Keimanan 

             Cerita rakyat Cupak Gerantang sebagai salah satu bentuk karya 

sastra lisan yang merupakan refleksi terhadap alam fisik dan non fisik, 

mengandung dan menyiratkan berbagai macam nilai kependidikan 

yang bermanfaat, salah satunya adalah pendidikan keimanan. 

Pendidikan keimanan yang tersirat secara implisit dalam cerita 

tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat dan anak didik. 

  Pada cerita Cupak Gerantang, pengembangan keimanan dapat 

dilihat pada pragman cerita: 

 “ Pada waktu Raden Gerantang dinobatkan menjadi raja, para tokoh  

   agama memberikan doa keselamatan dan berharap agar Tuhan Yang  

   Maha Esa memberkahi serta dapat lindungan dari-Nya. Sebagai  

   tanda syukur Raja Daha kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ia  

   mengadakan upacara persembahan kepada Tuhan Tuhan Yang Maha  

   Esa bersama seluruh rakyatnya” (kutipan dari hal. 22). 



 
 

  Pemaparan peristiwa di atas dalam cerita Cupak Gerantang 

mengandung nilai-nilai keimanan. Pemahaman terhadap cerita 

tersebut oleh kita dan anak didik akan lebih menumbuhkembangkan 

rasa keimanan dan kepercayaan kepada adanya Tuhan Yang Maha 

Kuasa, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang serta Tuhan 

tempat semua makhluk dan manusia meminta pertolongan dan 

perlindungan. 

    

4.3.  Hubungan Nilai-Nilai Kependidikan Cerita Cupak Gerantang Dengan   

        Pembelajaran Sastra Di SLTA 

   

   Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, karya sastra yang 

merupakan refleksi manusia terhadap lingkungannya mempunyai relevansi 

dengan masalah-masalah yang menyangkut fenomena manusia. Objek 

garapan cipta sastra adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan 

kehidupan manusia. Objek inilah yang mampu menentukan proses 

pengembangan watak dan pribadi anak menuju tingkat kedewasaan dan 

kematangan berpikir. Cipta sastra dapat dianggap sebagai pengungkapan yang 

kompleks dan menyeluruh dunia kehidupan pengarang dan penikmatnya. 

  Kenyataan-kenyataan yang tersaji dalam cipta sastra bertujuan  

 Merangsang kreativitas penikmat melalui kegiatan apresiasinya untuk 

menggali dan menemukan masalah-masalah yang khas sebagaimana disajikan 

di dalamnya. Dengan kata lain, cipta sastra melatih para siswa untuk 

mengajukan pertanyaan yang relevan dengan situasi atau masalah yang 



 
 

disajikan di dalam cipta sastra itu sendiri. Pengetahuan yang dapat diperoleh 

melalui cipta sastra adalah pengetahuan tentang kehidupan kebudayaan itu 

sendiri, yakni ciri khas masyarakat tertentu secara tebalitas yang 

melatarbelakangi penciptaan karya sastra tersebut. 

  Dalam kegiatan pendidikan pembelajaran sastra, masalah tujuan tidak 

boleh terpisah dari kegiatan pembelajaran tersebut. Sebelum kegiatan 

pembelajaran sastra dilaksanakan, guru harus merumuskan tujuan-tujuan 

yang hendak dicapai, baik yang menyangkut tujuan umum maupun yang 

menyangkut tujuan khusus. Perumusan tujuan perlu dibuat agar arah 

pembelajaran itu sendiri menjadi jelas dan dapat dilaksanakan secara 

sistematis. 

  Secara umum, pembelajaran sastra termasuk ke dalam pembelajarn 

bidang efektif karena mencakup nilai-nilai yang berhubungan dengan rasa. 

Oleh karena itu, pembelajaran sastra harus sampai pada tujuan membina 

kepekaan estetis dan sikap batin yang positif. Pembelajaran sastra bertujuan 

membina dan mengembangkan kepekaan individual terhadap nilai-nilai yang 

meliputi: nilai indrawi atau yang bersifat nalar, nilai efektif, nilai sosial, nilai 

keagamaan, dan lain-lain. Pengajaran sastra tidak boleh hanya terpaku pada 

penjabaran pengertian-pengertian, keterampilan, kualitas kepribadian, 

pengetahuan, atau pengertian-pengertian yang bersifat teoritis semata. 

Dengan kata lain, pembelajaran sastra harus menyiratkan apresiasi sastra. 

  Sebagai langkah awal dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

sastra di sekolah, guru sastra hendaknya mengajak dan menarik siswa agar 



 
 

menaruh minat, menaruh kecintaan dan menyukai bahan yang akan diajarkan. 

Langkah awal seperti ini merupakan langkah yang mulai mengarah kepada 

pembelajaran sastra yang baik, untuk selanjutnya mengarah kepada 

pembinaan apresiasi sastra. Pembelajaran sastra hendaknya diarahkan pada 

kesanggupan menggauli cipta sastra dengan penuh kesungguhan, sehingga 

anak didik mempunyai penghargaan, perasaan cinta terhadap sastra dan 

mempunyai sikap apresiatif yang kritis. Jadi pembelajaran sastra hendaknya 

lebih ditekankan pada segi apresiatifnya, sehingga siswa memiliki kepekaan 

estetis dan sikap batin yang positif. 

  Berdasarkan uraian tersebut, tujuan pembelajaran sastra harus 

dititikberatkan pada pembinaan apresiasi. Untuk itu, anak didik harus 

dibimbing dan diberikan kesempatan secara langsung untuk menggauli cipta 

sastra yang dipelajarinya secara akrab, menghayati dan menikmatinya. 

Selanjutnya dengan bekal yang dimilikinya anak didik mencoba memberikan 

penilaian terhadap cipta sastra yang digaulinya dan mengaitkannya dengan 

pengalaman hidupnya sehari-hari. Kesungguhan menggauli cipta sastra yang 

demikian dapat dikatakan sebagai faktor yang perlu mendapatkan perhatian 

untuk dijadikan titik berat dalam pembelajaran sastra. Dengan bekal 

kesungguhan itulah anak didik diharapkan mampu mengenal nilai-nilai 

kemanusiaan yang paling indah dan dalam. 

  Dengan demikian pembelajaran sastra harus diarahkan pada 

pendidikan sastra, artinya pembelajaran sastra haruslah mampu membantu 

pertumbuhan dan perkembangan watak dan kepribadian siswa menjadi 



 
 

dewasa. Menurut Anang Zubaidi Soemerep (1981: 96), dejelaskan bahwa 

fungsi pembelajaran sastra antara lain: (1) mengabdi pada tujuan pendidikan 

pada umumnya, yaitu terbentuknya pribadi yang dapat menghadapi situasi 

zaman dan tuntutan masyarakat; (2) menanamkan rasa cinta pada anak didik 

terhadap kesusastraan dan secara tidak langsung akan turut membantu 

pembinaan kehidupan sastra dalam arti ikut bertanggung jawab terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan sastra sebagai salah satu bentuk kebudayaan 

bangsa; (3) memberikan bekal pengetahuan yang cukup kepada anak didik 

untuk terjun ke dalam masyarakat. 

  Cerita rakyat “Cupak Gerantang” merupakan salah satu khazanah 

sastra lama (lisan) suku sasak di Pulau Lombok yang berbentuk prosa. 

Sebagai karya sastra lama, cerita rakyat ‘ Cupak Gerantang’ mengandung dan 

menyiratkan keragaman fenomena kehidupan manusia dan lingkungan alam 

sekitarnya, yang meliputi fenomena kemasyarakatan, lingkungan sosial, 

keagamaan dan berbagai macam fenomena-fenomena kehidupan lainnya di 

tengah-tengah masyarakat. 

  Selain berfungsi sebagai sarana hiburan yang digunakan untuk 

mengungkapkan pikiran dan perasaan, cerita rakyat ‘Cupak Gerantang’ juga 

berfungsi sebagai sarana yang efektif untuk menyampaikan nilai-nilai 

kependidikan. Nilai-nilai kependidikan yang terkandung di dalam cerita 

rakyat ‘Cupak Gerantang’ meliputi: pengembangan imajinasi, pengemangan 

kecerdasan dan pikiran kritis, pengembangan perasaan, pengembangan 



 
 

mental dan kepribadian, pengembangan rasa tanggung jawab dan 

pengembangan keimanan. 

  Keberadaan cerita rakyat ‘Cupak Gerantang’ sebagai warisan nenek 

moyang di tengah-tengah kehidupan masyarakat mempunyai pengaruh yang 

positif terhadap pembentukan sikap dan watak yang berkepribadian. Pengaruh 

positif yang dimaksud adalah cerita rakyat ‘Cupak Gerantang’ dapat 

membentuk manusia yang mempunyai kepribadian, berbudi pekerti luhur, 

berbudaya dan berwatak. Melalui cerita ini dapat ditanamkan kesadaran 

tentang nilai-nilai dan hakikat kehidupan manusia. Pemahaman dan 

penghayatan terhadap isi dan makna yang terkandung di dalamnya dapat 

membentuk watak dan pribadi anak didik, sehingga menjadi manusia yang 

matang, dewasa dan bertanggung jawab. 

  Dengan demikian, nilai-nilai kependidikan yang dikandung oleh cerita 

rakyat ‘ Cupak Gerantang’ sejalan atau sesuai dengan pembelajaran sastra di 

sekolah-sekolah. Hal tersebut disebabkan karena nilai-nilai yang terkandung 

di dalam cerita ‘Cupak Gerantang’ dapat dijadikan sebagai penunjang dalam 

proses pencapaian tujuan pembelajaran sastra. 

 

 

4.4.   Cerita Cupak Gerantang Sebagai Salah Satu Sumber Bahasa  

         Pembelajaran Sastra 

 

   Cerita rakyat ‘Cupak Gerantang’ sebagai salah satu bentuk karya 

sastra lama, dapat dijadikan sebagai salah satu sumber bahan pengajaran 

sastra lama, berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain: 



 
 

1. Cerita rakyat ‘Cupak Gerantang’ mengandung mutiara-mutiara 

pendidikan yang sangat besar arti dan fungsinya terutama bagi 

pengembangan imajinasi, pengemangan kecerdasan dan pikiran kritis, 

pengembangan perasaan, pengembangan sikap mental dan kepribadian, 

pengembangan rasa tanggung jawab dan pengembangan keimanan. 

2. Kandungan nilai-nilai kependidikan cerita rakyat ‘Cupak Gerantang’ 

sebagai salah satu bentuk  sastra daerah sekaligus sebagai salah satu 

bentuk kebudayaan daerah, fungsinya sejalan dengan fungsi pendidikan 

pembelajaran sastra khususnya pembelajaran sastra lama. 

3. Dengan mempelajari cerita rakyat ‘Cupak Gerantang’ anak didik akan 

mengetahui tingkat pertumbuhan dan perkembangan sastra daerah 

Lombok pada masa lampau dan dapat membandingkannya dengan 

pertumbuhan dan perkembangan sastra pada masa kini (sastra modern). 

4. Dengan memahami cerita rakyat ‘Cupak Gerantang’, anak didik akan 

mengetahui dan mengerti tentang tingkat kehidupan masyarakat 

Lombok pada masa lampau, mengetahui kebudayaannya, sistem 

kepercayaan, adat-istiadat dan pola pikirnya. 

5. Nilai-nilai kependidikan yang terkandung dalam cerita rakyat ‘Cupak 

Gerantang’ secara aktif dapat membantu pertumbuhan dan 

perkembangan pribadi anak didik.  

 

 

 



 
 

BAB V 
PENUTUP 

  

5.1.  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap cerita 

rakyat ‘Cupak Gerantang’, dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Sebagai salah satu bentuk cipta sastra lama, cerita rakyat ‘Cupak 

Gerantang’ mengandung nila-nilai kependidikan yang berfungsi 

membantu proses pembentukan watak dan pribadi yang matang dan 

dewasa. Nilai-nilai kependidikan yang terkandung dalam cerita rakyat 

‘Cupak Gerantang’ berfungsi bagi pengembangan imajinasi, 

pengembangan kecerdasan dan pikiran kritis, pengembangan perasaan, 

pengembangan mental dan kepribadian serta pengembangan keimanan. 

2. Nilai-nilai kependidikan dalam cerita rakyat ‘Cupak Gerantang’ 

mempunyai hubungan yang sangat erat dan fungsinya sejalan dengan 

pendidikan pembelajaran sastra di SLTA, yakni dapat dijadikan sebagai 

penunjang pembelajaran sastra lama. 

3. Cerita rakyat ‘Cupak Gerantang’ dapat dijadikan sebagai salah satu 

sumber bahan (materi) pembelajaran sastra lama di sekolah-sekolah di 

Nusa Tenggara Barat umumnya dan di pulau Lombok khususnya. 

4. Certa rakyat ‘Cupak Gerantang’ adalah salah satu cerita lisan yang 

merupakan bagian dari kebudayaan suku sasak di pulau Lombok, yang 

diwariskan secara turun-temurun. 



 
 

5. Sebagai salah satu produk budaya manusia dalam menanggapi 

lingkungannnya, cerita rakyat ‘Cupak Gerantang’ merupakan refleksi 

terhadap lingkungan fisik dan non fisik masyarakat suku sasak di pulau 

Lombok. 

5.2.  Saran 

Mengingat cerita rakyat ‘Cupak Gerantang’ merupakan karya 

sastra lama (lisan) sebagai salah satu produk budaya manusia yang sangat 

berharga, sangat disayangkan apabila sampai hilang tanpa bekas oleh 

pengaruh modernisasi dan arus globalisasi yang semakin meresap ke dalam 

kehidupan bangsa Indonesia. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dikemukan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Cerita rakyat ‘Cupak Gerantang dan cerita-cerita rakyat lainnya yang 

merupakan karya sastra lama, harus tetap dilestarikan agar tidak penuh 

oleh pengaruh arus modernisasi, globalisasi dan budaya asing. 

2. Untuk melestarikan cerita rakyat yang tersebar diberbagai daerah, 

diperlukan upaya pembinaan dan pengembangan, inventarisasi serta 

penelitian-penelitian lebih lanjut secara berkesinambungan. 

3. Cerita rakyat perlu diselipkan ke dalam bahan pengajaran sstra lama di 

lembaga-lembaga pendidikan agar dapat hidup dan bertahan dari waktu 

ke waktu. 



 
 

4. Pemerintah harus secara terencana mengadakan penggalian penelitian 

dan pencatatan terhadap cerita rakyat dan bentuk-bentuk karya sastra 

lama lainnya yang merupakan produk budaya. 
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SINOPSIS BAHASA SADE 

Leq jaman sak laek ken pulau Lombok arak raje selaparang sak aran raje 

Dahe. Raje Dahe bedoe putri sak bemue sangat sin solah, peranen lenjit maten 

marak bintang sak ken langit, bulun lantan muk lurus aran putri seto Nidya Sekar 

Netra atau kerengn tesebut aran Sri Ayu Bulan. 

Leq sopoq jelo putrin raje Dahe, Nidya Sekar Netra berangen eak 

bekedek-kedek ken taman kerajaan sak aran taman Puspa Kandar. Angenn seto 

bebarak ken amaqn, muk amaqn mun patiq kemeleqn anakn.  Kelemak aru 

waktun saq tewok jelo, lampaq nie Nidya Sekar Netra, te ereng isik pelayann daet 

pengawal kerajaan sak aran Patih Alga. Waktunn Putri Nidya Sekar Netra 

bekedek ken taman, putri enden naon tan raje lek Danawe sak aran Lamindari 

ngente sak eak te paling. 

Lamindari ye raje raksase eleq Danawe. Kelaeqn berangen eak paling putri 

Nidya Sekar Netra eaqn piaq jari anakn. Kesempatann seto mun kadu langsung 

pelaik putri naneng ken balenn sak ken dalem gue belek. 

Waktunn putri Nidya Sekar Netra tepelaiq kepetek kepoah aden sak 

telepas laguk edak eaq ntann, peranen Lamindari sin belek dait kekah. Daminn 

sak wah dateng ken gue putri Nidya Sekar Netra bekuih karoh sulen nangis lakok 

tolong aden sak tebekeq olek. Mun ngengat ruen ntann putri ngoneq-ngoneqn mun 

rayue aden sak solah angenn, laguk putri Nidya Sekar Netra tetepn ndeq mele 

solah angenn.  



 
 

Putri Nidya Sekar Netra mun suruq raje Lamindari eak pembauqn bunge 

sak araq lek awang-uwung saq aran bunge Sekar Sari Buana. Mun turutn sik raje 

pokoqn saq ndek nangis putri Sekar Netra. Sik saktin raje raksase muq mauqn 

pembait putri buge Sekar Sari Buana.  

Putri Nidya  Sekar Netra mun paran pemelakoqn seto ndeqn eak tepatiq 

sik lentaren buange Sekar Sari Buana sangat sin sulit tepete. Sementarenn raje 

Dahe nyeken lalok ore pikirn sik lentarenn putri sak sanget sin tunah kangenn 

telang. Akhirn raje Dahe murke ken Inang pengasuhn daet Patih Alga sak ngiring 

dait jagaqn. Raje Dahe mun perentah patihn aden sak bojak dengan saq sakti aden 

tao petulak anakn, muk janjinn raje sae sak tao eak petulak anakn eaqn tekawin 

dait putri Nidya Sekar Netra.  

Patih Alga daetn dengan saq sakti ariq kakak saq aran Cupak daet 

gerantang. Duaq-duaqn sebenern anuq keturunan raje. Cupak aran Raden Anom 

anak pertamen. Salaq sekeq selirn, lamun raden gerantang anak keduenn sak ken 

permaesurin raje. Cupak sipatn rakos daet berogong. Lamun Raden Gerantang 

sipatn pemoneng, bani daet tolos angenn. Cupak daet Gerantang lampak lalo 

mbait putri Nidya Sekar Netra ken raje raksae Lamindari. Ken saq perang daet 

raksase raden Gerantang menang lamun Cupak nie jari moye-moye doang gaweqn 

sengaqn sak perot.  

Demenn wah mate raje raksase, Raden Gerantang tame ken dalem gue eaq 

baet putri Nidya Sekar Netra. Putri wahn taq taek laguk Raden Gerantang ndeq 

man taek. Iye kesempatann Raden Cupak yak mateq Raden Gerantang. Lawang 



 
 

gue mun tombokn sik batu beleq jangkenn Raden Gerantang ndek Tao Sogol. 

Daminn wah yakin Raden Cupak tan Raden Gerantang wah mate ken dalem gue 

raje raksase Lamindari, nie tulak kancen due daet putri Nidya Sekar Nerta. 

Ken julun Raje daet pembelik-belikn Raden Cupak bebarak tan nie jari 

mateq Raje raksae daet nie jari sugul Putri Nidya Sekar Netra ken dalem gue. Raje 

daet pembelik-belikn sadu kun unin cerite Raden Cupak ie langan eak tekawin 

daet Putri Nidya Sekar Netra sesuai dait unin janjin Raje. Sementaren Raje 

ngantih jelu,bulan saq solah ie ilikn eak kawin Putri kance Raden Cupak, te 

naonlah tan berugung Raden Cupak tan saq moleq ndek nie jari matik Raje 

raksase selain siq Raden Gerantang ie jari mateq. Ie unin tebarak siq Putrin 

mesak. Suasanen sere tegang, ken dalem tegangn sito dateng Raden Gerantang. 

Suasanen sere tegang. Ken dalem ketegangan sito tepiak salak supuk syambara 

“Prisean” ( Ngetes kesaktin kadu penyalin ). 

Raje Dahe mun ngumum sai saq tau kalah Raden Cupak eakn te kawin 

kance Putri Sekar Netra. Ken pertandingan seto edak dengan bani lawan Raden 

Cupak, siq ruen sak galak daet sakti. Laguk tibe-tibe dateng Raden Gerantang, ie 

jari tantang , te olok-olok sengakn saq merase dengan saq tetantang ndekn cocok 

jari musuhn. 

Dimin pekenal dirikn siq Raden Gerantang muq Raden Cupak langsungn 

kejut tibe-tibe saq ean lawan Raden Gerantang. Raden Cupak ndekn sadu sengaqn 

saq Raden Gerantang uahn taq mate ken dalam gue. Akhirn Perang Raden Cupak 

kance Raden Gerantang. Ken dalem perangn seton Raden Gerantang ye menang. 



 
 

Daminn wah kalah Raden Cupak, toser siq Raje daet rakyatn nangken duah 

kerajaan. Lamun Raden Gerantang tekawin kance putri Nidya Sekar Netra 

ngonek-ngonekn te angkat raden gerantang jari raje Dahe gentik tahten amaqn 

putri Nidya Sekar Netra. 

Lek waktun Raden Gerangtang tepiak Jari  raje, tokoh-tokoh agame tarik 

bedo’e ngebeng do’e selamet daet berharepn adenn sak tuhan sak maha 

kuasemauqn berkah daet lindungan. Muq jari tande sokorn Raje Dahe, mun piak 

upacare persembahan atau begawe roah kance selapuk masarakat. Mun ngaraqan 

begawe pituq jelo pituq malem. Sekaliann sak begawe belek Raje Dahe mun 

tanggep tarian tarian marak tadahn gendang beleq, gemelan kelenang, tarian tarian 

bejanggeran dan lain-lain.  

Raje Raden Gerantang tekenal penter, muraq angen, jujur adil, daet berwibawe ye 

gawen rakyat sanget sin patiq raje. Sengonekn sak nie jari raje rakyat aman 

tentram daet makmur isikn. 


