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Abstrak 

 

Judul yang diangkat dalam skripsi ini adalah Religiusitas Cerita Rakyat 

BatuNgangaMasyarakat Sumbawa Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

Religiusitas Cerita Rakyat BatuNgangaMasyarakat Sumbawa Barat. Metode dan tehnik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan, (1) Metode studi 

pustaka, (2) Metode Dokumentasi, dan (3) Metode catat. Sedangkan metode dalam analisis 

data menggunakan metode analisis deskriktif. Hasil analisis terhadap Cerita Rakyat 

BatuNgangaditemukan adanya nilai religiusitas berupa (1) aspek aqidah yang berisi (a) 

Imankepada Allah (Ketauhidan), (b) Iman Kepada Malaikat, (c) Iman Kepada Takdir dan (d) 

Iman Kepada Hari Kiamat (Hari akhir), (2) aspek syariah, dan (3) aspek akhlak berisi (a) 

akhlak bermasyarakat (hubungan baik dengan tetangga), (b) akhlak dalam keluarga meliputi 

kewajiban suami terhadap istri (nafkah), kewajiban istri terhadap suami, kasih sayang dan 

tanggungjawab orang tua terhadap anak, kasih sayang sesama saudara, dan birrul walidain 

(berbakti kepada kedua orang tua), (c) akhlak terhadap Allah SWT (taubat), (d) akhlak 

pribadi (sabar), dan (e) akhlak tidak terpuji (mencuri). Dengan demikian nilai 

religiusitassangat erat hubungannya dengan manusia yang dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Kata kunci :Religiusitas, Cerita Rakyat.  

 

 

 

 

mailto:riskadeswanti1993@gmail.com


2 
 

Abstract 

Religiusity folklore of Batu Nganga People of West Sumbawa 

By 

Riska Deswanti 

E1C012042 

 

The title raised in this essay is the religiousity of Batu Nganga folklore people of West 

Sumbawa. The goal of this research to clarify religiousity  of  Batu Nganga folklore people of 

West Sumbawa. The method and technic to obtaining the data that used in this research is,(1) 

Literature study Method, (2) Documentation Method, (3) Create Method. While the method 

in data analyse is Descriptive analyse. The result of this analyse towards Batu Nganga 

folklore has found their religiusity which form (1) Faith aspect, which contain (a) Believe to 

Allah ( (b) Believe to destiny (c) Believe to Judgment day, and (d)Believe to Angles, (2) 

Sharia aspect, and (3) Moral aspect, which contain (a) society Morals ( make a good 

relationship to be neighbors ), (b) family morals, including the obligation of a husband to his 

wife (nafkah), the obligation of a wife to his husband, the affection and responsibility of 

parents to their childreen, brothers affection, and birul walidain(dutifull to the parents), (c) 

divinity morals, (d) personal morals (patient), (e) Improperly morals (steal). Thus the religius 

value is closely related to humans that can be applied in daily life. 

Keyword : Religiusity, Folklore. 
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PENDAHULUAN 

Karya sastra merupakan hasil seni kreatif 

yang objeknya adalah manusia dan 

kehidupannya. Sastra merupakan institusi 

sosial yang menggunakan media bahasa 

sebagai sarana penyampaiannya. Karya 

sastra prosa lama biasanya bersifat statis, 

sesuai dengan keadaan masyarakat lama dan 

bersifat istana sentris seperti cerita rakyat, 

mite, legenda, fabel, hikayat, dongeng dan 

cerita berbingkai. 

Cerita rakyat (legenda) merupakan bagian 

dari folklor lisan yang mengandung nilai 

kehidupan yang ideal dan masih relevan 

dengan nilai-nilai kehidupan masa kini. 

Cerita rakyat religius menyimpan norma-

norma agama yang menjadi landasan 

bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. 

Pesan-pesan dan nilai ketuhanan tercermin 

jelas dalam struktur dan alur cerita yang 

disajikan oleh pengarang.  

Cerita rakyat merupakan salah satu 

warisan yang dimiliki oleh setiap daerah. 

Cerita rakyat berisikan cerita-cerita tentang 

kejadian masa lampau yang tidak terlalu 

pasti kebenarannya, karena pada zaman 

dahulu orang membuatnya sebagai pelipur 

lara. Dengan demikian dalam cerita rakyat 

memiliki nilai-nilai agama yang sangat 

penting untuk diketahui. 

Salah satu cerita rakyat yasng memiliki 

nilai-nilai agama adalah Cerita Rakyat Batu 

Nganga Masyarakat Sumbawa Barat. Cerita 

rakyat Batu Nganga merupakan sastra lisan 

Masyarakat Sumbawa Barat yang berbentuk 

prosa. Cerita rakyat Batu Nganga merupakan 

Cerita Rakyat Masyarakat Sumbawa Barat 

yang hampir bahkan dilupakan oleh 

masyarakat  terutama generasi muda. Cerita 

ini mengandung nilai-nilai religius yang 

sangat penting untuk diketahui oleh generasi 

sekarang,.  

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah  metode deskriftif 

analisis kualitatif.  

1. Data dan Sumber Data 

a. Data  

data yang dimaksud di sini adalah 

berupa kata-kata, frase, kalimat dan 

paragraf untuk memperoleh deskripsi 

tentang Religiusitas Cerita Rakyat Batu 

Nganga Masyarakat Sumbawa Barat. 

b. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini 

berupa Cerita Rakyat Batu Nganga 

yang terdapat dalam Seri Kumpulan 

Cerita Rakyat Daerah Sumbawa Barat 

yang telah dibukuhkan.  

2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah  

a. Studi Pustaka 

Studi Pustaka yaitu pengumpulan 

data yang berdasarkan dari sumber 

acuan melalui pengkajian terhadap 

sejumlah kepustakaan yang terkait 
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dengan penelitian yang akan 

dilakukaan.  

b. Metodedokumentasi 

adalah sebagai suatu cara pengumpulan 

data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen yang ada atau catatan-catatan 

yang tersimpan., baik itu berupa 

catatan transkip, buku, surat kabar, dan 

lain sebagainya yang bersifat tertulis 

(Arikunto, 2011 :30). Hasil metode ini 

adalah berupa hasil refrensi dan 

menjadi sasaran penelitian.  

c. Metode Catat 

Tehnik pengumpulan data  yang 

digunakan untuk memperoleh data 

dengan cara mencatat kata, frasa, 

kalimat dan paragraf yang penting yang 

berkaitan dengan Religiusitas Cerita 

Rakyat Batu Nganga Masyarakat 

Sumbawa Barat. 

3. Tehnik Analisis Data 

Dalam penelitian ini digunakan teknik 

deskriptif.. Data yang terkumpul 

berbentuk kata-kata atau gambar, bukan 

angka-angka (Ratna, 2004:53). 

Langkah-langkahmenganalisi data 

Cerita Rakyat Batu Nganga: 

a. Terjemahan 

Terjemahan adalah menggalih 

bahasakan teks dari bahasa yang 

ditulis atau dikatakan kepada bahasa 

lain tanpa mengurangi amanat lain. 

b. Identifikasi 

Setelah data terkumpul,kemudian 

dilakukan identifikasiuntuk mengecek 

keabsahan data. Sesuai atau tidaknya 

data dengan tema penelitian juga 

merupakan salah satu tujuan 

dilakukannya pengecekan ulang 

terhadap beragam data yang telah 

dikumpulkan.   

c. Klasifikasi 

Klasifikasi merupakan upaya 

mengelompokkan kembali data yang 

telah diidentifikasi sesuai dengan 

permasalahan yang hendak dianalisis 

yang meliputi aspek Religiusitas 

Cerita Rakyat Batu Nganga 

Masyarakat Sumbawa Barat yaitu 

Aqidah, Syariah, dan Akhlak. 

Keoptimalan klasifikasi 

mempermudah proses interpretasi 

berikutnya. 

d. Interpretasi 

Proses ini menghasilkan suatu 

pemaknaan yang menyeluruh 

terhadap data penelitian.. Data 

mengenai legenga Batu Nganga 

ditafsir, dikaji atau diinterpretasi 

berdasarkan masalah yang ditetapkan. 

PEMBAHASAN 

1. Nilai Religiusitas Cerita Rakyat pada 

Aspek Aqidah 

A. ImanKepada Allah 

Iman kepada allah juga disebut 

denganTauhid.. Tauhid adalah suatu 

kepercayaan atau keimanan kepada 
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tuhan yang maha esa. Makhluk 

diciptakan oleh Allah untuk 

menyembah (beribadah) hanya kepada 

Allah. 

Seperti halnya yang digambarkan 

Pak Amin, Bu Amin, Jandok, dan 

Acak taat dan patuh beribadah hanya 

kepada Allah SWT. Hal 

tersebuttercantundalamkutipanberikut 

“Keluarga Pak Amin selalu hidup 

rukun dan damai. Hidup mereka pas-

pasan. Kondisi tempat tinggalnya 

seperti rumah kebanyakan penduduk 

lainnya. Pak Amin, istrinya, dan kedua 

anaknya sangat taat menjalankan 

ibadah. Setiap hari, mereka selalu 

melaksanakan sembahyang lima 

waktu. Jandok dan Acak tidak pernah 

lalai melaksanakan shalat. 

Kutipan di atas menunjukkan 

keluarga Pak Amin yang hidupnya 

serba kekurangan tetapi mereka 

sebagai hamba Allah tidak lupa untuk 

melaksanakan perintahnya seperti 

shalat. Keluarga Pak Amin juga tidak 

pernah lalai dalam melksanakan 

shalat. Pak Amin dan Bu Amin juga 

telah mengajarkan atau mengenalkan 

shalat sejak dini kepada kedua 

anaknya Jandok dan Acak. 

B. Iman Kepada Malaikat 

Dalam Cerita Rakyat Batu 

Nganga digambarkan oleh tokoh Bu 

Amin yang memberikanlarangan 

kepada Jandok dan Acak untuk tidak 

melakukan perbuatan yang 

mendatangkan dosa. Hal tersebut 

tercantum dalam kutipan berikut : 

“Janganlah melakukan perbuatan 

yang dapat mendatangkan dosa” 

C. Iman Kepada Takdir 

Dalam Cerita Rakyat Batu 

Nganga, masih mencerminkan tokoh  

Bu Amin yang tahu bahwa jandok 

dan acak adalah anak yang taat 

menjalankan ibadah salah satunya 

taat melaksanakan shalat lima waktu. 

Oleh karena itu, Bu Amin 

memberikan nasihat kepada anaknya 

Jandok dan Acak agar mempercayai 

akan adanya Takdir Allah yang tidak 

ada satupun manusia yang 

mengetahuinya. sehingga mereka 

siap berhadapan dengan takdir 

apabila menimpa mereka salah 

satunya kematian. Nasihat tersebut 

tercantum dalam kutipan berikut: 

WahaiAnakku! 

Kematian pasti menjemputmu, 

Walau di dalam benteng yang kokoh! 

Kutipan di atas, terlihat bahwa 

tokoh Bu Amin yang menasihati 

kedua anaknya Jandok dan Acak, 

agar mereka menyakini akan adanya 

kematian. Kematian tidak bisa di 

undur dan tidak bisa pula di majukan 

kedatangannya. Kematian hanya 
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Allah-lah yang tahu, dimana saja dan 

kapan saja bisa terjadi. 

D. Iman Kepada Hari Kiamat 

Bu Amin memberikan nasihat 

kepada jandok dan acak supaya selalu 

memperbanyak amal perbuatannya 

selama di dunia. Nasihat tersebut 

tercantum dalam kutipan berikut : 

Wahai, Anakku! 

Bila amalmu banyak 

Nikmat Allah akan kamu dapatkan 

Kutipan di atas, mencerminkan 

tokoh Bu Amin yang menasehati 

kedua anaknya Jandok dan Acak, 

agar mereka selalu memperbanyak 

amal kebaikan mereka dalam berbuat 

sesuatu. Karena kita hidup semata-

mata untuk memperbanyak amalan 

yang akhirnya nanti amalan tersebut 

akan ada balasannya di hari kiamat. 

2. Nilai Religiusitas Cerita Rakyat pada 

Aspek Syariah 

Syariah adalah peraturan-peraturan 

yang bersumber langsung dari wahyu 

yang menunjuk kepada syariah. 

digambarkan oleh Bu Amin yang 

mengingatkan kepada kedua anaknya 

Jandok dan Acak untuk berdoa terlebih 

dahulu sebelum tidur.. Hal tersebut 

tercantum dalam kutipan berikut; 

“Setelah syair-syair itu dilantunkan, 

kemudian keduanya segera istirahat karena 

malam sudah larut. “Jangan lupa doa 

sebelum tidur ya, Nak!” pinta ibunya.” 

“Ya, Bu”, jawab 

keduanya. 

Kutipan di atas mencerminkan 

tokoh Bu Amin yang 

mengingatkanataumengajarkaan 

kepada kedua anaknaya Jandok 

dan Acak untuk selalu berdoa 

sebelum tidur. Karena itu sudah 

menjadi peraturan dalam hidup 

manusia. 

3. Nilai Religiusitas Cerita Rakyat pada 

Aspek Akhlak 

Akhlak bukan saja merupakan tata 

aturan atau norma perilaku yang mengatur 

hubungan antar sesama manusia tetai juga 

norma yang mengatur hubungan atar 

manusia dengan Tuhan bahkan dengan 

alam semesta sekalipun.  

A. Akhlak Bermasyarakat (Hubungan 

Baik dengan Tetangga) 

Tolong menolong merupakan 

kewajiban setiap individu untuk 

membantu sesama yang sedang 

mengalami kesulitan. Seperti halnya 

yang digambarkan oleh tokoh Pak 

Amin dan Bu Amin, meraka selalu 

ringan tangan dalam membantu 

tetanggannya yang sedang mengalami 

kesulitan. Hal tersebut tercantum 

dalam kutipan  

“Begitu pun Pak Amin dan 

istrinya, mereka ringan tangan 
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membantu warga sekitar walaupun 

hanya bisamenolong dengan tenaga 

dan pikiran. Apabila ada tetangga 

atau keluarga menderita sakit, 

mereka tidak merasa berat kalau 

hanya sekedar menjengguk dan 

membesarkan hati tetangganya 

yang sakit itu. Sikap Pak Amin dan 

istrinya yang begitu baik itulah 

yang selalu diikuti oleh kedua 

anaknya.” 

Kutipan di atas 

mencerminkan keluaraga Pak 

Amin yang selalu berbuat baik 

terhadap tetangganya. Pak amin 

beserta Bu Amin istrinya selalu 

menolong tetangganya yang 

sedang kesusahan, walaupun 

mereka tidak bisa menolong 

dengan materi tetapi mereka 

menolong dengan menggunakan 

tenaga dan pikiran. 

B. Akhlak dalam Keluarga 

a. Kewajiban Suami terhadap 

Istri (Nafkah) 

Seperti yang digambarkan 

oleh tokoh Pak Amin yang tidak 

pernah putus asa dalam bekerja. 

hal tersebut dia tunjukkan 

dengan pergi berburu apabila 

tidak ada pekerjaan di sawah. 

Hal tersebut tercantum dalam 

kutipan berikut: 

“keluarga mereka hidup rukun 

dan bahagia. Karena itulah banyak 

keluarga di dusun itu mengikuti 

cara hidup mereka. Pak Amin dan 

istrinya sangat rajin membanting 

tulang untuk masa depan anaknya. 

Pak Amin mewujudkan rasa 

cintanya kepada istrinya dengan 

bekerja keras.  

begitulah Pak Amin menghidupi 

keluarganya. ia sering pergi 

berburu bila tidak ada pekerjaan di 

kebun dan di sawahnya. 

Kutipan di atas menunjukkan 

sikap Pak Amin sebagai kepala 

rumah tangga yang berusaha 

bekerja keras untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangganya 

terutama memberikan nafkah 

kepada Bu Amin. 

b. Kewajiban Istri terhadap 

Suami 

Kewajiban istri terhadap 

suami ditunjukkan oleh tokoh Bu 

Amin dengan cara tidak 

menuntut banyak kepada 

suaminya karena Bu Amin 

mengerti tentang kondisi 

kehidupannya terutama kondisi 

Pak Amin suaminya. Hal tersebut 

tercantum dalam kutipan: 

“Pak Amin hanya seorang 

petani yang hanya mempunyai 

sebidang kebun dan sepetak sawah. 

Kebun itu ditanami sayur-sayuran 

dan ubi. Bu Amin tahu dan paham 

kondisi keluarganya. Oleh karena 

itu, ia tidak menuntut banyak 

kepada suaminya. Kedua anaknya 

selalu diajar hidup sederhana. 

Untunglah kedua anaknya rajin 

dan patuh pada mereka”. 

Kutipan di atas menunjukan 

sikap Bu Amin yang tidak 

banyak menuntut dan tidak mau 

membebani suaminya dengan 
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hal-hal yang suaminya tidak 

mampu.  

c. Kasih Sayang dan Tanggung 

Jawab Orang Tua terhadap 

anak 

Kasih sayang orang tua 

sangatlah besar terhadap 

anaknya. Seperti yang 

digambarkan tokoh Bu Amin 

dengan memberikan kasih 

sayangnya kepada si kecil Acak. 

Hal tersebut tercantum dalam 

kutipan berikut : 

“Tak lama setelah itu, ibunya 

kembali dari kebun dengan 

membawa tomat, terong, dan 

sayur-sayuran. Setelah semua 

barang bawaanya diletakkan, ia 

kemudian membersihkan badannya. 

Lantas, ia meraih s kecil Acak 

untuk digendong dan segera 

menyusuinya. Ia membelai-

membelai rambut anaknya sambil 

Bakembong (dalam bahasa 

sumbawa berarti menghibur anak 

melalui nyanyian agar cepat 

tertidur). 

Kutipan di atas menunjukkan 

rasa sayang dan tanggung jawab 

Bu Amin sebagai ibu. Rasa 

sayang Bu Amin dia tunjukkan 

dengan mengendong si kecil 

Acak dan tanggung jawab yang 

ditunjukkan Bu Amin terhadap si 

kecil Acak adalah dengan 

menyusui sang anak. Itu semua 

Bu Amin lakukan karena dia 

sayang terhadap anaknya. 

 

d. Kasih sayang sesama saudara 

Sikap sayang menyayangi 

terhadap saudara adalah suatu 

sikap yang patut untuk ditiru, 

karena dengan demikian 

seseorang dapat saling menjaga 

satu sama lain. Hal ini 

digambarkan oleh tokoh Jandok 

yang menyanyangi adiknya 

(Acak) dengan cara menjaganya. 

Hal tersebut tercantum dalam 

kutipan berikut: 

“Tanpa berkata sepatah 

katapun, tiba-tiba Jandok segera 

bergegas meninggalkan alang itu. 

Lalu, ia berlari pulang ke 

rumahnya. Ia melihat adiknya 

seorang diri dalam keadaan 

menangis karena kelaparan. Ia 

kemudian mencoba menghentikan 

tangisan adiknya. Namun, adiknya 

terus saja menangis. Ia 

mencobamenggendongnya. 

Berbagai cara sudah dilakukan 

untuk mengehentikan tangisan 

adiknya, tetapi tetap saja tidak 

bisa. Karena merasa sangat 

kasihan kepada adiknya, akhirnya 

makanan yang dilarang untuk 

dimakan oleh ibunya itu, diambil 

kemudian diberikan kepada 

adiknya. Adiknya makan denngan 

lahapnya dan tidak lama kemudian 

adiknya terdiam. 

Kutipan di atas menunjukan 

rasa sayang dari tokoh Jandok 

terhadap adiknya (Acak), dia 

berusaha mendiamkan adiknya 

yang sedang menangis, berbagai 

cara dia lakukan supaya adiknya 

terdiam 

 



9 
 

e. Birrul Walidain (berbakti 

kepada orang tua) 

Kepatuhan itu ditunjukkan 

oleh Jandok dan adiknya (Acak) 

dengan berperilaku sopan dan 

santun terhadap kedua orang 

tuanya (Pak Amin dan Bu Amin) 

pada saat Bu Amin sedang 

memberikan nasihat. Hal tersebut 

tercantum dalam kutipan berikut 

: 

“Jandok dan Acak, dengan 

perasaan yang takzim 

mendengarkan petuah kedua orang 

tuanya. Melihat pola tingkah kedua 

anaknya yang sopan dan santun, 

tidak terasa air mata ibunya pun 

berlinang membasahi pipinya. Lalu 

ibu Amin memeluk kedua anaknya 

sembari berkata menghibur 

keduanya”. 

Kutipan di atas menunjukkan 

sikap dari tokoh Jandok dan 

Acak yang berperilaku sopan 

dan santun. Sikap mereka itulah 

yang membuat terharu Bu Amin 

selaku orang tua sampai 

meneteskan air mata. Orang tua 

mana yang tidak bangga apabila 

memiliki anak yang berperilaku 

baik. 

C. Akhlak terhadap ALLAH SWT 

(Taubat) 

Taubat adalah amalan seorang 

hamba untuk tidak mengulangi 

kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa 

yang kemudian ia kembali ke jalan 

yang lurus. Seperti yang digambarkan 

tokoh Jandok, dia merasa sangat 

menyesali perbuatannya. Hal tersebut 

tercantum dalam kutipan berikut : 

“Jadi, aku sekarang menjadi 

seorang pencuri. Alangkah 

hinanya perbuatanku ini. Orang 

tuaku tidak pernah mengajariku 

hal seperti ini. Ya, Tuhan. 

Ampunilah kesalahanku! Aku 

telah percaya dan terpedaya 

dengan temanku, ucap Jandok 

dalam hati. Beberapa saat 

lamanya jandok terus terdiam. Ia 

menyesali perbuatannya. Ia 

membayangkan bila ketahuan 

oleh si pemilik padi.” 

Kutipan di atas menunjukkan 

tokoh Jandok yang benar-benar 

menyesali perbuatannya itu. Dia 

tidak menyangka bahwa dirinya 

di ajak oleh temannya untuk 

mencuri padi di rumah orang. 

Jandokmenyesal karena telah 

percaya dengan temannya. Kata 

menyesal menunjukkan bahwa 

Jandok menyesali perbuatan dosa 

yang telah ia lakukan 

D. Akhlak Pribadi (Sabar) 

Sabar adalah sikap mampu 

menahan diri.Seperti halnya yang 

dialami oleh Jandok dan Acak yang 

kehilangan kedua orang tuanya. 

Mereka sabar dalam menghadapi 

cobaan hidup.Hal tersebut tercantum 

dalam kutipan berikut : 

“Adapun jandok dan acak 

hanya bisa menatap kepergian 
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ibunya tadi, tanpa tahu apa yang 

terjadi. 

“Ibu!Wahai ibu! Adik menangis, 

wahai ibu,” demikian jandok 

berteriak terakhir kalinya 

memanggil ibunya. 

Dalam suasana yang 

menyedihkan itu, Jandok berkata 

kepada adiknya, “Senyumlah selalu 

wahai Adik! Jangan bermuram 

durja! Hapuslah segala derita! 

Jangan biarkan jiwa merana! 

Janganlah berputus asa walau hati 

kecewa! Mari kita hiasi hidup kita 

dengan harapan baru! Usailah kau 

menangis! Sabarlah wahai adikku! 

Ibu dan Bapak kita takkan pernah 

kembali lagi.” 

Kutipan di atas menunjukkan 

sikap sabar yang ditunjukkan tokoh 

Jandokterhadap adiknya yang selalu 

menangis ingin bertemu ibunya 

dengan cara menenangkannya. 

Jandokdan Acak berusaha sabar 

dalam menghadapi cobaan yang 

sedang menimpa mereka. 

E. Akhlak Tidak Terpuji (Mencuri) 

Mencuri melupakan perbuatan 

yang tidak terpuji. Mencuri sama 

artinya dengan mengambil hak yang 

bukan miliknya atau hak orang lain. 

Hal tersebut digambarkan tokoh 

Meran yang mengajak Jandok untuk 

mencuri padi di rumah orang. Hal 

tersebut tercantum dalam kutipan 

berikut: 

“Di belakang rumah Jandok, 

kira-kira 200 meter, ada sebuah 

tempat penyimpanan atau lumbung 

padi (dalam Bahasa Sumbawa 

disebut alang ‘lumbung padi’). 

Kebetulan waktu itu adalah musim 

panen sehingga wajar sebagain 

besar alang masyarakat penuh 

dengan padi. Nah, ke alang itulah 

Jandok diajak oleh Meran untuk 

mencuri padi. Karena Jandok tidak 

tahu apa maksud ajakan temannya 

itu, ia menurut saja”. 

Setelah mereka sampai di alang 

itu, lalu Meran berkata,” Nah, 

jandok. Sekarang kita sudah 

sampai. Sebentar lagi kita akan 

mendapatkan rejeki yang banyak..” 

Kutipan di atas menunjukan sikap 

tidak terpuji yang ditunjukkan tokoh 

Meran tehadap Jandok. Meran 

mengajak Jandok untuk mencuri padi 

di rumah orang. Jandok yang 

awalnya tidak tahu apa maksud 

ajakan Meran dan sampai akhirnya 

jandok tahu kalau dirinya di ajak 

mencuri oleh Meran, sahabatnya 

sendiri.

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan analisis Cerita Rakyat 

Batu Nganga Masyarakat Sumbawa Barat 

dapat disimpulkan bahwa terdapat Nilai 

Religiusitas pada Aspek Aqidah yang 

menyangkut Iman Kepada Allah, Iman 

Kepada Malaikat, Iman Kepada Takdir 

dan Iman Kepada Hari Akhir (Hari 

Kiamat), Nilai Religiusitas pada Aspek 

Syariah, dan Nilai Religiusitas pada 

Aspek Akhlak yang berisi tentang Akhlak 

bermasyarakat, Akhlak dalam keluaraga 

yang terdiri dari kewajiban suami 

terhadap istri, kewajiban istri terhadap 

suami, kasih sayang dan tanggung jawab 
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orang tua terhadap anak, kasih sayang 

sesama saudara, Birrul Walidain. Akhlak 

terhadap ALLAH SWT, akhlak pribadi 

(sabar), dan akhlak tidak tepuji (mencuri). 

Saran 

Saran yang dapat diberikan dari 

hasil penelitian mengenai  nilai 

religiusitas cerita rakyat Batu Nganga 

Masyarakat Sumbawa Barat yaitu 

mendorong masyarakat untuk dapat 

menumbuhkan kesadaran masyarakat 

bahwa cerita rakyat Sumbawa Barat 

memiliki manfaat dan nilai-nilai yang 

baik terutama nilai pendidikan maupun 

nilai agama. 
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