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ABSTRAK

Folklor merupakan karya sastra yang mengkaji tentang karya sastra lisan.
Karya sastra lisan ini berupa kehidupan kebudayaan rakyat seperti legenda.
Legenda merupakan kisah yang dianggap pernah terjadi oleh masyarakat
setempat. Rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam skripsi ini yaitu: 1)
bagaimanakah nilai pendidikan yang terkandung dalam legenda Tabe Bengkolo,
2) bagaimana kaitannya nilai pendidikan dalam legenda Tabe Bengkolo dengan
pembelajaran bahasa dan sastra di SMA. Penelitian terhadap legenda Tabe
Bengkolo bertujuan mendeskripsikan nilai pendidikan yang terkandung di
dalamnya. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan
pragmatis. Pendekatan ini secara metodelogis bersifat kualitatif. Metode dan
teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif.
Dalam penelitian ini menghasilkan temuan adanya nilai-nilai pendidikan yaitu (a)
nilai pendidikan moral yang dapat berupa memiliki sifat karismatis dan memiliki
rasa malu, (b) nilai pendidikan keindahan yang dapat berupa keindahan alam
(ciptaan Tuhan) dan keindahan kehidupan (ciptaan Manusia), (c) nilai pendidikan
agama (religiusitas) yang dapat berupa ungkapan rasa syukur atas apa yang telah
diberikan Tuhan, sikap pasrahkan diri kepada Tuhan, selalu takjub terhadap apa
yang telah Tuhan ciptakan di atas muka bumi, dan sikap yakin dan percaya pada
kebesaran Tuhan atas keajaiban yang terjadi, dan (d) nilai pendidikan sosial atau
kemasyarakatan yang dapat berupa kesepakatan, kesetiaan, tolong-menolong,
balas budi,

mementingkan kepentingan bersama,

memohon maaf, dan

keperdulian. Kemudian nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam legenda
tersebut akan dikaitkan dengan pembelajaran bahasa dan sastra di SMA.

Kata Kunci: folklor, legenda, nilai-nilai pendidikan.
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ABSTRACT

Folklore is a literature work which discuss about oral literature work. This
is a form of society’s culture life for instance a legend. A legend is a story that
society believes it was happened. The statement of problems in this study as
follow; 1) how does education value contain in legend Tabe Bengkolo, 2) how is
the relationship between education value in legend Tabe Bengkolo and learning
language and literature in senior high school. This research aimed to describe the
education value within. The research method of this study is pragmatic approach.
Methodological, this is qualitative research. Furthermore, in analyzing the data,
the researcher used descrivtive analytic. The result of this research as follow; a)
morality education value are having charismatic and humble, b) esthetic education
value is beauty of nature and beauty of life, c) religious education value are
thankful to the God, depend on God, amazed of God’s creature, and believe in
God’s exalted, also d) social education value are agreement, solidarity, help each
other, sensibleness, apologize, and care. Then, all of education values above will
be connected with learning language and literature in senior high school.

Keywords: folklore, legend, education values.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Karya sastra yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah
masyarakat merupakan salah satu bentuk media untuk memberikan
informasi, baik berupa nilai budaya seperti adat istiadat dan nilai pendidikan
seperti nilai moral, sosial atau kemasyarakatan, keindahan, dan agama.
Selain itu, karya sastra merupakan suatu bentuk dan hasil karya seni kreatif
yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan
bahasa sebagai mediumnya. Karya sastra baik tersurat maupun tersirat tentu
ingin menyampaikan berbagai pesan dan nilai kepada pembacanya. Salah
satu bentuk dan hasil karya seni kreatif manusia yang di dalamnya banyak
terkandung nilai-nilai kehidupan manusia adalah folklor.
Folklor merupakan karya sastra yang mengkaji tentang karya sastra
lisan. Karya sastra lisan ini berupa kehidupan kebudayaan rakyat seperti
cerita rakyat atau legenda, dongeng, teka-teki, pribahasa, nyayian rakyat,
dan mitos. Menurut Rafiek (2012:51), folklor adalah sebagian kebudayaan
suatu kolektif, yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun, di antara
kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik
dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau
alat pembantu pengingat.
Selanjutnya, Danandjaja (1997:2) mendefisikan folklor adalah
sebagian kebudayaan suatu kolektif, yang tersebar dan diwariskan turun-
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temurun, di antara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi
yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan
gerak isyarat atau alat pembantu pengingat.
Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2011:127) ditemukan pula
pengertian folklor yaitu merupakan adat istiadat tradisional dan cerita rakyat
yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi tidak dibukukan. Ini semua
salah satu bentuk kekayaan budaya lokal yang penuh nilai dan pesan di
dalamnya. Hal ini sangat bermanfaat untuk mempertahankan dan
mengembangkan jati diri daerah dan budaya.
Salah satu bentuk sastra daerah yang harus dijaga dan dilestarikan
keberadaannya adalah legenda. Legenda merupakan kisah yang dianggap
pernah terjadi oleh masyarakat setempat. Menurut Danandjaja (1997:66),
legenda adalah cerita prosa rakyat, yang dianggap oleh empunya cerita
sebagai suatu kejadian yang sungguh-sungguh pernah terjadi. Dan dalam
Kamus Bahasa Indonesia (2011:271), legenda adalah cerita rakyat pada
zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah”. Setiap
daerah tentunya mempunyai cerita legenda yang berbeda-beda yang
diturunkan atau diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi
berikutnya. Legenda biasanya berisi tentang kultur budaya dimana kisah
atau cerita itu berlangsung. Misalnya pada masyarakat Jawa terdapat cerita
Malin Kundang yaitu legenda tentang anak muda yang durhaka kepada
ibunya. Sedangkan pada masyarakat Sasak mempunyai cerita Putri
Mandalika yaitu cerita seorang putri yang berubah menjadi cacing wawo
(biasa dikenal dengan sebutan Nyale). Dan pada suku Mbojo (Bima)
2

terdapat cerita tentang Tabe Bengkolo yaitu cerita sekelompok masyarakat
yang tidak bisa makan ikan ekor kuning (Uta Bangkolo) yang akan
menimbulkan penyakit dan tidak ada obat yang mujarab untuk itu.
Legenda Tabe Bengkolo adalah salah satu cerita rakyat atau legenda
yang hampir dilupakan. Akhir-akhir ini, legenda sangat kurang diperhatikan
lagi khususnya oleh generasi muda. Generasi muda sekarang lebih memilih
dan tertarik dengan cerita masa kini (modern) dibandingkan cerita masa
lampau. Perkembangan zaman dan pengaruh budaya barat telah membawa
dampak sangat luar biasa pada kebudayaan lokal khususnya masyarakat
yang ada di daerah Bima. Dampak perkembangan zaman dan pengaruh
budaya barat yang sangat signifikan menyebabkan cerita rakyat atau legenda
pada umumnya kurang mendapatkan perhatian di masyarakat dan generasi
muda pada khususnya. Oleh karena itu, cerita rakyat atau legenda ini harus
dijaga dan dilestarikan keberadaannya.
Berdasarkan fenomena di atas, perlu diadakan langkah-langkah yang
signifikan untuk memperkenalkan cerita rakyat atau legenda pada
masyarakat khususnya cerita rakyat atau legenda di daerah tempat mereka
dilahirkan. Salah satu cara yang ditempuh yaitu memperkenalkan kepada
peserta didik melalui pendidikan formal di Sekolah pada pembelajaran
bahasa dan sastra Indonesia. Bahan ajar bahasa dan sastra Indonesia yang
diterapkan di Sekolah dapat berupa cerita rakyat atau legenda, puisi, novel,
dan naskah drama. Sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah yaitu
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tingkat SMA dengan
kompetensi dasar mengidentifikasi unsur sastra (intrinsik atau ekstrinsik)
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suatu cerita yang disampaikan secara langsung/rekaman. Secara khusus,
penelitian ini memfokuskan pada analisis nilai-nilai pendidikan yang
terkandung dalam legenda Tabe Bengkolo.
Pada umumya pembelajaran bahasa dan sastra di sekolah, khususnya
di SMA hanya berkaitan dengan naskah drama, puisi, novel, dan cerpen.
Sedangkan cerita rakyat atau legenda jarang dipergunakan karena kurangnya
media pembelajaran tentang cerita rakyat atau legenda, khususnya cerita
rakyat atau legenda di daerah sendiri. Cerita rakyat atau legenda Tabe
Bengkolo ini dapat digunakan sebagai media atau bahan ajar dalam
perbaikan materi atau isi dengan mengkaitkan unsur budaya Suku Mbojo
(Bima) dalam pembelajaran bahasa dan sastra di SMA. Pada penelitian ini
akan dilakukan kajian terhadap legenda Tabe Bengkolo. Kajian ini
difokuskan dari segi nilai pendidikan yang terkandung dalam legenda Tabe
Bengkolo. Selanjutnya hasil penelitian akan berkaitan dengan pembelajaran
bahasa dan sastra di SMA.

1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas terdapat beberapa masalah
yang perlu dikaji adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah nilai pendidikan yang terkandung dalam legenda Tabe
Bengkolo?
2. Bagaimana kaitannya nilai pendidikan dalam legenda Tabe Bengkolo
dengan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SMA?
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1.3

Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Mendeskripsikan nilai pendidikan yang terkandung dalam legenda Tabe
Bengkolo.
2. Mendeskripsikan kaitan nilai pendidikan dalam legenda Tabe Bengkolo
dengan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SMA

1.4

Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.4.1 Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
wawasan terutama tentang dunia sastra, khususnya nilai pendidikan
yang terkandung dalam Legenda Tabe Bengkolo.

1.4.2 Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak
antara lain, bagi :
a. Peneliti
Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan
wawasan dan kreativitas dalam mengkaji karya sastra, khususnya
nilai pendidikan yang terkandung dalam Legenda Tabe Bengkolo
dan kaitannya dengan pembelajaran bahasa dan sastra di SMA.
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b. Pembaca
Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai nilai
pendidikan yang terkandung dalam Legenda Tabe Bengkolo.
c. Instansi Terkait
Penelitian ini dapat menambah jumlah hasil penelitian di
Universitas Mataram, terutama FKIP jurusan Bahasa dan Sastra
Indonesia. kemudian dapat sebagai bahan perbandingan dengan
peneliti-peneliti yang lain yang telah ada sebelumnya.
d. Pendidik
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refrensi bagi
guru dan bahan ajar di sekolah.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1

Penelitian Terdahulu
Penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diteliti adalah
yang dilakukan oleh Ahmad Nurussobah (2010). Dalam penelitiannya
Ahmad Nurussobah mendeskripsikan tentang “Analisis Struktural dan
Nilai-Nilai Pendidikan dalam Novel Labirin Lazuardi Pusaran Arus Waktu
Karya Gola Gong Serta Hubungannya dengan Pembelajaran Sastra di
SMA”. Dalam skripsinya Ahmad Nurussobah menjelaskan tentang unsurunsur intrinsik yang membangun novel Labirin Lazuardi Pusaran Arus
Waktu Karya Gola Gong seperti tema, setting, perwatakan, penokohan, alur,
atau plot. Sedangkan unsur ekstrinsiknya berupa nilai-nilai pendidikan yang
terdapat di dalam novel tersebut. Pendekatan yang digunakan ialah
pendekatan pragmatis yang berprinsip bahwa karya sastra yang baik
merupakan cipta rasa yang dapat memberikan manfaat dari kesenangan baik
dari segi sosial, moral, dan pendidikan.
Penelitian selanjutnya, yang dilakukan oleh Widia Indriani (2012)
tentang “Nilai Sosial Budaya dalam Legenda Ai Mangkung Kabupaten
Sumbawa dan Kaitannya dengan Pembelajaran Bahasa dan Sastra di
SMA”. Dalam skripsinya Widia Indriani menjelaskan tentang wujud nilai
sosial budaya yang terkandung dalam legenda Ai Mangkung.
Kedua penelitian di atas dapat dijadikan bahan acuan oleh peneliti
untuk menyempurnakan penelitian yang berjudul “Nilai Pendidikan dalam
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Legenda Tabe Bengkolo dan Kaitannya dengan Pembelajaran Bahasa dan
Sastra di SMA Kabupaten Bima”.

2.2

Landasan Teori
2.2.1 Nilai
Menurut Oemar Hamalik dalam (Rostama, 2013:9), nilai
adalah ukuran umum yang dipandang baik oleh masyarakat dan
menjadi pedoman dari tingkah laku manusia tentang cara hidup yang
sebaik-baiknya. Sedangkan menurut Alwi, nilai merupakan sifat
(hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan), dalam
(Rostama, 2013:9).
Menurut Milton Roceach dan James Bank dalam (Lubis,
2011:16), nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam
ruang lingkup sistem kepercayaan, di mana seseorang harus
bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau mengenai sesuatu
yang pantas atau tidak pantas dikerjakan, dimiliki dan dipercayai.
Sedangkan menurut Fraenkel dalam (Lubis, 2011:17), nilai adalah
standar tingkah laku, keindahan, keadilan, kebenaran, dan efisiensi
yang

mengikat

manusia

dan

sepatutnya

dijalankan

dan

dipertahankan.
Menurut Sidi Gazalbi dalam (Lubis, 2011:17), mengartikan
nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, dan ideal. Nilai bukan
nilai konkret, bukan fakta, tidak hanya sekedar soal penghayatan
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yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, yang disenangi dan tidak
disenangi.
Nilai merupakan esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat
berarti bagi kehidupan manusia. Esensi itu sendiri belum berarti
sebelum dibutuhkan manusia, tetapi bukan berarti adanya esensi itu
karena

adanya

manusia

yang

membutuhkan.

Hanya

saja

kebermaknaan esensi tersebut semakin meningkat sesuai dengan
peningkatan daya tangkap dan pemaknaan manusia itu sendiri
(Lubis, 2011:18).
Berdasarkan pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa nilai
adalah sesuatu yang bersifat abstrak, bernilai, berguna, berarti, dan
bermanfaat bagi kehidupan manusia sebagai sesuatu yang menjadi
tujuan hidup manusia. Nilai juga merupakan sesuatu yang dihargai,
dijunjung tinggi, tentang baik dan buruknya perilaku manusia dalam
kehidupannya.

2.2.2 Pendidikan
Pendidikan merupakan usaha manusia untuk memiliki dan
mengembangkan potensi-potensi pribadi baik jasmani maupun
rohani dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Pendidikan
yang datang dari sekolah khususnya, termasuk di dalamnya pranata
dan aturan, sehingga ia dapat memperoleh atau mengalami
perkembangan. Melalui pendidikan manusia bisa menjadikan
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manusia yang seutuhnya dengan kepribadian yang bernilai atau
bermanfaat bagi pribadi, masyarakat, bangsa dan negara.
Kata “pendidikan” berasal dari kata “paedagogi” dan
“paedagogia” berasal dari kata Yunani “paedagogike”, kata turunan
dari “paedagogia” yang berarti pergaulan dengan anak-anak.
Sekarang kata “paedagogik” berarti ilmu pendidikan, “paedagogi”
berarti perbuatan mendidik dan “paedagoog” berarti ahli ilmu
pendidikan (Sukardjo, 2009:7). Pengertian kata pendidikan cukup
luas, karena itu perlu dibatasi agar jelas maksudnya dan tidak
menimbulkan salah tafsir.
Menurut Carter V. Good dalam (Darmadi, 2009:1), pendidikan
adalah proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk
sikap dan perilaku yang berlaku dalam masyarakatnya. Sedangkan
menurut Godfrey Thomson dalam (Darmadi, 2009:2), pendidikan
adalah pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan
perubahan yang tetap di dalam kebiasaan tingkah lakunya,
pikirannya, dan perasaannya.
Menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1
dalam (Darmadi, 2009:1) mengatakan pendidikan adalah usaha sadar
dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
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keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara.
Berdasarkan beberapa pengertian pendidikan di atas dapat
dikemukakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar oleh pendidik
terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik yang
dilakukan secara sadar, sengaja, dan penuh tanggung jawab serta
mengembangkan kepribadian dalam hidup bermasyarakat, bangsa
dan negara. Proses pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah atau
lembaga pendidikan saja tetapi juga keluarga dan masyarakat.
Sehingga pendidikan dapat berlangsung kapan saja dan di mana saja.

2.2.3 Nilai Pendidikan
Beberapa ahli mengelompokkan nilai pendidikan yang
berbeda-beda. Adapun penjelasan berbagai pendapat mengenai nilai
pendidikan adalah sebagai berikut:
Nilai yang terkandung dalam karya sastra dapat berupa: (1)
Nilai hedonik yaitu nilai yang dapat memberi kesenangan secara
langsung kepada pembaca, (2) Nilai artistik yaitu nilai yang dapat
memanifestasikan suatu seni atau keterampilan dalam melakukan
suatu pekerjaan, (3) Nilai kultural yaitu nilai yang dapat memberikan
atau

mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu

masyarakat, peradaban atau kebudayaan, (4) Nilai etika, moral,
agama yaitu nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah
atau ajaran yang berkaitan dengan etika, moral, atau agama, dan (5)
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Nilai praktis yaitu nilai yang mengandung hal-hal praktis yang dapat
diterapkan dalam kehidupan nyata sehari-hari (Sugono, 2011:111).
Menurut

Hadikusuma

dalam

(Nurusshobah,

2010:24),

membagi nilai-nilai pendidikan itu atas: (1) Pendidikan keindahan,
menempatkan nilai tertingginya pada bentuk dan keharmonisan, (2)
Pendidikan kesusilaan adalah pendidikan budi pekerti agar seseorang
taat mengerjakan segala sesuatu yang baik dan meninggalkan yang
buruk, (3) Pendidikan sosial, nilai tertinggi yang terdapat pada
pendidikan sosial adalah kasih sayang antar manusia, (4) Pendidikan
politik, menempatkan nilai tertingginya pada kekuasaan, (5)
Pendidikan ekonomi, dijadikan sebagai ukuran perilaku kehidupan
manusia yang bertalian dengan pemenuhan kebutuhan hidup secara
material, (6) Pendidikan ketuhanan adalah segala sesuatu yang
berhubungan dengan Tuhan atau kepercayaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa,dan (7) Pendidikan keterampilan yang dapat diaplikasikan
dalam kehidupan.
Selanjutnya, Tirtarahardja dan Sulo dalam (Nurusshobah,
2010:24-25) dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai membagi dua
dimensi atau nilai pendidikan, yaitu; (1) nilai pendidikan kesusilaan,
kesadaran dan kesediaan malakukan kewajiban disamping menerima
hak pada peserta didik. Pada masyarakat kita, pemahaman terhadap
hak (secara objektif rasional) masih perlu ditanamkan tanpa
mengabaikan kesadaran dan kesediaan melaksanakan kewajiban; (2)
nilai pendidikan agama, merupakan kebutuhan manusia karena
12

manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat
bertopang. Manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya.
Dapat dikatakan bahwa agama menjadi sandaran vertikal manusia.
Berangkat dari beberapa pengertian nilai pendidikan di atas
dapat dikemukakan bahwa nilai pendidikan adalah suatu yang
diyakini kebenarannya dan mendorong orang untuk berbuat positif di
dalam kehidupannya sendiri atau bermasyarakat. Sehingga nilai
pendidikan dalam karya sastra disini yang dimaksud adalah nilainilai yang bertujuan mendidik seseorang atau individu agar menjadi
manusia yang baik dalam arti berpendidikan.
Berdasarkan nilai-nilai pendidikan di atas dapat dikemukakan
bahwa nilai-nilai pendidikan terdiri dari nilai pendidikan :
a.

Moral
Secara etimologis kata moral berasal dari bahasa latin mos
(jamak: mores) yang mengandung arti adat kebiasaan (Zuriah,
2011:17). Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima
mengenai perbuatan, sikap, berkewajiban dan sebagainya. Moral
dapat pula disebut dengan akhlak budi pekerti dan susila.
Nilai pendidikan moral merupakan suatu konsep kebaikan
(konsep yang bermoral) yang diberikan atau diajarkan kepada
peserta didik (generasi muda dan masyarakat) untuk membentuk
budi pekerti luhur, berahklak mulia dan berperilaku terpuji.
Wujud nilai pendidikan moral dapat berupa memiliki sifat
karismatis dan memiliki rasa malu.
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b. Keindahan
Nilai keindahan adalah nilai yang bersumber pada unsur
perasaan

manusia

(rasa,

estetis).

Pendidikan

keindahan

bertujuan agar semua manusia mempunyai rasa keharuan
terhadap keindahan, mempunyai selera terhadap keindahan, dan
selanjutnya dapat menikmati keindahan. Wujud nilai pendidikan
keindahan dapat berupa keindahan alam (ciptaan Tuhan) dan
keindahan kehidupan (ciptaan Manusia).

c.

Agama (Religiusitas)
Nilai Pendidikan agama (Religiusitas) merupakan nilai keTuhanan, kerohanian yang tinggi dan mutlak bersumber dari
keyakinan dan kepercayaan manusia terhadap Tuhannya.
Manusia diciptakan untuk bertaqwa kepada-Nya, sehingga
manusia harus taat dan patuh menjalankan perintah serta
menjauhi segala larangan-Nya. Wujud dari nilai pendidikan
Agama (Religiusitas) dapat berupa ungkapan rasa syukur atas
apa yang telah diberikan Tuhan, sikap pasrahkan diri kepada
Tuhan, selalu takjub terhadap apa yang telah Tuhan ciptakan di
atas muka bumi, dan sikap yakin dan percaya pada kebesaran
Tuhan atas keajaiban yang terjadi.
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d. Sosial atau Kemasyarakatan
Sosial merupakan segala sesuatu yang berkaitan atau
berhubungan dengan masyarakat. Manusia itu merupakan
bagian dari masyarakat. Sehingga manusia adalah makhluk
sosial yang tidak dapat hidup sendiri, melainkan saling
berhubungan, saling membutuhkan, dan bergaul dengan orang
lain. Segala sesuatu yang berhubungan atau berkaitan dengan
orang lain atau masyarakat sering disebut hubungan sosial.
Nilai sosial memberikan pedoman bagi warga masyarakat
untuk hidup berkasih sayang dengan sesama manusia, hidup
harmonis, hidup disiplin, hidup berdemokrasi, dan hidup
bertanggung jawab. Sebaliknya, tanpa nilai sosial, suatu
masyarakat tidak akan memperoleh kehidupan yang harmonis
dan demokratis. Dengan demikian, nilai sosial tersebut
mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi masyarakat,
bangsa dan negara.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan
bahwa nilai pendidikan sosial adalah sesuatu yang berkaitan
atau berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara. Wujud dari nilai pendidikan sosial atau
kemasyarakatan dapat berupa kesepakatan, kesetiaan, tolongmenolong, balas budi, mementingkan kepentingan bersama,
memohon maaf, dan keperdulian.

15

Uraian tentang nilai-nilai pendidikan di atas akan dijadikan
sebagai landasan untuk menganalisis nilai-nilai pendidikan yang
terkandung dalam legenda “Tabe Bengkolo”.

2.2.4 Folklor
Folklor berasal dari kata bahasa Inggris folklore. Kata itu
adalah kata majemuk yang berasal dari dua kata dasar yaitu folk dan
lore. Folk yang sama artinya dengan kata koleksi (collectivity). Folk
adalah sinonim dengan koleksi yang juga memiliki ciri-ciri pengenal
fisik atau kebudayaan yang sama serta mempunyai kesadaran
kepribadian sebagai kesatuan masyarakat. Sedanagkan lore adalah
tradis folk, yaitu sebagaian kebudayaan yang diwariskan secara
turun-temurun secara lisan atau melalui suatu contoh yang disertai
dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Jadi, Folklor
adalah sebagian kebudayaan suatu koleksi, yang tersebar dan
diwariskan secara turun-temurun, di antara koleksi macam apa saja,
secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan
maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat
pembantu pengingat (Rafiek, 2012:50-51).
Selanjutnya, Danandjaja (1997:2) mendefisikan folklor adalah
sebagian kebudayaan suatu koleksi, yang tersebar dan diwariskan
turun-temurun, di antara koleksi macam apa saja, secara tradisional
dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh
yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat.
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Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2011:127) ditemukan pula
pengertian folklor yaitu merupakan adat istiadat tradisional dan
cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi tidak
dibukukan. Ini semua salah satu bentuk kekayaan budaya lokal yang
penuh nilai dan pesan didalamnya. Hal ini sangat bermanfaat untuk
mempertahankan dan mengembangkan jati diri daerah dan budaya.
Berdasarkan beberapa pengertian folklor di atas dapat
dikemukakan bahwa folklor adalah adat istiadat yang ada dalam
masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun, di antara macammacam koleksi, dan secara tradisional dalam versi yang berbeda,
baik dalam bentuk lisan maupun contoh.
Menurut Brunvand (dalam Rafiek, 2012:53), membagi folklor
itu atas tiga kelompok besar berdasarkan tipenya, yaitu :
a.

Folklor lisan
Folklor lisan merupakan folklor yang bentuknya memang
murni lisan. Bentuk-bentuk (genre) yang termasuk dalam folklor
lisan ini antara lain (a) bahasa rakyat (folk speech) seperti logat,
julukan, pangkat tradisional, dan titel kebangsawanan; (b)
ungkapan tradisional, seperti pribahasa, pepatah, dan pemeo; (c)
pertanyaan tradisional, seperti teka-teki; (d) puisi rakyat, seperti
pantun, gurindam, dan syair; (e) cerita prosa rakyat, seperti
mitos, legenda dan dongeng; (f) nyanyian rakyat.
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b. Folklor sebagian lisan
Folklor sebagian lisan yang bentuknya merupakan
campuran unsur lisan dan unsur bukan lisan. Kepercayaan
rakyat, misalnya, yang oleh orang modern seringkali disebut
takhyul itu terdiri atas pertanyaan yang bersifat lisan ditambah
dengan gerak isyarat yang dianggap menpunyai makna gaib.
Bentuk-bentuk folklor yang tergolong dalam kelompok besar
ini, selain kepercayaan rakyat adalah permainan rakyat, teater
rakyat, tari rakyat, adat-istiadat, upacara adat, pesta rakyat, dan
lain-lain.

c.

Folklor bukan lisan
Folklor bukan lisan yang bentuknya bukan lisan, walaupun
cara pembuatannya diajarkan secara lisan. Kelompok besar ini
dapat dibagi menjadi dua subkelompok, yaitu yang material dan
yang bukan material. Bentuk-bentuk folklor yang tergolong
yang material antara lain arsitektur rakyat (bentuk rumah asli
daerah, bentuk lubung padi, dan sebagainya), kerajinan tangan
rakyat, pakaian dan perhiasan tubuh adat,

makanan dan

minuman rakayat, dan obat-obatan tradisional. Sedangkan yang
termasuk yang bukan material anatar lain gerak isyarat
tradisional, bunyi isyarat untuk komunikasi rakyat dan musik
rakyat.
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Jadi, dari ketiga macam kelompok besar folklor di atas,
bahwa dalam penelitian ini legenda Tabe Bengkolo merupakan
folklor sebagian lisan karena legenda Tabe Bengkolo diwariskan
secara lisan dan diterbitkan juga dalam bentuk buku yang diberi
judul “Bunga Rampai Legenda Dana Mbojo” yaitu Sebuah
Kumpulan Legenda Tanah Bima – NTB.

2.2.5 Legenda Tabe Bengkolo sebagai bagian dari folklor
Legenda Tabe Bengkolo merupakan salah satu koleksi sastra
lisan suku mbojo (Bima) yang berbentuk prosa. Legenda ini
merupakan salah satu legenda atau cerita rakyat yang cukup popular,
khususnya di Desa Jia Kecamatan Sape. Dalam Legenda ini banyak
mengandung nilai-nilai positif yang sangat perlu diketahui oleh
generasi sekarang, terutama nilai pendidikan.

2.2.6 Legenda Tabe Bengkolo
Legenda atau cerita rakyat yang hidup dan berkembang dalam
Masyarakat wilayah Kabupaten Bima sangatlah beraneka ragam.
Dengan keunikan yang berbeda-beda, terkadang keunikan itu diluar
daya fikir manusia, seperti halnya cerita Tabe Bengkolo. Legenda
Tabe Bengkolo ini salah satu legenda yang hidup di wilayah
Kecamatan Sape Desa Jia Kabupaten Bima. Desa Jia adalah desa
tempat kejadian legenda tersebut, sehingga keturunan legenda Tabe
Bengkolo ini terdapat di Desa Jia Kecamatan Sape Kabupaten Bima.
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Keunikan yang dimiliki oleh legenda Tabe Bengkolo ini
merupakan seekor ikan raksasa, yaitu ikan ekor kuning (Uta
Bangkolo) yang bisa berbicara dan bisa di naiki punggungnya.
Sehingga Ncuhi Jia yang tersesat tidak tahu jalan pulang telah
kembali dengan selamat atas pertolongan seekor ikan raksasa, yaitu
ikan ekor kuning (Uta Bangkolo). Kemudian Ncuhi Jia mengangkat
sumpah sambil memegang punggung ikan itu, sebagai ungkapan
terima kasihnya atas pertolongan ikan itu “ Pada hari ini aku
bersumpah, bahwa aku, wargaku dan anak keturunanku tidak boleh
sekali-sekali memakan ikan ekor kuning (Uta Bangkolo). Jika
sumpah ini dilanggar, maka seluruh tubuhnya akan gatal-gatal dan
membengkak. Dan tidak ada obat yang mujarab untuk itu”.
Cerita tersebut diterbitkan dalam bentuk buku bersama lima
Legenda Dana Mbojo lainnya. Kumpulan cerita ini diberi judul
“Bunga Rampai Legenda Dana Mbojo” yaitu Sebuah Kumpulan
Legenda Tanah Bima – NTB dan diterbitkan oleh CV. Mahani
Persada.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1

Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif karena hasilnya akan
berupa gambaran-gambaran berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam
legenda tersebut, yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah
tentang data kemudian menarik sebuah kesimpulan. Data yang dihasilkan
akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif. Teknik deskriptif ini
dilakukan untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan yang terkandung
dalam legenda Tabe Bengkolo dan kaitannya dengan pembelajaran bahasa
dan sastra di SMA.

3.2

Objek Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian analisis yang bersifat kualitatif.
Pada penelitian ini yang menjadi sasaran adalah nilai-nilai pendidikan yang
terkandung dalam legenda Tabe Bengkolo yang dikaitkan dengan
pembelajaran bahasa dan sastra di SMA.

3.3

Jenis Data dan Sumber Data
Data yang digunakan sebagai dasar penelitian ini yaitu jenis kualitatif
yang berwujud kata-kata, kalimat-kalimat yang terdapat dalam legenda.
Sumber pengambilan data diambil dari Buku Bunga Rampai Legenda Dana
Mbojo yaitu Legenda Tabe Bengkolo yang ditulis oleh Alan Malingi,
cetakan kedua, ukuran kertas 16 cm x 10.5 cm, ukuran ketikan 1.5 spasi,
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jumlah halaman 120, penerbit dan percetakan oleh CV. Maharani Persada
pada bulan Februari tahun 2007.

3.4

Pendekatan dan Metode Pengumpulan Data
3.4.1 Pendekatan
Pendekatan penelitian ini dipilih berdasarkan kesesuaiannya
terhadap objek dan tujuan penelitian. Pendekatan dalam penelitian
ini adalah pendekatan pragmatis. Pendekatan pragmatis mempunyai
manfaat terhadap fungsi-fungsi karya sastra dalam masyarakat,
perkembangan dan penyebarluasannya, sehingga manfaat karya
sastra dapat dirasakan. Dengan indikator pembaca dan karya sastra,
tujuan pendekatan

pragmatis

memberikan

manfaat

terhadap

pembaca. Pendekatan pragmatis mempertimbangkan implikasi
pembaca

melalui

berbagai

kompetensisnya.

Dengan

mempertimbangkan indikator karya sastra dan pembaca, maka
masalah-masalah yang dapat dipecahkan melalui pendekatan
pragmatis, diantaranya berbagai tanggapan masyarakat terhadap
sebuah karya sastra (Ratna, 2012:72).
Pendekatan pragmatis memberikan perhatian utama terhadap
peranan pembaca. Pendekatan ini memiliki keterkaitan dengan salah
satu teori modern yang paling pesat perkembangannya, yaitu teori
resepsi (Ratna, 2012:71). Teori resepsi didefinisikan sebagai
pengolahan teks, cara-cara pemberian makna terhadap karya,
sehingga dapat memberikan respons terhadapnya. Respons yang
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dimaksudkan tidak dilakukan antara karya dengan seorang pembaca,
melainkan pembaca sebagai proses sejarah, pembaca dalam periode
tertentu (Ratna, 2012:165). Pendekatan pragmatis meliputi dua
tujuan analisis utama yaitu penelusuran pemahaman dan reaksi
pembaca, serta penelusuran pengaruh karya sastra terhadap pembaca.
Pendekatan dalam penelitian ini secara metodelogis bersifat
kualitatif. Data kualitatif adalah suatu penelitian yang tidak
menggunakan

perhitungan.

Data

kualitatif

yaitu

data

yang

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisahkan menurut
kategori untuk memperoleh kesimpulan. Realisasi penggunaan
pendekatan ini terlaksana dengan metodologi analisis deskripsi.
Kualitatif

secara

keseluruhan

memanfaatkan

cara-cara

penafsiran dengan menyajikannya dalam bentuk deskripsi. Dalam
ilmu sastra sumber

datanya

adalah karya, naskah,

data

penelitiannya, sebagai data formal adalah kata-kata, kalimat, dan
wacana (Ratna,2012:46-47).

3.4.2 Metode Pengumpulan Data
Metode berfungsi untuk menyederhanakan masalah, sehingga
lebih mudah untuk dipecahkan dan dipahami (Ratna, 2012:34).
Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.
a.

Studi Kepustakaan
Metode ini diterapkan untuk mempelajari kepustakaan
yang berkaitan dengan permasalahan yang dipecahkan dalam
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skripsi ini. Salah satunya yaitu dengan membaca teks legenda
yang menjadi objek kajian dengan cermat untuk mengetahui
nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam legenda Tabe
Bengkolo.

b. Teknik Catat
Metode ini digunakan untuk mencatat semua data yang
berhubungan dengan permasalahan yang dipecahkan karena data
berupa teks. Data yang dimaksud berupa nilai-nilai pendidikan
yang terkandung dalam legenda Tabe Bengkolo.

3.5

Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis
deskriptif. Metode analitik digunakan dalam rangka menganalisis data-data
di dalamnya. Analisis berasal dari bahasa Yunani, “analyein” (‘ana’= atas,
‘lyein’=lepas, urai), telah diberikan arti tambahan, tidak semata-mata
menguraikan melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan
secukupnya (Ratna, 2012:53).
Tujuan metode analisis data deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan
nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam legenda Tabe Bengkolo yang
di dalamnya terdapat upaya mengklasifikasikan data, mendeskripsikan, dan
menganalis kondisi yang terkandung dalam legenda tersebut.
Data diklasifikasikan serta dipelajari sumber tulisan yang dapat
dijadikan sebagai landasan teori dalam hubungannya dengan objek yang
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akan diteliti. Data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis untuk
menjawab permasalahan, yaitu bagian demi bagian dianalisis yang
mengandung nilai-nilai pendidikan dengan cara menampilkan kutipankutipan kalimat atau paragraf dalam legenda Tabe Bengkolo untuk
mendapatkan analisis yang mendalam.
Dalam penelitian ini, teknik analisis deskriptif digunakan untuk
menganalisis nilai-nilai pendidikan seperti; 1) nilai pendidikan Moral, 2)
nilai pendidikan keindahan, 3) nilai pendidikan agama, dan 4) nilai
pendidikan sosial atau kemasyarakatan. Berdasarkan analisis nilai-nilai
pendidikan tersebut, kemudian ditentukan nilai-nilai yang terkandung dalam
legenda Tabe Bengkolo untuk menjadi bahan ajar di SMA.
Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam analisis ini, sebagai
berikut:
Langkah 1: Membaca legenda Tabe Bengkolo secara intensif untuk
memahami legenda tersebut secara berulang-ulang dengan
cermat, kata demi kata dan kalimat demi kalimat.
Langkah 2 : Mengambil data yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan
yang terkandung dalam legenda Tabe Bengkolo seperti;
1) nilai pendidikan Moral, 2) nilai pendidikan keindahan, 3)
nilai pendidikan agama, dan 4) nilai pendidikan sosial atau
kemasyarakatan.
Langkah 3 :

Menganalisis nilai-nilai pendidikan tersebut yang terkandung
dalam legenda Tabe Bengkolo, melalui perilaku tokoh dan
kalimat-kalimat di dalamnya.
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Langkah 5 :

Menganalisis nilai-nilai pendidikan

yang berhubungan

dengan pembelajaran bahasa dan sastra di SMA.
Langkah 6:

Menyimpulkan hasil yang didasarkan pada analisis data
secara keseluruhan.
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BAB IV
PEMBAHASAN

4.1

Sinopsis Legenda Tabe Bengkolo
Cerita Tabe Bengkolo merupakan legenda yang mengisahkan tentang
kehidupan Masyarakat Desa Jia yang tidak boleh memakan Ikan ekor
kuning (Bima: Uta Bangkolo) karena sudah di sumpah sama Ncuhinya.
Pada awalnya, Ncuhi Jia di undang oleh Ncuhi Lambu untuk menghadiri
pesta pernikahan anaknya. Kemudian Ncuhi Jia beserta warganya pun turut
hadir dalam undangan tersebut.
Pesta pernikahan pun mulai dirayakan. Ncuhi Lambu dan Ncuhi Jia
duduk berdua di tempat yang telah disediakan khusus, sambil melihat
atraksi-atraksi yang dimainkan oleh warga dan menikmati hidangan yang
telah disiapkan. Malam pun semakin larut, Ncuhi Jia mulai menguap.
Sehingga Ncuhi Lambu menawarkannya untuk beristrahat sejenak di gubuk
yang telah disediakan. Tetapi Ncuhi Jia berusaha menolak tawaran itu,
karena ia takut kelolosan tidur. Semakin lama Ncuhi Lambu menawarkan
dan akhirnya Ncuhi Jia mengalah untuk beristirahat.
Malam tinggal sepenggal, semua warga Jia mulai berkemas untuk
pulang dan sambil menunggu Ncuhinya. Ayam-ayam mulai berkokok, tapi
Ncuhi Jia pun belum muncul juga. Lalu, seorang Warganya pergi mencari
Ncuhi Jia di tempat duduk semalam. Tetapi Ncuhi Jia maupun Ncuhi
Lambu tidak ada di tempat itu. Lalu ia bertanya kepada salah seorang yang
masih tersisa, ternyata Ncuhi Jia telah tidur.

27

Semua warga Jia kebinggungan, apakah mereka nunggu Ncuhi Jia
bangun atau mereka pulang terlebih dahulu. Bahwa, besok pagi mereka ada
kegiatan gotong royong yang tidak bisa ditinggalkan. Beberapa lama
mereka melakukan perdebatan untuk sebuah keputusan itu. Dan akhirnya
mereka menemukan solusinya dalam sebuah kesepakatan untuk pulang
terlebih dahulu dengan menentukan sepuluh orang yang diam menunggu
Ncuhi Jia bangun.
Ncuhi Jia mulai bangun. Perlahan-lahan ia berjalan keluar dari bilik.
Satu persatu diamati keadaan sekeliling. Semuanya masih tertidur lelap.
Setelah melangkah lebih jauh, ia terkejut. Tak satupun dari warganya yang
terlihat. Sebab, Ncuhi Jia tidak tahu arah jalan untuk pulang. Larut dalam
kekesalan, tanpa terasa ia telah memasuki hutan belantara. Dan tanpa
disadari ia telah tiba di ujung hutan itu.
Ncuhi Jia duduk bersandar di bawah pohon nyiur, tiba-tiba saja
matanya selalu tertuju kepada sesuatu yang sedang menuju ke arahnya nun
jauh di tengah lautan. Semakin lama semakin dekat. Keraguannya terjawab
ketika semakin mendekat dan tepat berada di hadapannya. Ternyata adalah
seekor Ikan Ekor Kuning (Bima: Uta Bangkolo) yang sangat besar. Ncuhi
Jia terkejut dan heran ketika Ikan itu dapat berbicara dan menawarkan
Ncuhi Jia untuk naik di atas punggungnya. Secepat kilat Ikan tersebut
mengantar Ncuhi Jia untuk pulang ke kampung halamannya di Desa Jia.
Akhirnya Ikan itulah yang menolong Ncuhi Jia yang tersesat di hutan
belantara. Namun sebelum Ikan itu meninggalkan pantai, Ncuhi Jia
mengangkat sumpah dihadapan seluruh warganya sambil memegang
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punggung Ikan itu. Sebagai ungkapan terima kasihnya atas pertolongan ikan
tersebut.
“Pada hari ini akau bersumpah, bahwa aku, wargaku, dan anak
keturunanku tidak boleh sekali-sekali memakan Ikan Ekor Kuning (Uta
Bengkolo). Jika sumpah ini dilanggar, maka seluruh tubuhnya akan gatalgatal dan membengkak. Dan tidak ada obat yang mujarab untuk itu.”
Seluruh rakyat hanya diam dan menunduk. Isi sumpah itu telah
mengikat mereka. Dan senantiasa memaksa mereka untuk harus berhati-hati
memakan Ikan Ekor Kuning. Sebab Ncuhinya telah bersumpah di hadapan
Ikan itu. Karena sumpah seorang Ncuhi yang dianggap sakti dan keramat
adalah sesuatu yang benar dan akan terjadi jika itu dilanggar.
Namun seiring bergulirnya sang waktu. Sumpah itupun sedikit demi
sedikit terlupakan. Apalagi setelah Ncuhi Jia wafat. Hingga pada suatu
ketika anak keturunannya menyelenggarakan pesta besar-besaran. Di antara
Ikan yang dibawa oleh para tamu, terdapat Ikan Ekor Kuning. Mereka asyik
saja menyantap Ikan tersebut. Tak lama kemudian, sekujur tubuh mereka
gatal-gatal. Kepalanya pusing, mual-mual dan muntah. Mereka seperti orang
yang kesurupan.
Sejak saat itu masyarakat yang bermukim di wilayah Desa Jia
Kecamatan Sape, tidak mengkonsumsi Ikan Ekor Kuning hingga sekarang.
Dan wajan besar beserta seluruh perangkatnya sebagai bukti peninggalan
zaman itu masih ada dan terletak di atas sebuah bukit di sekitar Desa Jia
Kecamatan Sape Bima. Wajan itu dikenal dengan nama TABE
BANGKOLO.
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4.2

Nilai Pendidikan dalam Legenda Tabe Bengkolo
4.2.1 Nilai Pendidikan Moral
Nilai pendidikan moral merupakan suatu konsep kebaikan
(konsep yang bermoral) yang diberikan atau diajarkan kepada
peserta didik (generasi muda dan masyarakat) untuk membentuk
budi pekerti luhur, berahklak mulia dan berperilaku terpuji. Moral
dalam karya sastra dapat dipandang sebagai amanat atau pesan. Nilai
pendidikan moral dalam legenda ini dapat berupa:
a.

Memiliki Sifat Karismatis
Karismatis merupakan keadaan atau bakat seseorang yang
dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal
kepemimpinan. Hal tersebut untuk membangkitkan pemujaan,
pujian, dan rasa kagum dari masyarakat terhadap diri seorang
pemimpin. Terlihat pada kutipan dalam legenda berikut ini:

........”Ncuhi Jia adalah seorang yang sangat
karismatis. Tutur kata dan perbuatannya selalu dituruti
oleh seluruh rakyat. Dan bukan hanya itu saja, Ncuhi Jia
memiliki keahlian dan kesaktian. Dari keahliannya itulah
sehingga ia diangkat oleh rakyatnya. Dipuja dan dipuji,
dihormati dan disegani. Sebab ia dianggap sebagai
payung, pelindung, dan pengayom seluruh rakyat. .......
(Malingi, 2007. 103-104)

Kutipan di atas, menggambarkan seorang pemimpin yang
memiliki jiwa karismatis. Ncuhi Jia memiliki sifat karismatis,
sehingga ia diangkat oleh rakyat sebagai pemimpin wilayah
tanah Sape tepatnya di Desa Jia. Memiliki sifat karismatis dalam
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legenda ini sangat pantas diajarkan kepada anak didik agar
mereka memiliki moral yang baik serta dapat meniru atau
mengikuti jejak-jejak pemimpin yang baik. Hal ini bertujuan
agar anak didik mempunyai jiwa pemimpin yang baik dan
memiliki sifat pemimpin yang karismatis.

b. Memiliki Rasa Malu
Memiliki rasa malu merupakan sikap yang harus kita
tanam dalam kehidupan ini. Rasa malu disini bukan berarti kita
malu dalam melakukan hal-hal yang baik tetapi kita malu dalam
melakukan hal-hal yang tidak baik. Seperti pada kutipan legenda
berikut:

.........”Seluruh persiapan yang akan disumbangkan
untuk pesta tersebut telah rampung. Ncuhi Jia memeriksa
seluruh pembekalan. Satu per satu diamati agar tidak
menimbulkan kesan yang tidak baik. Apabila seluruhnya
mengalami kekurangan atau tidak layak untuk dibawa.
Sebab jika demikian akan membawa dan menimbulkan
rasa malu bagi kampung halaman. Terutama sang Ncuhi
sebagai pemimpin wilayah. ...... (Malingi, 2007. 108)

Kutipan di atas, menggambarkan watak tokoh Ncuhi Jia
yang memiliki rasa malu. Ia memeriksa terlebih dahulu semua
pembekalan yang akan diberikan kepada orang lain, karena takut
ada kekurangan atau tidak layak untuk dibawa. Apabila hal
tersebut terjadi akan membawa dan menimbulkan rasa malu
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terhadap kampung halaman, terutama Ncuhi sebagai pemimpin
wilayah.
Sikap memiliki rasa malu yang terdapat dalam legenda
tersebut sangat pantas diajarkan kepada anak didik. Apabila
anak didik memberikan sesuatu kepada orang lain, sebaiknya
yang

layak

dan

tidak

ada

kekurangannya.

Sehingga

menimbulkan kesan yang baik untuk diri mereka. Hal ini
bertujuan agar anak didik memiliki moral yang baik dalam
dirinya.
Uraian di atas menunjukkan bahwa nilai pendidikan moral
dalam legenda Tabe Bengkolo dapat dijadikan bahan ajar bagi
anak didik, karena mengajarkan anak didik agar memiliki sifat
karisamatis sebagai seorang pemimpin dan memiliki rasa malu
dengan hal-hal yang tidak baik. Hal ini bertujuan agar anak
didik mempunyai moral yang baik.

4.2.2 Nilai Pendidikan Keindahan
Nilai keindahan adalah nilai yang bersumber pada unsur
perasaan manusia (rasa, estetis). Pendidikan keindahan bertujuan
agar semua manusia mempunyai rasa keharuan terhadap keindahan,
mempunyai selera terhadap keindahan, dan selanjutnya dapat
menikmati keindahan. Nilai pendidikan keindahan dalam legenda ini
dapat berupa:
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a.

Keindahan Alam (Ciptaan Tuhan)
Keindahan alam ini merupakan keindahan yang datang
dari alam itu sendiri (ciptaan Tuhan) bukan dari hasil karya
manusia (ciptaan manusia). Keindahan ini bisa di rasakan dan
dilihat oleh manusia di muka bumi ini pada suasana-suasana
tertentu, seperti dalam kutipan berikut :

.........“Cahaya putih mulai muncul di langit timur. Ayamayam piaraan sudah mulai berkokok. Menandakan hari
sudah beranjak pagi. Tak lama kemudian burung-burung
pun mulai berkicau. Sinar putih mulai digantikan cahaya
merah yang menandakan bahwa mentari mulai keluar
dari peraduannya”......... (Malingi, 2007. 113)

Kutipan di atas, menunjukan keindahan pada suasana pagi
hari. Suara ayam yang berkokok menandakan hari sudah
beranjak pagi. Keindahan ini tidak hanya terdapat pada pagi hari
saja tetapi juga pada sore hari, seperti kutipan berikut:

........“Mentari mulai beranjak pulang. Mega merah
bertatah ratna mutu manikam mengiringi senja di ufuk
barat. Burung-burung mulai kembali ke sarangnya.
Kampung Lambu mulai tampak dari atas gunung”.........
(Malingi, 2007.109)

Kutipan di atas, menandakan bahwa keindahan sore hari
tidak kalah indahnya dengan pagi hari. Matahari yang mulai
tenggelam serta burung-burung yang mulai kembali ke
sarangnya menunjukan waktunya sore hari telah tiba. Bukan
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hanya pagi dan sore hari saja alam memancarkan keindahannya
tetapi pada malam hari juga, terlihat pada kutipan berikut ini:

..........”Purnama lima belas menaungi ketenangan malam.
Pesta mulai digelar. Makanan dan minuman yang lezatlezat mulai disuguhkan”........ (Malingi, 2007. 109)

Kutipan ini menunjukan bahwa pada malam hari memiliki
keindahan tersendiri. Cahaya bulan yang indah nenunjukan
waktu sudah malam. Keindahan malam hari sangatlah menawan
dengan terangnya bulan purnama lima belas.
Nilai keindahan alam dalam legenda ini sangat pantas
untuk diajarkan kepada anak didik agar mereka memiliki rasa
keharuan terhadap keindahan, mempunyai selera terhadap
keindahan, dan selanjutnya dapat menikmati keindahan ciptaan
Tuhan.

b. Keindahan Kehidupan (Ciptaan Manusia)
Keindahan kehidupan ini merupakan keindahan yang
diambil dari hasil karya manusia (ciptaan manusia) bukan hasil
dari alam itu sendiri (ciptaan Tuhan). Keindahan ini bisa di
dimainkan oleh manusia pada kegiatan-kegiatan tertentu, seperti
dalam kutipan berikut:

..........“Sepanjang jalan ada yang melantunkan
senandung, dan ada pula yang berpantun dan bersyair.
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Tak perduli terik matahari. Sebab itulah sesuatu yang
dinanti-nantikan selama ini”.......... (Malingi, 2007. 108)

Kutipan di atas, menunjukan keindahan pada suasana
perjalanan menuju tempat kediaman Ncuhi Lambu yang
mempunyai hajatan pernikahan anaknya. Warga melakukan ini
bertujuan

untuk

memeriahkan

perjalanannya

dengan

melantunkan senandung, berpantun dan bersyair supaya tidak
terasa bosan dan lelah dalam perjalanan. Bukan sampai di sini
saja, hiburan itu terus berlangsung hingga waktunya acara
pernikahan di mulai, seperti dalam kutipan berikut ini:

........“Gendang mulai ditabuh. Diiringi tiupan serunai
yang mengalun merdu. Beberapa orang mulai memasuki
arena yang memang telah disiapkan untuk berlaga.”......
(Malingi, 2007. 109-110)

Kutipan tersebut, menandakan bahwa keindahan pada
acara pernikahan memiliki nilai keindahan tersendiri, yaitu
memainkan alat musik seperti, gendang dan serunai. Suara
musik tersebut, mengantarkan warganya untuk melakukan
atraksi atau laga dalam acara tersebut.
Nilai keindahan kehidupan dalam legenda ini sangat
pantas untuk diajarkan kepada anak didik agar mereka memiliki
rasa keharuan terhadap keindahan, mempunyai selera terhadap
keindahan, dan selanjutnya dapat menikmati keindahan ciptaan
Manusia.
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Uraian di atas menunjukkan bahwa nilai pendidikan
keindahan dalam legenda Tabe Bengkolo dapat dijadikan bahan
ajar bagi anak didik. Keindahan ini terbagai menjadi dua yaitu
keindahan Alam (ciptaan Tuhan) dan keindahan kehidupan
(ciptaan Manusia). Keindahan-keindahan ini mengajarkan anak
didik agar mempunyai rasa keharuan terhadap keindahan,
mempunyai selera terhadap keindahan, dan selanjutnya dapat
menikmati keindahan. Hal ini bertujuan agar anak didik dapat
selalu

menjaga,

merawat,

melindungi,

dan melestarikan

keindahan-keindahan itu, baik keindahan Alam (ciptaan Tuhan)
dan keindahan kehidupan (ciptaan Manusia).

4.2.3 Nilai Pendidikan Agama (Religiusitas)
Pendidikan Agama (Religiusitas) adalah segala sesuatu yang
berhubungan dengan Tuhan atau kepercayaan kepada Tuhan. Semua
makhluk hidup di dunia ini merupakan ciptaan Tuhan. Sebab itulah,
antara makhluk dan Tuhan terdapat hubungan yang erat, yaitu Tuhan
sebagai pencipta dan makhluk adalah yang diciptakannya.
a.

Bersyukur
Bersyukur merupakan ungkapan rasa terima kasih kepada
Allah SWT atas rezki yang kita terima. Dengan bersyukur
berarti kita menghargai pemberian Tuhan (Allah). Ungkapan
rasa syukur dalam legenda ini dapat dilihat dari kutipan berikut:
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.......“Pulau-pulau kecil dengan hamparan pasir putihnya.
Gunung yang menjulang dengan pepohonan yang rimbun.
Merupakan karunia tak ternilai untuk generasi
mendatang”...... (Malingi, 2007. 116)

Kutipan di atas, menunjukan rasa syukur dan menghargai
terhadap ciptaan dan pemberian Tuhan yang tak terhingga
kepada mahluk-Nya untuk generasi mendatang. Tuhan telah
menciptakan alam dengan semua isinya sehingga manusia dapat
menikmati.
Ungkapan rasa syukur pada legenda ini dapat dijadikan
bahan ajar untuk anak didik karena mengajarkan pada mereka
bahwa manusia hendaknya selalu ingat untuk bersyukur kepada
Tuhan akan nikmat yang telah diberikan dan tidak merasa lupa
diri atas pemberian Tuhan.

b. Kepasrahan
Pasrah adalah menyempurnakan keyakinan kepada Allah.
Keyakinan itu takkan terjadi kecuali dengan berbaik sangka
kepada Allah, dan mempercayai sepenuhnya terhadap apa yang
dijanjikan, serta yang diridhoi Allah. Sikap pasrah dalam
legenda ini dapat dilihat pada kutipan berikut :

........“Pasrah ia berjalan meski tak tentu arah. Semakin
lama semakin tak jelas arah mana yang sedang ditempuh.
Apakah ke barat ? ke timur ? atau ke selatan?. Tetapi
yang jelas hutan yang rimbun dan lebat tengah
dilewatinya”......... (Malingi, 2007. 114)
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Kutipan di atas, menunjukan kepasrahan seorang Ncuhi
terhadap hal apapun yang akan terjadi kedepannya, karena
Ncuhi benar-benar tidak tahu arah jalan untuk pulang ke
kampung halamannya. Hutan yang rimbun dan lebat membuat
Ncuhi tersesat, sehingga ia pasrah atas semua itu.
Sikap kepasrahan yang terdapat dalam legenda ini dapat
dijadikan bahan ajar untuk anak didik bahwa apapun yang telah
dilakukan hendaknya dapat memasrahkan diri kepada Yang
Maha Kuasa.

c.

Takjub Terhadap Ciptaan Tuhan.
Takjub terhadap ciptaan Tuhan merupakan rasa kagum
terhadap apa yang diciptakan Tuhan. Dengan takjub manusia
dapat bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan (Allah) dan
dapat mendekatkan Tuhan dengan manusia. Seperti pada
kutipan berikut ini.

.......“Pulau-pulau kecil dengan hamparan pasir putihnya.
Gunung yang menjulang dengan pepohonan yang rimbun.
Merupakan karunia tak ternilai untuk generasi
mendatang”....... (Malingi, 2007. 116)

Kutipan di atas, menggambarkan rasa takjub atau kagum
terhadap ciptaan Tuhan. Pulau-pulau kecil dengan pasir
putihnya dan gunung-gunung dengan pepohonan yang rimbun.
Ini semua merupakan ciptaan Tuhan yang harus kita kagumi.
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Sikap takjub terhadap ciptaan Tuhan dalam legenda ini
dapat dijadikan bahan ajar untuk anak didik karena mengajarkan
anak didik untuk memuliakan Tuhan. Dengan sikap ini anak
didik diajarkan juga untuk mendekatkan diri dan selalu
mengingat Tuhan.

d. Keajaiban
Keajaiban adalah suatu peristiwa atau kejadian luar biasa
dan langka dengan atas kehendak Allah SWT yang tidak dapat
dijelaskan oleh logika dan kejadian tersebut menyalahi adat
kebiasaan yang tidak mampu ditiru manusia. Seperti pada
kutipan berikut :

.........“Keraguannya terjawab ketika semakin mendekat
dan tepat berada di hadapannya. Ternyata adalah seekor
Ikan Ekor Kuning (Bima: Uta Bangkolo) yang sangat
besar. Ncuhi Jia terkejut dan heran ketika Ikan itu dapat
berbicara dan menawarkan sesuatu kepadanya”.......
(Malingi, 2007.115)

Kutipan di atas, menunjukkan kebesaran Allah SWT
dengan sebuah keajaiban yang berupa seekor ikan raksasa yang
bisa berbicara dan bisa dinaiki punggungnya untuk menolong
seorang Ncuhi yang lagi tersesat tidak tahu arah jalan pulang.
Selain itu, seekor ikan raksasa ini memiliki kecepatan yang
sangat luar biasa, terdapat dalam kulipat berikut ini:
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.........“Tanpa berpikir panjang Ncuhi Jia langsung naik di
atas punggung ikan itu. Secepat kilat Ikan itu membawa
Ncuhi Jia untuk berkeliling mengintari selat Sape”.........
(Malingi, 2007. 115)

Kutipan di atas, menunjukkan bahwa ikan raksasa itu
memiliki kecepatan yang dahsyat (secepat kilat) untuk
membawa Ncuhi Jia mengelilingi selat sape. Inilah tandanya
kebesaran Tuhan yang tidak kita ketahui sebelumnya.
Keajaiban dalam legenda ini dapat dijadikan bahan ajar
untuk anak didik karena mengajarkan anak didik untuk berpikir
sehat, yakin dan percaya atas kebesaran Tuhan karena sesuatu
apapun yang sudah dikehendaki oleh Tuhan kepada mahluk-Nya
pasti akan terjadi. Seperti contohnya Ikan itu yang telah
dikehendaki oleh Tuhan untuk bisa berbicara dan dinaiki
punggungnya. Ini semua tanda-tanda atas kebesaran Tuhan.
Uraian di atas menunjukkan bahwa nilai pendidikan
agama dalam legenda Tabe Bengkolo dapat dijadikan bahan ajar
bagi anak didik, karena mengajarkan anak didik untuk selalu
bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan, mengajarkan
anak didik untuk pasrahkan diri kepada Tuhan, selalu takjub
terhadap apa yang telah Tuhan ciptakan di atas muka bumi ini,
dan mengajarkan anak didik untuk yakin dan percaya pada
kebesaran Tuhan atas keajaiban yang terjadi. Hal ini bertujuan
agar

anak didik dapat selalu

mendekatkan diri,

menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan.
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serta

4.2.4 Nilai Pendidikan Sosial atau Kemasyarakatan
Pendidikan sosial adalah pendidikan yang bertalian atau
berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat dan usaha menjaga
keselarasan hidup bermasyarakat.
a.

Kesepakatan
Sepakat adalah ikrar atau persetujuan oleh beberapa orang
untuk melakukan atau mentaati keputusan guna mencapai tujuan
bersama. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut :

............“Begini saja.” Salah seorang warga mencoba
mengambil jalan tengah. “Bagaimana kalau sepuluh
orang untuk tetap berada di sini menunggu Ncuhi. Dan
yang lain pulang malam ini ?.”
“Apa kalian setuju ?” Warga yang lain menyambung
usulan itu.
“Setuju.” Semua serentak menganggukkan kepala. .......
(Malingi, 2007. 112)

Kutipan di atas, menunjukkan bahwa warganya sedang
membuat sebuah kesepakatan bersama untuk menunggu
Ncuhinya. Dan kesepakatan itu telah di setujui oleh seluruh
warganya.
Sikap kesepakatan yang terdapat dalam legenda ini dapat
dijadikan bahan ajar untuk anak didik agar mereka bisa
memutuskan

suatu

persoalan

bersama

dengan

melalui

kesepakatan. Hal tersebut tidak lepas agar anak didik selalu
mentaati kesepakatan dan menjaga kedamaian serta ketenangan
bersama.
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b. Kesetiaan
Kesetiaan adalah keteguhan hati untuk tetap yakin dan
percaya kepada seseorang. Kesetiaan itu tidak hanya pada
pasangan

hidup

(percintaan)

saja,

tetapi

setia

kepada

persahabatan, profesi pekerjaan, peraturan-peraturan, orang tua,
pimpinan dan Tuhan. Seperti yang terdapat pada kutipan berikut
ini:

........”Menurut saya ada baiknya Ncuhi merebahkan diri
sejenak untuk mengembalikan tenaga sebagai persiapan
untuk pulang.” Ncuhi Lambu mendesak.
“Tetapi mungkin rombongan saya tengah berkemas
pulang.” “Mereka pasti menunggu Ncuhi untuk pulang
bersama.” Ncuhi lambu mencoba meyakinkan.
Akhirnya Ncuhi Jia mengalah. Sambil terus menguap ia
berjalan menuju ke Bilik yang telah disiapkan Ncuhi
Lambu. Tak lama kemudian ia tertidur pulas. .......
(Malingi, 2007. 111)

Kutipan di atas, menggambarkan tawaran Ncuhi Lambu
terhadap Ncuhi Jia untuk beristirahat. Ncuhi Jia berusaha
menolak karena takut warganya akan pulang terlebih dahulu.
Tetapi Ncuhi Lambu mencoba meyakinkan pada Ncuhi Jia,
bahwa rombongannya akan menunggu Ncuhi Jia untuk pulang
bersama. Akhirnya Ncuhi Jia mengalah. Dan pernyataan itu,
diperkuat oleh rombongan Ncuhi Jia melalui kutipan berikut:

.........“Sementara itu, di arena pesta terus berkemas untuk
pulang. Semuanya sudah siap dan tinggal menunggu
Ncuhinya”...... (Malingi, 2007. 111)

42

Kutipan di atas, menujukkan kesetiaan warga untuk
menunggu Ncuhi yang sedang tidur. Hal ini sebagai bentuk
kesetiaan warga terhadap pimpinannya. Kesetiaan dalam
legenda ini dapat mengajarkan kepada anak didik untuk
memiliki sikap setia terhadap pimpinan, orang tua, dan sahabat.
Pendidikan ini perlu diajarkan agar anak didik dapat memahami
posisinya pada suatu saat nanti.

c.

Tolong-menolong
Tolong-menolong adalah sikap saling membantu antar
sesama manusia maupun mahluk ciptaan Tuhan lainnya. Sebab
dengan adanya sikap ini, manusia tidak akan merasa kesulitan
dalam melakukan sesuatu. sikap ini pun dapat mempererat rasa
persaudaraan antar sesama mahluk ciptaan Tuhan. seperti pada
kutipan berikut:

........“Saya bersedia menolong tuan”. “Dengan cara apa
kau menolong ku ?” Naiklah di atas punggung saya dan
saya akan membawa tuan sampai tujuan.”......... (Malingi,
2007. 115)

Kutipan di atas, menunjukkan bahwa ikan raksasa itu
bersedia menolong Ncuhi yang sedang tersesat tidak tahu arah
jalan pulang. Walaupun yang menolongnya bukan seorang
manusia tetapi seekor ikan raksasa. Ikan itu juga adalah sama-
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sama mahluk ciptaan Tuhan dan tidak ada salahnya saling
menolong sesama mahluk ciptaan Tuhan.
Sikap tolong-menolong dalam legenda ini mengajarkan
anak didik untuk memiliki rasa saling tolong-menolong dalam
hal kebaikan. Saling tolong-menolong tidak hanya untuk orang
yang kita hormati atau pimpinan saja, tetapi kepada semua orang
sebatas kemampuan yang dimiliki dengan keikhlasan, ketulusan,
dan kerendahan hati.

d. Balas Budi
Balas budi merupakan suatu balasan atau ucapan terima
kasih yang kita berikan kepada seseorang atau mahluk hidup
lain yang sudah menolong atau membantu kita. Ungkapan
terima kasih tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan
sesuatu yang bermanfaat untuk orang atau mahluk hidup lain
yang pernah menolong atau membantu kita. Berikut kutipan
yang menggambarkan hal tersebut :

...........“Namun sebelum Ikan itu meninggalkan pantai,
Ncuhi Jia mengangkat sumpah sambil memegang
punggung Ikan itu. Sebagai ungkapan terima kasihnya
atas pertolongan Ikan itu”........... (Malingi, 2007. 117118)

Kutipan di atas, menggambarkan balas budi seorang Ncuhi
terhadap ikan raksasa

yang telah menolongnya. Ncuhi

memberikan sumpah atau janji kepada ikan raksasa itu, bahwa
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warganya tidak boleh memakan ikan sejenis itu karena ikan ini
telah menyelamatkannya.
Kita sebagai manusia hendaknya mempunyai rasa terima
kasih atas budi baik manusia atau pun sesama mahluk hidup
lainnya. Balas budi tidak hanya dengan memberikan barang
semata, namun dapat juga dengan perbuatan yang baik pula,
misalnya ucapan terima kasih, mendoakan yang terbaik, dan
melakukan sesuatu sesuai kebutuhan manusia atau pun sesama
mahluk hidup lain yang telah membantu kita.
Sikap balas budi pada legenda tersebut dapat memberi
contoh atau mengajarkan anak didik untuk dapat membalas budi
baik manusia atau pun sesama mahluk hidup lain yang telah
berjasa membantu kita dalam kesulitan. Hal tersebut baik
dikembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari.

e.

Mementingkan Kepentingan Bersama
Saling membantu untuk kepentingan bersama hendaknya
dapat dimiliki oleh setiap orang. Kita sebagai makhluk sosial
pasti membutuhkan orang lain. Untuk itu, jangan sampai kita
hanya memikirkan diri sendiri. Namun harus dapat juga
menempatkan diri untuk hidup saling berdampingan dengan
baik. Menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan
pribadi. Seperti pada kutipan berikut ini.
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........“Ncuhi kelihatan lelah.” Ncuhi Lambu menyapa
sahabatnya yang mulai menguap. “Nggak masalah, saya
sudah terbiasa melek.” Ncuhi Jia bertahan. “Jika Ncuhi
berkenan, sudilah kiranya beristirahat dulu dalam bilik.”
Ncuhi Lambu menawarkan. “Saya takut kelolosan tidur,
karena besok kami akan bergotong royong.”........
(Malingi, 2007. 111)

Kutipan di atas, menggambarkan bahwa kepentingan
bersama sangat penting didahulukan daripada kepentingan
pribadi. Ncuhi yang sudah merasakan ngantuk berat menolak
untuk tidur karena takut kelolosan, bahwa besok di kampung
halamannya ada gotong royong. Kepentingan bersama ini
ditunjukkan juga oleh warganya, seperti pada kutipan berikut
ini:

........“Kita harus menunggu beliau.” Tegas salah seorang
di antara mereka. “Tetapi besok pagi kita harus
bergotong royong.”....... (Malingi, 2007. 112)

Kutipan di atas, menunjukkan pula mementingkan
kepentingan bersama sangat penting daripada kepentingan
pribadi masing-masing. Sikap mementingkan kepentingan
bersama dalam legenda tersebut dapat mengajarkan anak didik
untuk tidak mementingkan diri sendiri. Anak didik harus tahu
bahwa

mementingkan

kepentingan

bersama

akan

lebih

bermanfaat dan berguna bagi orang banyak, sehingga tidak
menjadikan anak didik hidup dengan sikap egois.
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f.

Memohon Maaf
Memohon maaf adalah sikap menyadari atas kesalahan
dan penyesalan dari siapa saja yang telah melakukan kesalahan
kepada kita, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dengan
meminta maaf kepada orang lain kita akan terlihat memiliki
kesadaran dan rasa penyesalan. Jika kita meminta maaf kepada
orang lain atas kesalahan yang kita lakukan bisa menimbulkan
rasa damai dan tentram dalam hati. Seperti kutipan dalam
legenda berikut ini:

........“Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Yang penting
sekarang bagaimana caranya kita mencari Ncuhi dan
memohon maaf kepadanya.”....... (Malingi, 2007.117)

Kutipan di atas, menunjukkan sikap kesadaran dan
penyesalan warganya atas kesalahan yang telah mereka lakukan.
Kesalahan itu mengakibatkan Ncuhinya tersesat tidak tahu arah
jalan pulang. sehingga warga kebinggungan mencari cara untuk
menemukan Ncuhinya.
Sikap memohon maaf seperti yang dijelaskan di atas
sangat pantas untuk diajarkan kepada anak didik agar anak didik
belajar untuk menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan,
baik kepada teman, guru, orang tua dan orang lain. Sikap ini
akan membentuk keperibadian anak didik yang sadar dan
menyesal atas kesalahan yang telah dilakukan.
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g.

Keperdulian
Keperdulian merupakan salah satu rasa yang harus
dimiliki

dalam

hidup

bermasyarakat.

Dalam

hidup

bermasyarakat, manusia tidak boleh mementingkan diri sendiri,
rasa peduli terhadap sesama itu harus ada. Sebab manusia tidak
mungkin bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain.
Peduli terhadap sesama juga akan membangun suatu masyarakat
yang memiliki tingkat sosial serta akan mewujudkan hubungan
yang harmonis. Hal ini bisa dilihat dalam kutipan berikut :

.........”Karena yang menghadirinya bukan saja rakyat
Lambu, tetapi datang berbagai penjuru akan turut hadir
dalam pesta tersebut.”....... (Malingi, 2007. 106)

Kutipan di atas, menggambarkan keperdulian atas hajatan
sesama. Apalagi yang mempunyai hajatan tersebut adalah
seorang Ncuhi sebagai pemimpin wilayah. Sehingga tidak heran
yang akan datang dari berbagai penjuru atau wilayah lainnya.
Berbagai kebutuhan hajatan tersebut dibawakan oleh tamunya
yang datang. Hal tersebut bisa dilihat pada kutipan berikut ini :

.......”Seluruh kebutuhan pesta mulai disiapkan. Seperti
padi, kelapa muda maupun yang sudah tua, kayu bakar,
bawang merah dan bawang putih, dan segala macam
kebutuhan dapur. Ada pula yang mengumpulkan hewan
ternak seperti kerbau, sapi, kambing, dan bahkan
sepasang ayam jantan dan betina. Semua itu dilakukan
sebagai wujud kepedulian atas hajatan-hajatan yang
dilakukan antar sesama.”....... (Malingi, 2007. 107)
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Kutipan di atas, menunjukan rasa keperdulian atas hajatanhajatan antar sesama. Biarpun semua perlengkapan pesta
tersebut telah disiapkan oleh yang mempunyai hajatan. Namun
merupakan suatu keharusan bagi masyarakat Jia untuk
menyumbang segala yang dimilikinya untuk hajatan sesama.
Istilah Rawi Made dan Rawi Mori merupakan istilah yang
sering digunakan Masyarakat Bima dalam kehidupan seharihari. Rawi Made yaitu hajatan yang berhubungan dengan
kematian.

Sedangkan

Rawi

Mori

yaitu

hajatan

yang

berhubungan dengan keduniaan seperti perkawinan dan lainlain. Semua itu memang telah menjadi hukum alam dalam
denyut nadi kehidupan dari masa ke masa. Yang telah terwarisi
dan terpatri dalam hati sanubari Masyarakat Bima.
Sikap keperdulian dalam legenda ini dapat mengajarkan
anak didik untuk menaruhkan rasa keperdulian atas sesama, baik
sesama siswa maupun masyarakat. Hal ini menunjukkan sikap
kita untuk mempererat hubungan atar sesama dalam kehidupan.

4.3

Nilai Pendidikan dalam Legenda Tabe Bengkolo dan Kaitannya dengan
Pembelajaran Bahasa dan Sastra di SMA
Analisis nilai-nilai pendidikan dalam legenda merupakan salah satu
kompetensi dasar yang terdapat dalam Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan yang harus diselesaikan oleh siswa. Analisis nilai-nilai
pendidikan adalah analisis unsur-unsur yang berada di luar karya sastra
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yang mempengaruhi karya sastra tersebut, unsur-unsur tersebut berupa nilainilai yang bermanfaat bagi siswa di SMA.
Sehubungan dengan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam
legenda Tabe Bengkolo ini, tampak pada kompetensi dasar kelas X semester
I yaitu mengidentifikasi unsur sastra (intrinsik atau ekstrinsik) suatu cerita
yang disampaikan secara langsung/rekaman. Dengan materi pembelajaran
pada kompetensi dasar ini adalah Rekaman cerita, tuturan langsung (kaset,
CD, buku cerita), unsur-unsur ekstrinsik. Adapun indikatornya adalah (1)
Menyampaikan unsur-unsur ekstrinsik (nilai moral, agama, sosial, dll). (2)
Menanggapi (setuju atau tidak setuju) unsur-unsur ekstrinsik yang
disampaikan teman.
Analisis nilai-nilai berdasarkan penelitian ini adalah: nilai moral, nilai
keindahan, nilai agama dan nilai sosial atau kemasyarakatan.
a.

Wujud nilai pendidikan moral dalam legenda Tabe Bengkolo dapat
berupa memiliki sifat karismatis dan memiliki rasa malu.

b.

Wujud nilai pendidikan keindahan dalam legenda Tabe Bengkolo dapat
berupa keindahan alam (ciptaan Tuhan) dan keindahan kehidupan
(ciptaan Manusia).

c.

Wujud dari nilai pendidikan agama (Religiusitas) dalam legenda Tabe
Bengkolo dapat berupa ungkapan rasa syukur atas apa yang telah
diberikan Tuhan, sikap pasrahkan diri kepada Tuhan, selalu takjub
terhadap apa yang telah Tuhan ciptakan di atas muka bumi, dan sikap
yakin dan percaya pada kebesaran Tuhan atas keajaiban yang terjadi.
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d.

Wujud Nilai pendidikan sosial atau kemasyarakatan dalam legenda
Tabe Bengkolo dapat berupa kesepakatan, kesetiaan, tolong-menolong,
balas budi, mementingkan kepentingan bersama, memohon maaf, dan
keperdulian.

Hasil analisis nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam legenda Tabe
Bengkolo ini ternyata memiliki kesamaan dengan analisis nilai-nilai yang
terdapat dalam materi pembelajaran bahasa dan sastra di SMA. Dengan
demikian analisis nilai-nilai pendidikan dalam penelitian ini memiliki
hubungan dengan pembelajaran bahasa dan

sastra di SMA, sehingga

legenda ini pun dapat dijadikan sebagai bahan ajar bahasa dan sastra di
SMA.
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BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian atau pembahasan pada bab IV, peneliti
menyimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam legenda
Tabe Bengkolo terdiri dari empat nilai: 1) nilai pendidikan moral dapat berupa
memiliki sifat karismatis dan memiliki rasa malu, 2) nilai pendidikan
keindahan dapat berupa keindahan alam (ciptaan Tuhan) dan keindahan
kehidupan (ciptaan Manusia), 3) nilai pendidikan agama (Religiusitas) dapat
berupa ungkapan rasa syukur atas apa yang telah diberikan Tuhan, sikap
pasrahkan diri kepada Tuhan, selalu takjub terhadap apa yang telah Tuhan
ciptakan di atas muka bumi, dan sikap yakin dan percaya pada kebesaran
Tuhan atas keajaiban yang terjadi, dan 4) nilai pendidikan sosial atau
kemasyarakatan dapat berupa kesepakatan, kesetiaan, tolong-menolong, balas
budi, mementingkan kepentingan bersama, memohon maaf, dan keperdulian.
Adapun nilai-nilai pendidikan yang paling menonjol dalam legenda Tabe
Bengkolo adalah nilai pendidikan sosial atau kemasyarakatan.
Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam legenda ini telah sesuai
dengan materi pembelajaran bahasa dan sastra di SMA pada kompetensi
dasar kelas X semester I yaitu mengidentifikasi unsur sastra (intrinsik atau
ekstrinsik) suatu cerita yang disampaikan secara langsung/rekaman. Dengan
materi pembelajaran adalah Rekaman cerita, tuturan langsung (kaset, CD,
buku cerita), unsur-unsur ekstrinsik yang mengandung nilai moral, nilai
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keindahan, nilai agama (Religiusitas), dan nilai sosial atau kemasyarakatan.
Kemudian nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai bahan ajar bagi siswa di
SMA.

5.2 Saran
Mengingat legenda Tabe Bengkolo merupakan salah satu kebudayaan
atau warisan yang sangat berharga yang harus dijaga kelestarianya, jangan
biarkan pengaruh modernisasi dan arus globalisasi membuat kebudayaan
bangsa Indonesia semakin tergeser di Negeri sendiri. Sehubungan dengan hal
berikut, dapat dikemukkan beberapa saran sebagai berikut:
1.

Legenda yang tersebar diberbagai daerah harus tetap dilestarikan agar
tidak punah tergeser oleh pengaruh budaya asing. Oleh karena itu,
diperlukan upaya pembinaan dan pengembangan, inventarisasi, serta
penelitian lebih lanjut secara berkesinambungan.

2.

Legenda perlu dimasukan ke dalam bahan pembelajaran bahasa dan
sastra di lembaga-lembaga pendidikan agar berkembang sebagai bahan
ajar pembelajaran, khususnya di SMA.

3.

Pemerintah sebaiknya ikut serta dalam mengadakan penelitian dan
pencatatan terhadap legenda dan bentuk karya sastra lainnya yang
merupakan aset negara yang sangat berharga.
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)

Sekolah

: SMA N 1 WAWO

Kelas/Semester

: X/1

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Alokasi Waktu

: 2 x 45 menit

Standar Kompetensi : 1. Memahami siaran atau cerita yang disampaikan secara
langsung /tidak langsung.
Kompetensi Dasar : 1.2. Mengidentifikasi unsur sastra (intrinsik dan ekstrinsik)
suatu cerita yang disampaikan secara langsung/re
kaman.
Indikator :
 Mampu menemukan unsur-unsur ekstrinsik dari cerita.
 Mampu memberikan tanggapan (setuju atau tidak setuju) terhadap
unsur-unsur ekstrinsik yang ditemukan teman.
Tujuan Pembelajaran :
Siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur ekstrinsik suatu cerita
yang disampaikan secara langsung/rekaman.
Materi Pembelajaran :
Rekaman cerita, tuturan langsung (kaset, CD, buku cerita), unsurunsur ekstrinsik.

Metode Pembelajaran :
 Ceramah
 Tanya Jawab
 Diskusi
 Penugasan

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran :
1. Kegiatan Awal (5 menit)
Guru dan siswa mendiskusikan hal yang dapat ditemukan dalam cerita.
2. Kegiatan Inti (75 menit)
a. Eksplorasi
Guru menjelaskan unsur-unsur sastra (intrinsik dan ekstrinsik) yang
terkandung dalam cerita.
b. Elaborasi
• Siswa mendengarkan cerita
• Sambil mendengarkan, siswa mencatat hal-hal penting dalam cerita
• Siswa menjawab pertanyaan tentang unsur-unsur ekstrinsik cerita.
• Siswa mendiskusikan unsur-unsur ekstrinsik cerita dan memberi
tanggapan terhadap unsur-unsur ekstrinsik cerita.
c. Konfirmasi
Guru dan siswa membahas hasil diskusi siswa.
3. Kegiatan Akhir (10 menit)
Guru menegaskan kembali unsur-unsur ekstrinsik yang terdapat dalam cerita

Sumber Belajar :
 Kaset/Rekaman Cerita
 Buku cerita
Penilaian Hasil Belajar :
 Tugas
 Ulangan

Bima,

2014

Mengetahui:
Kepala SMA N 1 WAWO,

Guru Mata Pelajaran,

(............................................)

(.........................................)

NIP.

NIP.

LEGENDA
TABE BENGKOLO
Di antara gugusan pegunungan dan hamparan lembah di sebelah barat
tanah Sape Bima. Hiduplah seorang Ncuhi bersama rakyatnya. Ncuhi itu bernama
Ncuhi Jia. Sedangkan kampung dan wilayah kekuasaannya bernama Jia. Karena
nama pemimpin ( Ncuhi ) justru terilhami dari nama gunung, lembah atau
kampung yang dikuasainya.
Ncuhi Jia adalah seorang yang sangat kharismatik. Tutur kata dan
perbuatannya selalu dituruti oleh seluruh rakyatnya. Dan bukan hanya itu saja,
Ncuhi Jia memiliki keahlian dan kesaktian. Dari keahliannya itulah sehingga ia
diangkat oleh rakyatnya. Dipuja dan dipuji, dihormati dan disegani. Sebab ia
dianggap sebagai payung, pelindung dan pengayom seluruh rakyat.
Suasana kekeluargaan dan kegotong royongan menjadi pemandangan yang
menarik dalam keseharian. Dan semangat itu telah tumbuh bersemi dalam jiwa
masyarakat turun temurun dari zaman ke zaman. Sebab mereka menyadari bahwa
seseorang tidak akan ada artinya tanpa orang lain. Ada satu prinsip hidup yang
justru menjadi sumber semangat kebersamaan mereka. KESE TAHOPU DUA,
DUA TAHOPU TOLU ( Seseorang lebih baik dua orang, dua orang lebih baik
tiga orang ). Yang menyiratkan makna berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
Tanggung jawab bersama selalu dikedepankan dalam senang dan susah.
Pada suatu hari Ncuhi Jia kedatangan utusan dari Ncuhi Lambu. Seorang
Ncuhi yang menguasai wilayah tenggara tanah Sape.
“Angin apa yang membawa utusan dari tenggara ini kemari ?” Ncuhi Jia
menyapa tamunya sembari mempersilahkan duduk.
“Angin yang selalu menghembuskan keakraban di antara kita.” Salah satu
utusan menjawab.
“kelihatannya ada kabar penting yang ingin disampaikan.” Ncuhi Jia
mencoba menebak maksud kedatangan utusan itu.
“Kami datang untuk menyampaikan amanat Ncuhi Lambu.”
“Amanat ? Apakah yang menjadi hajatnya ?” Ncuhi Jia ingin tahu.
“Beliau bermaksud menyelenggarakan pesta besar dalam rangka
perkawinan putrinya.”
“Wah…..wah…..wah….! Hebat….hebat ! Kapan pesta itu dilaksanakan ?”
Ncuhi Jia semakin penasaran.
“Pada malam purnama depan.”
“Ncuhi sangat mengharapkan Bapak untuk hadir.” Utusan yang lain
menyambung.
“Kalau begitu, pada kesempatan ini saya nyatakan untuk hadir pada pesta
itu. Dan sampaikan salam hormat saya pada Ncuhimu.”

“Baiklah ! Kami tidak akan lama-lama di sini karena masih banyak urusan
yang harus diselesaikan.”
Lalu utusan itu meninggalkan kediaman Ncuhi Jia menuju kampung
halamannya.
Berita tentang pesta besar Ncuhi Lambu tersebar ke seluruh wilayah Jia.
Dari puncak-puncak gunung sampai ke hulu sungai orang-orang bercerita tentang
pesta tersebut. Sebab pesta seorang Ncuhi adalah hajatan yang sangat jarang
dilakukan. Dan jika dilakukan pastilah dilaksanakan secara besar-besaran serta
melibatkan orang yang banyak. Kebutuhan pesta pun sangat banyak. Karena yang
menghadirinya bukan saja rakyat Lambu, tetapi datang berbagai penjuru akan
turut hadir dalam pesta tersebut.
Mendengar kesediaan Ncuhi Jia yang akan hadir dalam pesta akbar itu,
seluruh rakyat menyambut dengan suka cita. Seluruh kebutuhan pesta mulai
disiapkan. Seperti padi, kelapa muda maupun yang sudah tua, kayu bakar, bawang
merah dan bawang putih, dan segala macam kebutuhan dapur. Ada pula yang
mengumpulkan hewan ternak seperti kerbau, sapi, kambing, dan bahkan sepasang
ayam jantan dan betina. Semua itu dilakukan sebagai wujud kepedulian atas
hajatan-hajatan yang dilakukan antar sesama. Meskipun pihak Ncuhi Lambu
tentunya telah menyiapkan segala sesuatunya. Namun merupakan suatu keharusan
bagi masyarakat Jia untuk menyumbang segala yang dimilikinya untuk hajatan
sesama.
Hal tersebut mencerminkan semangat persaudaraan, persatuan, dan
kesatuan antara dua masyarakat yang hidup berdampingan secara damai.
Meskipun dibatasi oleh gunung dan lembah. Semua itu memang telah menjadi
hukum alam dalam denyut nadi kehidupan dari masa ke masa. Yang telah
terwarisi dan terpatri dalam hati sanubari mereka. Entah itu RAWI MADE
(Hajatan yang berhubungan dengan kematian) maupun RAWI MORI (Hajatan
yang berhubungan dengan keduniaan seperti perkawinan dan lain-lain).
Saat purnama semakin mendekat, seluruh persiapan yang akan
disumbangkan untuk pesta tersebut telah rampung. Ncuhi Jia memeriksa seluruh
perbekalan. Satu per satu diamati agar tidak menimbulkan kesan yang tidak baik.
Apabila seluruhnya mengalami kekurangan atau tidak layak untuk dibawa. Sebab
jika demikian akan membawa dan membuahkan rasa malu bagi kampung
halaman. Terutama sang Ncuhi sebagai pimpinan wilayah.
Pagi yang cerah diiringi kicau burung di dahan-dahan pohon, Ncuhi Jia
bersama seluruh rakyat memulai perjalanan menuju kediaman Ncuhi Lambu. Tua
muda dan bahkan anak-anak juga turut serta. Dengan penuh suka cita mereka
berjalan beriring-iringan menelusuri lembah dan mendaki gunung. Sepanjang
jalan ada yang melantunkan senandung, dan ada pula yang berpantun dan
bersyair. Tak peduli terik matahari. Sebab itulah sesuatu yang dinanti-nantikan

selama ini. Pesta Ncuhi dari wilayah yang bertetangga dan bahkan yang jauh
sekalipun.
Mentari mulai beranjak pulang. Mega merah bertatah ratna mutu manikam
mengiringi senja di ufuk barat. Burung-burung mulai kembali ke sarangnya.
Kampung Lambu mulai tampak dari atas gunung. Perlahan-lahan rombongan
Ncuhi Jia menuruni jalan setapak dari lereng-lereng gunung. Tak lama kemudian
mereka tiba di kediaman Ncuhi Lambu.
Suasana haru, bangga dan bahagia menyelinap di relung hati mereka. Ada
yang saling bersalam-salaman, ada pula yang berpelukkan. Sebab pertemuan yang
seperti itu sangat jarang dilakukan. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk saling
melepas rindu. Saling berbagi rasa. Saling bertukar pikiran tentang sawah ladang,
masa tanam dan hasil panen.
Purnama lima belas menaungi ketenangan malam. Pesta mulai digelar.
Makanan dan minuman yang lezat-lezat mulai disuguhkan. Rombongan Ncuhi Jia
menikmati makanan itu dengan lahap. Sebab seharian telah lelah berjalan dari
kampungnya. Gendang mulai ditabuh. Diiringi tiupan serunai yang mengalun
merdu. Beberapa orang mulai memasuki arena yang memang telah disiapkan
untuk berlaga. Sementara tiap pasang mata yang menyaksikan bersorak
memberikan dukungan sambil tetap menikmati hidangan yang telah disiapkan.
Di sebuah tempat yang telah disiapkan dan tertata rapi, Ncuhi Jia dan
sahabatnya Ncuhi Lambu duduk bersanding. Tampak di depannya tersaji makanan
dan minuman yang memang khusus disiapkan untuk keduanya. Sambil berbicara,
bertukar pikiran dan bercerita tentang keadaan wilayah masing-masing, keduanya
menikmati suguhan yang tersaji di depan.
Tanpa terasa malam pun terus bergulir. Purnama lima belas mulai
terhalang gugusan pegunungan. Rombongan Ncuhi Jia mulai berkemas pulang
sambil menunggu Ncuhinya.
“Ncuhi kelihatan lelah.” Ncuhi Lambu menyapa sahabatnya yang mulai
menguap.
“Nggak masalah, saya sudah terbiasa melek.” Ncuhi Jia bertahan.
“Jika Ncuhi berkenan, sudilah kiranya beristirahat dulu dalam bilik.”
Ncuhi Lambu menawarkan.
“Saya takut kelolosan tidur, karena besok kami akan bergotong royong.”
“Menurut saya ada baiknya Ncuhi merebahkan diri sejenak untuk
mengembalikan tenaga sebagai persiapan untuk pulang.” Ncuhi lambu
terus mendesak.
“Tetapi mungkin rombongan saya tengah berkemas pulang.”
“Mereka pasti menunggu Ncuhi untuk pulang bersama.” Ncuhi Lambu
mencoba meyakinkan.
Akhirnya Ncuhi Jia mengalah. Sambil terus menguap ia berjalan menuju
ke bilik yang telah disiapkan Ncuhi Lambu. Tak lama kemudian ia tertidur pulas.

Sementara itu, di arena pesta terus berkemas untuk pulang. Semuanya sudah siap
dan tinggal menunggu Ncuhinya. Salah seorang diutus untuk menemui sang
Ncuhi. Namun setibanya di tempat itu, ia tidak melihat baik Ncuhi Jia maupun
Ncuhi Lambu. Lalu ia bertanya kepada salah seorang yang masih tersisa, ternyata
Ncuhi Jia telah tidur.
“Bagaimana kita sekarang ? Apakah kita harus menunggu Ncuhi ?” Salah
seorangan warga mencoba berdiskusi dengan yang lainnya.
“Kita harus menunggu beliau.” Tegas salah seorang di antara mereka.
“Tetapi besok pagi kita harus bergotong royong.”
“Sebaiknya kita pulang saja. Biar pengawal Ncuhi Lambu yang akan
mengantarnya.”
“Tidak bisa. Kita telah datang bersama dan harus pulang bersama.”
“Begini saja.” Salah seorang warga mencoba mengambil jalan tengah.
“Bagaimana kalau sepuluh orang untuk tetap berada di sini menunggu
Ncuhi. Dan yang lain pulang malam ini ?.”
“Apa kalian setuju ?” Warga yang lain menyambung usulan itu.
“Setuju.” Semua serentak menganggukkan kepala. Dan ditentukanlah
sepuluh orang yang akan tetap menunggu sang Ncuhi.
Malam tinggal sepenggal. Cahaya putih mulai muncul di langit timur.
Ayam-ayam piaraan sudah mulai berkokok. Menandakan hari sudah beranjak
pagi. Tak lama kemudian burung-burung pun mulai berkicau. Sinar putih mulai
digantikan cahaya merah yang menandakan bahwa mentari mulai keluar dari
peraduannya. Ncuhi Jia mulai bangun. Perlahan-lahan ia berjalan keluar dari bilik.
Satu persatu diamati keadaan sekeliling. Semuanya masih tertidur lelap.
Setelah melangkah lebih jauh, ia terkejut. Sebab tak satupun dari warganya
yang terlihat. Sepi, hening dan lengang menambah kegundahan dalam hatinya.
“Kemana mereka ?Tega nian meninggalkan aku sendirian di sini. Padahal
sebelumnya sudah sepakat untuk pulang bersama.” Gumamnya dalam hati. Rasa
kesal bercampur caci maki menghiasi bibirnya. Kemana ia harus melangkah ?
Jalan manakah yang harus ditapaki ? Itulah pertanyaan yang terus muncul di
benaknya. Sebab ia tidak tahu jalan pulang.
Larut dalam kekesalan, tanpa terasa ia telah memasuki hutan belantara.
Pasrah ia berjalan meski tak tentu arah. Semakin lama semakin tak jelas arah
mana yang sedang ditempuh. Apakah ke barat ? Ke timur ? atau Ke selatan ?.
Tetapi yang jelas hutan yang rimbun dan lebat tengah dilewatinya. Dan tanpa
disadari ia telah tiba di ujung hutan itu.
Pohon kelapa yang berbuah lebat. Pasir putih dan batu karang.
Dihadapannya laut biru yang membentang. Semilir angin berhembus menyapa
sang surya yang memancar perlahan di celah-celah pepohonan. Sedikit
menhadirkan suasana sejuk di dalam batinnya. Meski seribu tanya masih terus

menghadang dalam kesendiriaan dan kehampaan yang mulai menjelma. Sebab
daerah yang kini dipijaki masih sangat asing.
Ketika ia duduk bersandar di bawah Nyiur yang melambai, tiba-tiba saja
matanya selalu tertuju kepada sesuatu yang sedang menuju ke arahnya nun jauh di
tengah lautan. Semakin lama semakin dekat. Namun ia belum dapat memastikan
apakah itu perahu atau benda lain. Keraguannya terjawab ketika semakin
mendekat dan tepat berada di hadapannya. Ternyata adalah seekor Ikan Ekor
Kuning ( Bima: Uta Bangkolo ) yang sangat besar. Ncuhi Jia terkejut dan heran
ketika Ikan itu dapat berbicara dan menawarkan sesuatu kepadanya.
“Kenapa tuan sendirian di sini ?”
“Saya tersesat.”
“Sebaiknya tuan meninggalkan tempat ini.”
“Memangnya kenapa dengan tempat ini ?”
“Tempat ini berbahaya tuan.”
“Berbahaya ? Terus bagaimana aku harus pulang dalam kesesatan ini ?”
“Saya bersedia menolong tuan.”
“Dengan cara apa kau menolongku ?”
“Naiklah di atas punggung saya dan saya akan membawa tuan sampai ke
tujuan.”
Tanpa berpikir panjang Ncuhi Jia langsung naik di atas punggung Ikan itu.
Secepat kilat Ikan itu membawa Ncuhi Jia untuk berkeliling mengintari selat
Sape.
“Kita akan kemana ?” Ncuhi Jia cemas.
“Tenang ! Tenang tuang. Saya akan memperkenalkan dan menyenangkan
hati tuan untuk melihat keindahan tanah negeri ini.”
Ncuhi Jia menuruti ajakan Ikan itu. Ia diajak mengintari selat Sape.
Menikmati pemandangan dan panorama laut yang sangat mempesona.
Menghadirkan kedamaian di hatinya. Mengalihkan kekesalan atas kecerobohan
warganya yang meninggalkan ia seorang diri. Pulau-pulau kecil dengan hamparan
pasir putihnya. Gunung yang menjulang dengan pepohonan yang rimbun.
Merupakan karunia tak ternilai untuk generasi mendatang.
“Kita kemana lagi tuan ?” Ikan itu menawarkan diri.
“Sebaiknya kita pulang.”
Lalu Ikan itu berbalik arah untuk mengantar Ncuhi Jia pulang. Sementara
di pinggir pantai masyarakat Jia dengan dibantu warga pesisir pantai cemas
mencari Ncuhinya. Ada yang beranggapan bahwa Ncuhinya telah tersesat dan tak
tahu jalan pulang. Rasa menyesal menyelinap di relung hatinya. Apalagi utusan
yang ditugaskan untuk menunggu saat pesta itu pulang tanpa Ncuhinya.
“Inilah akibatnya. Kenapa kami saat itu tidak setuju pulang tanpa Ncuhi.”
Salah seorang warga mengungkapkan kekesalannya.

“Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Yang penting sekarang bagaimana
caranya kita mencari Ncuhi dan memohon maaf kepadanya.” Yang lain
memberikan pendapatnya.
“Lalu kemana kita harus mencarinya ?”
“Kita tunggu saja di sekitar pantai ini.”
Tak beberapa lama berselang, Ncuhi Jia muncul bersama Ikan Ekor
Kuning itu. Seluruh warga terheran-heran melihat Ncuhinya turun dari punggung
Ikan itu. Dengan rasa penuh suka cita mereka menghampiri Ncuhinya. Tak lupa
pula mereka menyampaikan permohonan maaf atas kecerobohan mereka. Namun
sebelum Ikan itu meninggalkan pantai, Ncuhi Jia mengangkat sumpah sambil
memegang punggung Ikan itu. Sebagai ungkapan terima kasihnya atas
pertolongan Ikan itu.
“Pada hari ini akau bersumpah, bahwa aku, wargaku, dan anak
keturunanku tidak boleh sekali-sekali memakan Ikan Ekor Kuning (Uta
Bengkolo). Jika sumpah ini dilanggar, maka seluruh tubuhnya akan gatal-gatal
dan membengkak. Dan tidak ada obat yang mujarab untuk itu.”
Seluruh rakyat hanya diam dan menunduk. Isi sumpah itu telah mengikat
mereka. Dan senantiasa memaksa mereka untuk harus berhati-hati memakan Ikan
Ekor Kuning. Sebab Ncuhinya telah bersumpah di hadapan Ikan itu. Dan jelas
Ikan itu akan mengumumkan pula kepada anggotanya tentang isi sumpah itu.
Karena sumpah seorang Ncuhi yang dianggap sakti dan keramat adalah sesuatu
yang benar dan akan terjadi jika itu dilanggar.
Namun seiring bergulirnya sang waktu. Sumpah itupun sedikit demi
sedikit terlupakan. Apalagi setelah Ncuhi Jia wafat. Hingga pada suatu ketika
anak keturunannya menyelenggarakan pesta besar-besaran. Dan yang di undang
pun adalah para Ncuhi dan rakyat dari wilayah lain. Di antara Ikan yang dibawa
oleh para tamu itu, terdapat pula Ikan Ekor Kuning. Mereka asyik saja menyantap
Ikan itu. Tak lama kemudian, sekujur tubuh mereka gatal-gatal. Kepalanya
pusing, mual-mual dan muntah. Mereka seperti orang yang kesurupan.
Sejak saat itu masyarakat yang bermukim di wilayah Desa Jia Kecamatan
Sape, tidak mengkonsumsi Ikan Ekor Kuning hingga sekarang. Dan wajan besar
beserta seluruh perangkatnya sebagai bukti peninggalan zaman itu masih ada dan
terletak di atas sebuah bukit di sekitar Desa Jia Kecamatan Sape Bima. Wajan itu
dikenal dengan nama TABE BANGKOLO.
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