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ABSTRAK
Penelitian ini mengangkat judul “Nilai Pendidikan pada Cerita Rakyat “ Cupak Gurantang”Sebuah Kajian Objektif dan Hubungannya dengan Pembelajaran Sastra Di Sekolah.  Ada beberapa permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini antara lain : Menemukan rangkain permasalahan, menemukan  nilai-nilai pendidikan, serta memperlihatkan hubungan nilai-nilai pendidikan dalam cerita rakyat Cupak Gurantang dengan pembelajaran sastra di sekolah. 
Beberapa metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yakni, pada tahap pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pustaka dan teknik catat. Langkah pertama ialah melakukan pembacaan terhadap teks serta analisis unsur penokohan cerita rakyat Cupak Gurantang untuk mendapatkan permasalahan dan nilai-nilai pendidikan dalam cerita rakyat tersebut, dilanjutkan dengan memperlihatkan hubungan nilai-nilai pendidikan tersebut dengan pembelajaran sastra di sekolah. Pada tahap analisis data peneliti menggunakan kajian objektif dipadukan dengan  metode deskriptif. Pengidentifikasian masalah difokuskan pada unsur penokohan,menggunakan pendekatan objektif.  Selanjutnya, permasalahan yang teridentifikasi dipilah dan dimasukkan ke dalam salah satu nilai pendidikan yang sesuai dengan jenis nilai pendidikan yang telah dipaparkan sebelumnya. Langkah terakhir yakni memperlihatkan hubungan antara nilai yang telah teridentifikasi dengan kurikulum ataupun perangkat pembelajaran di sekolah serta penyimpulan. 
Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini dapat teridentifikasi beberapa jenis nilai pendidikan diantaranya nilai pendidikan kesusilaan seperti rajin, sabar, jujur, tidak serakah dan berani. Nilai pendidikan ketuhanan seperti percaya pada kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa, memiliki rasa prikemanusiaan, bersikap jujur. Nilai pendidikan sosial seperti sopan santun, tolong menolong, balas budi, memaafkan, dan kesetiaan. Nilai pendidikan politik seperti menghargai pemimpin dan bijaksana. Nilai pendidikan ekonomi seperti hemat. Nilai pendidikan keindahan seperti bersih dan rapi. Dan nilai pendidikan  keterampilan yakni cerdik. Nilai-nilai pendidikan yang telah teridentifikasi tersebut  memiliki hubungan erat dengan pembelajaran sastra di sekolah. Hal ini terlihat dari hubungan antara nilai-nilai yang teridentifikasi dengan beberapa komponen seperti keselarasan nilai-nilai tersebut dengan kriteria pemilihan sastra sebagai bahan ajar,butir-butir pendidikan karakter,serta prangkat-prangkat pembelajaran sastra di sekolah.  
Akhirnya dapat simpulkan bahwasannya Cerita rakyat Cupak Gurantang memenuhi standar sastra dan layak digunakan sebagai salah satu materi penunjang dalam pembelajaran sastra di sekolah.
Kata Kunci : Nilai Pendidikan, Cerita Rakyat, Cupak Gurantang, dan     
	    Pembelajaran Sastra di Sekolah
BAB I
PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang
Pendidikan merupakan salah satu dimensi kebangsaan yang sangat vital dalam menentukan maju mundurnya suatu bangsa. Penyelenggaraan Pendidikan Nasional Indonesia telah tercantum dalam UUD 1945 yang mengamanatkan suatu sistem pendidikan yang mengarah pada peningkatan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dalam rangka mencerdasakan kehidupan bangsa.
Pendidikan nasional bisa dikatakan mencapai tujuan ketika tiga dimensi yang terdapat di dalamnya mengalami peningkatan. Tiga dimensi yang dimaksud yakni  dimensi koginitif (intelektual), psikomotorik (emosional), dan  afektif (spiritual). Melalui pengembangan kognitif, kapasitas berfikir manusia harus berkembang, melalui pengembangan psikomotorik, kecakapan hidup manusia harus tumbuh, dan melalui perkembangan afektif kapasitas sikap manusia harus mulia. Suryaman (2010:1)
1
1
Pendidikan yang berhasil atau memadai ialah pendidikan yang dapat memberikan peningkatan yang tidak hanya berkutat pada satu dimensi saja, melainkan mampu memberikan peningkatan pada ketiga dimensi tersebut secara berimbang. Akan tetapi, pada realitanya, beberapa tahun terakhir ini justru pendidikan masih saja lebih terkonsen pada peningkatan dimensi kognitif siswa. Akibatnya, hanya kemampuan intelektual  peserta didik yang diperkuat sedangkan secara kemanusiaan, serta kepribadiannya masih lemah sehingga mudah terpengaruh oleh hal-hal dari luar. Selain itu, semangat untuk belajar, berdisiplin, beretika, bekerja keras, dan sebagainya kian menurun. Peserta didik banyak yang tidak siap untuk menghadapi kehidupan sehingga dengan mudah meniru budaya luar yang negatif, terlibat di dalam tawuran, terlibat dalam berbagai tindak kekerasan, pelecehan seksual,ataupun perilaku kejahatan lainnya. 
Melihat permasalahan tersebut, muncullah kesadaran tentang perlu dikembangkannya kembali pendidikan karakter di sekolah. Akan tetapi, pembentukan karakter siswa di sekolah nyatanya masih belum sepenuhnya berjalan seperti apa yang diinginkan. Hal ini utamanya disebabkan karena  pada parktiknya pembentukan karakter tersebut lebih banyak dibebankan hanya pada mata pelajaran Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan, serta beberapa mata pelajaran kerohanian lainnya. Sementara jumlah jam tatap muka untuk mata pelajaran tersebut relatif sangat singkat. 
Menyikapi permasalahan tersebut, pembelajaran sastra di sekolah  disadari ataupun tidak merupakan salah satu alternatif dalam upaya penanaman karakter tersebut. Materi sastra yang terdapat pada mata pelajaran bahasa Indonesia, memiliki jumlah jam tatap muka yang cukup banyak yakni rata-rata 9 jam pertemuan dalam satu minggu.
Pembelajaran sastra di sekolah dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat apresiasi peserta didik terhadap karya sastra. Apresiasi di sini berkaitan erat dengan latihan mempertajam daya imajinasi, penalaran, di samping untuk mendekatkan tingkat kepekaan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, adat-istiadat, budaya, dan lingkungan hidup. (Efendi, 2005:2).
Secara lebih spesifik, Gani (dalam Tiyas, 2007:6) menegaskan bahwa tujuan pengajaran sastra adalah sebagai berikut; (1) memfokuskan siswa  pada pemilikan gagasan-gagasan dan  perhatian yang lebih besar terhadap masalah kemanusiaan dalam bentuk ekspresi  yang mencerminkan prilaku kemanusiaan; (2) membawa siswa pada kesadaran dan peneguhan sikap yang lebih terbuka terhadap moral, keyakinan, nilai-nilai, pemilikan perasaan bersalah, dan ketaksaan dari masyarakat atau pribadi siswa; (3) mengajak siswa mempertanyakan isu yang sangat berkaitan dengan prilaku personal; (4) memberikan kepada siswa untuk memperjelas dan memperdalam pengertian-pengertiannya tentang keyakinan-keyakinan, perasaan-perasaan, dan prilaku kemanusiaan; (5) membantu siswa lebih mengenal dirinya yang memungkinkannya bersikap lebih arif terhadap dirinya dan orang lain secara lebih cerdas, penuh pertimbangan dan kehangatan yang penuh simpati. Berdasar pada pengertian di atas, tidak dapat dipungkiri bahwasannya pembelajaran sastra di sekolah merupakan salah satu sarana pendukung dalam membantu proses penanaman karakter peserta didik.
Cerita rakyat merupakan salah satu jenis dari  karya sastra klasik Indonesia yang menjadi salah satu penunjang materi pembelajaran di sekolah. Jung (dalam Sarjono, 2008:24) mendefinisikan folklore atau cerita rakyat sebagai cermin kumpulan dunia bawah sadar yang menggambarkan impian, harapan, fantasi, lamunan ataupun visi suatu kelompok masyarakat. 
Cerita rakyat merupakan salah satu jenis karya sastra lama dengan sifat khas yang bisa membedakannya dengan karya sastra Indonesia modern. Ciri-ciri yang dimaksud seperti yang diugkapkan Sarjono (2008:38) antara lain : (a) bersifat anonim.(b) merupakan sastra yang diturunkan dari generasi ke generasi yang lain secara lisan sehingga akan mengalami sejumlah variasi meskipun bangun cerita dasarnya tidak berubah.(c) bersifat istanasentris dimana cerita berfokus pada kehidupan para raja atau bangsawan. (d) Isinya bersifat mistis/mitos. (e)dimanfaatkan untuk memperkokoh keberadaan istana atau raja. Konflik cerita yang lebih banyak mengisahkan dunia mistis,kehidupan gaib hubungan para raja dan dewa yang mengokohkan keberadaan raja ataupun orang-orang di sekitar istana.(f) cerita lama banyak menggunakan pilihan kata yang bersifat stereotype yang ditandai dengan penggunaan kata-kata seperti alkisah, syahdan, sahibul hikayat, pada zaman dahulu kala dan lain sebagainya. Cerita rakyat,merupakan salah satu materi ajar yang terdapat dalam kurikulum pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas. Hal ini seperti terdapat dalam beberapa Kompetensi Dasar dalam Silabus Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Materi cerita rakyat dalam kurikulum sekolah menengah pertama (SMP) terdapat dalam beberapa kompetensi dasar. Misalanya, kompetensi dasar KTSP ; (1) menemukan hal-hal yang menarik dari dongeng/cerita rakyat yang diperdengarkan  (2) menentukan pokok-pokok dongeng, (3) menunjukkan relevansi isi dongeng/cerita rakyat dengan situasi sekarang  (3) menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng/cerita rakyat yang  pernah dibaca atau didengar,(4) Bercerita dengan urutan yang baik, suara, lafal, intonasi, gestur, dan mimik yang tepat. (Departemen Pendidikan Nasional:2004)
Mencermati beberapa kompetensi dasar di atas, tentunya sebuah keharusan bagi seorang tenaga pengajar untuk memilih bahan ajar – utamanya dongeng atau cerita rakyat – yang tepat.  Akan tetapi,  melihat buku-buku  penunjang pembelajaran sastra di sekolah, materi-materi pendukung seperti cerita rakyat masih terkesan mengulang-ulang  cerita dari buku-buku panduan pembelajaran sebelumnya. Misalnya saja, cerita rakyat Malin Kundang , Asal Muasal Danau Toba, dan beberapa cerita lainnya. Cerita-cerita ini seperti tidak putus-putusnya menjadi materi ajar, tambahan pula materi ini juga berulang pada beberapa jenjang kelas dan jenjang pendidikan. Padahal pada kenyataannya masih terdapat banyak sekali cerita rakyat yang belum digunakan dan kemungkinan besar memiliki nuansa kelokalan yang tinggi sehingga tidak terlalu sulit untuk dipahami oleh peserta didik.. 
Cerita rakyat Cupak Gurantang merupakan satu legenda dan kekayaan khazanah sastra lama NTB. Cerita rakyat Cupak Gurantang memiliki struktur cerita yang menarik – penggambaran tokoh, alur yang tidak rumit – sehingga mudah dipahami peserta didik. Di samping itu, cerita ini juga memiliki nilai kelokalan yang tinggi sehingga tidak terlalu membuat jarak dengan siswa khususnya untuk materi ajar di wilayah NTB. Dari beberapa uraian di atas, penulis merasa perlu melakukan analisis secara lebih mendalam terhadap Cerita rakyat Cupak Gurantang ini baik itu dari segi struktur maupun nilai-nilai pendidikan yang terdapat di dalamnya. Sehingga akan terlihat hubungan antara nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam Cerita rakyat Cupak Gurantang ini dengan pembelajaran sastra di sekolah. Dan pada akhir analisis akan terlihat tingkat kelayakan Cerita rakyat Cupak Gurantang ini menjadi materi pendukung, khususnya untuk materi pembelajaran sastra di wilayah NTB.

B.	Rumusan Masalah
Berdasarkan rumusan latar belakang di atas maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain :
	Bagaimanakah permasalahan yang terdapat dalam cerita rakyat Cupak Gurantang?
	Bagaimanakah nilai-nilai pendidikan yang  terdapat dalam cerita rakyat Cupak Gurantang ?
	Bagaimanakah hubungan nilai-nilai pendidikan dalam cerita rakyat Cupak Gurantang dengan pembelajaran sastra di sekolah ?




C.	Tujuan 
Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, antara lain :
	Mendeskripsikan permasalahan yang terdapat dalam cerita rakyat Cupak Gurantang.
Mendeskrifsikan nilai-nilai pendidikan yang  terdapat dalam  cerita rakyat Cupak Gurantang.

Mendeskripsikan hubungan nilai-nilai pendidikan dalam cerita rakyat Cupak Gurantang dengan pembelajaran sastra di sekolah.

D.	Manfaat
1.	Manfaat Teoritis 
Hasil analisis ini nantinya diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran, ide,  dan gagasan bagi kemajuan dan perkembangan analisis terhadap karya sastra khususnya pada penelitian yang mengambil naskah cerita rakyat sebagai objek penelitian
2.	Manfaat Praktis
a.	Dari analisis sederhana ini diharapkan nantinya bisa memberikan sedikit gambaran kepada pembaca tentang seluk beluk cerita rakyat Cupak Gurantang sebagai salah satu upaya pelestaraian kekayaan sastra  lokal NTB 
b.   Memperkaya pilihan bagi tenaga pengajar khususnya di wilayah NTB dalam memilih bahan ajar pemebelajaran sastra 
















BAB II
KAJIAN PUSTAKA

Penelitian yang Relevan 
Penelitian yang relevan dengan penlitian ini utamanya yang mengangkat cerita rakyat sebagai objek penelitian, hanya beberapa yang penulis temukan. Salah satunya yakni penelitian yang diangkat Susanti (2005) dengan judul “Unsur Intrinsik dan Pragmatik Cerita Rakyat Suku Sasak Tiwoq-Iwoq serta Implikasinya Terhadap Pembelajaran Sastra di SMP” Susanti  Penelitian ini mengambil objek yang sama dengan penelitian yang penulis angkat, yakni cerita rakyat. 
Haerani (2005) juga melakukan penlitian yang berjudul “Kajian Psikologis Tokoh Putri Mandalika dalam Cerita Rakyat Sasak di Lombok”. Menggunakan teori Carl Gustav Jung. Penelitian ini menekankan pada analisis unsur psikologis tokoh. Seperti halnya penelitian yang penulis juga meneliti unsur penokohan tetapi lebih untuk menemukan konflik atau permasalahan dalam cerita sedangkan penelitian Haerani meneliti unsur psikologis tokoh secara lebih mendalam menggunakan teori Carl Gustav Jung. Penelitian ini juga mengambil objek berupa cerita rakyat dari NTB.
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Penelitian yang paling dekat dengan penelitian yang penulis angkat yakni penelitian dengan judul “Analisis Struktural dan Nilai-Nilai Pendiddikan  dalam Novel Labirin Lazuardi Pusaran Arus Waktu Karya Gola Gong serta Hubungannya dengan Pembelajaran Sastra di SMA . (Nurusshobah:2010). Penelitian ini melakukan analisis terhadap unsur yang sama yakni analisis nilai-nilai pendidikan. Akan tetapi, nilai pendidikan yang dianalisis difokuskan pada dua dimensi pendidikan menurut pandangan Tirtaraharja dan Sulo,yakni nilai   pendidikan kesusilaan dan nilai pendidikan agama, Sedangkan penelitian yang penulis angkat mencoba mendeskrifsikan nilai-nilai pendidikan secara lebih luas seperti yang tertera dalam tujuan pendidikan nasional serta pendidikan karakter. Dasar analisis yang digunakan yakni batasan nilai karya sastra menurut pandangan Hadikusuma,yakni nilai  pendidikan kesusilaan,agama,sosial,ekonomi,politik,  keindahan,dan nilai pendidikan keterampilan. 
Sementara itu, pendekatan struktural yang digunakan dalam penelitian tersebut sejalan dengan yang peneliti gunakan. Namun,penelitian ini tidak melakukan analisis terhadap keseluruhan unsur intrinsik melainkan dititik beratkan pada dua unsur saja yakni unsur penokohan. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa untuk mendapatkan permasalahan dari satu karya sastra bisa saja hanya melakukan analisis terhadap sebagian unsur. Semi (2012:85). Sedangkan perbedaan utama tentu terletak pada objek yang dikaji. Pada penelitian ini objek yang dikaji yakni cerita rakyat.Beberapa perbedaan di atas menjadi dasar ketertarikan penulis mengangkat penelitian ini. 



Landasan Teori
Nilai Pendidikan
Nilai mengandung harapan atau sesuatu yang diharapkan manusia. Nilai juga dapat dipandang sebagai konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang  baik dan apa yang buruk. Nilai-nilai itu  tumbuh sebagai hasil dari pengalaman manusia di dalam mengadakan proses interaksi sosial.  Menurut Tirtaraharja dan Sulo, nilai merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi oleh manusia karena mengandung makna kebaikan, keluhuran,  kemuliaan dan sebagainya, sehingga dapat diyakini dan dijadikan pedoman dalam hidup. 
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.  Pengertian kata pendidikan cukup luas, karena itu perlu dibatasi agar jelas maksudnya dan tidak menimbulkan salah tafsir. Pendidikan ialah substansi dari tindakan mendidik. Mendidik dalam  pengertian umum adalah memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran, Brahim (dalam Tiyas, 2007:43).   
Berdasarkan uraian di atas, pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses seseorang di dalam mengembangkan kemampuan, sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat tempat ia hidup, khususnya yang datang dari sekolah termasuk di dalamnya pranata dan aturan, sehingga ia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan.
Nilai pendidikan pada dasarnya dirumuskan dari dua pengertian dasar yang terkandung dalam istilah nilai dan pendidikan. Saat kedua istilah tersebut disatukan, maka ditemukan definisi nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah ajaran-ajaran yang bernilai  luhur meliputi segi-segi  kehidupan menurut ukuran pendidikan yang merupakan jembatan ke arah tercapainya tujuan pendidikan.  

Jenis-Jenis Nilai Pendidikan 
Beberapa ahli mengelompokkan jenis-jenis nilai pendidikan yang berbeda-beda. Adapun penjelasan bergai pendapat mengenai jenis-jenis nilai pendidikan adalah sebagai berikut: 
Hadikusuma (dalam Tiyas, 2007:48-49) 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.  
Sedangkan menurut Tarigan (1985:194) nilai-nilai dalam karya sastra dapat dibedakan menjadi beberapa jenis,antara lain : (1) Nilai hedonik yaitu apabila karya sastra dapat memberi kesenangan secara langsung kepada kita, (2) Nilai artistik yaitu memanifestasi keterampilan seseorang, (3) Nilai kultural mengandung hubungan apabila suatu karya sastra yang mendalam dengan suatu masyarakat atau suatu peradaban,(4) Nilai etika-moral-religius yaitu apabila  suatu karya sastra terpencar ajaran-ajaran yang ada sangkut pautnya dengan etika, moral, dan agama, dan (5) Nilai praktis yaitu karya sastra yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. 
Berdasarkan pada beberapa pandangan di atas,penganalisisan nilai pendidikan dalam penelitian ini mengacu pada pandangan Hadikusuma. Beberapa alasan peneliti sehingga memilih nilai pendidikan menurut pandangan Hadikusuma,antara lain yakni nilai pendidikan yang di jabarkan oleh Hadikusuma mencakup nilai pendidikan yang lebih luas – tidak hanya berbicara tentang niali-nilai pendidikan moral dan budi pekerti – mencakup juga pada sisi artistik atau keindahan (sisi kreatif atau daya iamajinasi dan penalaran) serta nilai-nilai praktis (keterampilan). Di samping itu nilai pendidikan menurut pandangan Hadikusuma juga merangkum semua jenis nilai pendidikan yang diutarakan oleh para ahli yang lain, nilai-nilai yang dimaksud, atara lain :
Nilai Pendidikan Kesusilaan 
		Nilai pendidikan kesusilaan  adalah pendidikan budi pekerti agar seseorang taat mengerjakan segala sesuatu yang baik dan meninggalkan yang buruk. Hadikusuma (dalam Tiyas, 2007:48). Pembahasan tentang nilai kesusilaan ini tidak akan terlepas dari pengertian nilai moral dan nilai etika di dalamnya. 
		Nilai moral berasal dari  Bahasa Latin “Mores” yang berarti adat-istiadat,kelakuan,tabiat,watak,akhlak yang kemudian berkembang menjadi kebiasaan dalam bertingkah laku yang baik. Darmadi (dalam Muliana, 2013:21). Moral merupakan ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan kelakuan. Sementara itu dalam kaitannya dengan karya sastra, Nurgiantoro (2005:322) berpendapat bahwasannya nilai moral dalam karya sastra akan selalu dalam pengertian yang baik. Dengan demikian,jika dalam suatu karya sastra ditampilkan sikap dan tingkah laku tokoh yang kurang terpuji,baik mereka berlaku sebagai tokoh protagonis ataupun antagonis bukan berarti pembaca harus meniru sikap demikian,melainkan itu hanyalah sebuah model,model yang kurang baik agar tidak diikuti oleh pembaca.
		Selanjutnya, nilai etika dan etiket merupakan perluasan arti dari pengertian kata susila (Tirtaraharja dan Sulo, 2010:20-21). Etika (persoalan kebaikan), sementara etiket (persoalan kepantasan dan kesopanan). Kedua hal tersebut biasanya dikaitkan dengan  persoalan hak dan kewajiban. 
		Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat  diambil sebuah kesimpulan bahwasannya antara nilai etika dan moral terdapat saling keterikatan satu sama lain. Kedua nilai ini pada kenyataannya sama-sama berbicara mengenai ajaran tentang ajaran baik buruk yang diterima mengenai perbuatan,sikap,ataupun kewajiban (initi dari nilai kesusilaan).
Nilai Pendidikan Ketuhanan 
		Nilai ini sering juga disebut nilai agama . Nilai ketuhanan selalu dikaitkan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lubis (dalam Azhare, 2011:21) menegaskan bahwa  agama yang paling mendasar ialah keyakinan akan adanya sesuatu kekuatan supranatural, Zat Yang Maha Mutlak di luar kehidupan manusia mengandung tata keperibadatan atau ritual yaitu tingkah laku atau perbuatan-perbuatan manusia dalam berhubungan dalam berhubungan dengan tuhan. 
		Sementara itu perasaan keagamaan ialah segala perasaan batin yang ada hubungannya dengan tuhan, seperti perasaan dosa,takut,dan mengakui kebesaran tuhan. Atmosuwito (dalam Azhare, 2011:21). Dari beberapa uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan ketuhanan atau keagamaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa agar bertakwa, taat menjalankan perintah dan menjahui segala larangannya.
Nilai Pendidikan Sosial
		Manusia dalam kenyataannya tidak dapat hidup sendiri. Ia tidak dapat terpisah dengan manusia lain dalam pergaulan sehari-hari. Manusia senantiasa hidup dalam kelompok besar ataupun kecil. Untuk dapat hidup bersama dengan orang lain dalam kelompok itu, seseorang harus mampu menyesuaikan diri.
		Nilai pendidikan sosial merupakan hikmah yang dapat diambil dari prilaku sosial  berupa sikap  dan tata cara hidup sosial berupa cara berfikir,dan hubungan sosial masyarakat antar individu dengan individu,individu dengan kelompok,ataupun kelompok dengan kelompok. 

 Nilai Pendidikan Politik
		Istilah politik berasal dari kata Polis (bahasa Yunani) yang artinya kota atau Negara Kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi Polites yang berarti warganegara, Politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, Politika yang berarti pemerintahan negara dan Politikos yang berarti kewarganegaraan. Secara umum,Politik ialah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. (Ali, 2012:5)
		Sedangkan nilai politik ialah nilai-nilai yang berkaitan dengan hubungan antara warganegara dengan pemerintah atau negara dan kekuasaan.Nilai ini dapat berbentuk tata aturan baik buruk,benar salah ataupun sesuai tidak sesuainya sebuah sikap atau tindakan seseorang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian,pelanggaran terhadap nilai ini sudah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang.
	 Nilai Pendidikan Ekonomi
		Pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya salah satu dari lima fungsi pendidikan ialah merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Misalnya pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi dalam ekonomi yang kompetitif.

		Secara umum terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas seseorang tersebut dikarenakan dimilikinya keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan. Oleh karena itu salah satu tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan adalah mengembangkan keterampilan hidup.
		Selanjutnya, nilai pendidikan ekonomi yakni nilai yang dapat dijadikan sebagai ukuran perilaku kehidupan manusia yang bertalian dengan pemenuhan kebutuhan hidup secara material.
 Nilai Pendidikan Keindahan
		Nilai keindahan menempatkan nilai tertingginya pada bentuk dan keharmonisan. Hadikusuma (dalam Tiyas, 2007:48-49). Sementara nilai keindahan dalam Tarigan (1985:194) dipandang sebagai nilai yang dapat memanifestasikan suatu seni atau keterampilan dalam melakukan suatu pekerjaan. Secara lebih sederhana, nilai artistik atau keindahan ini dapat diartikan sebagai nilai keindahan yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Akan tetapi, keindahan tersebut tidak terbatas hanya pada proses penikmatan oleh pembaca, lebih luas lagi keindahan tersebut bisa memberikan motivasi,ataupun mendorong lahirnya ide-ide kreatif yang lain.
		Nilai pendidikan  keindahan dalam hal ini sangat erat kaitannya jika meninjau kembali salah satu tujuan pendidikan yang memperlihatkan sebuah konsep yang sama bahwasannya pembelajaran sastra di sekolah berkaitan erat dengan latihan mempertajam daya imajinasi,penalaran, di samping untuk mendekatkan tingkat kepekaan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, adat-istiadat,budaya dan lingkungan hidup. 
Nilai Pendidikan Keterampilan 
		Nilai pendidikan keterampilan ialah nilai yang mengandung hal-hal praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. hal ini sejalan dengan pandangan mimesis Plato (dalam Siswanto, 2008:188) berpendapat bahwa seni hanya dapat meniru dan membayangkan hal-hal dalam kenyataan yang nampak. Ia berdiri di bawah kenyataan itu sendiri. Walaupun pada ralitanya karya sastra tentu saja dibarengi oleh daya kreasi dan imajinasi pengarang. Dari kenyataan tersebut, ketika sebuah karya sastra terkahir dari peniruan realitas objektif tentu saja isi yang terkandung di dalamnya juga mengacu pada realitas dan sejalan dengan fungsi sastra untuk menyampaikan falsafah hidup tentu saja dalam falsafah tersebut terdapat hal-hal yang dapat langsung dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Cerita Rakyat Cupak Gurantang
Cerita Rakyat
Folklore atau cerita rakyat adalah cermin kumpulan dunia bawah sadar yang menggambarkan impian, harapan, fantasi, lamunan ataupun visi suatu kelompok masyarakat , Jung (dalam Sarjono, 2008 : 24). Sedangkan pada pengertian lain Sarjono (2008:24) mendifinisikan cerita rakyat sebagai sebuah bangun cerita sastra yang bersifat anonim, dirutunkan dari generasi ke generasi yang lain secara lisan sehingga akan mengalami sejumlah variasi, akan tetapi bangun cerita dasarnya tidak akan berubah.
Ciri dan Jenis Cerita Rakyat
Cerita rakyat, selain merupakan hiburan, juga merupakan sarana untuk mengetahui (a) asal-usul nenek moyang,(b) jasa atau teladan kehidupan nenek moyang, (c) hubungan kekerabatan (silsilah), (d) asal mula suatu tempat, (e) adat istiadat, (f) sejarah benda pusaka. Kamendikbud (2011:126). Cerita rakyat juga bisa berperan sebagai penghubung kebudayaan masa silam dengan kebudayaan yang akan datang. Dalam arti luas,cerita rakyat dapat berperan sebagai sarana menanamkan benih-benih kesadaran tentang keagungan budaya yang menjadi penunjang kehidupan suatu bangsa.  
Cerita rakyat juga merupakan salah satu jenis karya sastra lama dengan sifat khas yang bisa membedakannya dengan karya sastra Indonesia modern. Ciri-ciri yang dimaksud seperti yang diugkapkan Sarjono (2008:38) antara lain : (a) bersifat anonim.(b) merupakan sastra yang diturunkan dari generasi ke generasi yang lain secara lisan sehingga akan mengalami sejumlah variasi meskipun bangun cerita dasarnya tidak berubah.(c) bersifat istanasentris dimana cerita berfokus pada kehidupan para raja atau bangsawan. (d) Isinya bersifat mistis/mitos. (e)dimanfaatkan untuk memperkokoh keberadaan istana atau raja. (f) cerita lama banyak menggunakan pilihan kata yang bersifat stereotype yang ditandai dengan penggunaan kata-kata seperti alkisah, syahdan, sahibul hikayat, pada zaman dahulu kala dan lain sebagainya. Gaya stereotype juga tampak digambarkan oleh isi cerita. 
Adapun cerita jenis-jenis cerita rakyat antara lain ; (1) Fabel yakni cerita dengan pelaku binatang yang di dalamnya memuat ajaran tertentu. Contoh : cerita Kancil dan Buaya (2) Dongeng  yakni cerita rakyat yang penyampaiannya lazim menggunakan ungkapan, pada zaman dahulu kala,biasanya memuat cerita yang singkat dengan setting atau latar yang sering tidak jelas. Contoh dongeng seperti cerita Timun Emas,Jaka Tarub,dll.(3) Legenda yakni cerita yang menggambarkan kepahlawanan dari sesosok tokoh yang dianggap suci, sakti, atau memiliki kelebihan tertentu dibandingkan manusia pada umumnya. Contohnya : Legenda Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Damar Wulan, Legenda Putri Mandalika,dll. (4) Mite atau Mitos adalah cerita yang berkaitan dengan asal-usul keberadaan suatu tempat yang berhubungan dengan dewa-dewi maupun tokoh yang memiliki hubungan dengan kehidupan kedewaan. Contoh : Dewi Loro Jonggrang. Ratu Pantai Selatan, Dewi Anjani,dll. Sarjono (2008:25-26)
Cupak Gurantang
Berdasarkan pustaka yang peneliti gunakan, dijelaskan bahwa Cupak Gurantang merupakan sebuah  cerita yang berasal dari Pulau  Lombok, tepatnya wilayah Lombok timur. Namun,ada pula sumber yang menerangkan bahwa cerita rakyat Cupak Gurantang ini berasal dari wilayah Pulau Lombok bagian timur tepatnya diwilayah Sukadana Bayan - masuk kabupaten Lombok Utara saat ini – hal ini dibuktikan dengan lekatnya budaya-budaya lisan tepatnya pentas-pentas drama tradisi yang mengusung cerita tentang Cupak dan Gurantang ataupun tari-tarian (sendra tari) yang mengusung cerita yang sama. Pentas-pentas Cupak dan Gurantang ini juga masih sering dipakai dalam acara nyongkolan yang dilakukan di wilayah tersebut.
Terlapas dari di wilayah mana asal mualanya cerita Cupak Gurantang ini, pada kenyataannya cerita Cupak Gurantang tidak pernah beruabah. Sebuah kisah yang menceritakan dua pemuda bersaudara yang memiliki sifat-sifat yang sangat jauh berbeda. Mulai dari bentuk fisik, dimana tokoh Cupak memiliki wajah yang menyeramakan, kulit hitam, tubuh besar dan kasar. Begitupun halnya dengan tabiatnya yang malas, sombong dan congkak, pengecut,dan rakus.Sementara Saudaranya Gurantang memiliki sifat yang rendah hati,sopan, cerdas berfikir,dan suka menolong. Begitupun dengan fisiknya yang berbanding terbalik dengan saudaranya.
Kedua bersaudara ini kemudian menemukan berbagai permasalahan ketika dalam pengembarasn sepeninggal sang ibu Cupak dengan membusungkan dada  mengajukan diri untuk mengikuti sayembara yang diadakan kerajaan. Bahwa barang siapa yang bisa membebaskan tuan putri dari cengkraman raksasa Denawa Sakti maka Sri Baginda akan menghadiahi mereka separuh dari wilayah kekusaan kerajaan serta dia akan dinikahkan dengan tuan putri. Sementara Gurantang hanya bisa menurut saja yang dikehendaki kakaknya. Keburukan sifat Cupak sudah terlihat dari awal dan lebih tampak lagi ketika mereka dijamu oleh Sri Baginda.Cupak makan dengan rakus dan tidak menghiraukan sama sekali Sri Bainda dan para sesepuh kerajaan. Dia makan layaknya seekor kucing yang rakus, mengecap-ngecap dan menghirup kuah hingga tak bersisa.
Permasalahan semakin meningkat ketika kedua bersaudxara itu dalam perjalanan menyelamatkan tuan putri dari tangan Denawa Sakti. Sementara Gurantang berjuang mati-matian melawan raksasa Denawa Sakti, Cupak yang sebelumnya besar mulut malah memilih bersembunyi menyelamatakan diri. Akan tetapi, ketika raksasa tersebut bisa dikalahkan layakanya seorang pahlawan dia menepuk dada dan mengatakan bahwa dialah yang telah membunuh raksasa Denawa Sakti dan menyelamatakan tuan putri.
Sementara puncak laku dari cerita kedua bersaudara ini yakni ketika dengan tanpa rasa berdosa sedikitpun Cupak nekad meninggalkan Gurantang di dalam jurang setelah ia melawan raksasi istri raksasa Denawa Sakti,kemudian dengan sombongnya dia berseloroh di kerajaan bahwa dialah sang pahlawan yang berhasil menyelamatakan tuan putrid dari cengkraman rakasasa Denawa Sakti. Namun, semuanya tidak berlangsung lama karena tuan putri yang mengetahui akal bulus Cupak bernahasil menyelamatkan Cupak dengan bantuan pengasuhnya. Akhirnya, tamatlah kelicikan dan kesombongan Cupak dan Gurantang bisa hidup bahagia setelah menikahi tuan putri dan mendapat gelar Raden Gurantang. Sementara itu, Cupak atas kebaikan hati saudaranya, setelah merubaha tabiat buruknya akhirnya ia diangkat menjadi kepala rumah tangga istana.

Pendekatan Objektif 
Pendekatan objektif adalah pendekatan kajian sastra yang menitikberatkan kajiannya pada karya sasta. Pembicaraan kesusastraan tidak akan ada apabila tidak ada karya sastra. Karya sastra menjadi suatu yang inti. Junus (dalam Siswanto, 2008:183). Pendekatan ini tidak memandang perlu menghubungkan karya sastra dengan pengarang sebagai penciptanya, dengan kenyataan alam semesta atau realitas objektif sebagai sumber penciptaan, dan dengan pembaca sebagai sasaran penciptaannya. Pendekatan ini bertahan dan sangat ketat menjaga otonomi karya sastra. Oleh sebab itu, tidak perlu menyelidiki karya sastra dengan unsur-unsur di luar sastra.
Terdapat beberapa prinsip umum dalam pendekatan objektif, antara lain :
	Penganalsisian hanya bertumpu pada teks sastra semata dan lepas dari unsur-unsur luar yang mempunyai andil pada penciptaan sebelumnya. Karya sastra sebagai karya otonom tidak perlu dihubungkan dengan pengarang,pembaca,ataupun realitas.

Karya fiksi dibangun oleh beberapa unsur pembangun, seperti gaya bahasa, sudut pandang, alur, penokohan,latar atau setting,tema,serta amanat. Unsur-unsur tersebut secara betahap dan bertingkat membentuk suatu kesatuan dan keutuhan yang sempurna. Pada pendekatan objektif penelitian dilakukan terhadap sebagian atau beberapa unsur akan tetapi, pada tahap penyimpulan hasil penyelidikan terhadap tiap unsur akan disatukan.
	Penginterpretasian dilakukan secara bertahap sesuai dengan hubungan unsur-unsur yang sederajat atau setingkat.

Hasanuddin (1996:112-113)
Selanjutnya di dalam buku yang sama Hasanuddin juga memberikan beberapa prinsip terapan dalam pendekatan objektif yang melakukan penyelidikan melalui beberapa unsur pembangun sastra, akan tetapi dalam penelitian ini penganalisisan dikhususkan pada unsur penokohan, yakni : 
	Penganalisisan unsur penokohan 

	Unsur penamaan merupakan satu bagian yang perlu dijadikan dasar untuk memahami unsur penokohan dan perwatakan. Penamaan dan perwatakan 	adakalanya sebagai lambang dari watak,kebiasaan,ataupun kedudukan tokoh.

Penggambaran watak tokoh dalam karya sastra dapat dilakukan melalui dua metode, yakni metode analaitis (langsung) dan metode dramatis (tidak langung). Metode analitis mnggambarkan watak tokoh secara langsung,misalnya si A memiliki perangai licik dan penjilat. Sementara metode dramatis menunjukkan watak tokoh  melalui penggambaran fisik, psikis, dan keadaan sosial tokoh. Antara keadaan fisik,piskis, dan sosial haruslah terdapat keserasian dan saling menunjang dalam membangun permasalahan dan konflik.

Penelitian ini pada dasarnya hanya malakukan  penyelidikan  terhadap  unsur penokohan baik itu melalui metode analitis maupun dramatis. Penganalisisan terhadap unsur yang lain bukan berarti dikesampingkan dalam penelitian ini, namun, penyelidikan terhadap unsur penokoahan sudah dirasa cukup untuk mendapatkan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya, dari permasalahan tersebut akan dianalisis sehingga akan didapatkan beberapa poin yang akan dispasifikasikan ke dalam salah satu nilai pendidikan yang sesuai. 

Pembelajaran Sastra di Sekolah 
Batasan Pembelajaran Sastra
Batasan pembelajaran sastra dapat dilihat dari kagiatan pembelajaran (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) di sekolah yang meliputi : (1) menemukan hal-hal yang menarik dari dongeng/cerita rakyat yang diperdengarkan  (2) menentukan pokok-pokok  dongeng, (3) menunjukkan relevansi isi dongeng/cerita rakyat dengan situasi sekarang  (3) menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng/cerita rakyat yang  pernah dibaca atau didengar,(4) Bercerita dengan urutan yang baik, suara, lafal, intonasi, gestur, dan mimik yang tepat. (Departemen Pendidikan Nasional:2004)
Tujuan Pembelajaran Sastra
Efendi, (2005:2) berpendapat bahwa pembelajaran sastra di sekolah dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat apresiasi peserta didik terhadap karya sastra. Apresiasi di sini berkaitan erat dengan latihan mempertajam daya imajinasi, penalaran, di samping untuk mendekatkan tingkat kepekaan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, adat-istiadat, budaya, dan lingkungan hidup. 
Secara  khusus, Gani (1988:260). Mengemukakan tujuan sastra yaitu; (1) pengembangan kenikmatan dan keterampilan membaca dan menafsirkan karya sastra, dan memperkenalkan siswa dengan sejumlah karya sastra yang signifikan; (2) pengenalan tradisi karya sastra, dan peranannya dalam sejarah kemanusiaan; (3) pengembangan standar dan cipta rasa terhadap karya sastra; (4) perangsangan terhadap potensi-potensi karya sastra yang sesuai dengan selera masyarakat; dan (5) peningkatan pengertian siswa tentang pentingnya karya sastra sebagai sumber pemekaran wawasan terhadap masalah-masalah pribadi dan sosial. 



Kriteria Pemilihan Karya Sastra sebagai Bahan Ajar di Sekolah
Seperti halnya mata pelajaran lain, materi pembelajaran sastra di sekolah tentunya juga membutuhkan materi pendukung pembelajaran. Untuk memperoleh materi pendukung yang tepat tentunya sebuah keharusan bagi seorang tenaga pengajar ataupun peserta didik untuk mampu memilah dan memeilih karya-karya tepat dan bagus dan tentunya memenuhi krireria-kriteria tertentu.
Gani (1988:41-42) berpendapat bahwa untuk mengatasi kesulitan guru sastra dalam proses pemilihan karya sastra sebagai bahan ajar, mengemukakan kriteria sebuah karya sastra yang layak dijadikan bahan ajar, yaitu : (1) Memenuhi standar sastra. (2) Membantu kawula muda lebih  mendewasakan diri sendiri membangun kontak langsung dengan masalah-masalah kemanusiaan.(3) Menunjukkan pada para remaja bahwa mereka bukan satu-satunya orang yang menderita dengan masalah-masalah. (4) Membuat dunia mampu menyampaikan kebenaran. (5) Memberi siswa kekuatan untuk tumbuh dan berkembang. (6) Membantu memerangi nilai-nilai dan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan sikap apatis, ilusi, dan menarik diri. (7) Memiliki dasar yang humanistik dalam menghormati manusia lain. (8) Berkaitan dengan masalah-masalah yang berkadar abadi daripada hal-hal yang bersifat kesementaraan. 
Kriteria pemilihan karya sastra yang layak dijadikan bahan ajar di atas, bisa diselaraskan dengan tujuan pendidikan karakter . Pendidikan karakter memiliki tujuan antara lain ; membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, toleran, bergotong royong, berjiwa patriotic, berkembang dinamis, dan berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Secara lebih rinci terdapat delapan belas karakter bangsa yang bersumber dari agama,Pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional, yakni ; (1) Religius, (2 Jujur)(3) Toleransi,(4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif. (7) Mandiri,(8) Demokratis,(9) Rasa ingin tahu,(10) Semangat kebangasaan,(11) Cinta tanah air,(12) Menghargai prestasi,(13) Bersahabat/komunikatif,(14) Cinta damai,(15) Gemar membaca,(16) Peduli lingkungan,(17)Peduli Sosial,(18) Tanggung jawab.  Manullang dan Prayitno (201:47)   
Penelitian ini akan menganalisis nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam cerita rakyat Cupak Gurantang menggunakan pendekatan objektif kemudian menarik simpulan tentang nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya selanjutnya menunjukkan apakah cerita rakyat Cupak Gurantang ini memenuhi kriteria sebagai materi pendukung pembelajaran sastra di sekolah.

BAB III
METODE PENELITIAN

Sumber Data  
Salah satu komponen pendukung yang sangat penting dalam sebuah penelitian adalah data. Data adalah hasil pencatatan penelitian, baik yang berupa fakta maupun angka. Adanya angka diperoleh dari sumber data. (Arikunto, 2002:107) mendifinidikan sumber data sebagai subjek asal darimana data itu diperoleh. Adapun dalam penelitian ini, sumber data berasal dari karya sastra yakni cerita rakyat Cupak Gurantang yang terdapat dalam buku kumpulan cerita rakyat lombok yang di terbitkan oleh PN Balai Pustaka 1975 diceritakan kembali oleh Sagimun M.D.
Cerita Cupak Gurantang ini terdiri atas 30 halaman. Naskah cerita Cupak Gurantang ini dipilih sebagai sumber data disebabkan karena cerita Cupak Gurantang ini adalah salah satu cerita rakyat yang berasal dari NTB. Nialai kelokalan tentu saja banyak terdapat di dalam cerita ini. Di samping itu, cerita rakyat ini masih banyak ditemukan  di masyarakat baik itu dalam  cerita yang disampaikan secara lisan, turun temurun dari mulut kemulut. Ataupun dalam bentuk cerita-cerita yang telah di ubah menjadi cerita yang dipentaskan. 
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Terlepas dari pemaparan di atas, alasan utama yang mendorong penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap cerita rakyat Cupak Gurantang ini disebabkan karena penulis ingin memberikan gambaran tentang cerita rakyat Cupak Gurantang ini baik dari segi cerita, unsur pembangun, dan yang terpenting ialah nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya  yang dalam kenyataan,kapsitasnya masih sangat jarang digunakan sebagai pilihan pada praktik pembelajaran sastra di sekolah. 

Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian terapan yakni penyelidikan yang hati-hati, sistematik dan terus menerus terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk digunakan dengan segara untuk keperluan tertentu. Hasil penelitian tidak sebagai satu penemuan baru, tetapi merupakan aplikasi baru dari penelitian yang pernah ada. (Nazir, 2011:26). 
Berdasarkan jenis data, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. 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, 2004:46-47).
Secara lebih sederhana  penelitian ini tidak  mengadakan perhitungan atau penggambaran dengan angka-angka melainkan menggunakan berupa data yang berujut kata-kata dan kalimat-kalimat yang diambil dari hasil analisis terhadap naskah cerita rakyat Cupak Gurantang itu sendiri ditambah dengan simpulan berupa nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. 

Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Berikut beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data :
Teknik Pustaka
Teknik pustaka yakni pengumpulan data yang menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data. Kepustakaan yang dimaksud adalah buku-buku yang relevan dengan penelitian yang diangkat seperti buku-buku teori sastra dan sejenisnya, metodologi penelitian serta kurikulum serta prangkat pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran cerita rakyat yang digunakan di sekolah. Tidak terlepas pula naskah cerita rakyat Cupak Gurantang yang merupakan sumber data dalam penelitian ini. 
Teknik Catat
Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara mencatat data-data setelah melakukan pembacaan yang menyeluruh. Teknik ini merupakan teknik lanjutan dari teknik pustaka. Setelah buku-buku yang relevan dengan penelitian dikaji dengan teknik pusataka Selanjutnya, data-data yang diperoleh dikumpulkan menggunkan teknik catat untuk selanjutnya ditarik sebuah keterkaitan dengan penelitian yang diangkat sehingga bisa dijadikan sebagai acuan atau landasan teori dalam penelitian ini. 

Metode Analisis Data
Metode yang digunakan pada tahap analaisis data penelitian ini adalah metode deskriptif. Pertama-tama dideskripsikan analisis terhadap unsur penokohan untuk menemukan bagiamanakah karakter dan watak tokoh dalam cerita rakyat Cupak Gurantang baik yang ditampilkan secara dramtik ataupun analitik. Penganalsisan ini bertujuan untuk memperlihatkan secara lebih spesifik inti permasalahan yang terdapat dalam cerita. Selanjutnya permasalahan yang telah teridentifikasi tersebut akan spesifikasikan ke dalam salah satu jenis nilai pendidikan yang sesuai dengan jenis-jenis nilai pendidikan yang telah dipaparkan sebelumnya di dalam landasan teori.
Langkah yang terakhir yakni memperlihatkan hubungan antara nilai-nilai pendidikan yang telah teridentifikasi dari cerita rakyat Cupak Gurantang dengan kurikulum atau prangkat pembelajaran – bisa berupa rangkaian komptensi dasar ataupun indikator pembelajaran secara lebih khusus – yang diterapkan di sekolah,delapan belas butir pendidikan karakter serta kriteria sastra sebagai bahan ajar. Dari pertalian hubungan antara rangkaian nilai dengan pembelajaran sastra akan ditarik sebuah simpulan tentang tingkat kelayakan naskah  cerita rakyat Cupak Gurantang ini untuk dijadikan materi penunjang pemebelajaran sastra di sekolah. 
Di samping menggunakan metode deskriptif tentunya dibutuhkan juga sebuah pendekatan guna membantu dalam proses analisis data. Adapun pendekatan yang digunakan dalam proses analisis data yakni pendekatan obejektif. Pendekatan objektif ini khususnya digunakan pada proses analisis unsur penokohan, alurdan tema  untuk mendapatkan beberapa permasalahan yang akan diidentifikasi ke dalam beberapa jenis nilai pendidikan yang dimaksud.









Secara lebih sederhana, tahap analisis data dalam penelitian ini dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut:
Tahap awal, yakni  pengidentifikasian masalah atau konflik dari  cerita rakyat Cupak Gurantang menggunakan pendekatan objektif. Pada tahap ini, pengidentifikasian dilakukan terhadap unsur penokohan.

LANGKAH I



 Permasalahan dan konflik yang telah teridentifikasi kemudian dituangkan ke dalam deskripsi yang sistematis  yang disertai dengan data-data penguat berupa fragmen dari cerita rakyat Cupak Gurantang (penerapan metode deskriptif)





Pada tahap ini, permasalahan yang telah teridentifikasi sebelumnya kemudian dipilah dan dimasukkan ke dalam salah satu nilai pendidikan yang sesuai dengan jenis-jenis nilai pendidikan yang telah dipaparkan pada landasan teori.Pada tahap ini teknik pusataka dan teknik catat dimanfaatkan guna memperkuat acuan ataupun penambahan teori-teori penguat
LANGKAH II






LANGKAH  III

Tahap ini berisi pembandingan antara nilai-nilai yang telah teridentifikasi sebelumnya dengan kurikulum ataupun prangkat-prangkat pembelajaran di sekolah untuk memperlihatkan hubungan antara keduanya.



Langkah yang terakhir yakni tahap penyimpulan. Pada tahap ini diperlihatkan tingkat kesesuaian cerita rakyat Cupak Gurantang ini dengan pembelajaran sastra di sekolah
Di samping menggunakan bagan seperti tergambar di atas, untuk lebih memberikan kemudahan dalam tahap pengumpulan serta analisis data, penelitian ini juga menggunakan instrument sebagai berikut :
Tabel 3. 1 Analisis Terhadap Unsur Penokohan
No
Analisis terhadap Unsur Penokohan
Kutipan
Halaman
Permasalahan yang Ditemukan
A
Metode Analitik



B


Metode Dramatik  
Analisis unsur penamaan atau gelar  




Analisis unsur fisik




Analisis unsur psikis




Analisis hubungan sosial tokoh







Tabel 3. 3  Tahap identifikasi, yakni permasalahan yang didapatkan dari hasil 
	       analisis terhadap unsur penokohan dan alur tersebut dimasukkan ke 
	      dalam salah satu jenis nilai pendidikan menurut pandangan      
                  Hadikusuma.
Permasalahan yang ditemukan
Jenis Jenis Nilai Pendidikan

Nilai 
Pend. Kesusilaan
Nilai Pend. Ketuhanan
Nilai Pend.  Sosial
Nilai Pend. Politik
Nilai Pend.
Ekonomi 
Nilai Pend.
Keindahan
Nilai 
Pend.
Keterampilan

















Metode Penyajian Data
Metode yang digunakan pada tahap penyajian hasil analisis data yakni metode informal. Mahsun (2005:200) menjelaskan metode informal sebagai sebuah metode yang digunakan dalam penyajian hasil analisis data dengan hanya menggunakan kata-kata biasa, termasuk penggunaan terminologi yang bersifat teknis.
Penyajian hasil analsis data dalam penelitian ini akan berpedoman pada perumusan masalah yang hendak dipecahkan serta akan sejalan dengan beberapa langkah yang digambarkan pada bagan metode analsis data sebelumnya.
Tahap pertama yakni penyajian proses identifikasi permasalahan dan konflik dalam cerita.  Pertama,yakni identifikasi terhadap unsur penokohan. Pada tahap ini akan ditemukan sifat, karakter,psikologis atauoun hubungan sosial tokoh yang tergambar di dalam cerita baik itu yang tergambar secara langsung ataupun tidak langsung. Penyajian sifat, karakter, psiologis,ataupun hubungan sosial tokoh  ini akan diperkuat dengan kutipan-kutipan fragmen cerita.
Setelah permasalahan dari cerita rakyat Cupak Gurantang telah teridentifikasi, selanjutnya hasil identifikasi tersebut disajikan ke dalam salah satu nilai pendidikan yang tepat sesuai dengan beberapa jenis nilai yang disajikan pada landasan teori.Tahap selanjutnya, disajikan hubungan nilai-nilai pendidikan dalam cerita rakyat Cupak Gurantang dengan pembelajaran sastra di sekolah. Pada tahap ini pemaparan dilakukan secara umum dengan melihat pertalian nilai-nilai yang telah teridentifikasi dengan kurikulum ataupun perangkat pembelajaran lainnya. Secara lebih khusus kurikulum bisa diwakilkan oleh pendidikan karakter dengan delapan belas karakter di dalamnya. Serta perangkat pembelajaran khususnya standar komptensi, komptensi dasar ataupun indikator yang hendak dicapai dalam pembelajaran. Tahapan yang terakhir yakni tahap penyimpulan. Pada tahap ini, akan dituangkan sejauh manakah hubungan antara nilai yang terkandung di dalam cerita rakyat Cupak Gurantang dengan pembelajaran sastra di sekolah. Hubungan ini dapat berupa tingkat kelayakan atau ketidaklayakan cerita rakyat Cupak Gurantang sebagai salah satu materi penunjang dalam pembelajaran sastra di sekolah.







BAB IV
PEMBAHASAN

Analisis Permasalahan yang Terdapat dalam  Cerita Rakyat Cupak Gurantang
Permasalahan dan konflik-konflik yang terdapat dalam cerita rakyat ini akan dianalisis menggunakan pendekatan objektif, yakni salah satu pendekatan dalam penganalisisan karya sastra yang memandang karya sastra sebagai sebuah karya otonom atau berdiri sendiri sehingga dalam tahap penganlisisan,karya tersebut tidak perlu lagi dihubungkan dengan realitas objektif sebagai sumber penciptaan,pengarang sebagai pencipta,dan pembaca sebagai apresiator. Junus (dalam Siswanto, 2008:183)
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Penerapan pendekatan objektif  memiliki pandangan bahwasannya untuk mendapatkan sebuah permasalahan dalam karya sastra seorang peneliti bisa melakukan analisis terhadap unsur yang diinginkannya. (Semi,2012:85). Oleh karena itu, Untuk mendapatkan nilai yang terkandung dalam cerita rakyat Cupak Gurantang ini analisis hanya  dilakukan terhadap satu unsur saja yakni unsur penokohan.  Di sini akan diidentifikasi rangkaian permasalahan dalam cerita yang muncul dari penggambaran karakter,unsur psikologis tokoh, maupun hubungan sosial tokoh.
Analisis Unsur Penokohan 
	Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa di dalam sebuah cerita fiksi sehingga  peristiwa tersebut mampu menjalin suatu cerita. Sedangkan cara pengarang menampilkan suatu tokoh atau pelaku disebut penokohan. Aminudin (1995:79)..
	Penggambaran unsur penokohan di dalam sebuah karya sastra biasanya dilakukan dengan  dua metode yakni metode analitik dan dramatik. Begitupun halnya dengan cerita rakyat Cupak Gurantang ini.Penggambaran  tokoh dalam cerita ini juga menerapakan kedua metode tersebut.
	Metode Analitik

	Metode analitik ialah penggambaran watak dan karakter tokoh dalam suatu cerita dengan menyebutkan sifat atau karakter tokoh tersebut secara langsung. Adapun penggambaran tokoh dalam cerita rakyat Cupak Gurantang ini lebih banyak menggunakan metode ini. Hal ini dapat digambarkan dalam frgamen di bawah ini.
	“Kedua anak itu memiliki sifat yang sangat bertentangan. Anak yang tertua bernama Cupak, kasar di dalam tindak tanduknya, tidak sopan dan mempunyai sifat-sifat yang tidak baik,sehingga tidak begitu disenangi. Ia seorang yang sombong dan congkak, penakut bahkan pengecut, tetapi besar mulut. Ia tolol, malas dan serakah”.(Sagimun, 1975:100).

	Permasalahan yang digambarkan dari fragmen di atas ialah bagian perkenalan dari cerita yang menjelaskan secara langsung karakter tokoh dalam cerita tersebut. Namun, secara lebih khusus digambarkan manusia dengan sifat sombong dan congkak,sifat sombong dan congkak, penakut,pengecut,tolol/bodoh,malas,serakah/rakus.
	Sebaliknya tokoh protagonis dalam cerita ini diperankan oleh Gurantang yang memiliki sifat yang sangat terbalik dengan saudaranya Cupak. Cupak dengan segenap keburukan sementara Gurantang digambarkan dengan sifat-sifat yang baik.
“Gurantang selalu halus dan sopan dalam tingkah lakunya. Seorang anak muda yang rendah hati, jujur, cedas berfikir, rajin dan suka menolong siapa saja yang membutuhkan. Seorang anak muda yang berani dan tabah menghadapi segala cobaan.” (Sagimun, 1975:100)

	Fragmen di atas memberikan gambaran sifat-sifat tokoh Gurantang, antara lain : seorang yang rendah hati,jujur,cerdas berfikir,suka menolong,dan seorang anak muda yang tabah menghadapi cobaan. 
	Beberapa karakter tokoh yang telah tergambar secara langusng tadi juga digambarkan secara lebih mendalam baik itu melalui gambaran fisik,psikologis,maupun hubungan sosial tokoh dimana beberapa hal ini teridentifikasi melalui penganalisisan menggunakan metode dramatik
	Metode Dramatik

	Metode dramatik yakni penggambaran unsur penokohan dalam karya sastra secara tidak langsung melainkan melalui beberapa unsur yang berkaitan dengan pemilihan nama tokoh,unsur fisiologis,fsikologis,sosial dan karakter tokoh.  Namun, dalam proses pengidentifikasian malalah terdapat beberapa hal yang akn dianalisis. Antara lain :
	Analisis Unsur Kejiwaan (Psikologis) Tokoh

	Tokoh-tokoh dalam sebuah karya sastra pada kenyataanya selalu membawa sebuah gambaran kejiwaan yang berbeda dengan tokoh atau peran yang lain.
	Cerita rakyat Cupak Gurantang ini banyak menggambaran konflik-konflik dan permasalahan melalui pertentangan psikologis tokoh antagonis dan protagonis, serta gambaran psikologis beberapa tokoh pendukung dalam cerita ini. Permasalahan tersebut terlihat dari beberapa bagian cerita yang memperlihatkan dengan sangat jelas pertentangan tersebut. Bagian-bagian tersebut seperti tampak dalam kutipan berikut : 
“….Pada suatu hari ibu kedua bersaudara itu meninggal dunia.Kini mereka menjadi yatim piatu,karena ayah mereka sudah meninggal beberapa tahun lalu. Gurantang sangat sedih kehilangan ibu yang sangat dicintainya. akan tetapi Cupak menganggap peristiwa kematian ibunya sebagai suatu hal yang biasa saja. Ia sama sekali tidak sedih kehilangan ibunya itu. ”(Sagimun, 1975:101)

	Permasalahan yang tergambar dari pertentangan psikologis kedua tokoh di atas yakni bagaimana perasaan prikemanusiaan seorang manusia (anak) ketika ditinggal oleh seorang ibu untuk selama-lamanya. Akan tetapi,tokoh Cupak dalam fragmen tersebut sama sekali menganggap kepergian ibunya adalah hal yang biasa. Sikap Cupak dalam hal ini adalah sebuah gambaran psikologis tokoh yang bisa dikatakan tidak memiliki rasa prikemanusiaan. Sementara Gurantang sangat bersedih dan merasa kehilangan atas kepergian ibu yang talah melahirkan dan membasarkannya. Dalam hal ini perilaku Cupak sangat tidak boleh dijadikan panutan.
	Pada bagian yang lain juga terlihat pertentangan psikologis antara kedua tokoh ini. Dimana  Cupak digambarkan sebagai tokoh yang cepat putus asa dan sebaliknya adiknya Gurantang memiliki sikap yang keras hati dan pantang menyerah. Hal ini telihat pada fragmen berikut : 
“Di dalam perjalanan Cupak sering merasa lapar. Kemudian ia makan dengan lahap tanpa memikirkan bahwa bekal mereka akan habis. Ketika bekal yang mereka bawa habis sepanjang perjalanan Cupak terus saja menggerutu dan ingin kembali saja ke kampung halaman. Akan tetapi, Gurantang tetap berkeras hati untuk melanjutkan perjalanan. (Sagimun,1975:102).

	Sikap keras hati dan penyabar dari Gurantang pada akhirnya mendatangkan keuntungan padanya ketika dalam beberapa bagian cerita akhirnya Gurantang mendapatkan buah dari kesabaran yang dimilikinya. 
	Sikap licik dan curang juga tergambar dengan jelas pada tokoh Cupak. Terlihat pada beberapa bagian dalam cerita ini dimana Cupak dengan segenap kelicikannya berusaha mempermainkan saudara kandungnya Gurantang. Salah satunya terlihat ketika Cupak mengahabiskan seluruh bungkusan nasi dan ayam yang merupakan bekal yang mereka dapatkan dari pasangan suami istri petani yang meraka temukan di tengah perjalanan. Ketika hendak makan dengan akal bulusnya Cupak meminta adiknya untuk mencari air minum terlebih dahulu. Begitu adiknya pergi,dengan segera seluruh makanan ia habiskan. Lantas agar tidak kentara bungkusan daun pisang pembungkus makanan tersebut diserak-serakkannya,lalu ia pura-pura tertidur. Sekembali adiknya ia berpura-pura tidak tahu menahu prihal habisnya bungkusan makanan tersebut malah sebaliknya dia menuduh adiknyalah yang telah curang mengahbiskan semua makanan tersebut. (Sagimun, 1975:103-105)
	Beberapa bagian lain dalam cerita ini juga menunjukkan psikologis Cupak yang licik dan curang. 
“…sementara tuan putri dan Gurantang berjuang mati-matian untuk menaiki jurang tersebut,timbullah akal jahat Cupak untuk melarikan tuan putri yang cantik itu. Setelah tuan putri sampai di atas,maka dengan tiba-tiba Cupak memotong tali rotan itu dengan sebuah parang yang tajam.Sehingga Gurantang jatuh kembali ke dalam liang yang dalam itu. Kemudaian Cupak berkata “ Tuan putri yang cantik ! marilah kita segera ke istana untuk melangsungkan pernikahan…”(Sagimun, 1975:119).
	
	Namun, sikap sabar dan rendah hati  Gurantang akhirnya membongkar dan menghancurkan seluruh kelicikan dan kesombongan Cupak. 
Sikap congkak dan sombong juga tergambar dari penggambaran psikologis tokoh Cupak. Hal ini tergambar dari beberapa dialog Cupak dengan prajurit kerajaan Daha,ketika dengan gagahnya ia mengatakan bahwa dia akan membebaskan tuan putri dari  Sakti. 
“Benar Tuanku,”Cupak tiba-tiba menyeletuk dari belakang dengan suara yang kasar.” Sungguhpun Sang Denawa yang buas itu sangat sakti dan betapapun hebatnya ilmu jahanam itu,ia pasti akan mati di tangan Cupak yang gagah berani ini” (Sagimun, 1975:107)

Perkatan yang besar mulut dari Cupak ini sangat jauh dari kenyataan jika dilihat pada kelanjutan cerita bagaimana ia lari terkencing-kencing ketika baru saja melihat sosok Raksasa Denawa Sakti.
Sebaliknya, sikap rendah hati yang ditunjukkan oleh tokoh Gurantang. Namun, sikap rendah hati dan tidak pernah menyombongkan diri inilah yang membuat tuan putrid begitu bersimpati pada Gurantang sebaliknya kesombongan Cupak semakin membuat tuan putri membencinya.
Permasalahan lainnya yang juga tergambar dari pertentangan psikologis kedua tokoh banyak terlihat dalam cerita ini seperti sifat pemalas Cupak yang ongkang kaki sementara adiknya Gurantang sangat rajin dan penurut berjalan di belakangnya dengan bekal yang tidak ringan dan keluar masuk hutan. Hal ini seperti tergambar dalam fragmen berikut :
“Cupak membuat segala macam dalih agar adiknya yang harus membawa semua bekal perjalanan mereka. Cupak berjalan berlenggang kangkung sementara di belakangnya Gurantang membawa bekal yang tidak ringan. Mereka berjalan keluar masuk hutan melalui desa dan kampung”. (Sagimun, 1975:101)

Permasalahan lain juga digambarkan melalui tokoh Gurantang. Seperti sikap berani yang ditunjukan ketika Gurantang dengan begitu tangkas mempu mengalahkan Raksasa Denawa Sakti. Sebaliknya, Cupak memilih bersembunyi dan terkencing-kencing karena ketakutan. 
“Dengan tenang Gurantang menjawab tantangan Raksasa itu. “Aku datang untuk membebaskan tuan putri yang kau culik beberapa waktu lalu. Serahakan tuan putri kepadaku ! jika engkau tidak mau,maka engkau tidak akan melihat lagi surya terbit esok pagi” (Sagimun, 1975:11)
Pada bagian ini juga tergambar kecerdikan Gurantang serta  sikap penyerahan diri Gurantang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia menyadari sepenuhnya bagaimana kekuatan serta kehidupan dan kematian seutuhnya berada dalam kekuasaan tuhan.
Di samping beberapa permasalahan yang digambarkan lewat kedua tokoh antagonis dan protagonist tersebut. Peramsalahan juga tergambar lewat psikologis tokoh tritagonis. Sikap bijaksana ditunjukkan oleh sang raja. Hal ini seperti tergambar dalam fragmen berikut :
“…Sebagai seorang raja,sri baginada harus menepati janjinya,apalagi janji itu diucapakan di hadapan sebuah siding yang resmi. Sri baginda lalu berkata pada Cupak “ Cupak, jikalau Tuan yang membunuh denawa dan istrinya itu maka Tuanlah yang akan kami kawinkan dengan tuan putri. Kami telah menjanjikan hal ini sebelumnya secara resmi,maka yakinlah bahwa sebagai raja kami tidak akan mengingkari janji tersebut”. (Sagimun, 1975:121).

Beberapa permasalahan lain yang juga dimunculkan melalui penggambaran psikologis tokoh ini antara lain : perasaan cinta kedamaian yang ditunjukkan oleh sang putri dalam menjaga agar tidak terjadi pertumpahan darah atas kebohongan yang dibuat oleh Cupak pada sang raja. Sikap hemat, tergambar secara terbalik pada tokoh Cupak yang sangat boros dan tidak pernah memikirkan hari besok dan masa depan.  


	Analisis Hubungan Sosial Tokoh

	Hubungan sosial tokoh dalam sebuah cerita erat kaitannya dengan prilaku sosial  berupa sikap  dan tata cara hidup sosial berupa cara berfikir,dan hubungan sosial masyarakat antar individu dengan individu,individu dengan kelompok,ataupun kelompok dengan kelompok.
Dalam cerita ini perilaku sosial banyak disinggung,diantarnya terlihat pada fragmen berikut :
  “Pada suatu hari sampailah mereka ke dekat rumah seorang petani. Cupak menggerutu bahwa ia sangat lapar. Karena adiknya tidak mau maka terpaksa ia pergi sendiri meminta makanan. Akan tetapi, karena tindak-tanduknya yang kasar dan omongannya yang besar serta sikap dan sifatnya yang congkak maka ia tidak mendapat apa-apa. Bahakan nyaris saja ia dibunuh oleh petani itu. Sebaliknya  Gurantang dengan sopan santun dan tutur katanya yang menarik berhasil memperoleh makanan yang dimintanya bahkan disembelihkan ayam  oleh Pak tani dan istrinya.” (Sagimun, 1975:103).

	Fragmen di atas menyiratkan bahwa dalam berhubungan dengan sesama tutur kata dan kesopanan adalah hal mutlak yang sangat diperlukan. pembicaraan masalah yang  sama juga terlihat pada fragmen berikut :
“….Cupak tidak menghiraukan sama sekali tata cara makan yang lazim diadatkan di kalangan orang baik-baik. Pada waktu makan Cupak mengecap-ngecap dan menghirup kuah seperti seekor gajah yang haus serta meraung-raung seperti kucing yang sedang menghadapi tulang ikan Bandeng. (Sagimun, 1975:108)

Kutipan tersebut juga membicarakan masalah yang sama,yakni prihal kesopanan ketika dalam perjamuan makan. Di samping itu terdapat juga nilai etika ketika menjadi seorang tamu,bahwa sebelum dipersilakan oleh empunya rumah untuk memulai ataupun untuk mengakhiri makan seorang tamu harus menunggu empunya rumah mempersilakan terlebih dahulu. Terlebih lagi ketika menjadi tamu di rumah orang-orang tepandang – seperti raja dalam cerira ini – yang untuk urusan tata cara atau adat dan adab biasanya telah diatur sedemikian rupa.  
Selanjutnya digambarkan sikap tolong menolong antara sesama. Permasalahan ini tergambar pada bagian cerita berikut :
“…dengan sopan santun dan tutur bahasanya yang sopan Gurantang berhasil mendapat makanan yang dimintanya. Bahkan karena sangat tertarik dengan pemuda yang gagah dan budi bahasanya yang halus tersebut petani tersebut menyembelihkan ayam untuknya. Di samping itu ia juga diantarkan sampai kedepan rumahnya dan diberikan do’a restu” (Sagimun, 1975:102).

	Kesedian menolong dari Bapak dan Ibu Tani dalam cerita ini bisa dijadikan panutan dalam kehidupan.Sikap yang sama juga diperlihatkan pada bagian klimaks ketika Gurantang harus mengikuti nafsu serakah kakanya Cupak untuk menolong tuan putri hanya karena sang raja menjanjikan hadiah. Namun, Garantang menolong tuan putri dengan tanpa mengharap imbalan apapun.
Ketika ada seseorang memberikan bantuan ataupun pertolongan tanpa pamrih,memberikan balasan budi atas sesuatu yang baik tersebut merupakan sebuah kewajaran. Meskipun pada kanyataannya orang yang memberikan bantuan tersebut tidak pernah meminta balasan atas budinya tersebut. 
“…Tuan putri insyaf bahwa pemuda yang telah menyambung nyawanya tersebut berada dalam bahaya. Ia harus segera bertindak dan menyelamatkan nyawa kekasihnya tersebut.  Lalu dipanggillah inang pengasuhnya untuk segera menuju kehutan menyelamatakan nyawa orang yang telah menyelamtakannya dari cengkraman raksasa Denawa Sakti.” (Sagimun, 1975:123).

Pada bagian ini terlihat bagaimana tuan puteri merasa sangat berhutang budi atas kebaikan dan keberanian Gurantang yang telah menyelamatkan nyawanya. Untuk itulah, ia harus membalas budi baik tersebut dengan menyelamatkan nyawa Gurantang yang dijerumuskan ke dalam jurang oleh Cupak. 
Dalam hubungan sosial tokoh, sikap tolong menolong digambarkan melalui Gurantang yang bersedia memaafkan kesalahan dan kejahatan saudaranya Cupak yang hampir menghabisi nyawanya.
“…Namun begitu, ia tidak membalas dendam pada kejahatan dan kelicikian saudaranya Cupak. Akan tetapi, mengampuni dan memberikan jabatan sebagai kapala rumah tangga kerajaan, ketika ia mampu merubah sifat jahatnya.” (Sagimun, 1975:126).

Sikap yang sangat terpuji ditunjukkan oleh Gurantang pada bagaian ini.Cupak yang begitu jahat menjerumuskannya ke dalam jurang ia maafkan bahkan diberikan sebuah jabatan kepercayaan selama ia mampu merubah sikapnya.
Permasalahan terakhir yang berhasil teridentifikasi dalam hubungan sosial tokoh yakni sikap kesetiaan. Hal ini ditunjukkan oleh sang putri ketika dengan berbagai alasan ia berusaha menghindar dari Cupak yang terus memaksa untuk melaksanakan pernikahan mereka. Berbagai alasan ia keluarkan,hal ini demi menjaga kesetiaannya pada Gurantang,pemuda sesungguhnya yang telah menyelamatkan nyawanya. Hal ini terlihat dalam fragmen di bawah ini :
“Tuan Putri Insyaf bahwa pemuda gagah berani yang telah menyelamatkan nyawanya itu sekarang berada dalam bahaya. Ia segera bertindak untuk menyelamatkan nyawa kekasihnya itu. Bukankah ia telah berjanji akan tetap setia kepada pemuda itu dunia akhirat. (Sagimun, 1975:123)
		
Kesetiaan yang ditunjukkan oleh tuan putri adalah bentuk kesetiaan kepada seorang kekasih. Sementara sifat setia juga ditunjukkan oleh inang pengasuh tuan putri yang bersedia mengemban tugas berbahaya harus masuk ke dalam hutan secara diam-diam pada malam hari untuk menyelamatkan Gurantang. Inang pengasuh tuan putri ini dengan ikhlas dan senang hati menerima tugas tersebut sebagai wujud bakti dan kesetiaannya kepada tuan putri. (Sagimun,1975:125-126).





Nilai-Nilai Pendidikan yang Terdapat dalam Cerita Rakyat Cupak Gurantang
Nilai Pendidikan Kesusilaan 
Pendidikan kesusilaan  adalah pendidikan budi pekerti agar seseorang taat mengerjakan segala sesuatu yang baik dan meninggalkan yang buruk. Hadikusuma (dalam Tiyas, 2007:48). Kata Susila mengalami perluasan arti menjari etika (persoalan kebaikan) dan etiket (persoalan keantasan dan kesopanan). (Tirtaraharja dan Sulo, 2010:20-21).Pembahasan tentang etika  ini tidak akan terlepas dari pengertian nilai moral . Nilai moral juga memiliki pengertian yang sama dengan pengertian etika yakni ajaran tentang adat istiadat,tabiat,akhlak yang kemudian berkembang maknanya menjadi kebiasaan dalam bertingkah laku yang baik .Darmadi (dalam Muliana, 2013:21). Atau ajaran tentang baik buruknya suatu perbuatan. Nurgiantoro (2005:322) . 
Berdasakan kedua pengertian di atas, terlihat sebuah korelasi antara etika dan moral yang jika disatukan bahwa kedua nilai tersebut berada dalam satu tubuh yakni nilai kesusilaan.
 Setelah dilakukan analsis terhadap unsur penokahan dan alur pada cerita rakyat Cupak Gurantang, maka di dalamnya terdapat beberapa jenis nis nilai kesusilaan, antara lain: 
Rajin 
Rajin adalah salah satu sifat dan sikap yang harus ditumbuhkan dalam semua sendi kehidupan manusia. Dalam cerita rakyat Cupak Gurantang ini pertentangan sikap rajin dan pemalas ini terlihat pada penggambaran psikologis kedua tokoh serta terdapat pada bagian permulaan cerita.
“Cupak membuat segala macam dalih agar adiknya yang harus membawa semua bekal perjalanan mereka. Cupak berjalan berlenggang kangkung sementara di belakangnya Gurantang membawa bekal yang tidak ringan. Mereka berjalan keluar masuk hutan melalui desa dan kampung”. (Sagimun, 1975:101)

Fragmen di atas memperlihatkan sifat pemalas yang ditunjukkan oleh Cupak. Sikap  malas dari tokoh Cupak juga tergambar dalam beberapa fragmen dalam cerita ini, seperti dalam salah satu kutipan berikut :
“Sekembalinya dari ia di tempat adiknya menunggu,ia pun menggerutu bahwa ia sangat lapar dan tidak akan melanjutkan perjalanannya jikalau ia tidak diberi makan terlebih dahulu. (Sagimun, 1975:102)
	Pada dasarnya semua perbuatan yang dilakukan manusia pasti mendapat balasan yang sesuai dengan kadar perbutan tersebut. Begitu pula dengan sikap malas yang ditunjukkan Cupak sikap pemalasnya akhirnya membuat dia menjadi manusia yang manja dan selalu menunggu uluran tangan dari orang lain. Hal ini terbukti ketika pada akhirnya mereka kehabisan bekal makanan dan Cupak tidak bisa melakukan apa-apa selain menggerutu dan putus asa. Hal ini terliahat seperti dalam kutipan berikut :
……Cupak sama sekali tidak menghiraukan bekal perjalanan mereka habis. Akhirnya, habislah bekal yang mereka bawa. Setelah bekal mereka habis, cupak selalu menggrutu dan ingin kembali saja ke kampong halaman mereka. (Sagimun : 102)
 
Sifat pemalas yang ditunjukkan oleh Cupak sangat bertentangan dengan sifat saudaranya Gurantang, Gurantang di gambarkan mengerjakan sesuatu tanpa pamrih. Sifat Gurantang ini diperlihatkan di antaranya terlihat dalam fragmen berikut :
“Cupak berjalan berlenggang kangkung tanpa membawa apa-apa di depan, sementara Garantang berjalan di belakangnnya membawa beban  yang tidak ringan.  Semua orang kampung sangat heran melihat hal yang aneh itu. (Sagimun, 1975:101)

Fragmen di atas memperlihatkan kontradiksi sifat kedua berasaudara dalam cerita tersebut,Cupak yang sangat pemalas dan adiknya Gurantang yang rajin dan bekerja tanpa pamrih. Sikap rajin yang selalu diperlihatkanoleh Gurantang berbauh positif karena semua usaha yang ia lakukan akan berhasil pada akhirnya. Akan tetapi, jika diperhatikan lebih jauh, sifat pemalas dari Cupak lebih banyak ditonjolkan dalam cerita ini. Meskipun begitu, simpulan yang dapat ditarik dari beberapa fragmen tersebut tetap memberikan pesan bahwasannya sifat rajin dan mengerjakan sesuatu tanpa pamrih adalah sifat yang seharusnya ditiru sebaliknya sifat pemalas seperti yang digambarkan melalui tokoh Cupak adalah sifat yang buruk dan tidak baik untuk ditiru. 
Sabar 
Putus asa adalah sikap yang diakibatkan oleh prasaan pesimis (tidak yakin/tidak prcaya diri). Manusia harus sabar dan optimis agar apa yang diharapkan dapat tercapai. Berikut adalah fragmen yang menunjukan kontradiksi sifat kedua tokoh utama dalam cerita ini :
“Di dalam perjalanan Cupak sering merasa lapar. Kemudian ia makan dengan lahap tanpa memikirkan bahwa bekal mereka akan habis. Ketika bekal yang mereka bawa habis sepanjang perjalanan Cupak terus saja menggerutu dan ingin kembali saja ke kampung halaman. Akan tetapi, Gurantang tetap berkeras hati untuk melanjutkan perjalanan.” (Sagimun, 1975:102) 

Fragmen lain yang juga menggambarkan sifat yang sama terdapat pada bagian complication dimana Cupak yang begitu congkak berkata di depan Sang Raja akan mengalahkan Raksasa yang menculik tuan putri.  Namun, kecongkakan itupun tidak bertahan lama  hanya karena letih dalam perjalanan dan baru melihat kotoran sang raksasa sudah hendak mengurungkan niat dan mengajak adiknya pulang. Di samping itu, sifat putus asa Cupak pada akhirnya membuatnya hanya menjadi manusia yang tidak pernah mau berusaha, selalu menginginkan sesuatu instan dan pemalas.
 Sifat penyabar dalam cerita ini lebih ditekankan pada tokoh Gurantang. Kesabaran Gurantang dalam cerita terlihat sangat jelas pada bagian klimaks dari cerita ini. Gurantang yang telah dengan susah payah mengalahkan Sang Raksasa Denawa Sakti dan istrinya malah harus terperangkap di dalam jurang setelah Cupak memutuskan tali rotan yang hendak ia gunakan untuk naik. Mengetahui kelicikan dan kejahatan saudaranya Gurantang hanya mampu bersabar dan menunggu ada seseorang yang akan membantunya. 
Kesabaran yang ditunjukkan oleh Gurantang pada dasarnya mencerminkan juga beberapa nilai yang patut dicontoh seperti selalu berfikir positif, menjadi pemaaf dan tidak mendendam. 
Dari pertentangan sifat kedua bersaudara ini dapat diambil simpulan bahwasaannya sifat penyabar haruslah dimiliki oleh setiap manusia. Sedangkan sifat mudah putus asa tidak akan mampu menyelesaikan masalah. 
Jujur 
Kejujuran merupakan suatu wujud dari pengungkapan rasa percaya antara satu pihak dengan pihak yang lain. Apabila kita dapat menjaga kejujuaran dalam perkataan maupun perbuatan niscaya orang lain akan percaya dan menyukai kita. 
”Begitu Gurantang pergi, dengan segera dan dengan cepat-cepat Cupak makan dengan lahapnya. Agar tidak kentara dialah yang menghabiskan makanan itu,maka bungkusan dan tulang ayam dibiarkannya berserakan. Kemudian ia pura-pura tidur. Ketika adiknya datang membawa air ia berpura-pura terkejut melihat tulang yang berserakan. ” Tentu anjing-anjing celaka itulah yang telah menghabiskan makanan kita.” lebih dari itu malah dituduhnya adiknyalah yang telah mengahabiskan makanan itu sewaktu ia tidur.  (Sagimun, 1975:102)

Ketidakjujuran Cupak juga tergambar pada bagian yang lain ketika dengan berlagak di depan Sang Putri ia mengaku dialah yang membinasakan raksasa Denawa Sakti. Padahal melihat kotoran raksasa itu saja dia sudah terkencing-kencing. Selanjutnya,setelah berhasil membawa tuan putri kembali ke istana kebohongannya kembali berulang.
“Wahai tuan raja! Terimalah tuan putri ini kembali dengan selamat. Sayalah Cupak yang gagah perkasa ini membunuh raksasa yang buas itu sekaligus dengan istrinya. Adikku Gurantang sudah mati diganyang oleh raksasa itu. Dan sekarang saya menagih janji tuan raja.” (Sagimun, 1975:120) 

Sifat-sifat suka membual dan tidak jujur lebih banyak ditekankan pada tokoh Cupak.  Pada akhirnya sikap suka membual Cupak mendapat balasan yang setimpal diantaranya ketika Pak Tani yang mengusirnya saat hendak meminta bekal makan serta pandangan jijik dan tidak percaya dari tuan putri ketika ia mengaku sebagai pahlawan yang menyelamatkannya. Akan tetapi, dibalik sifat ketidakjujuran dan membual Cupak ini dapat ditarik satu pesan bahwasannya sifat ketidakjujuran seperti yang dilakukan oleh Cupak  tidak seharusnya dicontoh. Namun, sebaliknya melalui keburukan sifat Cupak yang sering membual dan tidak jujur berusaha menyadarkan pemnbaca untuk mengambil pesan positif. Dimana di dalam kehidupan seharusnya sifat jujurlah yang harus diterapkan. 
Nurgiantoro (2005:322) mengungkapkan bahwasannya nilai moral dalam karya sastra akan selalu dalam pengertian yang baik. Dengan demikian,jika dalam suatu karya sastra ditampilkan sikap dan tingkah laku tokoh yang kurang terpuji,baik mereka berlaku sebagai tokoh protagonis ataupun antagonis bukan berarti pembaca harus meniru sikap demikian,melainkan itu hanyalah sebuah model,model yang kurang baik agar tidak diikuti oleh pembaca. 
Pandangan tersebut memberikan pengertian bahwa sikap pembual dan suka berdusta tersebut  hanyalah sebuah gambaran negatif. Dan pembaca haruslah mengambil nilai positif dari hal tersebut.
Tidak Serakah 
Nilai-nilai kesusilaan memang lebih banyak ditonjolakan dalam cerita ini. Pesan untuk tidak serakah tergambar dari beberapa laku yang diperankan oleh Cupak.
“…Cupak tidak menghiraukan sama sekali tata cara makan yang lazim diadatkan dikalangan orang baik-baik. Pada waktu maka,Cupak mengecap-ngecap dan menghirup kuah seperti seekor gajah yang haus serta mengaung-ngaung seperti seekor kucing yang sedang kelaparan” (Sagimun, 1975:108)


Sikap tamak dan rakus Cupak juga terlihat ketika ia mendengar kabar kecantikan tuan putri dan hadiah bagi siapa saja yang bisa menyelamatkan tuan putri dari cengkraman Raksasa Denawa Sakti.
“Mendengar kecantikan tuan putri maka timbullah nafsu serakahnya untuk memiliki tuan putri dan separuh kerajaan yang sedang dikunjunginya itu. Ia sudah membayangkan betapa nikmatnya menjadi seorang raja dengan permaisuri cantik di sampingnya. (Sagimun,1975:105)
	
	Pada bagian cerita selanjutnya tergambar bagaimana sikap rakus dan tamak yang ditunjukkan Cupak menjebaknya. 
“Melihat makhluk yang buas lagi dahsyat itu dengan taringnya yang sangat menakutkan, tiba-tiba Cupak menjatuhkan diri. Kemudian, sambil menjerit-jerit ia lari tunggang langgang. Dengan cepat ia memanjat ke atas sebatang pohon dan bersembunyi. (Sagimun:110) 

Sebaliknya, Gurantang sama sekali tidak menunjukkan sedikitpun sikap tamak dan rakus dalam tingkahnya. Ketika Cupak begitu bernafsu ketika mendengar hadiah berupa separuh wilayah kerajaan dan dinikahkan dengan putrinya bagi siapa saja yang mampu membebaskan Sang Putri dari cengkraman Raksasa DenawaSakti, sebaliknya Gurantang tidak bereaksi apa-apa. Namun, Gurantang lebih menunjukkan melalui tindakan ketika dengan gagah berani ia menyelamatkan Sang Putri. 
Berani 
Sikap berani terhadap suatu hal yang benar, ataupun berani mengungkapkan sebuah kebenaran harus ditumbuhkan sejak dini. Di dalam cerita ini sikap pemberani diembankan pada tokoh Gurantang.
“Dengan tenang Gurantang menjawab tantangan Raksasa itu. “Aku datang untuk membebaskan tuan putri yang kau culik beberapa waktu lalu. Serahakan tuan putri kepadaku ! jika engkau tidak mau,maka engkau tidak akan melihat lagi surya terbit esok pagi” (Sagimun, 1975:111)
Sebaliknya sifat yang sangat kontras ditunjukan oleh Cupak yang sebelumnya besar mulut.
“Mendengar suara menggelegar raksasa itu,makin gemtarlah badannya. Ditutupnya kedua telinga dan makin ditenggelamkannya mukanya ke dalam sarung. “Aduahi…mati sungguh aku ini!Aduhai…mati sungguhlah aku ini” (Sagimun,1975:117).

Sifat yang serupa juga ditunjukkan Cupak juga tergambar ketika dengan begitu licik dia memutuskan tali rotan yang hendak digunakan Gurantang untuk menaiki jurang yang menjadi liang sang Raksasi. Akan tetapi, ia terpakasa harus terperangkap dalam jurang tersebut karena Cupak memutuskan tali dan membawa tuan putri kembali ke istana.
 Sifat pengecut Cupak pada akhirnya mendatangkan sendiri petaka baginya sedangkan sifat jantan dan gagah berani yang ditunjukkan Guratang akhirnya mengantarkannya pada kejayaan. Hal ini terbukti pada saat Gurantang  kembali ke istana dan mempu membuktikan bahwa ia adalah pahalwan yang sesungguhnya. 
Nilai Pendidikan Ketuhanan
Nilai ini sering juga disebut nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan selalu dikaitkan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lubis (dalam Azhare, 2011:21). Nilai agama pada kenyataan merupakan nilai yang memiliki cakupan yang paling luas diatara nilai-nilai yang lain. Nilai sosial,nilai susila dan nilai-nilai yang lain pada dasarnya merupakan nilai-nialai yang bersumber dari nilai agama. Akan tetapi, pada bagian ini hanya beberapa nilai yang dimunculkan,antara lain :
Memiliki Rasa Prikemanusiaan 
Bersedih atau sungkawa adalah salah satu keadaan yang sangat wajar ketika seorang yang sangat kita cintai meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Sebaliknya,sebuah sikap yang tidak wajar ketika seseorang sama sekali tidak merasakan apa-apa,ataupun sedikit kesedihan ketika ibu yang dicintainya meninggal dunia. Kontradiksi sifat kedua tokoh dalam cerita ini juga terlihat dalam hal ini.Lebih jelasnya tergambar pada fragmen berikut :
“ Pada suatu hari,ibu kedua bersaudara itu pun meninggal dunia. Kini mereka menjadi yatim piatu,karena ayah mereka telah meninggal dunia beberpa tahun lalu. Gurantang sangat sedih kehilangan ibu yang sangat dicintainya, akan tetapi, Cupak menganggap peristiwa kematian ibunya sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia sama sekali tidak merasa sedih kehilangan ibunya itu.” (Sagimun, 1975:101).

Fragmen tersebut menggamarkan sikap yang sangat tidak manusiawi dari seorang anak terhadap hari kepergian seorang ibu yang telah membesarkannya sejak kecil. Seharusnya kepergian seorang ibu paling tidak bisa diiringi do’a-do’a dari anaknya agar tuhan memberikan kemuliaan pada ibu tersebut. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Cupak ketika dengan tanpa berfikir panjang memutuskan tali rotan yang digunakan oleh Gurantang untuk menaiki jurang setelah ia menyelamatkan sang putri. Begitupun sesampai di istana dia melaporkan bahwa adik kandungnya tersebut telah mati dimakan oleh sang raksasa.
Sementara sikap sebaliknya ditunjukkan oleh Gurantang yang dengan berbesar hati dan bijkasana mau memaafkan  kesalahan dan kejahatan saudara kandunngnya. Kejahatan Cupak yang hendak menghabisi nyawanya dan mengaku menjadi pahlawan tidak dibalas dengan kejahatan melainkan ia maafkan dan diberikan kesempatan memperbaiki diri dan diberikan memegang jabatan di kerajaan.(Sagimun, 1975:127)
Percaya pada Kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa
Inti dari penerapan nilai agama dan ketuhanan ialah percaya dan meyakini kemahabesaran Tuhan serta menjalanakan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan.
Cerita rakyat ini juga memberikan pencerahan pada nilai ketuhanan terkait dengan keykinan akan kemahabesaran Tuhan,bahwasannya tidak ada satupun makhluk di atas jagat raya ini yang mampu manandingi kemaha besarannya,dan tidak ada satupun makhluk yang kekal di muka bumi ini. Nilai ini seperti terlihat dalam fragmen berikut :
“  ..Pada saat raksasa itu lengah,itulah waktu yang tepat bagi Garantang untuk menikamkan kerisnya ke bagian yang lemah (yang tidak kebal senjata)dipunggung raksasa…ketika raksasa itu membalik badannya,secepat kilat pula garantang menikamkan kerisnya tepat kepusar Sang Denawa,tempat kedua di tubuh raksasa sakti itu yang dapat ditembus senjata. Rupanya Tuhan Yang Maha Kuasa telah menunjukkan petunjuk, taufik, serta hidayah-Nya sehingga kedua tikaman Garantang tepat mengenai titik lemah dari Sang Raksasa Denawa Sakti.” (Sagimun, 1975:112).


Frgamen di atas menunjukkan salah satu sifat kemahabesaran tuhan,bahwasannya di dunia ini tidak ada yang mampu berpaling darinya. Sesakti apa pun mahluk pasti memiliki kelemahan. Dan hanya Dialah yang maha sakti dan maha segalanya.
Bersikap Jujur
Jujur dalam pengertian yang paling sederhana ialah mengungkapakan sesuatu dengan apa adanya atau tidak berbohong dan bersikap dengan tulus. Dalam cerita rakyat Cupak Gurantang ini banyak dimunculkan pesan-pesan tentang sikap kejujuran antara lain tergambar dalam frgmen berikut :
”Begitu Garantang pergi, dengan segera dan dengan cepat-cepat Cupak  makan dengan lahapnya. Agar tidak kentara dilahap yang menghabiskan makanan itu,maka bungkusan dan tulang ayam dibiarkannya berserakan. Kemudian ia pura-pura tidur. Ketika adiknya datang membawa air ia berpura-pura terkejut melihat tulang yang berserakan. ” Tentu anjing-anjing celaka itulah yang telah menghabiskan makanan kita.” lebih dari itu malah dituduhnya adiknyalah yang telah mengahabiskan makanan itu sewaktu ia tidur.  (Sagimun, 1975:102).
Fragmen di atas memperlihatkan baimana sifat Cupak yang memperlihatkan sikapnya yang licik dan suka berdusta. Akn tetapi, seperti yang diungkapkan Nurgiantoro (2005:322) bahwasannya nilai moral dalam karya sastra akan selalu dalam pengertian yang baik. Dengan demikian,jika dalam suatu karya sastra ditampilkan sikap dan tingkah laku tokoh yang kurang terpuji,baik mereka berlaku sebagai tokoh protagonis ataupun antagonis bukan berarti pembaca harus meniru sikap demikian,melainkan itu hanyalah sebuah model,model yang kurang baik agar tidak diikuti oleh pembaca.
Nilai Pendidikan Sosial
Nilai pendidikan sosial merupakan hikmah yang dapat diambil dari prilaku sosial  berupa sikap  dan tata cara hidup sosial berupa cara berfikir,dan hubungan sosial masyarakat antar individu dengan individu,individu dengan kelompok,ataupun kelompok dengan kelompok.
Adapun nilai-nilai sosial yang terdapat dalam cerita ini,antara lain :
Sopan Santun 
Prihal bertamu ke rumah tetangga atau kerabat,mejaga tatakrama dan sopan santun sepertinya telah menjadi sebuah budaya dalam  kehidupan bermasyarakat kita. Menjaga sikap dan bahasa telah menjadi sebuah keharusan bagi seorang yang bertamu. Apabila prihal kesopanan ini diabaikan tentunya penerimaan yang kurang baik dari empunya rumah juga akan didapatkan. 

Prihal menjaga sopan santun dalam bertamu ini juga digambarkan pada cerita ini.
“Pada suatu hari sampailah mereka ke dekat rumah seorang petani. Cupak menggerutu bahwa ia sangat lapar. Karena adiknya tidak mau maka terpaksa ia pergi sendiri meminta makanan. Akan tetapi, karena tindak-tanduknya yang kasar dan omongannya yang besar serta sikap dan sifatnya yang congkak maka ia tidak mendapat apa-apa. Bahkan nyaris saja ia dibunuh oleh petani itu. Sebaliknya  Gurantang dengan sopan santun dan tutur katanya yang menarik berhasil memperoleh makanan yang dimintanya bahkan disembelihkan ayam  oleh Pak tani dan istrinya.” (Sagimun, 1975:102-103)

Hal yang sama juga terlihat ketika Cupak dan adiknya Garantang mendapat penghargaan perjamuan makan bersama sang raja dan para pembesar kerajaan lainnya. Gurantang sangat menghargai sopan santun yang diadatkan di kalangan pembesar kerajaan sementara Cupak sama sekali tidak memperlihatkan etika dan kesopanan sedikitpun dalam perjamuan makan tersebut.
Sopan santun yang sama sekali tidak ditunjukkan Cupak mandapat balasan yang setimpal ketika dia diusir oleh Pak Tani pada saat ia meminta bekal makanan. Di samping itu, ia menjadi bahan tertawaan ketika ia tidak memperhatikan sopan santun pada perjamuan makan di istana kerajaan.
Sopan santun adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh setiap manusia dalam hubungannya dengan manusia lain di dunia ini.
Tolong Menolong
Sikap tolong menolong adalah ssebuah sikap yang harus senantiasa ditumbuhkan dalam kehidupan bermasyarakat karena pada kenyataannya manusia adalah mahluk sosial yang tidak akan bisa hidup sendiri di atas dunia ini. Manusia akan selalu tergantung pada alam,pada mahluk lain,terlebih lagi pada individu yang lain .
Sikap tolong menolong dalam cerita rakyat ini,terlihat pada beberapa bagian cerita,antara lain :
“…dengan sopan santun dan tutur bahasanya yang sopan Gurantang berhasil mendapat makanan yang dimintanya. Bahkan karena sangat tertarik dengan pemuda yang gagah dan budi bahasanya yang halus tersebut petani tersebut menyembelihkan ayam untuknya. Di samping itu ia juga diantarkan sampai kedepan rumahnya dan diberikan do’a restu” (Sagimun, 1975:102).

Sikap yang sama juga diperlihatkan pada bagian klimaks ketika Gurantang harus mengikuti nafsu serakah kakanya Cupak untuk menolong tuan putri hanya karena sang raja menjanjikan hadiah. Namun, Gurantang menolong tuan putri dengan tanpa mengharap imbalan apapun.
Sikap tolong-menolong sudah seharusnya ada dalam diri setiap individu. Akan tetapi, sikap tolong-menolongpun masih memiliki takaran tersendiri yang juga bisa dinilai dari keikhlasan pertolongan tersebut diberikan.
Balas Budi
Ketika ada seseorang memberikan bantuan ataupun pertolongan tanpa pamrih,memberikan balasan budi atas sesuatu yang baik tersebut merupakan sebuah kewajaran. Meskipun pada kanyataannya orang yang memberikan bantuan tersebut tidak pernah meminta balasan atas budinya tersebut. 
“…Tuan putri insyaf bahwa pemuda yang telah menyambung nyawanya tersebut berada dalam bahaya. Ia harus segera bertindak dan menyelamatkan nyawa kekasihnya tersebut.  Lalu dipanggillah inang pengasuhnya untuk segera menuju kehutan menyelamatakan nyawa orang yang telah menyelamtakannya dari cengkraman raksasa Denawa Sakti.” (Sagimun,1975:123).
Pada bagian ini terlihat bagaimana tuan puteri merasa sangat berhutang budi atas kebaikan dan keberanian Gurantang yang telah menyelamatkan nyawanya. Untuk itulah, ia harus membalas budi baik tersebut dengan menyelamatkan nyawa Gurantang yang dijerumuskan ke dalam jurang oleh Cupak.
Memaafkan 
Sikap memaafkan dan tidak mendendam adalah prilaku yang harus senantiasa ditumbuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang diciptakan sempurna,yang diciptakan tanpa salah,khilaf ataupun dosa. 
“…Namun begitu, ia tidak membalas dendam pada kejahatan dan kelicikian saudaranya Cupak. Akan tetapi, mengampuni dan memberikan jabatan sebagai kapala rumah tangga kerajaan, ketika ia mampu merubah sifat jahatnya.” (Sagimun, 1975:126).

Sikap yang sangat terpuji ditunjukkan oleh Gurantang pada bagaian ini.Cupak yang begitu jahat menjerumuskannya ke dalam jurang ia maafkan bahkan diberikan sebuah jabatan kepercayaan selama ia mampu merubah sikapnya.
Kesetiaan
Kesetiaan adalah salah satu sifat yang harus ada dalam setiap hubungan. Setia dalam perkataan ataupun setia dalam perbuatan dan tindakan. Dalam cerita ini, sikap kesetiaan ditunjukkan oleh sang putri ketika dengan berbagai alasan ia berusaha menghindar dari Cupak yang terus memaksa untuk melaksanakan pernikahan mereka. Berbagai alasan ia keluarkan,hal ini demi menjaga kesetiaannya pada Gurantang,pemuda sesungguhnya yang telah menyelamatkan nyawanya. Hal ini terlihat dalam fragmen di bawah ini :
“Tuan Putri Insyaf bahwa pemuda gagah berani yang telah menyelamatkan nyawanya itu sekarang berada dalam bahaya. Ia segera bertindak untuk menyelamatkan nyawa kekasihnya itu. Bukankah ia telah berjanji akan tetap setia kepada pemuda itu dunia akhirat? (Sagimun, 1975:123)

		Kesetiaan yang ditunjukkan oleh tuan putri adalah bentuk kesetiaan kepada seorang kekasih. Sementara sifat setia juga ditunjukkan oleh inang pengasuh tuan putrid yang bersedia mengemban tugas berbahaya harus masuk ke dalam hutan secara diam-diam pada malam hari untuk menyelamatkan Gurantang. Inang pengasuh tuan putri ini dengan ikhlas dan senang hati menerima tugas tersebut sebagai wujud bakti dan kesetiaannya kepada tuan putri. (Sagimun, 1975:125-126).
Nilai Pendidikan Politik
Secara umum,Politik ialah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. (Ali, 2012 : 5)
	Cerita rakyat Cupak Gurantang ini mengandung beberapa nilai politik, antara lain :
Menghargai Pimpinan
Penghargaan terhadap seorang pimpinan adalah hal yang sangat diperlukan dalam usaha menanamkan rasa kebangsaan sehingga keamanan,ketentraman,dan kemajuan dari suatu bangsa terwujud.
Cerita ini juga berusaha menanamkan sikap tersebut yang antara lain terdapat dalam fragmen berikut :
“Tak lama berselang mereka sampai di ibi kota sebuah kerajaan. Dilihatnya semua orang di ibu kota kerajaan tersebut bersedih. “ Betapa kami rakyat negeri ini tidak akan bersedih hati ! Putri mahkota kerajaan yang sangat kami cintai diculik oleh raksasa Denawa Sakti.” (Sagimun, 1975:126).
Sebuah rasa penghormatan yang ditnjukkan oleh rakyat kerajaan tersebut. Meskipun penghormatan tersebut hanya terlihat lewat sungkawa dan keperihatinan. Di sini tergambar bagimana wujud cinta rakyat terhadap pimpinan dan tentunya perasaan yang seperti ini tidak akan terlahir jika sebelumnya sang pemimpin tidak mencontohkan sikap yang sama terhadap rakyat yang dipimpinnya.

Bijaksana
Janji dibuat adalah untuk ditepati. Sebaliknya,perihal pengiingkaran terhadap janji-janji sering kali membawa kekacauan yang besar dalam tubuh kehidupan berbangsa. Terlebih lagi ketika janji tersebut keluar dari mulut seorang pimpinan yang merupakan panutan dari rakyatnya.
Cerita rakyat ini juga menggambarkan tokoh seorang pemimpin yang bijaksana dan menepati janji. Hal ini seperti tergambar dalam fragmen berikut :
“…Sebagai seorang raja,sri baginada harus menepati janjinya,apalagi janji itu diucapakan di hadapan sebuah siding yang resmi. Sri baginda lalu berkata pada Cupak “ Cupak, jikalau Tuan yang membunuh denawa dan istrinya itu maka Tuanlah yang akan kami kawinkan dengan tuan putri. Kami telah menjanjikan hal ini sebelumnya secara resmi,maka yakinlah bahwa sebagai raja kami tidak akan mengingkari janji tersebut”. (Sagimun, 1975:121).
Sikap sang raja dalam fragmen di atas adalah sebuah sikap yang harus dicontoh oleh siapa saja baik itu sebagai seorang pimpinan atau pun pada posisi sebagai masyarakat biasa. Sikap bijaksana juga ditunjukkan oleh Gurantang ketika ia memberikan ampunan dan tidak mendendam terhadap saudaranya Cupak hampir saja membunuhnya.

Nilai Pendidikan Ekonomi
Nilai pendidikan ekonomi yakni nilai yang dapat dijadikan sebagai ukuran perilaku kehidupan manusia yang bertalian dengan pemenuhan kebutuhan hidup secara material. Adapun nilai-nilai ekonomi yang terdapat cerita rakyat “Cupak Gurantang” ini antara lain :
Hemat
Pendidikan ekonomi yang paling mendasar ialah hemat, yakni mengeluarkan atau memakai sesuatu barang tepat pada waktunya serta dengan perhitungan-perhitungan. Sikap hemat dalam cerita rakyat ini ditunjukkan melalui sikap boros dari tokoh Cupak. Cupak memiliki sifat tamak dan rakus. Sehingga ketika dalam perjalanan bersama adiknya ia selalu merasa lapar. Kemudian ia makan tanpa memikirkan  bekal mereka akan habis. Hal ini seperti tergambar dalam fragmen berikut :
“Di dalam perjalanan itu Cupak sering merasa lapar dan apabila mereka membuka bekal,maka makanlah Cupak dengan lahapnya. Ia sama sekali tidak menghiraukan bekal perjalanan mereka akan habis.” (Sagimun, 1975:102). 

Sikap rakus dan boros serta tamak dari Cupak ini sangat tidak pantas untuk ditiru. Melainkan dalam kehidupan sikap hemat harus diterapkan, sehingga segala pengeluaran dan kebutuhan telah diatur tepat waktu dan melewati perhitungan-perhitungan yang matang.
Nilai Pendidikan Keindahan 
Nilai keindahan menempatkan nilai tertingginya pada bentuk dan keharmonisan. Hadikusuma (dalam Tiyas, 2007:48-49). Sementara nilai keindahan dalam Tarigan (1985:194) dipandang sebagai nilai yang dapat memanifestasikan suatu seni atau keterampilan dalam melakukan suatu pekerjaan. Secara lebih sederhana, nilai artistik atau keindahan ini dapat diartikan sebagai nilai keindahan yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Akan tetapi, keindahan tersebut tidak terbatas hanya pada proses penikmatan oleh pembaca, lebih luas lagi keindahan tersebut bisa memberikan motivasi,ataupun mendorong lahirnya ide-ide kreatif yang lain.
Nilai pendidikan  keindahan dalam cerita rakyat ini, antara lain :
Besih dan Rapi
Perilaku hidup bersih dalam cerita rakyat “Cupak Gurantang” diutarakan secara analitis pada bagian awal. Penggambaran karakter pisik maupun psikologis dari tokoh Garantang banyak diidentikkan dengan perilaku hidup bersih ini. Hal ini terlihat dalam fragmen berikut:
“Gurantang bertubuh halus tetapi kekar, kulitnya kekuning-kuningan,wajahnya berseri-seri,dan parasnhya elok. Tegasnya Garantang bertubuh  dan berparas seperti seorang anak raja yang tampan dan gagah yang tersebut dalam cerita dan dongeng-dongeng.” (Sagimun, 1975:100-101).

Sebaliknya, Cupak menampakkan kebalikannya yakni fisik yang buruk dan tidak terurus. Dalam tindak tanduknya Cupak juga sering memperlihatkan perilaku hidup yang tidak teratur. 
“…Cupak tidak menghiraukan sama sekali tata cara makan yang lazim diadatkan dikalangan orang baik-baik. Pada waktu maka,Cupak mengecap-ngecap dan menghirup kuah seperti seekor gajah yang haus serta mengaung-ngaung seperti seekor kucing yang sedang kelaparan” (Sagimun,1975:108)

Kedua sifat yang kontras dari kedua tokoh ini secara umum berusaha memberikan pesan kepada pembaca bahwa sikap hidup yang harus ditiru yakni sikap hidup yang bersih dan rapi.
Kedamaian
Perasaan damai adalah perasaan yang selalu diidam-idamkan oleh seluruh indivudu di dunia ini. Di dalam cerita rakyat ini, pesan tentang kedamaian terlihat dalam beberapa bagian cerita, antara lain ketika putri mahkota kerajaan diculik oleh Raksasa Denawa Sakti. Hal ini menyebabkan seluruh keluarga istana bahkan seluruh rakyat kerajaan merasa terusik kedamaian mereka. 
Fragmen lain juga terlihat pada bagian akhir cerita ketika dengan penuh kesabaran, Gurantang yang begitu sering dikhianati bahkan karena kelicikannya nyawanya sendiri hampir melayang tidak berniat membalas dendam. Melainkan ia memberikan pengampunan terhadap saudaranya tersebut. 
“…Namun begitu, ia tidak membalas dendam pada kejahatan dan kelicikian saudaranya Cupak. Akan tetapi, mengampuni dan memberikan jabatan sebagai kapala rumah tangga kerajaan, ketika ia mampu merubah sifat jahatnya.” (Sagimun, 1975:126).
Sikap seperti yang diperlihatkan oleh Gurantang yang lebih mengutamakan perdamian daripada mendendam adalah salah satu sifat yang patut dicontoh.
Nilai Pendidikan Keterampilan
Terampil dapat diartikan dengan kecakapan. Namun secara umum nilai pendidikan keterampilan dapat diartikan sebagai nilai yang terkandung dalam karya sastra yang berkaitan dengan sikap dan sifat yang lebih berkenaan dengan kecakapan dan kemampaun seorang tokoh dalam melakukan atau menyikapi suatu kerja atau permasalahan. Adapun nilai-nilai keterampilan yang terdapat dalam cerita rakyat Cupak Gurantang ini,antara lain :
Cerdik 
Sifat cerdik banyak dijelaskan secara analitis berkaitan dengan watak Garantang. Hal ini banyak digambarkan pada bagian awal cerita. Selanjutnya di bagian klimaks juga diperlihatkan bagaimana kecerdikan yang dimiliki Gurantang sehingga ia bisa mengetahui titik lemah Sang Raksasa Denawa,sehingga dengan mudah bisa ia kalahkan. Hal ini seperti tergambar dalam fragmen berikut :
“Pada saat itulah Gurantang secepat kilat menikamkan kerisnya ke punggung sang raksasa. Darah sang raksasa memancar keluar. Dan  keitka raksasa itu membalikkan badannya secepat kilat pula ia menikamkan kerisnya tepat ke pusar sang danwa. (Sagimun, 1975:112).
Kecerdikan Gurantang tidak sebanding dengan saudaranya Cupak. Kecerdikan Cupak sebaliknya ditunjukkan dalam hal yang negatif. Ia begitu cerdik ketika harus memainkan akal bulusnya untuk menipu Garantang. Akal bulus Cupak ini ia lakukan tidak hanya sekali, melainkan berulang-ulang. Ketika ia menghabiskan nasi yang mereka peroleh dari Pak Tani, lalu menuduh adiknya yang menghabiskan. Dan yang paling kejam ketika ia meninggalkan Gurantang di dalam jurang dan dengan besar mulut mengakui dirinya adalah pahlawan didepan Sir Baginda. Akan tetapi, kecerdikan Cupak yang lebih mendekati hal-hal negatif ternyata harus berakhir bencana ketika segala kelicikannya terbongkar oleh Gurantang. 
Pada penelitian terhadap cerita rakyat Cupak Gurantang ini peneliti tidak menemukan kutipan ataupun permasalahan di dalam cerita yang membahas tentang nilai pendidikan ekonomi. Di samping itu juga, peneliti tidak menemukan secara menditail nilai pendidikan keindahan atau artistik dalam cerita ini. Karena cerita ini merupakan salah satu jenis karya sastra lama yang tidak terlalu mengutamakan pada unsur keindahan tidak seperti karya puisi,cerpen, atau novel-novel sastra, cerita ini lebih mengutamakan pada penyampaian pesan kepada para pembacanya. 









Hubungan Nilai-Nilai Pendidikan dalam Cerita Rakyat Cupak Gurantang dengan Pembelajaran Sastra Di Sekolah
Hasil analsis terhadap unsur-unsur penokohan dan alur pada pembahasan sebelumnya ditemukan beberapa permasalahan yang berhubungan erat dengan beberapa nilai antara lain nilai kesusilaan, nilai kultural, nilai agama,nilai sosial,dan nilai politik. Nilai terebut jika dikaitkan dengan pembelajaran sastra di sekolah memiliki beberapa keterkaitan. Keterkaitan tersebut terlihat antara lain dalam beberapa hal :
Berdasarkan Kriteria Pemilihan Sastra sebagai Bahan Ajar   
Gani (1988: 41-42) berpendapat bahwa kriteria sebuah karya sastra yang layak dijadikan bahan ajar, yaitu : (1) Memenuhi standar sastra. (2) Membantu kawula muda lebih  mendewasakan diri sendiri membangun kontak langsung dengan masalah-masalah kemanusiaan.(3) Menunjukkan pada para remaja bahwa mereka bukan satu-satunya orang yang menderita dengan masalah-masalah. (4) Membuat dunia mampu menyampaikan kebenaran. (5) Memberi siswa kekuatan untuk tumbuh dan berkembang. (6) Membantu memerangi nilai-nilai dan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan sikap apatis, ilusi, dan menarik diri. (7) Memiliki dasar yang humanistik dalam menghormati manusia lain. (8) Berkaitan dengan masalah-masalah yang berkadar abadi daripada hal-hal yang bersifat kesementaraan. 
Berdasarkan beberapa  kritria di atas dapat disimpulkan bahwa cerita rakyat Cupak Gurantang beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memilki hubungan yang erat dengan penerapan pembelajaran sastra di sekolah. Hal ini dapat di lihat dari beberapa poin dalam kriteria di atas. 
	Memenuhi standar sastra

Cerita Cupak Gurantang sudah memenuhi standar sastra yang baik. Hal ini dapat dilihat dari unsur-unsur pembangun cerita tersebut, baik itu unsur intrinsik maupun ekstrinsik. Misalnya dari unsur penokohan. Cerita Cupak Gurantang ini sudah menampilkan tokoh-tokoh dengan peran dan karakter yang jelas baik itu digambarkan secara analitis maupun dramatis. Selanjutnya, dari pembangunan alur yang sudah tertata dengan jelas mulai dari tahap perkenalan,klimaks hingga penyelesaian. Begitupun halnya pada unsur-unsur yang lain. Hal ini akan dapat mempermudah pembelajaran maupun pengajaran  sastra di sekolah.
	Memberi siswa kekuatan untuk tumbuh dan berkembang,memerangi nilai-nilai dan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan sikap apatis, ilusi, dan menarik diri serta menumbuhkan sikap menghormati manusia lain

Beberapa hal di atas, merupakan cermianan dari nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Khususnya dalam cerita rakyat Cupak Gurantang, nilai-nilai tersebut antara lain nilai kesusilaan (rajin,sabar dan tidak mudah putus asa,jujur,tidak serakah,dan berani), nilai kultural (sopan santun dalam bertamu), nilai agama (jujur,prikemanusiaan,percaya pada kebesaran Tuhan),nilai sosial (tolong-menolong,balas budi,memaafkan), dan nilai politik (mengharagai pemimpin, bijaksana dan menpati janji). Nilai-nilai terebut pada dasarnya memiliki keterkaitan yang erat dengan beberapa asfek di atas.

Delapan Belas Bulir Pendidikan Karakter
Pendidikan karakter memiliki tujuan antara lain ; membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, toleran, bergotong royong, berjiwa patriotic, berkembang dinamis, dan berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. 
Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat Cupak Gurantang, seperti yang sebelumnya diutarakan memiliki keterkaiatan yang sangat erat tujuan pendidikan karakter tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan nilai yang terkandung di dalam cerita tersebut dengan 18 bulir pendidikan karakter yang bersumber dari agama,Pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional, yakni ; (1) Religius, (2 Jujur)(3) Toleransi,(4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif. (7) Mandiri,(8) Demokratis,(9) Rasa ingin tahu,(10) Semangat kebangasaan,(11) Cinta tanah air,(12) Menghargai prestasi,(13) Bersahabat/komunikatif,(14) Cinta damai,(15) Gemar membaca,(16) Peduli lingkungan,(17)Peduli Sosial,(18) Tanggung jawab.  Manullang dan Prayitno (2011:47) .
Keseluruahan nilai yang terdapat dalam cerita Cupak Gurantang tersebut memiliki korelasi dengan masing-masing bulir dalam pendidikan karakter di atas. 
Kurikulum Pembelajaran Sastra di Sekolah
Batasan pembelajaran sastra dapat dilihat dari kagiatan pembelajaran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kelas IX smester 1)  terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar :  
	Mengapresiasi  dongeng yang  diperdengarkan  	

			Dalam SK yang pertama ini terdapat dua kompetensi 
	dasar,yaitu :
	Menemukan hal-hal yang menarik dari dongeng/cerita rakyat 

	yang  diperdengarkan
Indikator yang hendak dicapai dari kompetensi dasar ini yakni mampu menemukan ide-ide  menarik dalam dongeng, dan mampu merangkai ide-ide menarik menjadi  hal-hal menarik dari dongeng.
Berdasarkan indikator tersebut, dapat ditarik sebuah simpulan bahwa materi ajar ataupun bahan penunjang pembelajaran yang dibutuhkan pada kompetensi dasar ini adalah materi dan penunjang yang sederhana dan mudah dicerna oleh siswa. Tentunya dari struktur pembangun cerita, cerita rakyat Cupak Gurantang ini adalah salah satu cerita dengan struktur yang sederhana,mudah dicerna dan menarik. 
	Menunjukkan relevansi isi dongeng/cerita rakyat dengan situasi 

	sekarang
Cerita rakyat Cupak Gurantang mengandung beberapa nilai sperti nilai susila kaitannya dengan etika dan moral,nilai kultural,nilai agama, sosial,dan nilai politik. Kesuluruhan nilai yang teridentifikasi tersebut memiliki relevansi yang sangat erat dengan kehidupan saat ini. Misalnya niali kejujuran, tolong-menolong, tidak cepat putus asa,dan beberapa nilai lain merupakan nilai yang universal dan mutlak dibutuhkan dalam segala zaman selama masih ada kehidupan manusia di muka bumi ini.
	Mengekspresikan pikiran dan perasaan melalui kegiatan bercerita

	Standar kompetensi ini memiliki bebeberapa kompetensi dasar yang hendak dicapai,antara lain :
	Bercerita dengan urutan yang baik, suara, lafal, intonasi, gestur, dan mimik yang tepat

	Indikatornya antara lain :
	mampu menentukan pokok-pokok cerita
	mampu merangkai pokok-pokok cerita menjadi urutan cerita yang  baik dan menarik
	mampu bercerita dengan urutan yang baik,  suara, lafal, intonasi, gestur, dan mimik yang tepat


	Bercerita dengan alat peraga

	Indokator yang hendak dicapai  antara lain :
	Mampu menentukan pokok-pokok cerita 

Mampu merangkai pokok-pokok cerita menjadi kerangka 
	cerita yang	menarik
	Mampu bercerita dengan menggunakan alat peraga 

	berdasarkan kerangka cerita
		Di samping beberapa standar kompetensi di atas, terdapat pula beberapa standar kopetensi yang lain yang semuanya memilki keterkaitan yang erat dengan cerita rakyat Cupak Gurantang. Seperti (1) menentukan pokok-pokok  dongeng (2) menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng/cerita rakyat yang  pernah dibaca atau didengar,(4). (Departemen Pendidikan Nasional:2004)
		Beberapa penjabaran di atas dapat memberikan sebuah simpulan bahwa cerita rakyat Cupak Gurantang baik dari segi cerita, unsur-unsur pembangun cerita, dan nilai yang terkandung di dalamnya memiliki hubungan yang erat dengan pembelajaran sastra di sekolah. Dan cerita rakyat Cupak Gurantang ini merupakan salah satu cerita yang standar dan cukup bermutu jika digunakan sebagai salah satu materi penunjang dalam pembelajaran sastra di sekolah.

BAB V
PENUTUP
		
Simpulan
	Berdasarkan hasil analisis data yang telah temukan  pada bab IV  dapat ditarik  beberapa simpulan bahwasannya di dalam cerita rakyat Cupak Gurantang ini dapat teridentifikasi beberapa permasalahan seperti perasaan prikemanusiaan, sifat cepat menyerah dan putus asa yang dimiliki oleh tokoh Cupak, sebaliknya Gurantang dengan sifat penyabar dan keras hati, sikap Cupak yang penuh dengan kelicikan dan kecurangan, sombong tapi penakut, rakus dan tidak memiliki tata krama serta kesopanan sementara pemberani, jujur, dan selalu megutamakan tata krama serta kesopanan ditunjukkan oleh tokoh Gurantang. 
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	Selanjutnya, dari permasalahan yang teridentifikasi tersebut dapat di temukan beberapa  nilai- nilai pendidikan antara lain : pertama, 101
nilai pendidikan kesusilaan, seperti rajin,sabar,jujur, tidak rakus  dan berani. Kedua, nilai pendidikan ketuahanan, antara lain : memiliki rasa prikemanusiaan, dan percaya pada kebesaran tuhan. Ketiga, nilai pendidikan sosial, antara lain sopan santun,tolong-menolong, memaafkan, kesetiaan, dan balas budi. Keempat, nilai pendidikan politik, yakni :menghargai pemimpin,dan bijkasana.
Kelima, nilai pendidikan ekonomi hanya teridentifikasi satu nilai yakni hemat. Keenam,nilai keindahan, yang teridentifikasi antara lain : bersih dan rapi, serta rasa kedamaian. Dan terakhir nilai pendidikan keterampilan yakni Sikap cerdik ini tergambar pada kecerdikan Gurantang dalam beradu ketangkasan melawan raksasa. Sebaliknya, pada sisi negative kecerdikan juga diperlihatkan tokoh Cupak yang memperlihatkan kecerdikan dalam hal berbohong, dan kelicikan.	
	Dari keseluruhan nilai yang teridentifikasi dalam cerita rakyat Cupak Gurantang ini terlihat bahwa nilai pendidikan yang paling menonjol dan sering muncul dalam tiap bagian cerita ialah nilai pendidikan kesusilaan. Baru setelah itu muncul nilai pendidikan sosial dan nilai-nilai pendidikan yang lain. Nilai-nilai pendidikan kesusilaan seperti rajin,sabar,jujur,tidak serakah,berani, dan beberapa nilai   ketika dihubungakn dengan pembelajaran sastra di sekolah terlihat memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hal ini bisa di lihat salah satunya dari tujuan pembelajaran sastra di sekolah yakni mempertajam daya imajinasi, penalaran, di samping untuk mendekatkan tingkat kepekaan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, adat-istiadat, budaya, dan lingkungan hidup. Di samping itu, nilai-nilai yang teridentifikasi tersebut pada kenyataannya adalah nilai-nilai yang terdapat dalam delapan belas butir pendidikan karakter yang saat ini sedang diterapkan di semua jenjang pendidikan
Saran 
	Pada dasarnya, sebuah penelitian yang bersifat ilmiah harus bisa memberikan dampak yang bersifat positif, yang mampu mengubah keadaan sebelumnya yang tidak baik menuju kearah yang lebih baik. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran,antara lain :
	Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran, khususnya pada kajian terhadap cerita rakyat
	Penulis berharap penelitian ini dapat terus dikembangkan  keranah kajian terhadap cerita rakyat khususnya cerita lokal NTB atau karya sastra yang lain sehingga dapat lebih memperkenalkan lagi kepada khalayak kekayaan khazanah sastra NTB.

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat disosilisasikan kepada masyarakat utamanya sekolah-sekolah sehingga dapat memberikan manfaat.
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D. 	Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
Kelas  VII, Semester 1
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Mendengarkan
Memahami wacana lisan melalui kegiatan mendengarkan berita  


1.1	Menyimpulkan isi berita yang dibacakan dalam beberapa kalimat  
	Menuliskan kembali berita yang dibacakan      ke dalam beberapa kalimat  

Berbicara
Mengungkapkan pengalaman dan informasi melalui kegiatan bercerita dan menyampaikan pengumuman 

2.1	Menceritakan pengalaman yang paling mengesankan dengan menggunakan pilihan kata dan kalimat efektif 
	Menyampaikan pengumuman dengan intonasi yang tepat serta menggunakan kalimat-kalimat yang lugas dan sederhana 

Membaca
Memahami ragam teks nonsastra dengan berbagai cara membaca  

3.1	Menemukan makna kata tertentu dalam kamus secara cepat dan tepat sesuai dengan konteks yang diinginkan melalui kegiatan membaca memindai  
3.2	Menyimpulkan isi bacaan setelah membaca cepat 200 kata per menit  
	Membacakan berbagai teks perangkat upacara dengan intonasi yang tepat

Menulis
Mengungkapkan pikiran dan pengalaman dalam buku harian dan surat pribadi




4.1	Menulis buku harian atau pengalaman pribadi dengan memperhatikan cara pengungkapan dan bahasa yang baik dan benar
4.2	Menulis surat pribadi dengan memperhatikan komposisi, isi, dan bahasa
	Menulis teks pengumuman dengan bahasa yang efektif, baik dan benar

Mendengarkan
Mengapresiasi  dongeng yang  diperdengarkan  


5.1	Menemukan hal-hal yang menarik dari dongeng yang diperdengarkan   
	Menunjukkan relevansi isi dongeng dengan situasi sekarang


Berbicara
Mengeskpresikan pikiran dan perasaan melalui kegiatan bercerita 

6.1	Bercerita dengan urutan yang baik, suara, lafal, intonasi, gestur, dan mimik yang tepat
6.2	Bercerita dengan alat peraga

Membaca
Memahami isi berbagai teks bacaan sastra dengan  membaca     

7.1 Menceritakan kembali cerita anak yang dibaca
	Mengomentari buku cerita yang dibaca   


Menulis
Mengekspresikan pikiran, perasaan, dan pengalaman melalui  pantun dan dongeng

8.1	Menulis pantun yang sesuai dengan syarat pantun
	Menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang  pernah dibaca atau didengar 



SILABUS PEMBELAJARAN 


Sekolah	: ...................................
Mata Pelajaran	: Bahasa Indonesia
Kelas/Semester	: VII (Tujuh) /1 (Satu)
Standar Kompetensi	: Mendengarkan 
			             5. Mengapresiasi dongeng yang diperdengarkan 


Kompetensi 
Dasar
Materi
Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator Pencapaian Kompetensi
Penilaian
Alokasi
Waktu
Sumber 
Belajar




Teknik Penilaian
Bentuk
 Instrumen
Contoh
Instrumen


5.1 Menemu-kan hal-hal menarik dari dongeng yang diperdengar kan
Cara menemukan hal menarik dari dongeng dan implementasi- nya 
	Mendengarkan penyajian dongeng

Bertanya jawab untuk menemukan ide-ide  yang menarik dari dongeng 
Merangkai ide-ide menarik menjadi  hal-hal menarik dari dongeng
	Mampu menemukan ide-ide  menarik dalam dongeng

Mampu merangkai ide-ide menarik menjadi  hal-hal menarik dari dongeng
Tes tulis




Uraian



	Identifikasilah ide-ide menarik yang terdapat dalam dongeng yang disajikan secara lisan ini!

Rangkaikanlah ide-ide menarik yang berasal dari dongeng yang kamu dengarkan sehingga menjadi  hal-hal menarik dari dongeng!
2X40’
Kaset /CD  dongeng
Buku teks 
	Karakter siswa yang diharapkan : 	Dapat dipercaya ( Trustworthines)
Rasa hormat dan perhatian ( respect )

Tekun ( diligence ) 
Tanggung jawab ( responsibility ) 
Berani ( courage )
Ketulusan ( Honesty )





5.2  Menunjukkan relevansi isi dongeng yang diperdengarkan dengan situasi sekarang

Cara menunjukan relevansi isi dongeng dengan situasi sekarang dan implementasi- nya
	Mendengarkan dongeng

Mendiskusikan isi  dongeng
Menunjukkan relevansi isi dongeng dengan situasi sekarang 
	Mampu menemukan isi dongeng yang diperdengarkan

Mampu merelevansikan isi dongeng dengan situasi sekarang 


Tes tulis



Uraian
	Tulislah isi  dongeng yang kamu dengarkan  secara lisan!

Bagaimanakah relevansi isi dongeng yang kamu dengarkan dengan situasi sekarang? Jelaskan! 
2 X 40’
 Kaset /CD  dongeng
Buku teks 
	Karakter siswa yang diharapkan : 	Dapat dipercaya ( Trustworthines)
Rasa hormat dan perhatian ( respect )

Tekun ( diligence ) 
Tanggung jawab ( responsibility ) 
Berani ( courage )
Ketulusan ( Honesty )








RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP ) 

Sekolah	: ....................................
Mata Pelajaran	: Bahasa Indonesia
Kelas/Semester	: VII/1
Standar Kompetensi	: 	Mendengarkan
5. Mengapresiasi pementasan dongeng yang diperdengarkan
Kopetensi Dasar         	: 5.1 Menemukan hal-hal menarik dari dongeng yang     diperdengarkan
5.2 Menunjukkan relevansi isi dongeng yang diperdengarkan dengan    situasi sekarang
Alokasi waktu	: 2x 40 menit ( 2x Pertemuan )

Tujuan Pembelajaran
Pertemuan pertama:
Peserta didik dapat menemukan hal-hal menarik dari dongeng yang diperdengarkan

Pertemuan kedua:
Peserta didik dapat menunjukkan relevansi isi dongeng yang diperdengarkan dengan situasi sekarang

	Karakter siswa yang diharapkan : 	Dapat dipercaya ( Trustworthines)
Rasa hormat dan perhatian ( respect )

Tekun ( diligence ) 
Tanggung jawab ( responsibility )
Berani ( courage )
Ketulusan ( Honesty )
Materi Pembelajaran
Cara menemukan hal-hal menarik dari dongeng dan implementasinya
Cara menunjukkan relevansi isi dongeng dengan situasi sekarang dan implementasinya

Metode Pembelajaran
Pemodelan, Tanya jawab, inkuiri dan demonstrasi

D.     Kegiatan Pembelajaran
         Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
         Pertemuan Pertama :
Kegiatan Awal
Apersepsi : 
	Peserta didik mendengarkan penyajian dongeng.

Motivasi : 
	Menemukan ide-ide yang menarik dari dongeng


Kegiatan Inti 
Eksplorasi
Dalam kegiatan eksplorasi, guru:
	melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber;

Peserta didik mencermati relevansi isi dongeng
Peserta didik mencermati ide-ide menarik dari dongeng
Peserta didik menemukan ide-ide menarik dari dongeng
menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain;
	Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi, guru:

	memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis;

memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut;
memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif;
memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar;
	Konfirmasi
 Dalam kegiatan konfirmasi, guru:

	memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik,

memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber,
memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan,
memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar:
	membantu menyelesaikan masalah;

memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif. 

Kegiatan Penutup
	Dalam kegiatan penutup, guru:
	bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan  pelajaran;

melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram;
memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
 
Pertemuan Kedua :
I. Kegiatan Awal
Apersepsi : 
Peserta didik dan guru bertanya jawab untuk menemukan relevansi isi dongeng dengan situasi sekarang
Motivasi : 
Peserta didik Mengadakan pementasan dongeng Tunjukkan relevansi isi dongeng Tersebut.

II.    Kegiatan Inti
Eksplorasi
Dalam kegiatan eksplorasi, guru:
	melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber;

Peserta didik dapat menunjukkan relevansi isi dongeng yang diperdengarkan dengan situasi sekarang
	Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi, guru:

	memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis;

memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut;
Peserta didik menunjukkan relevansi isi dongeng dengan situasi sekarang

	Konfirmasi
 Dalam kegiatan konfirmasi, guru:

	memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik,

memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna 

III. Kegiatan Penutup
	Dalam kegiatan penutup, guru:
	bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan  pelajaran;

melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram;
menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.


E.  Sumber belajar
1. Kaset/CD dongeng
2. Buku teks
3. Buku dongeng

F.  Penilaian
Indikator Pencapaian Kompetensi
Penilaian

Teknik Penilaian
Bentuk Penilaian
Instrumen
Mampu menemukan ide-ide  menarik dalam dongeng
Mampu merangkai ide-ide menarik menjadi  hal-hal menarik dari dongeng
Tes tulis




Uraian



	Identifikasilah ide-ide menarik yang terdapat dalam dongeng yang disajikan secara lisan ini!

Rangkaikanlah ide-ide menarik yang berasal dari dongeng yang kamu dengarkan sehingga menjadi  hal-hal menarik dari dongeng!
	Mampu menemukan isi dongeng yang diperdengarkan

Mampu merelevansikan isi dongeng dengan situasi sekarang 


Tes tulis



Uraian
	Tulislah isi  dongeng yang kamu dengarkan  secara lisan!

Bagaimanakah relevansi isi dongeng yang kamu dengarkan dengan situasi sekarang? Jelaskan! 

	Identifikasikan sekurang-kurangnya 3 ide menarik yang terdapat dalam dongeng\


Kegiatan
Skor
	Peserta didik dapat mengedentifikasi sekurang-kurangnya tiga ide yang menarik dalam dongeng

Peserta didik dapat mengedentifikasi hanya dua ide yang menarik dalam dongeng
Peserta didik dapat mengedentifikasi hanya satu ide yang menarik dalam dongeng
Peserta didik tidak dapat mengedentifikasi ide yang menarik dalam dongeng

3

2

1

0


Rangkaikanlah ide-ide menarik yang berasal dari dongeng yang kamu dengarkan sehingga menjadi hal-hal menarik dari dongeng !

Kegiatan
Skor
	Peserta didik dapat merangkaikan ide-ide yang menarik dari dongeng sekurang-kurangnya tiga hal yang menarik

Peserta didik dapat merangkaikan ide-ide yang menarik dari dongeng hanya dua hal yang menarik
Peserta didik dapat merangkaikan ide-ide yang menarik dari dongeng hanya satu hal yang menarik
Peserta didik tidak dapat merangkaikan ide-ide yang menarik dari dongeng menjadi hal yang menarik
3

2

1

0


	Tuliskanlah pokok-pokok isi dongeng yang disajikan secara lisan !


Kegiatan
Skor
	Peserta didik dapat menuliskan pokok-pokok isi dongeng :
	Siapa  tokoh utama ?

Di mana kejadiannya ?
Kapan kejadiannya ?
Bagamana kejadiannya ?
2.      Peserta didik tidak menuliskan apa-apa 

1
1
1
1
0

	Bagaimanakah relevansi isi dongeng yang kamu dengarkan dengan situasi dewasa ini ?


Kegiatan
Skor
	Peserta didik dapat merelevansi isi dongeng dengan situasi sekarang dengan tepat.

Peserta didik dapat merelevansi isi dongeng dengan situasi sekarang tetapi kurang tepat
Peserta didik dapat merelevansi isi dongeng dengan situasi sekarang tetapi salah
	Peserta didik tidak mengerjakantugas sama sekali. 


5

3

1

0

Penghitungan nilai akhir dalam skala 0-100 adalah sbb. :

Nilai = Perolehan skor    x 100
                   15

Mengetahui,
Kepala ...............……………



(__________________________)
NIP / NIK : ..........................
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP ) 

Sekolah	: ....................................
Mata Pelajaran	: Bahasa Indonesia
Kelas/Semester	: VII/1
Standar Kompetensi	: 	Mendengarkan
5. Mengapresiasi pementasan dongeng yang diperdengarkan
Kopetensi Dasar         	: 5.1 Menemukan hal-hal menarik dari dongeng yang     diperdengarkan
5.2 Menunjukkan relevansi isi dongeng yang diperdengarkan dengan    situasi sekarang
Alokasi waktu	: 2x 40 menit ( 2x Pertemuan )

Tujuan Pembelajaran
Pertemuan pertama:
Peserta didik dapat menemukan hal-hal menarik dari dongeng yang diperdengarkan

Pertemuan kedua:
Peserta didik dapat menunjukkan relevansi isi dongeng yang diperdengarkan dengan situasi sekarang

	Karakter siswa yang diharapkan : 	Dapat dipercaya ( Trustworthines)
Rasa hormat dan perhatian ( respect )

Tekun ( diligence ) 
Tanggung jawab ( responsibility )
Berani ( courage )
Ketulusan ( Honesty )
Materi Pembelajaran
Cara menemukan hal-hal menarik dari dongeng dan implementasinya
Cara menunjukkan relevansi isi dongeng dengan situasi sekarang dan implementasinya

Metode Pembelajaran
Pemodelan, Tanya jawab, inkuiri dan demonstrasi

D.     Kegiatan Pembelajaran
         Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
         Pertemuan Pertama :
Kegiatan Awal
Apersepsi : 
	Peserta didik mendengarkan penyajian dongeng.

Motivasi : 
	Menemukan ide-ide yang menarik dari dongeng


Kegiatan Inti 
Eksplorasi
Dalam kegiatan eksplorasi, guru:
	melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber;

Peserta didik mencermati relevansi isi dongeng
Peserta didik mencermati ide-ide menarik dari dongeng
Peserta didik menemukan ide-ide menarik dari dongeng
	Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi, guru:

	memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis;

memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut;
	Konfirmasi
 Dalam kegiatan konfirmasi, guru:

	memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik,

memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber,
memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan,
memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna 
Kegiatan Penutup
	Dalam kegiatan penutup, guru:
	bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan  pelajaran;

melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram;
menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
 
Pertemuan Kedua :
I. Kegiatan Awal
Apersepsi : 
Peserta didik dan guru bertanya jawab untuk menemukan relevansi isi dongeng dengan situasi sekarang
Motivasi : 
Peserta didik Mengadakan pementasan dongeng Tunjukkan relevansi isi dongeng Tersebut.

II.    Kegiatan Inti
Eksplorasi
Dalam kegiatan eksplorasi, guru:
	melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber;

Peserta didik dapat menunjukkan relevansi isi dongeng yang diperdengarkan dengan situasi sekarang
	Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi, guru:

	memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis;

memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut;

	Konfirmasi
 Dalam kegiatan konfirmasi, guru:

	memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik,

memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber,
memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan,

III. Kegiatan Penutup
	Dalam kegiatan penutup, guru:
	bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan  pelajaran;

melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram;
memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik;
menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.



E.  Sumber belajar
1. Kaset/CD dongeng
2. Buku teks
3. Buku dongeng

F.  Penilaian
Indikator Pencapaian Kompetensi
Penilaian

Teknik Penilaian
Bentuk Penilaian
Instrumen
Mampu menemukan ide-ide  menarik dalam dongeng
Mampu merangkai ide-ide menarik menjadi  hal-hal menarik dari dongeng
Tes tulis




Uraian



	Identifikasilah ide-ide menarik yang terdapat dalam dongeng yang disajikan secara lisan ini!

Rangkaikanlah ide-ide menarik yang berasal dari dongeng yang kamu dengarkan sehingga menjadi  hal-hal menarik dari dongeng!
	Mampu menemukan isi dongeng yang diperdengarkan

Mampu merelevansikan isi dongeng dengan situasi sekarang 


Tes tulis



Uraian
	Tulislah isi  dongeng yang kamu dengarkan  secara lisan!

Bagaimanakah relevansi isi dongeng yang kamu dengarkan dengan situasi sekarang? Jelaskan! 

	Identifikasikan sekurang-kurangnya 3 ide menarik yang terdapat dalam dongeng\


Kegiatan
Skor
	Peserta didik dapat mengedentifikasi sekurang-kurangnya tiga ide yang menarik dalam dongeng

Peserta didik dapat mengedentifikasi hanya dua ide yang menarik dalam dongeng
Peserta didik dapat mengedentifikasi hanya satu ide yang menarik dalam dongeng
Peserta didik tidak dapat mengedentifikasi ide yang menarik dalam dongeng

3

2

1

0


Rangkaikanlah ide-ide menarik yang berasal dari dongeng yang kamu dengarkan sehingga menjadi hal-hal menarik dari dongeng !

Kegiatan
Skor
	Peserta didik dapat merangkaikan ide-ide yang menarik dari dongeng sekurang-kurangnya tiga hal yang menarik

Peserta didik dapat merangkaikan ide-ide yang menarik dari dongeng hanya dua hal yang menarik
Peserta didik dapat merangkaikan ide-ide yang menarik dari dongeng hanya satu hal yang menarik
Peserta didik tidak dapat merangkaikan ide-ide yang menarik dari dongeng menjadi hal yang menarik
3

2

1

0


	Tuliskanlah pokok-pokok isi dongeng yang disajikan secara lisan !


Kegiatan
Skor
	Peserta didik dapat menuliskan pokok-pokok isi dongeng :
	Siapa  tokoh utama ?

Di mana kejadiannya ?
Kapan kejadiannya ?
Bagamana kejadiannya ?
2.      Peserta didik tidak menuliskan apa-apa 

1
1
1
1
0

	Bagaimanakah relevansi isi dongeng yang kamu dengarkan dengan situasi dewasa ini ?


Kegiatan
Skor
	Peserta didik dapat merelevansi isi dongeng dengan situasi sekarang dengan tepat.

Peserta didik dapat merelevansi isi dongeng dengan situasi sekarang tetapi kurang tepat
Peserta didik dapat merelevansi isi dongeng dengan situasi sekarang tetapi salah
	Peserta didik tidak mengerjakantugas sama sekali. 


5

3

1

0


Penghitungan nilai akhir dalam skala 0-100 adalah sbb. :

Nilai = Perolehan skor    x 100
                   15

Mengetahui,
Kepala ...............……………



(__________________________)
NIP / NIK : ..........................

…..,…………………  20 …….
Guru Mapel BHS Indonesia.
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CUPAK GURANTANG
                Lontar Cupak Grantang ditulis  dalam  huruf  Jejawen dengan pengantar bahasa Sasak. Pembukaan ceritanya tentang penculikan putri Daha oleh raksasa Limandaru. Limandaru yang berarti raksasa bermuka gajah dengan sorot mata bagai api yang sangat sakti,  sudah lama mengidam-idamkan putri Daha untuk dijadikan anaknya. Hasrat si Limandaru pun terwujud. Putri Daha yang berhasil diculiknya disembunyikan di dalam goa.
                Perajurit Daha dikerahkan untuk merebut kembali putri yang terculik itu. Prejurit kerajaan Manungkuli dibawah  pimpinan Raden Panji ( kekasih sang putri) dikerahkan pula.  Namun semuanya menemui kegagalan, sang putri tetap berada  dalam kekuasaan Limandaru. Bahkan Raden Panji pun nyaris menemui ajalnya. Rasa malu dan kecewa  karena kegagalannya  membuat  Raden Panji memutuskan untuk berkelana mencari kesaktian.
               Tersebutlah seorang abdi kerajaan Daha bernama Bosok  yang lolos dari cengkraman maut. Ia bersedia mengikuti  pengembaraan Raden  Panji,  asalkan diakui sebagai saudara. Keduanya lalu pergi bertapa ke gua Gala-gala.
                Atas kuasa tuhan, keduanya menjelma menjadi anak kecil. Bosok yang dimandikan di pekuburan keramat diberi nama Raden Cupak, sedangkan Raden Panji yang disucikan  di sebuah mata air diberi nama Raden Gurantang yang wujudnya sangat tampan serta bertingkah laku baik
                Untuk selanjutnya Cupak dan Gurantang yang masih kanak-kanak melakukan pengembaraan. Dalam pengembaraannya mereka ditemukan oleh sepasang suami – istri yang tidak mempunyai anak, kemudian mereka diangkat anak oleh amaq(bapak) dan inaq(ibu) Bangkol.  Segeralah mereka dibawa pulang oleh suami – istri tersebut,  yang sulung bernama Cupak dan yang bungsu bernama Gurantang.  Waktu berlalu, keduanya telah tumbuh dewasa,  Cupak buruk rupa, berbadan kekar, mata merah melotot, kepala botak mulut terbuka  dan berliur dan bersuara kasar, memiliki hati yang tidak jujur, pemalas, serakah serta perbuatan culas lainnya. Sedangkan Gurantang layaknya putra bangsawan, tampan dan gagah, lembut tutur katanya, rajin, serta rendah hati walau memiliki kesaktian yang tinggi.
               Pada satu saat karena ulah Cupak yang memfitnah Gurantang sebagai anak yang pemalas, hingga  marahlah amaq dan inaq Bangkol sehingga mereka diusir.  Maka mereka berdua melakukan pengembaraan , dalam pengembaraan diceritakan ada seseorang  yang  menaruh kasihan dan memberi nasi,  karena pada dasarnya Cupak ini mempunyai tabiat yang  jahat dan tamak maka timbul akal busuknya untuk memperdaya Gurantang adiknya, maka disuruhnya  Gurantang untuk mencari air minum, pada saat Gurantang pergi nasipun  dihabiskan oleh Cupak.  Pada saat Gurantang tiba berbohonglah dia dengan mengatakan bahwa nasinya telah habis dimakan babi.
               Dalam  pengembaraan  mereka  mendengar ada sayembara untuk merebut Putri Daha dari tangan raksasa Limandaru, maka pada kesempatan ini Raden Gurantang  memanfaatkannya untuk merebut kembali  kekasihnya dari tangan Limandaru. Pada saat Gurantang  berhasil  mengalahkan raksasa Limandaru dan merebut  sang  putri,  putri pun dinaikkan ke atas tebing  gua. Setelah tiba di atas, Cupak yang  menunggu di atas melihat kecantikan putri daha, maka timbullah  hasratnya pada sang putri, maka timbul akal busuknya. Tali yang hendak digunakan naik tebing  oleh Gurantang  diputus oleh Cupak kemudian dia mengungkit batu-batu besar  dengan tujuan supaya Gurantang mati  tertindih  batu-batu  tersebut.  Sementara  di atas gua Cupak dengan cara paksa  dan berbagai macam alasan memaksa sang putri untuk mengikutinya kembali ke  kerajaan.
Singkat cerita  segala kecurangan Cupak akhirnya  diketahui oleh sang raja, dan  atas perintah sang raja Cupak dihukum gantung.
Sumber: Bunga Rampai Kutipan Naskah Lama oleh Museum Negeri NTB
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