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Abstrak

Peran teknologi informasi dan komunikasi pada era digital saat ini tidak dapat dipungkiri  telah 

menggeser peran orang tua dalam mendidik putra-putrinya, khususnya dalam hal pembentukan 

karakter. Kebiasaan orang tua zaman dahulu mendongengkan cerita rakyat menjelang tidur anak, 

diakui atau tidak telah semakin ditinggalkan. Sementara instrumen canggih yang bernama internet 

begitu banyak menawarkan berbagai informasi, pengetahuan, dan budaya tanpa adanya filter. 

Internet dan televisi terposisikan sebagai guru, namun tanpa memiliki rasio dan rasa. Anak bebas 

memilih yang baik atau pun yang buruk tanpa pujian, dorongan, atau pun ancaman dan hukuman. 

Kondisi ini patut diduga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap lunturnya standar moral yang 

berakar pada nilai-nilai lokal. Dalam kondisi demikian, sekolah diharapkan menjadi tempat 

menggantungkan harapan untuk membentuk karakter anak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. 

Kearifan lokal yang dimiliki oleh berbagai kelompok masyarakat dapat digali kembali melalui cerita 

rakyat sebagai materi pembelajaran di sekolah. Sebagai bentuk sastra lisan, cerita rakyat memuat 

pesan-pesan moral yang baik, yang dapat menjadi perantara untuk memahami nilai-nilai kearifan 

lokal kelompok masyarakat tertentu. Pentingnya peran guru adalah mencelupkan anak dalam cerita-

cerita tradisional, sebagai penutur cerita, dan memilih materi cerita sesuai dengan kriteria, yang 

mencakup: (a) sistem tanda, (b) unsur intrinsik, dan (c) pesan. Tidak kalah penting dari itu adalah 

peran guru dalam menanamkan nilai-nilai kearifan lokal melalui keteladanan dalam kehidupan 

nyata.

Kata-kata kunci: kearifan lokal,, cerita rakyat, materi pembelajaran  karakter 

Pendahuluan 

Pendidikan karakter sedini mungkin bagi anak-anak adalah kunci utama membangun bangsa. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Lickona “Walaupun jumlah anak-anak hanya 25% dari total 

jumlah penduduk, tetapi menentukan 100% masa depan” (Megawangi, 2009).  Pendapat 

tersebut benar adanya, bahwa anak-anak akan menjadi generasi yang menentukan akan 

menjadi apa sebuah bangsa di masa depan. Oleh sebab itulah, pembentukan karakter pada 

masa anak haruslah menjadi perhatian bagi semua pihak yang bertanggung jawab 

menyiapkan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. 

Para orang tua pada zaman dahulu menanamkan budi pekerti kepada anak-anak 

dengan menceritakan dongeng sebelum tidur. Tradisi lisan ini merupakan kebiasaan yang 

turun temurun dari generasi ke generasi. Pesan-pesan moral yang terkandung dalam cerita 

yang diperdengarkan diyakini memberi kesan yang menyentuh dunia batin anak. Sentuhan 

batiniah tersebut akan membawa pengaruh jangka panjang dan akan diingat sepanjang 

hidupnya. Hal ini diyakini akan mendukung pengembangan potensi moral yang ada dalam 

diri anak, atau yang dalam perspektif spiritual disebut sebagai fitrah manusia yang cinta 

kebajikan.  

Beberapa bentuk sastra lisan masih ada dan hidup di tengah masyarakat, namun 

banyak juga yang telah mati. Artinya, telah ditinggalkan oleh masyarakat dan tergantikan  

cerita sinetron, film-film animasi, atau game yang saat ini merambah di tengah masyarakat, 



32

baik melalui media elektronik maupun teknologi informasi dan komunikasi. Peran orang tua 

saat ini lebih banyak tergantikan oleh media teknologi yang mengajarkan banyak nilai-nilai 

dan budaya global. Padahal, media teknologi tak pernah mengajarkan dengan perasaan dan 

pikiran tentang yang baik dan yang buruk, yang membangun dan yang merusak. Namun, 

senyatanya media teknologi infromasi tersebut memiliki pengaruh yang kuat. 

Media teknologi memang menjanjikan kemudahan dan menawarkan banyak manfaat 

bagi kehidupan. Namun pemanfaatannya memerlukan sikap yang arif sebab informasi yang 

disediakan oleh media elektronik tersebut bukan saja informasi yang baik tetapi banyak juga 

informasi yang buruk. Budaya iklan di televisi yang setiap hari menawarkan produk dan jasa 

telah banyak membius masyarakat dengan budaya asing  yang tidak berakar pada nilai-nilai 

lokal. Misalnya, anak lebih menyukai makanan “Mc D”  dari pada “Lontong Balap” 

(makanan khas Jawa Timur). Anak juga lebih mengenal tokoh Spiderman dalam film atau 

animasi daripada Gatotkaca dalam cerita pewayangan. 

Fenomena menguatnya budaya pop melalui media dan melunturnya tradisi lisan ini 

cukup mengkhawatirkan bagi pelestarian nilai-nilai lokal.  Tulisan ini mengajak pembaca 

untuk menggali nilai-nilai lokal dalam cerita rakyat serta membahas peran guru dalam 

mengajarkan nilai-nilai tersebut melalui pembelajaran di sekolah.  Beberapa contoh cerita 

rakyat dalam tulisan ini hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak bentuk sastra lisan yang 

ada dalam khasanah budaya nusantara, yang dapat digunakan sebagai materi pembelajaran 

untuk pembentukan karakter anak.  

 

Pergeseran Orientasi Nilai 

Suatu fakta yang tidak bisa dibantah bahwa saat ini telah terjadi pergeseran nilai-nilai dari 

yang berorientasi moral spiritual ke orientasi fisikal material. Gaya hidup religius dan 

bersahaja sebagaimana dianut oleh masyarakat Indonesia zaman dahulu telah bergeser 

menjadi gaya hidup materialistis, hedonis, dan cenderung sekuler. Nilai-nilai kebaikan yang 

dulu diwariskan orang tua melalui media dongeng sebelum tidur telah tergantikan oleh 

instrumen canggih bernama internet dan televisi. Meminjam istilah Sutarto (2011), internet, 

televisi, dan media cetak adalah “guru yang tidak bernafas”, yang tidak memiliki rasa, tidak 

juga bisa memberikan hukuman atau ancaman. Guru-guru yang tidak bernafas ini, saat ini 

telah menggeser peran orang tua dan guru sebagai “guru yang bernafas”. Ironisnya, guru-guru 

yang tidak bernafas ini bisa hadir kapan saja dan dimana saja, sementara guru-guru yang 

bernafas  hanya ada pada waktu yang terbatas. 

 Jika orang tua zaman dulu biasa mendongengkan cerita kepada anak sebelum tidur, di 

zaman sekarang orang tua tidak ada waktu untuk mendongeng.  Orang tua zaman dulu 

mengajarkan nilai-nilai keluhuran dengan menyenntuh hati anak-anaknya melalui cerita-

cerita rakyat. Namun, pada zaman sekarang, karena tuntutan gaya hidup modern, orang tua 

terlalu sibuk bekerja untuk memenuhi tuntutan kehidupan yang materialistis. Pembentukan 

karakter anak tidak lagi menjadi perhatian. Orang tua lebih memilih menyiapkan anaknya 

dengan  keterampilan dan berbagai dexterity (Semiawan, 2008). Peran orang tua sebagai 

pendidik dialihkan kepaga guru-guru dari luar, yang orientasinya semata-mata imbalan 

materi. Orang tua menyuruh anaknya sejak usia dini (prasekolah) untuk merngikuti berbagai 

les. Orang tua juga membiarkan anak menghabiskan waktu menonton televisi. Ironisnya, 

film-film yang membanjir di televisi lebih banyak film impor, yang muatan nilai-nilainya 

belum tentu sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.  Dengan tanpa pengawasan orang tua, anak 

bebas memilih sendiri acara televisi yang disukai, terlepas apakah isi acara televisi tersebut 

baik atau buruk, sesuai atau tidak dengan usia anak.  

 Bagaimana pun pada era informasi saat ini, kehadiran media elektronik seperti televisi 

dan internet tidak bisa dihindari. Melalui media televisi dan internet tersebut berbagai 

tayangan sangat berpotensi menjadi ancaman bagi anak. Meskipun masih ada program-
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program televisi yang bersifat mendidik, namun tidak kalah pula program-program televisi 

yang hanya berorientasi bisnis, yang banyak mempertontonkan konflik, mistik, kekerasan, 

dan sarat dengan kepentingan politik dan rating. Hal ini tentu jauh dari pertimbangan untuk 

kepentingan edukasi masyarakat, terlebih untuk persoalan pembentukan karakter masyarakat. 

 Media audio-visual yang merambah di setiap ruang publik memiliki pengaruh yang 

luar biasa terhadap pembentukan perilaku serta pola hidup masyarakat. Tayangan iklan 

televisi yang setiap saat mengajak untuk makan ini dan itu, membersihkan, menggunakan, 

membeli, dan seterusnya, memaksa masyarakat untuk menjadi konsumtif. Penayangan 

berbagai bentuk kekerasan, misalnya, berita yang ditayangkan berulang-ulang tentang pelajar 

yang berkejar-kejaran di jalan dengan membawa batu dan senjata tajam  adalah tontonan 

yang tanpa disadari menjadi guru yang memberikan contoh perilaku kepada anak.  Tayangan 

berbagai kasus korupsi, debat para politisi yang tidak tidak lagi mengindahkan norma 

kesantunan,  adalah tayangan-tayangan yang dapat memudarkan nilai-nilai tata krama dan 

kesopanan.   

  Berbagai  dampak media elektronik dan digital tersebut disadari atau tidak telah 

menggeser nilai-nilai kearifan lokal yang dulu menjadi rujukan dalam berperilaku dan 

berkehidupan masyarakat Indonesia. Sebuah contoh, nilai kearifan lokal Jawa “Kacang ora 

ninggal lanjaran” yang berarti “perilaku anak tidak akan meninggalkan apa yang 

dicontohkan orang tuanya” saat ini telah menunjukkan gejala mulai luntur dan kehilangan 

makna. Sebuah contoh yang penulis alami, saat membelikan sepatu untuk anak, bukan 

mendapatkan respon gembira tetapi ia justru menanyakan “sepatunya merk apa?” (Padahal, 

penulis membiasakan pola hidup sederhana dan tidak konsumtif atau membeli barang-barang 

bermerk yang berharga mahal). Alih-alih ucapan terima kasih, ia  meminta untuk dibelikan 

sepatu dengan merk tertentu, seperti yang sering ia lihat dalam iklan di televisi. 

 

Sastra Lisan dan Cerita Rakyat 

Sastra lisan merupakan bentuk karya sastra yang berisi nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, serta 

adat dan tradisi, yang diturunkan melalui tuturan lisan dari generasi ke generasi.  Mengacu 

kepada Kamus Besar bahasa Indonesia, sastra lisan  adalah sastra yang diwariskan secara 

lisan, seperti pantun, nyanyian rakyat, dan cerita rakyat 

(http://www.kamusbesar.com/57248/sastra-lisan).  Dalam tulisan ini, lingkup pembahasan 

dibatasi pada cerita rakyat. 

Cerita rakyat adalah narasi cerita, yang dapat dimasukkan dalam kategori tradisi lisan. 

Cerita rakyat memiliki alur cerita yang jelas dan langsung, yakni: bagian awal meliputi 

penokohan dan latar, bagian isi dikembangkan masalah dan berlanjut ke klimaks, dan bagian 

akhir berisi pemecahan masalah (Cullinan, 1989). Cerita rakyat pada umumnya dibentuk oleh 

suatu urutan episode yang tidak bervariasi tetapi masing-masing memiliki keunikan dalam 

karakter yang secara magis sangat mendalam pada setiap kejadian.  

Tokoh dalam cerita biasanya memiliki sifat-sifat yang dikotomis, baik dan buruk. 

Karakter-karakter dalam cerita rakyat memiliki sosok yang relatif tetap, pada umumnya sifat 

baik atau buruk jarang berubah selama cerita. Sifat-sifat yang baik dan buruk, misalnya, 

kebijaksanaan, kebajikan, kebodohan, ditampilkan dalam cerita melalui karakter tokoh dalam 

cara-cara yang bisa diramalkan. 

Tema cerita ditampilkan dengan cukup jelas meskipun tidak dinyatakan secara 

eksplisit, mengekspresikan  nilai-nilai masyarakat pembuatnya dan mencerminkan falsafah 

hidup mereka. Cerita rakyat menghadirkan pandangan hidup yang berdasar pada keyakinan-

keyakinan. Nilai-nilai kebaikan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat ditampilkan dalam 

cerita, misalnya, kebajikan, kesopanan, kejujuran, keberanian, kesabaran, ketekunan, dan 

moralitas. Tema umum dalam cerita rakyat misalnya “kebenaran pasti menang, keburukan 

akan selalu terkalahkan”.  
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Bahasa yang digunakan dalam cerita bersifat langsung, menggunakan dialek (bahasa 

daerah) yang jelas, dan tidak dikacaukan oleh konstruksi bahasa yang kaku dan ruwet. 

Bahasa-bahasa percakapan dalam cerita memiliki rasa bahasa, yang mencerminkan warisan  

cerita lisan yang diceritakan secara turun temurun selama berabad-abad. Dengan bahasa 

dialek dan khas masyarakat tertentu, cerita rakyat punya daya pesona tersendiri. 

Cerita rakyat memiliki latar cerita yang secara geografis tidak ada  batasan yang jelas 

sehingga memberikan kesan tentang dunia secara lengkap dalam cerita. Demikian pula, 

kejadian dalam cerita tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Rincian fisik ditampilkan 

seperlunya sesuai dengan kejadian-kejadian.  

 

Menggali Nilai-nilai dalam Cerita Rakyat 

Setiap kelompok masyarakat di Indonesia memiliki budayanya sendiri. Hampir setiap 

kelompok tersebut memiliki nilai-nilai yang diyakini dan dijunjung tinggi, serta menjadi 

rujukan dalam berperilaku dan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat ditelusuri dari cerita-

cerita rakyat. Melalui cerita rakyat, nilai-nilai lokal tersebut diwariskan secara turun temurun 

melalui budaya tutur atau tradisi lisan.  Berbagai cerita rakyat khas kedaerahan  yang hidup 

ditengah-tengah masyarakat menjadi alat penyampai pesan-pesan moral di suatu kelompok 

masyarakat. Sebut saja cerita “Malin Kundang” dari Sumatera Barat, “Lutung Kasarung” dari 

Jawa Barat, “Timun Emas” dari Jawa Tengah, “Batu Menangis” dari Kalimantan Barat, 

“Rara Jonggrang” dari Yogyakarta. Dalam setiap cerita tersebut  terkandung nilai-nilai 

kearifan lokal yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengantarkan masyarakat menuju 

kehidupan yang mulia dan bermartabat.   

 Dalam tulisan ini dicoba untuk digali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat suku Jawa 

melalui cerita rakyat. Misalnya cerita Cindelaras. Sinopsis cerita sebagai berikut.  

Tokoh cerita Cindelaras yang hidup dalam pengasingan di hutan bersama ibunya 

menjalani hidup dengan sabar setelah dibuang oleh ayahnya sendiri Raden Putra, pada 

akhirnya bisa menemukan kembali ayahnya dan hidup bahagia. Dikisahkan bahwa 

Raden Putra adalah Raja Kerajaan Jenggala, memiliki permaisuri dan seorang selir. 

Karena sifat iri dan dengki, selir itu bersekongkol dengan tabib istana untuk 

menyingkirkan permaisuri dan anaknya Cindelaras. Namun, dengan kesabaran dan 

keteguhan, akhirnya kebenaran terungkap. Selir yang culas itu akhirnya mendapatkan 

hukuman dibuang ke hutan.

Sifat-sifat tercela seperti itu akan mencelakakan diri sendiri. Adapun kebaikan dan kebenaran 

akan berujung pada kebahagiaan dan  kemuliaan. Dalam kehidupan nyata,  sifat iri, dengki, 

tamak, dan perilaku tipu-menipu selalu ada dalam masyarakat. Nilai-nilai kebaikan yang 

terkandung dalam cerita Cindelaras dapat memperteguh keyakinan  bahwa kebenaran pasti 

akan terungkap dan sifat-sifat tidak terpuji akan membawa kehancuran. Cerita rakyat yang 

sejenis adalah ”Keong Emas”. Berikut adalah sinopsis cerita. 

Dalam cerita Keong Emas dikisahkan, Raja Kertamarta yang bertahta di Kerajaan 

Daha memiliki dua orang putri, bernama Dewi Galuh dan Candra Kirana. Suatu hari 

Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan meminang salah seorang putri, yakni 

Candra Kirana. Putri Dewi Galuh yang  merasa iri berusaha mencelakakan adiknya itu 

dengan menyuruh nenek sihir bernama Mbok Mian untuk menyihirnya. Candra Kirana 

disihir menjadi Keong berwarna kuning keemasan. Singkat cerita, Keong Emas 

ditemukan oleh Mbok Rini. Di rumah Mbok Rini, ia rajin menyiapkan makanan setiap 

hari. Karena kasihan, Mbok Rini mengembalikan Keong Emas ke kerajaan. Sesampai 

di kerajaan, ia dipertemukan dengan tunangannya Raden Inu Kertapati sehingga 

berubah wujud kembali menjadi manusia. Ia dinikahkan dengan Raden Inu Kertapati. 
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Mereka hidup berbahagia, sedangkan Dewi Galuh melarikan diri ke hutan untuk 

menghindari hukuman ayahnya.  Di hutan, ia terperosok ke dalam jurang dan tewas. 

Cerita tersebut mengandung pesan moral, yakni orang yang baik akan memperoleh 

kabahagiaan, sedangkan sifat iri dan dendam akan membawa celaka bagi diri sendiri. Nilai-

nilai kearifan lokal yang dapat digali dari ungkapan Jawa yang menggambarkan sifat yang 

rajin bekerja tanpa mengharap imbalan, adalah ”sepi ing pamrih rame ing gawe”. Sifat ini 

ditampilkan pada tokoh Candra Kirana, yang rajin, suka menolong, dan rendah hati. Sifat-

sifat ini patut dicontoh, sedangkan sifat iri, dendam, dan tidak suka melihat orang lain 

bahagia pada tokoh Dewi Galuh merupakan sifat-sifat yang harus dijauhi karena akan 

berakibat buruk kepada diri sendiri dan orang lain. 

 Dalam cerita rakyat ”Rara Jonggrang” juga terkandung nilai kearifan lokal yang hidup 

di tengah masyarakat Suku Jawa. Berikut ringkasan kisah ”Rara Jonggrang”.  

Rara Jonggrang adalah seorang putri dari Kerajaan Prambanan. Karena kerajaan 

Prambanan berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Pengging, Rara Jonggrang tidak bisa 

menolak ketika Bandung Bondowoso melamar dirinya. Namun dia mengajukan satu 

syarat, yaitu ia akan menerima lamarannya jika bisa membuatkan seribu candi dalam 

waktu semalam. Janji Rara Jonggrang tersebut ternyata diingkari. Ketika Bandung 

Bondowoso tinggal menyelesaikan satu candi, Rara Jonggrang menggunakan tipu 

muslihat untuk menggagalkannya. Akhirnya, dengan kesaktiannya, Bandung 

Bondowoso mengutuk Rara Jonggarng menjadi batu. Maka ia menjadi candi yang 

keseribu. Candi tersebut hingga sekarang dikenal dengan Candi Sewu.

Kearifan lokal yang dapat digali dari cerita tersebut adalah pentingnya menjaga lisan dan 

menepati janji. Dalam budaya Suku Jawa dikenal ungkapan ”ajining diri saka lati, ajining 

raga saka busana”.  Artinya, seseorang dihormati dan dipercaya karena ucapannya yang baik 

dan benar. Jika seseorang berbicara plin-plan maka orang lain tidak akan menghormatinya. 

Demikian juga dalam hal kehormatan fisik. Orang dihargai jika dia berpakaian baik dan 

sopan. Nilai kearifan lokal ini sangat baik untuk diajarkan kepada siswa. Saat ini, anak-anak 

dapat setiap hari menyaksikan para artis dan selebritis tampil dengan pakaian serba mini, 

mempertontonkan bagian tubuh yang seharusnya ditutup. Budaya ini tentu tidak sesuai 

dengan nilai-nilai lokal yang menjunjung tinggi kesantunan berbusana.  

 Contoh cerita rakyat lainnya adalah ”Calon Arang”.  

Tokoh utama dalam cerita bernama Serat Asih alias Calon Arang. Ia adalah seorang 

wanita penyihir, yang dengan kesaktiannya menyihir rakyat kerajaan Kahuripan 

sehingga menderita penyakit aneh. Untuk menangkap Calon Arang, bukanlah hal 

mudah karena ia orang yang sakti. Setelah Patih dan beberapa prajuritnya kalah, Raja 

Sri Baginda Erlangga mengutus Empu Bharada untuk menangkap. Dengan 

menggunakan muslihat yang direncanakan bersama muridnya, Bahula, akhirnya Empu 

Bharada dapat membunuh Calon Arang dengan menggunakan keris Weling Putih yang 

menjadi kelemahannya. Akhirnya rakyat Kahuripan menjadi tenang kembali.   

Dalam cerita tersebut, nilai kearifan lokal yang diangkat adalah pentingnya menjauhi sifat 

sombong dan angkuh. Dalam budaya lokal Jawa dikenal ungkapan ”ojo dumeh”. Kearifan 

lokal ini mengandung pesan moral bahwa ketika sedang memiliki kelebihan, seperti: 

kekayaan, kekuasaan, kesehatan, kecerdasan, ilmu, kelebihan secara fisik (tampan/cantik), 

dan sebagainya, janganlah bersikap sombong. Sifat sombong, angkuh, dan semena-mena 

terhadap orang lain seperti karakter tokoh Calon Arang akan mendatangkan bencana bagi 

orang lain dan diri sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai orang-orang yang 

memiliki sifat sombong, suka pamer kekuasaan, kekuatan, berlaku semena-mena terhadap 

orang lemah. Perilaku sombong karena kekayaan juga dapat memicu orang lain berperilaku 

serba instan, ingin kaya tanpa melakukan kerja keras, melakukan korupsi, merampok, 
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menipu, dan sebagainya. Nilai kearifan lokal ”ojo dumeh” ini mengajarkan manusia untuk 

selalu bersikap rendah hati.  

 Di masyarakat Jawa Timur juga dikenal cerita Jaka Seger dan Rara Anteng.   

Nilai-nilai kearifan lokal yang dapat menjadi bahan pelajaran adalah nilai cinta kasih orang 

tua kepada anak akan melahirkan sifat rela berkorban jiwa dan raga untuk keselamatan dan 

kebahagiaan orang banyak. 

 

Pendidikan Karakter melalui Pembelajaran di Sekolah Dasar 

Peran pendidikan sekolah dalam masyarakat yang sedang berubah tidak hanya menjadikan 

anak menjadi pintar tetapi juga menjadikan anak kreatif, kritis, dan memiliki resistensi 

terhadap nilai-nilai global yang kurang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Dalam peradaban 

global yang ditandai oleh respiritualisasi masyarakat dan yang mengakibatkan suasana 

sekuler (Semiawan, 2008), tugas sekolah adalah membekali anak dengan nilai-nilai kearifan 

lokal dalam rangka pembentukan karakter yang kuat.   

Pendidikan karakter, meskipun dalam kurikulum sekolah dasar (SD) tidak 

dicantumkan secara eksplisit dalam mata pelajaran, namun muatan pendidikan karakter dapat 

diajarkan secara terpadu melalui semua mata pelajaran. Menurut Lickona, pendidikan 

karakter mencakup tiga hal, yakni moral knowing, moral feeling, dan moral action.  Moral

feeling,  yakni energy dari dalam diri untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. 

Termasuk dalam moral feeling adalah (1) conscience (nurani), (2) self-esteem (percaya diri), 

(3) emphaty (merasakan penderitaan orang lain), (4) loving the good (mencintai kebenaran), 

(5) self-control (mampu mengontrol diri), dan (6) humility (kerendahhatian) (Megawangi, 

2009).  

Pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai pendidikan untuk membentuk 

kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya tampak dalam tindakan 

nyata dalam perilaku baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, cinta 

kebaikan, dan sebagainya (Megawangi, 2009). Nilai-nilai yang ingin diajarkan pada anak SD 

harus dikemas dalam kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, sebagai bahan diskusi, 

maupun acuan model yang harus ditampilkan oleh guru-guru serta seluruh staf sekolah 

sebagai hidden curikulum (kurikulum yang tersembunyi). 

Nilai-nilai sebagai materi pembelajaran dapat bersumber dari kearifan lokal 

masyarakat, yang tercermin dalam banyak cerita rakyat. Cerita rakyat dari berbagai kelompok 

masyarakat potensial untuk digali dan menjadi sumber rujukan bagi para pendidik untuk 

membentuk karakter yang sesuai dengan kepribadian bangsa.  Khasanah budaya  dan adat 

istiadat masyarakat Indonesia yang sangat kaya, berbagai tradisi yang sangat lekat dimiliki 

oleh setiap suku, serta nilai-nilai luhur yang diyakini dan dijadikan sebagai pedoman hidup 

(way of life) masyarakat merupakan kekayaan nilai yang sangat berharga. Nilai-nilai dalam 

budaya dan tradisi masyarakat tersebut dapat ditelusuri, dihidupkan, dan diinternalisasi 

sebagai rujukan bagi para pendidik untuk membentuk karakter anak bangsa. Harapannya 

adalah nilai-nilai kearifan lokal dapat diinternalisasi sehingga menjadi tuntunan untuk 

membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik.  

Penanaman nilai-nilai melalui cerita sangat sesuai dengan dunia anak usia SD.. 

Penelitian mutakhir oleh para humanis menjajagi tingkat “pengertian” tentang anak dengan 

pendekatan subjektif, yakni dengan memahami dan menghayati pengalaman anak dengan 

jalan “memasuki dunia anak melalui cerita sesuai dengan dunia anak”. Melalui cerita akan 

terjadi pertemuan dan keterlibatan emosi dan mental antara pencerita dan anak. Keteralibatan 

mental tersebut merupakan peluang untuk memasukkan segi-segi pedagogis dalam cerita 

sehingga tanpa disadari cerita akan  mempengaruhi perkembangan pribadi, membentuk sikap 

moral dan keteladanan (Semiawan, 2008). 
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Bagaimana Implementasi Pembelajaran Karakter dengan Cerita Rakyat? 

Ada banyak cara untuk mengenalkan dan mengajarkan nilai-nilai melalui cerita rakyat. Salah 

satunya adalah bagaimana mencelupkan siswa dalam cerita-cerita tradisional sehingga  

mereka mengenali pola-pola umum cerita.  Dengan dikenalkan cerita rakyat dari  berbagai 

budaya, siswa akan melihat tema-tema yang berulang dari semua cerita tersebut. Dengan 

mengenalkan cerita-cerita tersebut, kita mulai membangun jembatan untuk memahami 

masyarakat. Hal ini diharapkan dapat membantu anak menemukan standar bagi 

kehidupannya sendiri dalam masyarakatnya. 

 Dalam tulisan ini, implementasi pembelajaran karakter dengan menggali kearifan 

lokal dalam sastra lisan dapat dilakukan dengan kegiatan apresiasi cerita. Kegiatan 

pembelajaran dilakukan dengan berlandas tumpu pada wacana cerita rakyat, yang saat ini 

telah banyak dicetak dalam berbagai buku kumpulan cerita rakyat. Guru dapat membantu 

siswa mengenali pola-pola atau prototipe cerita rakyat agar siswa dapat membangun 

pemahaman dan penghayatan. Melalui wacana cerita, guru dapat mulai mengenalkan unsur-

unsur dalam cerita rakyat sebagai berikut. 

 

1) Konvensi 

Pada bagian awal pembelajaran, siswa diajak untuk mengenali pola-pola dalam cerita: 

bagian awal dan akhir cerita, alur, tokoh. Cerita rakyat biasanya diawali dengan kalimat 

“pada suatu hari” dan diakhiri dengan kalimat “mereka hidup bahagia selamanya”.  Beberapa 

cerita juga ada yang bervariasi, misalnya menggunakan kalimat “pada jaman dahulu…”. Hal 

ini membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan untuk mendapatkan pola-pola 

umum dalam cerita rakyat. 

2) Motif 

Pada tahap selanjutnya, siswa dibimbing untuk mengenali motif dalam cerita. Motif 

dapat dikenali melalui karakter-karakter stereotip, misalnya karakter  orang baik, tukang sihir, 

orang jujur, orang bodoh, orang taat, dsb. Dengan mengenali karakter tokoh, siswa belajar 

untuk memprediksi apa yang akan dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut dengan cara-cara 

yang tetap. Misalnya, tukang sihir tentu akan berlaku jahat, raksasa akan memangsa anak 

kecil, seperti dalam cerita “Timun Mas”.    

3) Tema 

Selanjutnya, guru dapat mengajak siswa untuk menemukan tema cerita, yakni nilai-

nilai universal yang terkandung dalam cerita. Tema umum yang biasa dikenali pada cerita 

rakyat misalnya “kebaikan pasti menang, keburukan akan dikalahkan”.  Tema merupakan 

pusat dan gagasan yang mendominasi suatu cerita, yang berkembang dari topik dan berkaitan 

dengan nilai-nilai universal manusia. Misalnya, perlawanan antara baik dan buruk,  kebencian 

dan cinta, ketamakan dan kemurahan. Pada umumnya, tema dalam cerita rakyat adalah yang 

jahat terkalahkan  dan yang baik mendapat ganjaran. Akhir cerita seperti itu memberi 

penegasan bahwa kebaikan pada akhirnya akan berbuah kebahagiaan dan kejahatan akan 

berbuah keburukan.  

4) Bentuk 

Bentuk cerita juga dapat dikenalkan kepada siswa. Ada beberapa cara untuk melihat 

pola-pola cerita. Selain konvensi, motif, dan tema, cerita rakyat dibedakan dalam bentuk-

bentuknya. Bentuk-bentuk cerita rakyat antara lain: legenda, mitos, fabel, dongeng, dan epos.  

Legenda ditandai dengan ciri menceritakan asal usul suatu tempat atau peristiwa,  yang bisa 

ditemukan jejaknya, misalnya cerita ”Rara Jonggrang”.  Mitos berisi tentang kejadian yang 

tidak masuk akal pada zaman dahulu, namun hingga sekarang menjadi rujukan bagi 

masyarakat dalam berperilaku. Contoh cerita ”Nyi Roro Kidul”. Fabel merupakan cerita 

binatang, misalnya cerita ”Si Kancil yang Cerdik”. Epos adalah cerita kepahlawanan, 

misalnya: ”Si Pitung” , ”Si Jampang Jago Betawi”.   
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Proses pembelajaran disarankan tidak hanya berhenti sampai disitu, melainkan 

dilanjutkan dengan memberi makna dan penekanan tentang nilai-nilai kearifan lokal. 

Mengambil contoh cerita Cindelaras, tema cerita adalah “kebenaran pada akhirnya akan 

terungkap dan kelicikan akan terbongkar”. Tokoh baik adalah Patih, yang telah menolong 

tokoh utama Cindelaras dan ibunya. Tokoh jahat adalah istri selir, yang berusaha 

mencelakakan permaisuri. Dengan mengenali karakter-karakter tokoh, guru dapat 

menunjukkan perbedaan berbagai karakter/sifat manusia, ada yang baik dan ada yang buruk. 

Nilai kearifan lokal dalam cerita yang juga diyakini oleh masyarakat Jawa tercermin dalam 

ungkapan “becik ketitik ala ketara”, yang baik akan ketahuan baik, dan yang buruk juga akan 

tampak keburukannnya. Masyarakat Jawa percaya bahwa kebaikan dan keburukan itu pada 

akhirnya pasti akan tampak. Dengan mengapresiasi cerita ini, siswa ditunjukkan bahwa sikap 

sabar menjalani penderitaan dan sikap hidup bersahaja pada khirnya akan membawa 

kebahagiaan. Siswa juga diyakinkan bahwa keburukan bagaimanapun ditutup rapat akhirnya 

akan terungkap dan berakhir derita. 

Demikian juga langkah-langkah pembelajaran untuk mengajarkan nilai-nilai kearifan 

lokal melalui cerita-cerita rakyat yang lainnya. Selain mengajarkan unsur-unsur intrinsik 

sastra, guru dapat mengenalkan dan mengajak anak menemukan nilai-nilai lokal dalam cerita. 

Misalnya, nilai kearifan lokal “ojo dumeh” pada cerita “Calon Arang”, “sepi ing pamrih rame 

ing gawe” yang diambil dari cerita “Keong Emas”, “ajining diri saka lati, ajing raga saka 

busana” yang diambil dari cerita “Rara Jonggrang” dan sebagainya.  

Guru berperan dalam pemilihan materi dengan mempertimbangkan pesan/isi teks. 

Kriteria pemilihan pesan/teks tersebut mencakup: (a) sistem tanda berupa bahasa, ilustrasi, 

gambar; (b) unsur intrinsik, meliputi: penokohan, setting, perwatakan, struktur cerita; (c) 

pesan/isi yang bermakna dan fungsional, sesuai dengan tingkat perkembangan, pengalaman, 

pengetahuan anak.  

Guru juga dapat berperan sebagai pendongeng atau penutur cerita (a story teller), 

yang memberikan nafas ulang kehidupan manusia masa lalu dengan berbagai peradaban yang 

pernah hidup dan berkembang di muka bumi. Guru juga sebagai  penutur  tentang harapan 

dan impian, kegagalan, kesedihan, serta pemikiran manusia dari waktu ke waktu. Untuk itu, 

guru harus memiliki kemauan yang kuat agar mampu menjadi penutur cerita yang baik dan 

mumpuni (Sarmini dkk. 2012). Melalui latihan mengapresiasi cerita, anak diajak untuk 

memberikan makna terhadap semua kejadian dalam cerita sebagaimana pada dasarnya anak 

bisa memberikan makna dan menghayati sesuatu dari realitas. Melalui sastra, anak 

memperoleh pemahaman tentang: (1) nilai-nilai intrinsik (tema, alur, tokoh, perkembangan 

pribadi, pemahaman tentang orang lain dan dunia sekitarnya); (2) nilai ekstrinsik 

(keterampilan berbahasa dan pengetahuan) (Ellis, 1989). 

 Guru perlu melihat efek pembelajaran dalam dunia batin anak. Oleh karena itu, perlu 

memperhatikan proses dalam pembelajaran. Jika anak diajarkan tentang cerita perjuangan, 

kepahlawanan, dan perlawanan terhadap kebatilan maka efek batin dari pengajaran itu adalah 

keberanian, semangat, tidak mudah putus asa. Jika anak diajarkan cerita penderitaan maka 

efek batin dari pengajaran itu adalah empati, welas asih, dan seterusnya.     

 

Penutup   

 Nilai-nilai kearifan lokal merupakan modal yang dapat dimanfaatkan melalui 

pembelajaran karakter di sekolah untuk mengimbangi maraknya tayangan dan bacaan yang 

cenderung sekuler. Nilai-nilai tersebut dapat mengantarkan anak didik menjadi manusia yang 

arif dalam kehidupan bermasyarakat dan memperoleh kebahagiaan hidup. 

Meskipun tradisi orang tua mendongengkan cerita sebelum tidur kepada anak sudah mulai 

ditinggalkan, setidaknya masih ada peluang menggantungkan harapan di pundak guru untuk 

memanfaatkan kearifan lokal di sekolah melalui cerita rakyat. Nilai-nilai karakter yang 
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terkandung dalam cerita rakyat dapat terus dihidupkan dalam sanubari anak bangsa melalui 

pembelajaran dengan kegiatan apresiasi sastra.  

 Cerita rakyat sebagai salah satu bentuk sastra lisan yang memuat nilai-nilai kebaikan, 

kejujuran, kesetiaan, perjuangan, kesabaran, dan sejenisnya dapat dimanfaatkan sebagai 

materi pembelajaran dan pembentukan karakter. Peran guru dalam hal ini adalah 

mengintegrasikan materi pengetahuan (tentang unsur-unsur intrinsik sastra) dan nilai-nilai 

kearifan lokal dalam proses pembelajaran di kelas. Selain itu, guru juga berperan memilihkan 

materi cerita yang sesuai dengan tujuan dan tingkat perkembangan anak, sebagai penutur 

cerita yang mumpuni, dan yang lebih penting berperan menampilkan kearifan lokal melalui 

keteladanan dalam kehidupan sehari-hari.  

 Untuk meminimalkan dampak negatif media elektronik maka disarankan: (1) orang 

tua membatasi jam dan mendampingi anak menonton televisi; (2) memberikan penjelasan 

seperlunya bila menonton film cerita asing untuk disesuaikan dengan kehidupan di Indonesia; 

(3) menyediakan buku-buku cerita nusantara yang memuat nilai-nilai-nilai kemanusiaan. 

Dengan sinergi yang baik antara orang tua dan sekolah diharapkan mengurangi pengaruh 

negatif media elektronik sehingga terwujud generasi penerus yang berkarakter unggul sesuai 

dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia.   
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