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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 Pada Bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, 

identifikasi masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan aspek penting dalam 

kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan pendidikan yang 

baik tentunya akan memberikan kontribusi terhadap kualitas 

sumber daya manusia (SDM) masyarakat. Akan tetapi, 

pendidikan yang ideal tentunya juga tidak bisa dilepaskan 

dengan internalisasi nilai-nilai karakter yang baik kepada 

peserta didik karena peserta didik diharapkan tidak hanya 

memiliki kemampuan akademik yang bagus saja, lebih dari 

itu mereka juga diharapkan memiliki karakter yang baik. 

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah 

suatu cara strategis untuk meningkatkan budi pekerti, pola 

pikiran, dan jasmani anak yang selaras dengan alam dan 

masyarakatnya (Wibowo, 2013, hlm. 2).  

Muslich (2013, hlm. 15) mengatakan bahwa 

pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini dalam 

pendidikan formal, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, 

sampai perguruan tinggi. Penanaman nilai-nilai pendidikan 

karakter harus dimulai pada tingkat pendidikan yang paling 
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dasar. Pamungkas (2012, hlm. 22) menyatakan bahwa 

pendidikan karakter yang menuju pada karakter Indonesia 

harus dilakukan sejak dini. Setiap anak yang dilahirkan ke 

dunia ini dalam keadaan suci dan dapat dipastikan bahwa 

mereka dapat berkembang secara optimal. Anak-anak akan 

menjadi pribadi berkarakter apabila tumbuh dalam keluarga 

dan masyarakat yang berkarakter pula. Ada tiga halyang 

berlangsung secara terus menerus. Pertama, anak 

mengertibaik dan buruk, mengerti tindakan yang harus 

diambil, mampu memberikan prioritas yang baik. Kedua, 

mempunyai kecintaan terhadap kebajikan dan membenci 

perbuatan buruk. Kecintaan ini merupakan obor atau 

semangat untuk berbuat kebajikan. Misalnya, anak tidak mau 

berbohong karena tahu berbohong itu buruk. Ketiga, anak 

mampu melakukan kebajikan dan terbiasa melakukannya 

(Saliman dalam Pamungkas, 2012, hlm. 22).  

Hal ini sejalan dengan pendapat Budiningsih (2004, 

hlm. 8) yang menyatakan bahwa moralitas remaja sangat 

penting diperhatikan sebab mereka akan menentukan nasib 

dan masa depan mereka serta kelangsungan hidup bangsa 

Indonesia umumnya. Dapat dikatakan bahwa 

penanggulangan terhadap masalah-masalah moral remaja 

merupakan salah satu penentu masa depan mereka dan 

bangsanya. Arifin dan Barnawi (2012, hlm. 22) menyatakan 

bahwa sedari kecil, orangtua telah melaksanakan pendidikan 

karakter (yang pada waktu itu belum dilabelisasi sebagai 
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penanaman pendidikan karakter) yang menyangkut 

pendidikan sosial, emosional, dan etika. Dengan melatih 

anaknya yang masih kecil untuk berbagi ketika makan atau 

bermain, orangtua telah menanamkan pendidikan karakter 

sejak dini. Begitu juga dukungan atau pujian anak ketika 

bangun dari terjatuh adalah penguatan karakter anak. Anak 

dilatih untuk ke kamar kecil ketika mau buang air juga 

merupakan pendidikan karakter yang berkaitan dengan etika. 

Sementara itu Mulyasa (2012, hlm. 1) menyatakan bahwa 

banyak hal yang menjadi contoh penerapan pendidikan 

karakter pada anak, misalnya anjuran atau suruhan terhadap 

anak untuk duduk yang baik, tidak berteriak-teriak agar tidak 

mengganggu orang lain, bersih badan, rapih pakaian, hormat 

terhadap orangtua, menyayangi yang muda, menghormati 

yang tua, menolong temnan, dan lainnya. Hal-hal di atas 

tentunya merupakan serangkain proses yang dapat 

membentuk pribadi berkarakter. Qomaruzzaman (2011, hlm. 

12) menyatakan bahwa pribadi berkarakter merupakan orang 

yang sangat konsisten, tidak bisa dan tidak mau dikuasai oleh 

pengaruh lingkungannya, bahkan oleh perubahan orang-orag 

di sekitarnya. Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, 

pendidikan karakter merupakan aspek penting yang harus 

ditanamkan sejak dini kepada generasi muda. Hal ini 

dikarenakan karakter memiliki peran yang sangat sentral bagi 

suatu individu dalam bertindak. Dengan adanya karakter 

yang baik, seseorang tentunya akan dapat menjadi pribadi 
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yang bermanfaat bagi sekitarnya. Kecerdasan yang tidak 

diikuti dengan karakter yang baik tentunya akan 

menghasilkan output pendidikan yang tidak baik. 

Arifin dan Barnawi (2012, hlm. 22) menyatakan 

berikut penyebab pendidikan karakter belum menunjukkan 

hasil yang menggembirakan. Pertama, pemahaman orangtua 

dalam memberikan pendidikan karakter bagi putra-putrinya 

masih minim. Padahal, hampir 86% waktu anak dihabiskan 

bersama orangtua di rumah. Hanya 16% waktu anak di 

sekolah, sisanya sebagian besar di luar sekolah. Semakin 

sibuknya orangtua untuk mencukupi kebutuhan ekonomi 

sehingga orangtua memilih menitipkan anak. Anak 

diserahkan kepada pembantu atau di tempat penitipan anak. 

Pola asuh ini mereduksi figur anak dan berpotensi 

mengganggu psikologis anak. Karakter anak dibentuk oleh 

pengasuh, bukan oleh orangtua. Hal ini tentu saja berpotensi 

terjadi kesenjangan harapan kepribadian apa yang diinginkan 

orangtua tentang kepribadian anaknya tidak seua terwujud. 

Akan tetapi orangtua permisif karena tuntutan ekonomi. 

Kedua, ketika menginjak remaja, siswa dihadapkan pada 

lingkungan yang sibuk, miskin uswah, pola masyarakat yang 

pragmatis, hedonis, konsumtif, dan acuh tak acuh. Lingungan 

sibuk disebabkan oleh praktik tidak taat hukum dan regulasi 

yang tidak tegas sehingga kesadaran masyarakat untuk 

melaksanakan sangat rendah. Lingkungan yang tidak 

kondusif bagi pertumbuhan karakter akan semakin runyam 
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ketika di masyarakat mskin uswah, hukum yang jungkir 

balik, dan ketiadaan role model  insan berkarakter dalam 

kehidupan masyarakat. Ketiga, pada fase dewasa ketika nalar 

kritis mulai berkembang, individu dihadapkan pada berbagai 

sandiwara hukum, kebohongan publik, KKN, dan 

kemunafikan terstruktur sehingga mereduksi rasa percaya 

pada masyarakat atas hukum, terutama pada birokrat dan 

pejabat publik. Masyarakat dengan mata telanjang 

mengamati bagaimana kekacauan hukum.   

Fenomena ini tentunya mempersulit pembentukan, 

perkembangan, dan pemantapan karakter di sekolah. 

Meskipun demikian, sekolah tetap dianggap sebagai jampi-

jampi paling mujarab dalam mengatasi berbagai persoalan 

tersebut.  Sekolah yang dipercaya oleh masyarakat untuk 

mendidik anak-anaknya merupakan media yang subur dalam 

penyemaian karakter anak. Dengan demikian, implementasi 

pendidikan karakter di sekolah melalui berbagai cara, baik 

pengintegrasian dengan mata pelajaran ataupun melalui 

berbagai program di satuan pendidikan tentunya merupakan 

aspek penting untuk dimaksimalkan sebagai upaya kongkret 

dalam mengatasi berbagai permasalahan pendidikan dihadapi 

bangsa ini. Mu’in (2011, hlm. 325) menjelaskan beberapa 

masalah yang berkenaan dengan karakter yang sedang 

dihadapi oleh bangsa Indonesia meliputi: kemiskinan dan 

keterbelakangan, konflik dan kekerasan, dominasi budaya 

membodohi akibat pengaruh tayangan media (terutama 
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budaya menonton televisi), adanya korupsi yang semakin 

meluas, kerusakan lingkungan akibat gejala alam maupun 

akibat ulah manusia, dan ketimpangan dan penindasan yang 

bernuansa gender atau terpinggirkannya kaum perempuan.  

Selanjutnya, urgensi impelementasi pendidikan 

karakter di sekolah juga disampaiakn oleh Arifin dan 

Barnawi (2012, hlm. 22) yang meliputi: Undang-undang RI 

Nomor 17 Tahun 2007 tentang RJPN yang menyatakan 

bahwa tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 

adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil 

sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya 

menuju masyarakat adil dan makmur. Salah satu ukuran 

tercapainya masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, dan 

adil, pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang 

adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak 

mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab. 

Pencapaian ini ditandai dengan terwujudnya karakter bangsa 

yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia,dan bermoral 

berdasarkan falsafah Pancasila yang dibicarakan dengan 

watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang 

beragam, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong-royong, berjiwa 

patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi iptek serta 

makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam 

meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat,  manusia 

Indonesia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa. 
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Bahkan, Qomaruzzaman (2011, hlm. 23) menyatakan bahwa 

pada masyarakat Indonesia yang akhir-akhir ini 

menunjukkan masalah sosial yang semakin 

mengkhawatirkan (perkosaan, ketergantungan narkoba, 

korupsi, kekerasan anak oleh orangtua, ketidakpuasan yang 

diekspresikan dengan perusakan, mencontek, ketidakpuasan 

terhadap hasil ujian atau pemilihan umum, dsb) pendidikan 

karakter mutlak sangat dibutuhkan. Tinggal bagaimana 

pelaksanaannya. Hal ini tentunya menjadi salah satu alasan 

penguatan pendidikan karakter di sekolah.  

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab. Selain itu, Inpres No. 1 Tahun 2010: 

Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010 

juga menekankan pada pembelajaran yang aktif serta 

membentuk daya saing dan karakter bangsa.  

Penelitian tentang pendidikan karakter ini 

sebelumnya sudah banyak dilakukan. Istianingsih (2016, 

hlm. 35) dalam penelitiannya yang berjudul “Character 
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Education of The Most Developed Countries in ASEAN” 

menyatakan bahwa “character education is a way to do 

anything in the school. It does not focus on a particular 

program but it focuses on everything we do. Schools have 

always been interested in improving these three aspects: 

skills, knowledge, and character”. Pada penelitian ini, 

pendidikan karakter melibatkan berbagai komponen 

kehidupan yang kita lakukan.oleh karena itu, penelitian 

Istianingsih berusaha melakukan internalisasi nilai 

pendidikan karakter di sekolah formal dengan melibatkan 

semua hal, baik melalui berbagai program sekolah, 

pengintegrasian nilai pada kurikulum, serta internalisasi nilai 

secara praktis melalui pengajaran di kelas.  

Sementara itu, Agboola and Tsai (2012, hlm. 166) 

dalam hasil penelitiannya yang berjudul “Bring Character 

Education into Classroom” menyatakan bahwa “character 

education should be one of the prominent components 

embedded in curriculum. Romanowski (in Agboola and Tsai, 

2012, hlm. 166) juga menyatakan bahwa “character 

education also will be relevant to students’ life and also 

challenge them intellectually, emotionally, and socially”. 

Penelitian Agboola dan Tsai ini berfokus pada 

pengintegrasian nilaikarakter pada kurikulum. Hal ini dapat 

diterapkan melalui rencana pembelajaran sehingga 

diintegrasikan ke semua mata pelajaran yang ada di sekolah. 
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Anggraini and Kusniarti (2016, hlm. 26) pada hasil 

penelitiannya yang berjudul “Implementation of Character 

Education Model based on Empowerment Theater for 

Primary School student” menyatakan bahwa  “the 

implementation of character education model should not be 

limited to only learning in the class room, but it could also 

be implemented outside of the class, such as through 

extracurricular programs. Also, the reality on field proved 

that proper character education program should be launched 

and implemented at the school if it is supported by families, 

schools, and communities”. Hasil penelitian di atas 

menunjukkan betapa pentingnya internalisasi pendidikan 

karakter yang mana dapat dilakukan dengan berbagai cara. 

Penanaman nilai karakter tidak hanya terbatas pada 

pengajaran di kelas, bahkan juga dapat diterapkan di luar 

kelas melalui berbagai program sekolah bahkan masyarakat. 

Dalam hal ini, Anggraini dan Kusniarti lebih berfokus pada 

penerapan nilai pendidikan karakter untuk siswa di Skeolah 

Dasar (SD) melalui proram kegiatan ekstrakurikuler, 

khususnya melalui kegiatan teater. Hal ini juga sejalan 

dengan pernyataan Mislia, dkk (2016, hlm. 134) yang 

menyatakan “whatever kinds and types, all strategies can be 

used in forming the character of the students as long as they 

are consistent with the objectives to be achieved. However 

keep in mind that not all strategies can be used if it is only to 

achieve certain goals. One of the starategies can be used in 
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forming student character is through scouting activities”. 

Penelitian ini fokus pada implementasi kegiatan 

ekstrakurikuler khususnya kegiatan pramuka sebagai sarana 

penerpaan nilai karakter di sekolah. Melalui kegitan 

kepramukaan, siswa dapat diajarkan berbagai nilai karakter 

seperti disiplin, tanggungjawab, kerja keras, kerjasama, dan 

lainnya. Selanjutnya, Turan dan Ilkay (2016, hlm. 173) 

memberikan alternatif startegi lain untuk menanamkan nilai 

karakter kepada siswa, yaitu melalui story book. Mereka 

menyatakan “teacher can teach character education in early 

childhood by picture story books even they problem to find 

these kind of books. The majority of teachers have competent 

in giving education through picture story book that is 

supported by body literature. Then, the universal values that 

teacher want to include in the pictures book are 

responsibility, honesty, love, respect, and  friendship values. 

Penelitian ini memberikan alternatif internalisasi nilai 

melalui buku bacaan untuk anak-anak. Penelitian ini 

memandang bahwa pendidikan karakter akan lebih mudah 

diterapkan melalui berbagai cerita sastra dan gambar. 

Sementara itu, Tatman, dkk (2009) menyatakan bahwa 

“character development programs provide vehicles to embed 

integrity, honesty, responsibility, restraint, and resistance 

skills into daily life of students”.  

Mengingat pentingnya penerapan pendidikan karakter 

di sekolah seperti pada uraian di atas, tentunya guru dapat 
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menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter tersebut melalui 

pembelajaran di kelas. Junaidi (2018, hlm. 1581) menyatakan 

“the values of character education have to be integrated at 

every stage of learning. The inclusion of character education 

values in education curriculum is an appropriate measures”. 

Jika beberapa penelitian di atas lebih berfokus pada 

penginternalisasian nilai pendidikan karakter melalui 

berbagai program di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, serta 

pengintegrasian nilai pada kurikulum, maka peneltian ini 

akan mencoba menganalisis bergam nilai pendidikan 

karakter yang ada di dalam sebuah karya sastra, khususnya 

cerita yang ada di suatu daerah. Hal ini karena bangsa 

Indonesia memiliki berbagai cerita rakyat yang unik dan 

memuat pesan moral yang baik untuk diteladani. Cerita-

cerita dapat dianalisis untuk diketahui beragam nilai yang 

terkandung di dalamnya dan selanjutnya dimanfaatkan 

menjadi sebuah buku bacaan untuk siswa di sekolah dasar. 

Hal ini sebagaimana yang dibahas di dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Turan dan Ilkay seperti yang uraikan di atas, 

yaitu penanaman nilai melalui teks sastra dan gambar.  

Melalui teks sastra dan gambar, siswa dapat belajar 

tentang konten kebahasaan dan kesusasteraan sekaligus 

mengambil hikmah dan menjadikan teladan setiap perilaku 

tokoh yang ada di dalam sebuah cerita. Oleh karena itu, 

folklor atau cerita rakyat dapat dijadikan sebagai bahan buku 

pengayaan yang berfungsi sebagai sarana penananaman nilai-
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nilai tersebut. Hal ini tentunya tidak bisa lepas dari peran 

seorang guru. Jiwa kreatif guru yang tentunya sangat 

diperlukan dalam rangka internalisasi nilai-nilai tersebut. 

Pembuatan buku pengayaan bahasa Indonesia yang berbasis 

cerita rakyat suatu daerah tentunya dapat dijadikan pilihan 

yang menarik. Selain membuat pembelajaran dekat dengan 

kehidupan siswa atau berabsis kontekstual, hal ini juga dapat 

menjadi wadah pewarisan kebudayaan lokal melalui 

pembelajarn di kelas. Dengan demikian, sastra daerah 

menjadi lebih dikenal dan diketahui oleh genarasi berikutnya. 

Pewarisan budaya lokal, khususnya sastra daerah ini juga 

tertuang dalam kebijakan pemerintah sebab sastra daerah 

merupakan bagian dari budaya Indonesia yang harus 

dilestarikan.  

Selanjutnya, Berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan oleh peneliti pada 12 Febuari 2018 di SD Negeri 

70 Bengkulu Selatan, masih banyak peserta didik yang 

membutuhkan pengajaran yang optimal mengenai 

pendidikan karakter, seperti sikap peduli sosial, kedisiplinan, 

tanggungjawab mengerjakan PR, sopan santun terhadap 

teman dan guru, dan kejujuran. Hal ini sebagaimana yang 

diutarakan oleh kepala sekolah SD tersebut bahwa komponen 

pendidikan karakter tersebut sangatlah perlu dioptimalkan 

dalam diri peserta didik. Hal ini dikarenakan masih 

terdapatnya beberapa fenomena di dalam kehidupan 

masyarakat yang justru masih menjadikan pendidikan 
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karakter perlu dikuatkan. Fenomena yang dimaksud seperti 

masih banyak terjadi penyimpangan penggunaan barang-

barang elektronik dan media sosial: facebook, instagram, 

penggunaan internet, menonton acara televisi yang tidak 

relevan dengan perkembangan usia anak, bermain game yang 

berebihan, dan hal lainnya. Hal ini tentunya dapat membuat 

anak melakukan apa yang diaksesnya pada internet yang 

kemudian diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari tanpa 

mengolah informasi yang diperoleh. Melihat realita ini, maka 

penerapan pendidikan karakter di sekolah dapat menjadi hal 

yang prioritas sebab sekolah memberikan sumbangsih yang 

besar terhadap pembentukan karakter siswa. Perbuatan dan 

pola perilaku anak didik juga dapat dibentuk melalui peranan 

pendidikan di lingkungan formal. Karakter buruk generasi 

penerus bangsa ini tentunya sangat perlu diperhatikan oleh 

berbagai pihak, baik pihak sekolah, pihak keluarga, maupun 

masyarakat di lingkungan tempat tinggal dan pergaulan. Hal 

ini sebagaimana yang dicantumkan dalam Peraturan Presiden 

RI (2017) yang menyatakan bahwa Penguatan Pendidikan 

Karakter (PPK) adalah gerakan pendidikan di bawah 

tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat 

karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah 

rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja 

sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat 

sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental 

(GNRM). 
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Berangkat dari kenyataan ini, cerita andai-andai yang 

ada di Bengkulu Selatan dapat dijadikan sebagai salah satu 

alternatif buku pengayaan bahasa Indonesia untuk siswa di 

Sekolah Dasar (SD) sebab Awang (1985, hlm. 21) 

menyatakan bahwa cerita rakyat mempunyai fungsi: (1) 

sebagai alat hiburan; (2) sebagai alat pengajaran; (3) 

membiasakan masyarakat menggunakan kata-kata yang 

indah; (4). menumbuhkan di kalangan masyarakat keupayaan 

mengenal dan seterusnya mengapresiasi sastra; dan (5) 

menjadi dasar penciptaan karya sastera baru.  Hal ini senada 

dengan pendapat Mu’in (2011, hlm. 329) yang menyatakan 

bahwa pengajaran sastra dapat memberikan sumbangsih 

terhadap pendidikan karakter. Hal ini dikarenakan pengajaran 

sastra menyangkut kegiatan untuk membuat masyarakat 

dekat dengan proses kreasi dan apresiasi sastra agar dapat 

mengasah jiwa kemanusiaan melalui proses tersebut.  

Selain pendapat para ahli di atas, cerita andai-andai 

mengandung beragam nilai pendidikan karakter yang baik 

untuk diteladani seperti kasih sayang, kejujuran, peduli 

sosial, pekerja keras, dan sebagainya. Berangkat dari 

kenyataan ini, cerita andai-andai yang ada pada di tengah-

tengah kehidupan masyarakat Kedurang Bengkulu tentunya 

akan sangat relevan dijadikan bahan pengayaan bahasa 

Indonesia sebagai sarana pengajaran pendidikan karakter di 

Sekolah Dasar. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Junaidi 

(2017, hlm. 502) bahwa “some folklores well noted as andai-
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andai originated from South Bengkulu can be some of 

alternatives learning material for pupils in Elementary 

School”. Selain berguna sebagai materi pembelajaran dan 

membantu upaya penanaman nilai karakter sejak dini untuk 

anak-anak, pembuatan buku pengayaan Bahasa Indonesia 

tersebut tentunya dapat dijadikan sebagai salah satu langkah 

kongkret pelestarian kebudayaan daerah masyarakat 

Kedurang Bengkulu. Dengan demikian, penelitian tentang 

cerita andai-andai ini nantinya diharapkan dapat 

memberikan sumbangsih baik pada duna pendidikan maupun 

pada keberlangsungan kebudayan masyarakat. Berdasarkan 

hal ini, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul 

“Nilai Pendidikan Karakter dalam Cerita Andai-Andai 

Masyarakat Kedurang Bengkulu dan Pemanfaatannya 

sebagai Buku Pengayaan Bahasa Indonesia di Sekolah 

Dasar”.  

B. Identifikasi Masalah 

1. Saat ini masih diperlukannya pengoptimalan penanaman 

nilai pendidikan karakter terhadap siswa di Sekolah Dasar. 

2. Anak-anak di Kedurang Bengkulu Selatan mayoritas 

sudah mengenal cerita andai-andai, hanya saja masih 

diperlukan starategi pewarisan melalui dunia akademik 

atau pendidikan formal. 

3. Guru di sekolah dasar perlu menggunakan teks sastra 

daerah sebagai bahan bacaan serta materi pembelajaran 

untuk siswa di sekolah Dasar. 



16 
 

 
Febi Junaidi, 2018 
NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM CERITA ANDAI-ANDAI MASYARAKAT 
KEDURANG BENGKULU DAN PEMANFAATANNYA SEBAGAI BUKU PENGAYAAN 
BAHASA INDONESIA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

4. Pengembangan bahan bacaan siswa di sekolah dasar 

berbasis sastra daerah sangat penting dilakukan. 

5. Pewarisan kebudayaan Kedurang khususnya pengenalan 

cerita andai-andai terhadap anak-anak di sekolah belum 

dilakukan. 

6. Penelitian tentang nilai pendidikan karakter yang 

terkandung dalam kumpulan cerita andai-andai pada 

Masayarakat Kedurang belum dilakukan. 

7. Pemanfaatan kumpulan cerita andai-andai sebagai buku 

pengayaan Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar (SD) 

belum dilakukan. 

C. Fokus Penelitian 

Supaya penelitian ini nantinya tidak menyimpang dari 

permasalahan, maka perlu adanya fokus peneltian. Adapun 

fokus peneltian dalam penelitian ini hanya dibatasi pada 

masalah-masalah yang terkait dengan: 

1. Keberadaan cerita andai-andai masyarakat Kedurang 

Bengkulu. 

2. Struktur cerita andai-andai masyarakat Kedurang 

Bengkulu. 

3. Nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam cerita 

andai-andai masyarakat Kedurang Bengkulu. 

4. Pemanfaatan cerita andai-andai masyarakat Kedurang 

Bengkulu sebagai buku pengayaan bahasa Indonesia di 

Sekolah Dasar (SD). 

D. Rumusan Masalah 
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1. Bagaimana keberadaan cerita andai-andai masyarakat 

Kedurang Bengkulu? 

2. Bagaimana struktur cerita andai-andai masyarakat 

Kedurang Bengkulu? 

3. Bagaimana nilai pendidikan karakter yang terkandung 

dalam cerita andai-andai masyarakat Kedurang 

Bengkulu? 

4. Bagaimanakah pemanfaatan cerita andai-andai 

masyarakat Kedurang Bengkulu sebagai buku pengayaan 

Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui keberadaan cerita andai-andai 

masyarakat Kedurang Bengkulu 

2. Untuk mengetahui struktur cerita andai-andai masyarakat 

Kedurang Bengkulu. 

3. Untuk mengetahui nilai pendidikan karakter di dalam 

cerita andai-andai masyarakat Kedurang Bengkulu 

Selatan. 

4. Untuk mengetahui pemanfaatan cerita andai-andai 

masyarakat Kedurang Bengkulu sebagai buku pengayaan 

bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini berguna sebagai referensi para guru bahasa 

dan sastra Indonesia di Sekolah Dasar khususnya di 

wilayah Bengkulu Selatan dalam melakukan pengajaran 

sastra. 
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2. Buku pengayaan bahasa Indonesia yang disusun 

berdasarkan penelitian ini dapat menjadi salah satu 

alternatif bacaan bagi siswa di Sekolah Dasar khususnya 

di wilayah Kedurang Bengkulu Selatan. 

3. Penelitian ini memberikan sumbangsih terhadap upaya 

pemerintah merealisasikan pendidikan berbasis karakter. 

4. Penelitian ini untuk melestarikan sastra daerah masyarakat 

Kedurang Bengkulu Selatan, khususnya cerita andai-

andai agar semakin dikenal oleh generasi muda. 

G. Definisi Operasional 

1. Keberadaan cerita andai-andai merupakan kondisi atau 

eksistensi cerita andai-andai dalam kehidupan masyarakat 

di Kedurang Bengkulu Selatan. 

2. Nilai pendidikan karakter merupakan sejumlah nilai 

memuat unsur kebaikan dan diharapkan dapat menjadi 

teladan dalam kehidupan. 

3. Cerita andai-andai merupakan cerita rakyat yang terdapat 

pada masyarakat Kedurang Bengkulu dengan judul yang 

bervariasi dan dituturkan dengan menggunakan bahasa 

daerah Masyarakat Kedurang di Bengkulu. 

4. Buku pengayaan bahasa Indonesia merupakan suatu 

produk berupa buku bacaan yang diharapkan dapat 

memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan 

bahasa dan sastra Indonesia serta memberikan dampak 

positif terhadap perilaku siswa. 

H. Sistematika Penulisan 
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Bab I membahas latar belakang penelitian, 

identifikasi masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, 

dan sistematika penulisan. Pada Bab II dibahas mengenai 

hakikat pendidikan karakter, tujuan dan komponen 

pendidikan karakter, nilai-nilai pendidikan karakter, 

pengertian cerita rakyat, jenis-jenis cerita rakyat, struktur 

cerita rakyat, pembelajaran sastra, dan cerita andai-andai 

sebagai buku pengayaan bahasa Indonesia. Bab III 

membahas tentang metode penelitian, lokasi penelitian dan 

informan, data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data, dan desain penelitian. Bab IV membahas 

mengenai deskripsi cerita andai-andai masyarakat Kedurang 

Bengkulu, analisis struktur cerita andai-andai, dan analisis 

nilai pendidikan karakter dalam cerita andai-andai 

masyarakat Kedurang Bengkulu. Bab V membahas tentang 

pemanfaatan cerita andai-andai sebagai buku pengayaan 

bahasa Indonesia untuk siswa di sekolah dasar (SD). 

Terakhir, Bab VI membahas tentang kesimpulan atas hasil 

penelitian yang telah dilakukan serta rekomendasi terhadap 

peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang cerita andai-

andai masyarakat Kedurang Bengkulu Selatan. Selanjutnyaa 

adalah pengumpulan daftar pustaka.  


