
 

 

 BAB 6  

RANCANGAN BAHAN AJAR DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 

APRESIASI SASTRA DI SMA 

 

5.1.  Dasar Pemikiran   

Berdasarkan hasil analisis terhadap struktur teks,proses penciptaan, konteks, 

dan nilai karakter dalam legenda Kontu Sangia. Cerita legenda Kontu Sangia di 

pandang sangat perlu dikembangkan sebagai bahan pengayaan , karena 

mengandung fungsi dan nilai-nilai karaker yang relevan dengan kehidupan 

sekarang. Pada penelitian ini peneliti menemukan alternative  bahan ajar serta 

proses pembelajarannya yang diawali dengan pemaparan kedudukan materi cerita 

rakyat dalam silabus pembelajaran bahasa Indonesia.   

Nilai karakter tersebut menata kehidupan manusia agar berhasil mencapai 

kesejahteraannya dan untuk membangun kedamaian dengan karakter masyarakat 

yang baik. Pada cerita legenda Kontu Sangia pada umumnya menceritakan 

pernikahan sedarah yang melanggar hukum adat masyarakat Buton desa 

Barangka. Oleh karena itu, cerita legenda tersebut bisa menjadi media dakwah 

yang menarik dan sarat dengan nilai edukatif.   

Steeman (dalam Adisusilo, 2014, hlm.56) mengatakan bahwa nilai-nilai 

karakter adalah berupa keyakinan atau pola pikir yang terdapat pada diri manusia 

untuk bertingkah laku dan bersikap sesuai dengan norma agama, hukum, tata 

karma, budaya, dan adat istiadat. Dapat diasumsikan bahwa nilai karakter legenda 

Kontu Sangia juga dapat digunakan sebagai dasar media edukasi masyarakat 

sebagai nilai karakter.   

Cerita rakyat legenda Kontu Sangia setelah dianalisis menggunakan metode 

deskripsi analisis dan menggunakan teori struktur Robert Stanton tuntuk 

mendapatkan gambaran struktur cerita dan nilai karakter yang ada pada cerita 

tersebut. Cerita legenda tersebut memberi pemahaman terhadap cerita legenda 

yang berkembang di masyatakat. Hasil analisis ini perlu ditindaklanjuti dengan 
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menawarkan legenda Kontu Sangia sebaia bahan ajar pembelajaran bahasa 

Indonesia. Hasil analisis terdapat pesan yang berguna bagi masyarakatnya akan  

tetapi, pada kenyataanya masih banyak yang tidak mengenal cerita yang ada di 

daerahnya khususnya cerita legenda Kontu Sangia. Padahal cerita tersebut sangat 

kaya dengan nilai karakter yang berpengaruh terhadap sikap peserta didik saat ini. 

Hasil wawancara dengan beberapa informan pada masyarakat Buton desa 

Barangka menemukan bahwa tokoh La Ode Kalende dan Wa Ode Sigimali telah 

meninggal dan berubah menjadi gua serta mata air dalam gua tersebut. Gua 

tersebut menjadi sumber kehidupan masyarakat Buton desa Barangka saat ini. 

Meskipun kemarau panjang air tersebut tidak pernah mengering.sehingga 

masyarakat Buton di desa Barangka sangat terbantu dengan adanya air La Ode 

Kalende dan air Wa Ode Sigimali.  Sebagai sebuah cerita rakyat legenda Kontu 

Sangia merupakan sastra lisan dalam bidang folklor. Legenda Kontu Sangia 

merupakan sebuah proyeksi kebudayaan masyarakat Buton. Selain sebagai 

proyeksi juga bisa menjadi fungsi didaktif atau pendidikan. Memperkenalkan 

cerita rakyat melalui pembelajaran di sekolah merupakan sebuah upaya mendidik 

para siswa melalui karakter tokoh yang tercermin pada cerita legenda Kontu 

Sangia. Diharapkan memengaruhi generasi muda. Oleh karena itu, melalui proses 

pembelajaran di sekolah sebagai sarana pendidikan dianggap tempat yang tepat 

untuk memperkenalkan dan mempertahankan sebagai budaya warisan leluhur 

dengan nilai karakter.  Melalui pembelajaran di sekolah diharpkan siswa bukan 

hanya mengetahui cerita rakyat di daerahnya, akan tetapi juga dimaknai apa yang 

terkandung dalam legenda kontu Sangia tersebut. Tujuannya diharapkan mereka 

lebih arif dan bijaksana dalam melakukan segala bentuk perilaku yang 

berorientasi pada nilai karakter yang terkandung dalam cerita legenda Kontu 

Sangia.   

Berdasarkan uraian di atas penulis berupaya menghindari hilangnya seni, 

budaya dan sastra daerah. Sebagai peninggalan yang cukup berharga dengan 

menempatkan legenda dalam bahan pengayaan di sekolah. Dengan demikian 
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tradisi dan cerita rakyat masih bisa dikenal pada masa mendatang dan generasi 

mendatang.   

Hasil analisis struktur dan nilai karakter dalam legenda Kontu Sangia perlu 

ditindaklanjuti dengan memanfaatkan cerita legenda Kontu Sangia yang telah 

dianalisis sebagai bahan pembelajaran. Pemanfaatan bahan pembelajaran tersebut 

ditujukan sebagai bahan pembelajaran. Pemilihan modul sebagai bahan ajar 

menyatakan bahwa dengan penggunaan modul bisa memudahkan kegiatan belajar 

mengajar lebih lancar.   

5.2. Penyusunan Bahan Ajar Buku Pengayaan Pengetahuan   

Dalam kebijakan Kurikulum 2013 dijelaskan ruang lingkup mata pelajaran 

Bahasa Indonesia meliputi dua aspek, yaitu (1) membuat teks secara  lisan  dan 

tulisan,  baik dalam genre sastra yang meliputi cerita naratif dan non naratif 

maupun genre nonsastra yang meliputi teks faktual yang berbentuk laporan serta 

prosedural dan teks tanggapan yang berbentuk transaksional dan ekspositoris, dan 

(2) menggunakan teks secara lisan dan tulisan, baik dalam genre sastra yang 

meliputi cerita naratif dan non naratif maupun genre non sastra yang meliputi teks 

faktual yang berbentuk laporan dan prosedural serta teks tanggapan yang 

berbentuk transaksional dan ekspositoris. Dalam hal ini pembelajaran cerita 

legenda dapat dikategorikan dalam ruang lingkup mempelajari teks dalam genre  

sastra atau cerita rakyat.   

Melalui pembelajaran sastra diharapkan siswa dapat menysukuri anugerah 

Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan menggunakannya sebagai sarana 

komunikasi dalam memahami, menerapkan, dan menganalisis informasi lisan dan 

tulis. Melalui cerita legenda siswa dapat menunjukkan perilaku jujur, peduli, 

santun, dan tanggung jawab dalam penggunaan bahasa Indonesia untuk 

memahami dan menyajikan cerita-cerita rakyat.   

Dalam dunia pendidikan Indonesia terdapat bahan ajar berupa buku teks dan 

buku pengayaan. Buku teks disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pusat 

perbukuan. Setiap tahun pemerintah juga membuka kesempatan kepada 
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masyarakat untuk mengikuti program penyediaan buku pengayaan dengan 

mengikuti prosedur pengadaan buku pengayaan yang dilakukan secara terbuka. 

Buku pengayaan dapat disusun oleh masyarakat sebagai bahan belajar tambahan 

selain buku teks pelajaran. Keberadaan buku pengayaan sebagai tambahan 

pengetahuan dan wawasan yang memperkaya bahan bacaan peserta didik di 

sekolah. Buku pengayaan dalam  penelitian  ini  memanfaatkan  hasil kajian sastra 

lisan legena Kontu Sangia.   

5.3. Langkah-langkah penyusunann buku pengayaan   

Hasil penyelitian dari cerita legenda Kontu Sangia yang dimanfaatkan untuk 

kebutuhan pembelajaran di sekolah merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti 

untuk memanfaatkan hasil penelitian serta kontribusi bagi kebutuhan 

pembalajaran salah satu kebutuhan pembelajaran di sekolah yaitu bahan ajar yang 

diharapkan dapat menjadi sebuah pembelajaran yang berjalan maksimal. Dengan 

demikian bahan ajar dapat menjadi salah satu tolak ukur tercapainya pembelajaran 

yang baik.   

Buku pengayaan pengetahuan ini berjudul Legenda Kontu  Sangia 

penyusunanan materi dalam buku ini diurutkan sesuai dengan data yang 

digunakan dalam penelitian. Menulis buku ini peneliti juga mempertimbangkan 

berbagai aspek seperti aspek/ materi, aspek penyajian materi, aspek kebahasaan 

dan ilustrasi. Semua aspek tersebut tentunya disesuaikan dengan kebutuhan siswa 

selain menggunakan materi yang kontekstual, buku ini juga memuat bahasa yang 

sesuai dengan perkembangan dan tingkat pemahan siswa di SMA.  

Buku pengayaan pengetahuan siswa ini berisi hal-hal berkaitan dengan cerita 

rakyat legenda kontu sangia. Pada penyajianya diawali dengan pemaparan certa 

raktar sebagi sastra lisan dan nilai-nilai karakter yang terkandung dalam legenda 

tersebut. Setelah melakukan penulisan buku pengayaan pengetahuan ini peneliti 

meminta penilaian dari beberapa orang ahli terkait aspek yang ada dalam buku 

seperti sampul buku, isi/materi yang ada di dalam buku,cara penyajian materi, dan 

kebahasaan serta ilustrasi.   
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Meskipun pada dasarnya buku pengayaan pengetahuan tidak berfokus pada 

kurikulum yang digunakan pada lembaga pendidikan, namun tetap pada 

prinsipnya buku pengayaan ini dimaksudkan untuk membantu ketercapaian 

kompetensi dasar pada kurikulum di sekolah.   
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5.4. Prototipe Penyajian Buku Pengayaan   

 
   

1.   Halaman Sampul    

  
2.   Halaman Prakata dan Sitematika    

    

    



123 

 

 
FALMA WATI, 2019 
KAJIAN SASTRA LISAN DAN NILAI KARAKTER PADA LEGENDA KONTU SANGIA DAN  
PEMANFAATAN HASILNYA SEBAGAI  BUKU PENGAYAAN PENGETAHUAN DI SMA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu|perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

   

4. Halaman Peta Konsep   

  

   

5. Halaman Materi   

Pada halaman ini berisis materi tentang cerita rakyat sebagai bagian dari sastra 

lisan, jenis-jenis cerita rakyat dan pendidikan karakter , analisis nilai pendidikan 

karakter cerita legenda Kontu  Sangia, dan hasil analisis nilai karakter pada 

legenda   

3.   Halaman Petunjuk Penggunaan d an Daftar Isi    
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1. Halaman Daftar Pustaka dan Glosarium   

 

6. Biodata Penulis   

  
 

5.5. Hasil Penilaian Buku Pengayaan   

Untuk mengetahui kelayakan buku pengayaan pengetahuan yang telah dibuat, 

peneliti meminta penilaian dari beberapa ahli . Diantaranya adalah ahli bahan ajar, 

guru bahasa Indonesia, dan juga ahli desain grafik. Dari hasil penilaian tersebut 

diperoleh data bahawa buku pengayaan pengetahuan berjudul Legenda Kontu  
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Sangia sebagai berikut   

1) Nama   :  Haerul,S.Pd., M.Pd. 

Keahlian  :Dosen Sastra   

Instansi    : Universitas khairun Ternate   

2) Nama   : Dian  Puspita, S. Pd.   

Keahlian   : Guru Bahasa Indonesia 

      Instansi     : SMPN 56 Bandung   

 

3) Nama   : Nurlaila, S. Si 

.     Keahlian  :Desain Grafik   

Instansi    : Penerbit Magenta   

Berikut akan dikemukakan hasil penelahaan para ahli tentang buku 

pengayaan pengetahuan yang merupakan hasil analisis cerita legenda Kontu 

Sangia.   

5.5.1. Penilaian dari Haerul, S.Pd., M.Pd   

1. Aspek Materi/Isi Buku   

1) Materi yang diuraikan sesuai dengan pencapaian tujuan pendidikan 

nasional( sangat Baik/sesuai).  

2) Materi yang diuraikan tidak bertentangan dengan peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Sangat baik/ sesuai).  

3) Isi memiliki kedalaman dan memiliki kreativitas  yang tinggi  

(Baik/sesuai).  

4) Konsep, teori, dan pemilihan contoh akurat(Baik/sesuai).  

5) Pemilihan materi (teks, gambar, dan ilustrasi) akurat(Baik/sesuai)   

2. Aspek Penyajian Materi   

1) Cerita, perwatakan, alur/plot, latar dan suspen serta keutuhan tema(judul, 

abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda untuk pemilihan anekdot). 

(Cukup).   

2) Penyajian materi/isi mengembangkan sikap karakter,kecakapan 

intelektual, emosional, sosial dan spiritual.( Baik/sesuai)    

3) Penyajian materi/isi orisinal,inovatif,kreatif  dan inspiratif (Baik/sesuai).  
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3. Aspek Kebahasaan   

1) Bahasa yang digunakan etis, estetis, komunikatif, dan fungsional (sesuai 

dengan tingkat keterbacaan siswa). (baik/sesuai).   

2) Penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) berupa ejaan, tanda baca, dan 

paragraf sesuai dengan kaidah dan istilah yang digunakan 

buku.(baik/sesuai).   

4. Grafika   

1) Kulit buku (ilustrasi, isi, jenis huruf).(baik/sesuai).  

2) menarik, komposisi seimbang, dan harmonis antara kulit depan dan 

belakang. (baik/sesuai).   

3) Tata letak unsur grafika estetis, dinamis, dan menarik(baik/sesuai).   

4) Ilustrasi, grafis, gambar, dan foto, yang ditampilkan sudah jelas dan sesuai 

(baik/sesuai).   

5. Saran-Saran Perbaikan/Penyempurnaan   

1) Buku pengayaan ini merupakan salah satu bentuk upaya pelestarian karya 

sastra lisan.   

2) Akan lebih baik lagi jika karya yang dihasilkan bukan hanya buku 

pengayaan pengetahuan, tetapi juga pengayaan sikap pelajar, sebagai 

aktivitas nilai yang ada pada objek penelitian.   

5.5.  Penilaian dari Dian Puspita, S. Pd.   

1. Aspek Materi/Isi Buku   

1) Materi yang diuraikan sesuai dengan pencapaian tujuan pendidikan 

nasional(baik/sesuai).  

2) Materi yang diuraikan tidak bertentangan dengan peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (baik/ sesuai).  

3) Isi memiliki kedalaman dan memiliki kreativitas yang tinggi  

(Baik/sesuai).  

4) Konsep, teori, dan pemilihan contoh akurat(baik/sesuai).  

5) Pemilihan materi (teks, gambar, dan ilustrasi) akurat(baik/sesuai)   

2. Aspek Penyajian Materi   
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1) Cerita, perwatakan, alur/plot, latar dan suspen serta keutuhan tema 

(judul, abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda untuk pemilihan 

anekdot). (baik/sesuai).  

2) Penyajian materi/isi  mengembangkan sikap,karakter,kecakapan 

intelektual, emosional, sosial dan spiritual ( baik/sesuai).  

3) Penyajian materi/isi orisinal,inovatif,kreatif dan inspiratif (baik/sesuai)   

3. Aspek Kebahasaan   

1) Bahasa yang digunakan etis, estetis, komunikatif, dan fungsional (sesuai 

dengan tingkat keterbacaan siswa).(baik/sesuai).  

2) Penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) berupa ejaan, tanda baca, dan 

paragraf sesuai dengan kaidah dan istilah yang digunakan 

buku.(baik/sesuai)   

4. Grafika   

1) Kulit buku (ilustrasi, isi, jenis huruf).(baik/sesuai).  

2) menarik, komposisi seimbang, dan harmonis antara kulit depan dan 

belakang. (cukup).  

3) Tata letak unsur grafika estetis, dinamis, dan menarik(cukup).  

4) Ilustrasi, grafis, gambar, dan foto, yang ditampilkan sudah jelas dan 

sesuai (cukup)   

 Saran-Saran Perbaikan/Penyempurnaan   

Isi sudah bagus,sesuai dengan tujuan pembelajaran,dan dapat membantu 

siswa  dalam  memahami  teks sastra.Bahasa yang digunakan mudah 

dipahami dann sesuai dengan EYD,hanya ilustrasi grafik dan gambar yang 

dapat membantu siswa memahami teks kurang maksimal.   

5.5.3. Penilaian dari Nurlaila, S. Si.   

1. Aspek Materi/Isi Buku   

1) Materi yang diuraikan sesuai dengan pencapaian tujuan pendidikan 

nasional(baik/sesuai).  

2) Materi yang diuraikan tidak bertentangan dengan peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (baik/ sesuai).  
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3) Isi memiliki kedalaman dan memiliki kreativitas yang  tinggi 

(baik/sesuai).  

4) Konsep, teori, dan pemilihan contoh akurat(baik/sesuai).  

5) Pemilihan materi (teks, gambar, dan ilustrasi) akurat(cukup)   

2. Aspek Penyajian Materi   

1) Cerita, perwatakan, alur/plot, latar dan suspen serta keutuhan tema 

(judul, abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda untuk pemilihan 

anekdot). (baik/sesuai).  

2) Penyajian materi/isi  mengembangkan  sikap karakter,kecakapan 

intelektual, emosional, sosial dan spiritual.  

(baik/sesuai).  

3) Penyajian materi/isi orisinal,inovatif,kreatif dan inspiratif (baik/sesuai)   

3. Aspek Kebahasaan   

1) Bahasa yang digunakan etis, estetis, komunikatif, dan fungsional 

(sesuai dengan tingkat keterbacaan siswa). (baik/sesuai) .  

2) Penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) berupa ejaan, tanda 

baca, dan paragraf sesuai dengan kaidah dan istilah yang 

digunakan buku.(cukup )   

4. Grafika   

1) Kulit buku (ilustrasi, isi, jenis huruf).(baik/sesuai)   

2) menarik, komposisi seimbang, dan harmonis antara kulit depan dan 

belakang. (baik/sesuai) .  

3) Tata letak unsur grafika estetis, dinamis, dan menarik(cukup) .  

4) Ilustrasi, grafis, gambar, dan foto, yang ditampilkan sudah jelas dan 

sesuai (bai/sesuai)   

6. Saran-Saran Perbaikan/Penyempurnaan   

Perbanyak tulisan cerita rakyat. Agar anak-anak di masa mendatang 

mengenal cerita daerahnya sendiri.   

Tanggapan dan saran-saran perbaikan dari para penelaah menjadi bahan dan dasar 

dalam melakukan revisi atas buku “Cerita Legenda Kontu Sangia”. Perbaikan 
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buku dilakukan setelah mendapatkan masukan dan saran dari para penelaah. Buku 

dibuat dalam dua tahap. Tahap I merupakan produk yang dipersiapkan untuk ujian 

tesis tahap I dan tahap II merupakan hasil revisi yang sedianya akan disampaikan 

pada ujian tahap II. Buku yang sampul depannya terdapat dalam lampiran tesis ini 

merupakan buku tahap I. Dapat dikemukakan di sini bahwa rancangan buku tahap 

II harus lebih berorientasi pada siswa dalam aspek bahasa, tampilan, dan isi. Buku 

tahap II dapat diberikan sentuhan ilustrasi dan tampilan yang lebih menarik  
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BAB 6 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN  REKOMENDASI  

 6.1. Kesimpulan   

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang 

jelas tentang struktur, proses penciptaan, konteks, dan nilai pendidikan karakter 

dalam legenda Kontu Sangia di desa Barangka Kecamata Kapuntori Kabupaten 

Buton.dan penerapan atas cerita rakyat sebagai bahan ajar apresiasi sastra. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, ada beberapa langkah yang dilakukan, antara lain : 

pengumpulan data secara formal dan non formal, mendeskripsikan dan 

menganalisis struktur legenda Kontu Sangia, mendeskripsikaan proses penciptaan 

dalam legenda tersebut mendeskripsikan keberlakuan konteks dalam cerita 

legenda, dan menganalisis nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam cerita 

legenda. Setelah langkah pendeskripsikan teks dilakukan, langkah selanjutnya 

adalah menerapkan hasil penelitian dengan kemungkinanya untuk 

mempertimbangkan sebagai bahan ajar teks cerita rakyat di SMP. Berikut 

kesimpulan yang di dapat dalam penelitian .Berdasarkan jenis cerita rakyat Kontu 

Sangi merupakan jenis cerita legenda setempat.   

Pertama , struktur cerita legenda Kontu Sangia meliputi :1) alur; 2) tokoh dan 

penokohan; 3) latar; dan 4) tema. Dalam cerita legenda ini alurnya bersifat 

sederhana; cerita legenda Kontu Sangia memiliki bagian awal,tengah dan akhir 

dalam alurnya. Selain itu dalam cerita ini memiliki konflik dan klimaks . Namun 

demikian , bagian- bagian tersebut sangatlah sederhana. Pada unsur tokoh dan 

penokohan cerita legenda Kontu Sangia memiliki tokoh utaman dan tokoh 

tambahan. Tokoh dalam cerita rakyata ini secara tidak langsung merupakan 

perwujudan dari watak masyarakat Buton itu sendiri.   

Bahkan sangat memungkinkan sebagai perwujudan watak masyarakat Buton di 

desa Barangka. Latar cerita legenda Kontu Sangia ini adalah bertempat di daerah 

Buton yang terdapat dalam cerita legenda Kontu Sangia ialah menggambarkan 

kehidupan di desa Barangka pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Untuk tema 

lebih khusus diantaranya perjuangan dan pengorbanan. Pada bagian pembahasan 

dibahas mengenai sarana cerita dalam legenda Kontu Sangia dikarenakan legenda 

Kontu Sangia yang sederhana maka saran yang terdapat di dalamnya tidaklah 

begitu kompleks. Sarana cerita seperti judul, sudut pandang, gaya dan tone 

simbol, dan ironi memang terdapat dalam masyarakat Buton.   

Kedua, setelah selesai menghubungkan cerita dengan konteksnya , cerita legenda 

Kontu sangia yang terdiri atas konteks budaya , konteks situasi,konteks sosial dan 

konteks ideologi. Konteks budaya merujuk pada tujuan budaya dalam 

menggunakan teks, dalam hal ini cerita legenda Kontu Sangia merupakan teks 

yang digunakan dalam budaya percakapan di desa Barangka. Faktor konteks 

sosial yang memengaruhi penuturan legenda Kontu Sangia adalah diantaranya 
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perbedaan usia, dan perbedaan penguasaan kosa kata. Konteks situasi pada 

legenda Kontu Sangia meliputi waktu, tempat, dan cara pengungkapan. Waktu 

cerita legenda Kontu Sangia biasanya pada siang hari dan malam hari,tempatnya 

bervariasi atau berpindah-pindah .konteks ideologi dalam cerita legenda Kontu 

Sangia berkaitan erat dengan ideologi atau paham yang hadir di masyarakat Buton 

di Desa Barangka. Paham atau ideologi.    

Ketiga, nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam cerita legenda Kontu Sangia 

adalah 7 nilai. Nilai tersebut tidak hanya bersumber dari penutur, akan tetapi nilai 

yang timbul setelah membaca ataupun mendengarkan. Dengan kata lain nilai-nilai 

pendidikan yang terdapat dalam cerita legenda Kontu Sangia adalah Legenda 

Kontu Sangia mengandung nilai-nilai pendidikan karakter yang harus nilai yang 

telah ada dari penuturan informan tersebut dan akan timbul setelah mendengar 

cerita legenda tersebut, ke tujuh nilai itu adalah : Jujur, kerja keras, mandiri, 

bertanggung jawab, cinta tanah air, percaya diri, dan nili ingin tahu.  Keempat, 

cerita legenda Kontu Sangia di desa Barangka dimanfaatkan menjadi bahan ajar 

berupa buku Pengayaan. Buku ini berisikan cerita legenda kontu Sangia berbahasa 

Indonesia, buku ini dapat menjadi alternatif bahan ajar teks cerita legenda di desa 

Barangka terus dilestarikan. Dalam cerita terkandung ajaran yang bersifat 

mendidikk dan menjadi dasar penanaman hakikat kehidupan manusia. Selain itu, 

cerita legenda Kontu Sangia merupakan warisan leluhur yang mengandung ajaran 

baik dan harus tetap dilestarikaan legenda ini dalam ruang lingkup pendidikan 

sangat mungkin dijadikan sebagai bahan pengayaan . Lebih khusus dalam 

pembelajaran apresiasi sastra yang memerlukan contoh prosa lama, nilai 

pendidikan karakter di dalamnya.   

6.2. Implikasi   

Penelitian terhadap legenda Kontu Sangia ini belum pernah dilakukan 

sebelumnya, bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam 

lagi tentang legenda ini diharapkan dapat lebih baik dari penelitian awal ini, 

diharapkan dapat menghasilkan produk yang bisa diberikan  kepada masyarakat 

pemilik lingkungan cerita legenda  tersebut.   

Pada cerita legenda ini terkandung nilai-nilai yang mengandung ajaran 

tentang kehidupan atau disebut juga nilai karakter. Nilai-nilai karakter tersebut 

dapat digunakan untuk menanamkan ajaran kepada anak. Orang tua memiliki 

peran dalam membentuk karakter anakanaknya. Penanaman nilai-nilai karakter 

pada anak dapat dilakukan dengan bercerita atau mendongeng.   

6.3. Rekomendasi    

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran 

mengenaik legenda Kontu Sangia yang terdapat di Buton desa Barangka. Setelah 

mengetahui struktur cerita dan nilai-nilai yang terkadung dalam legenda tersebut 

peneliti berharap kepada masyarakat Buton desa Barangka dapat melestarikan dan 
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mempertahankan kebudayanya untuk generasi berikutnya. Bagi Pemerintahan 

Buton di desa Barangka agar kedepanya lebih dapat menjaga dan melestarikan 

kebudayaannya., kesenian, dan tradisi lisan lainya khususnya di kecamatan 

Kapontori desa Barangka. Hal tersebut merupakan sebuah potensi dan kekayaan 

masyarakat Buton yang berhubungan dengan karakteristik, dan jati diri 

masyarakat Buton.  

 


