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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan generasi penerus bangsa. Di pundaknya teremban amanat 

guna melangsungkan cita-cita luhur bangsa. Oleh karena itu, penyiapan kader bangsa 

yang tangguh dan mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan 

masyarakatnya menjadi mutlak untuk dilaksanakan. Peran orang tua dalam 

mempersiapkan anak-anak supaya memiliki visi dan masa depan sangat penting 

karena anak-anak belajar segala sesuatu lewat orang tua. Namun, hal ini tidak hanya 

menjadi tanggung jawab orang tua saja, melainkan setiap elemen masyarakat dituntut 

untuk turut berperan di dalamnya, sehingga penyiapan pribadi kader bangsa yang 

tangguh dan bertanggung jawab menjadi lebih efektif. 

Masa anak-anak adalah masa ingin tahu tentang segala sesuatu. Semua ucapan 

dan tindakan yang dilihat dan didengar dari orang lain maupun sekitarnya akan 

diterima tanpa disaring dahulu baik atau buruknya ucapan dan tindakan tersebut. 

Kondisi ini terkait dengan daya pikir dan penalaran seorang anak yang belum 

terbentuk sempurna karena masih dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, 

penanaman nilai-nilai moral pada diri anak sedini mungkin perlu untuk dilakukan. 

Penanaman nilai-nilai moral pada diri anak sejak dini penting dilakukan agar 

generasi muda dapat tumbuh dan berkembang dengan terarah, sehingga dapat 
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memberikan pondasi kepribadian yang kuat pada diri anak, mengingat pada usia ini, 

kondisi kejiwaan anak-anak masih labil. Pertumbuhan dan perkembangan anak 

mudah sekali terpengaruh oleh lingkungan di sekitarnya. Anak mempunyai perilaku 

cenderung meniru apa yang dilihat dan didengarnya. Padahal pada usia 

perkembangan ini, anak-anak belum mampu berpikir dan membedakan yang baik dan 

yang buruk, pantas atau tidak untuk dilakukan sesuai norma yang berlaku. 

Pengetahuan moral merupakan pangkal pokok sisi kemanusiaan karena moral 

berkaitan dengan pengertian baik dan buruk. Nilai moral berkaitan dengan perbuatan 

dan kelakuan yang pada hakikatnya merupakan pencerminan akhlak dan budi pekerti, 

sehingga anak-anak pun memiliki landasan untuk mengubah bangsa ke arah yang 

lebih baik. 

James T Riady, dalam makalahnya bertajuk Youth with a Vision 

(http://dongengkakrico.com), mengemukakan bahwa pengetahuan yang tinggi tidak 

menjamin seseorang memiliki moral yang baik. Sebaliknya, ketika anak-anak 

memiliki moral yang baik, secara otomatis mereka mampu menilai sesuatu yang baik 

dan buruk. Dengan pengetahuan moral, anak-anak diajak untuk berpikir dan 

membangun etika dan karakter diri yang baik. Harapannya, ketika dewasa, anak-anak 

tidak mudah hanyut dan tergerus oleh arus budaya yang dapat membawa dirinya 

menjadi generasi yang kehilangan pribadi dan karakter. 

Sebagai contoh, mengajarkan nilai moral, yakni percaya atas kekuasaan 

Tuhan perlu ditanamkan kepada anak-anak sedini mungkin. Dengan pengenalan 

tentang kekuasaan Tuhan, anak-anak diharapkan akan belajar mensyukuri nikmat 
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yang telah diberikan oleh Tuhan dan lebih mudah diajak dalam beribadah, 

meninggalkan larangan-Nya, serta menjalankan perintah-perintah-Nya. 

Nilai pendidikan moral percaya atas takdir Tuhan perlu ditanamkan kepada 

anak-anak karena merupakan salah satu upaya penyadaran diri bahwa Tuhan adalah 

Sang Pengatur dan manusia tinggal menjalankan apa yang sudah ditentukan-Nya. 

Dengan mempunyai sikap percaya kepada takdir Tuhan, manusia akan lebih tegar 

dalam menghadapi cobaan hidup. Apabila mendapat cobaan akan selalu dihadapi 

dengan sabar dan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Hal itu untuk mengimbangi 

seperti banyak terjadinya bencana alam, banjir, tanah longsor, dan bencana lainnya. 

Berbagai cobaan tersebut jika tanpa disikapi dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, 

maka akan mengakibatkan suatu hal yang tidak baik, seperti kekerasan dan berbagai 

tindakan kriminal. 

Generasi yang bermoral merupakan investasi bangsa yang senantiasa 

mengharapkan kedamaian. Kondisi bangsa yang semakin tidak menentu seperti 

sekarang ini dipengaruhi oleh pemegang pemerintahan yang kurang memahami 

makna ke-Tuhanan dalam dirinya, sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk 

mendapatkan kedudukan dan jabatan. 

Memberikan pengetahuan moral dalam rangka menanamkan budi pekerti dan 

mengokohkan kepribadian dan karakter dalam diri anak-anak dapat dilakukan melalui 

berbagai cara. Salah satu cara yang diulas dalam penelitian ini adalah pembelajaran 

moral melalui dongeng. Alasannya, kisah-kisah dongeng berisi keteladanan hidup. 

Selain itu, dongeng dapat menjadi wahana untuk mengasah imajinasi dan alat 
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pembuka bagi cakrawala pemahaman seorang anak. Ia akan belajar pada pengalaman-

pengalaman sang tokoh dalam dongeng tersebut. Setelah itu, ia akan menyaring hal 

yang dapat dijadikan panutan olehnya, sehingga membentuknya menjadi moralitas 

yang dipegang sampai dewasa di masa mendatang. Anak-anak pun memiliki landasan 

untuk mengubah bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. 

Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang 

kejadian zaman dulu yang aneh-aneh (KBBI, 2008: 364). Franz (1994: 113) 

mengemukakan bahwa dongeng sebagai salah satu bentuk karya sastra lama, di 

dalamnya mengandung unsur budi pekerti yang baik karena terdapat tauladan di balik 

cerita yang disajikan. Muatan pesan moral di balik ceritanya dalam dan komprehensif 

yang disampaikan secara tersurat maupun tersirat dengan sangat apik dan tidak 

membebani. Suatu cerita dongeng memberikan gambaran tentang tingkah laku moral 

di luar pengalamannya dan memberi ruang berkhayal bagi anak-anak secara terarah. 

Dengan membaca atau mendengarkan dongeng, anak berlatih meningkatkan daya 

khayal, daya asosiasi pikiran, dan memanfaatkan kemampuan menggunakan 

pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimilikinya.  

Sastrowardoyo (1989: 18) mendefinisikan dongeng sebagai bagian dari 

kesusastraan yang menjadi milik umum, diharapkan memberikan kebijaksanaan dan 

ajaran hidup yang diyakini timbul dari moralitas yang benar, yang harus dipegang 

teguh oleh setiap anggota masyarakat. Pendidikan moral dalam dongeng digunakan 

sebagai wahana dalam rangka menanamkan dan melestarikan moral, tatanan, dan 

tingkah laku masyarakat. 
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Dari pemaparan di atas, dongeng bermanfaat untuk mengembangkan daya 

pikir dan imajinasi anak. Dongeng merupakan cara yang ampuh dan efektif untuk 

memberikan sentuhan manusiawi (human touch) dan sportivitas bagi anak. Dongeng 

juga berperan dalam menumbuhkan rasa empati. Misalnya, nilai-nilai kejujuran, 

rendah hati, kesetiakawanan, dan kerja keras. Melalui dongeng pula jelajah cakrawala 

pemikiran anak akan menjadi lebih baik, lebih kritis, dan cerdas. Anak juga dapat 

memahami hal yang perlu ditiru dan yang tidak boleh ditiru. Hal ini akan membantu 

mereka dalam mengidentifikasikan diri dengan lingkungan sekitar, di samping 

memudahkan mereka menilai dan memposisikan diri di tengah-tengah orang lain. 

Sebaliknya, anak yang kurang imajinasi bisa berakibat pada pergaulan yang kurang, 

sulit bersosialisasi atau beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Selain itu, yang tak 

kalah penting dari dongeng adalah sarat nuansa hiburan bagi anak-anak yang bersifat 

edukatif dan kreatif, sehingga anak merasa senang dan terhibur dalam menyerap 

muatan moral dari kisah-kisah dongeng. 

Dongeng yang sarat dengan keteladanan menjadi inspirasi PT Penerbitan 

Sarana Bobo Gramedia untuk menerbitkan kumpulan dongeng yang terbit setiap 

empat bulan sekali. Kumpulan dongeng tersebut merupakan kumpulan dongeng-

dongeng terbaik dari Majalah Bobo edisi reguler yang terbit setiap hari Kamis setiap 

minggunya. Awalnya, PT Penerbitan Sarana Bobo Gramedia menerbitkan Majalah 

Bobo sejak 14 April 1973 yang kini telah dikenal oleh sebagian besar keluarga di 

Indonesia. Dengan mengusung jargon “Teman Bermain dan Belajar”, Majalah Bobo 

menjadi salah satu alternatif media cetak populer di kalangan orang tua dan anak-
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anak. Selama tiga puluh sembilan tahun, Majalah Bobo berhasil menjadi market 

leader dengan menguasai 34% pangsa pasar majalah anak-anak di Indonesia lainnya 

yang rata-rata hanya mampu menguasai pasar tidak lebih dari 18% (www.gramedia-

majalah.com).  

Sejak tahun 1998, tingginya minat dan sambutan luas masyarakat terhadap 

kehadiran Majalah Bobo yang dinilai konsisten mengisi rubrik-rubriknya dengan 

cerita bermutu, membuat PT Penerbitan Sarana Bobo Gramedia menerbitkan 

kumpulan cerita yang pernah dimuat di edisi reguler dalam bentuk “Kumpulan 

Cerpen Bobo dan Kumpulan Dongeng Bobo”. Dalam penelitian ini, kumpulan 

dongeng Bobo berjudul Makhluk Berkedip dipilih peneliti menjadi sumber data 

karena dongeng-dongeng di dalamnya memiliki bobot nilai keteladanan yang lengkap 

dan sesuai dengan kebutuhan anak dalam mempelajari kehidupan. 

Beragam tema tersajikan di dalam kumpulan dongeng Bobo, seperti tema 

kemanusiaan dan kemasyarakatan yang merupakan refleksi sikap hidup manusia dan 

lingkungannya. Dalam kumpulan dongeng Bobo, manusia diceritakan tidak dapat 

hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, sesama manusia harus saling 

menolong, membalas budi, tidak saling memfitnah, dan saling menghormati dalam 

hidup bermasyarakat. Hubungan sosial antar-individu perlu diperhatikan agar tidak 

menjadi pemicu perselisihan dan kejahatan. Saat ini, kasus kriminal terus meningkat 

di tengah masyarakat, sikap toleransi semakin pudar, dan perselisihan antarkelompok 

warga kerap terjadi. Hal itu merupakan bukti retaknya hubungan antarsesama. Untuk 

menyikapi persaingan hidup yang semakin berat, hendaklah manusia membina 

http://www.gramedia-majalah.com/
http://www.gramedia-majalah.com/
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kerukunan antarsesama dengan baik. Salah satu upaya membina kerukunan 

antarsesama yaitu dengan tolong-menolong apabila mendapatkan kesulitan.  

Pemaparan di atas menunjukkan pentingnya keberadaan dongeng di kalangan 

anak-anak dan orang tua. Hal ini dikarenakan saratnya pesan moral di dalam 

dongeng. Dengan moral, anak-anak dituntun untuk berpikir dan membangun etika 

dan karakter diri yang baik, sehingga ketika dewasa kelak, anak-anak memiliki 

kepribadian dan karakter yang kokoh. Pesan moral dalam dongeng dapat disampaikan 

secara langsung atau tersurat maupun disampaikan secara tidak langsung atau dengan 

kata lain tersirat.  

Pentingnya keberadaan dongeng, seperti dalam kumpulan dongeng Makhluk 

Berkedip, yang sarat dengan muatan pesan moral ini menarik perhatian peneliti untuk 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan nilai moral yang terkandung di dalam 

dongeng dan bentuk penyampaiannya secara sistematis. Penelitian ini dapat menjadi 

referensi bahan pelajaran hidup bagi pembaca, terutama anak-anak. 

  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas, 

maka permasalahan-permasalahan penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai 

berikut.  

1. Wujud nilai moral yang terdapat dalam kumpulan dongeng Makhluk Berkedip.  

2. Bentuk penyampaian nilai moral dalam kumpulan dongeng Makhluk Berkedip. 

3. Moral tokoh dalam menghadapi persoalan hidup. 
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4. Keterkaitan antara karakter tokoh dengan pesan moral yang terkandung dalam 

kumpulan dongeng Makhluk Berkedip. 

5. Hubungan sikap moral tokoh dengan tokoh lain. 

6. Peran dongeng sebagai sarana pengajaran moral. 

7. Faktor penentu moralitas tokoh. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, jelaslah betapa kompleks 

permasalahan yang dapat dikaji dalam penelitian ini. Namun, penelitian ini tidak akan 

membahas semua permasalahan yang telah ditentukan di atas, sehingga diperlukan 

adanya batasan masalah. Pembatasan masalah ini dimaksudkan agar permasalahan 

yang akan dibahas benar-benar terpusat, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dan 

kesalahpahaman, baik dalam penerimaan maupun pembahasan. Untuk itu, masalah-

masalah yang akan dibahas dibatasi sebagai berikut.  

1. Wujud nilai moral dalam kumpulan dongeng Makhluk Berkedip. 

2. Bentuk penyampaian nilai moral dalam kumpulan dongeng Makhluk Berkedip. 

Pembatasan ini dilakukan karena nilai moral merupakan pangkal pokok dari 

sisi kemanusiaan. Nilai moral berkaitan dengan perbuatan dan kelakuan yang pada 

hakikatnya merupakan pencerminan akhlak dan budi pekerti, sehingga anak-anak 

pun memiliki landasan untuk mengubah bangsa ke arah yang lebih baik. 

D. Perumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 

1. Wujud nilai moral apa sajakah yang terkandung dalam kumpulan dongeng 

Makhluk Berkedip? 

2. Bagaimanakah bentuk penyampaian nilai moral dalam kumpulan dongeng 

Makhluk Berkedip? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Dengan memperhatikan paparan perumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan wujud nilai moral yang terkandung dalam kumpulan dongeng 

Makhluk Berkedip. 

2. Menjelaskan bentuk penyampaian nilai moral dalam kumpulan dongeng Makhluk 

Berkedip. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara 

teoretis maupun praktis.  

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap 

pengembangan ilmu sastra, khususnya berkaitan dengan karya sastra dongeng. 

Selanjutnya, penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan kajian bacaan 
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anak-anak sebagai bagian karya sastra serta bahan rujukan bagi penelitian lebih 

lanjut untuk masalah sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat 

terhadap pendidikan anak dalam hal penanaman minat baca. Orang tua dapat 

lebih selektif memberikan bahan bacaan agar pengaruh yang ditimbulkan dapat 

memberi dukungan positif pada perkembangan dan pertumbuhan anak. Selain 

itu, nilai moral yang terkandung di dalam dongeng dapat dijadikan sarana untuk 

mendidik anak agar kelak menjadi anak yang bermoral. 

 

G. Penjelasan Istilah 

Nilai : sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan 

kualitas, dan berguna bagi manusia. 

Moral : ajaran tentang baik buruk yang diterima umum, 

mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban. 

Nilai moral                          : segala sesuatu berharga, bermutu, menunjukkan 

kualitas, dan berguna bagi manusia, yang berbentuk 

ajaran baik dan buruk yang diterima umum mengenai 

perbuatan, sikap, dan kewajiban. 

Dongeng : cerita rakyat yang bersifat khayal, diceritakan untuk 

menghibur dan berisikan pelajaran (moral), atau 
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bahkan sindiran. Dongeng ditokohi oleh manusia biasa 

atau  terkadang oleh binatang maupun benda-benda 

yang bertingkah laku seperti lazimnya manusia yang 

berakal budi. 

Bentuk penyampaian : model yang digunakan untuk menyampaikan maksud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


