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Abstrak 

Cerita rakyat merupakan salah satu karya sastra yang secara khusus 

dapat membantu siswa untuk mengenali budaya-budaya nusantara yang 

terdapat pada cerita rakyat tersebut. Selain mengenalkan budaya nusantara, 

cerita rakyat juga berfungsi sebagai media pendidikan dan hiburan serta 

menumbuhkan kecerdasan emosional pada diri siswa. Pelajaran sastra di 

Sekolah Dasar melalui karya sastra cerita rakyat merupakan salah satu upaya 

untuk mengenalkan budaya nusantara kepada siswa sehingga dengan 

pelajaran tersebut siswa selain bisa belajar dan mengenali budaya nusantara, 

siswa juga bisa mengambil petuah dari cerita rakyat tersebut sebagai salah 

satu pendidikan karakter. Oleh karena itu pelajaran sastra di Sekolah Dasar 

perlu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh untuk melatih siswa sejak dini. 

Cerita rakyat juga berfungsi sebagai media pembelajaran dan hiburan serta 

menumbuhkan kecerdasan emosional pada diri siswa. Kearifan lokal yang 

dimiliki masing-masing daerah tentu memiliki nilai-nilai positif bagi 

perkembangan dan karakter anak dan dapat menumbuhkan kecintaan 

terhadap budaya daerah. Cerita rakyat pula dapat mengenalkan budaya 

nusantara kepada siswa dan juga bisa mengambil petuah dari cerita rakyat 

tersebut sebagai salah satu pendidikan karakter 

Dalam Kurikulum 2006, di Sekolah Dasar, pembelajaran sastra 

dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan siswa mengapresiasi karya 

sastra. Kegiatan mengapresiasi sastra berkaitan dengan latihan 

mempertajam perasaan, penalaran, daya khayal, serta kepekaan terhadap 

masyarakat, budaya dan lingkungan hidup. Pengembangan kemampuan 

bersastra di sekolah dasar dilakukan dalam berbagai jenis dan bentuk 

melalui kegiatan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Namun 

dalam Kurikulum 2013, kegiatan bersastra, kurang mendapat porsi yang 

baik. Padahal pendekatan kurikulum tersebut mengisyaratkan 

penekanannya pada pengembangan sikap dan budi pekerti, yang tentu saja  

sastra  sebagai bahan yang sangat kaya untuk dijadikan landasan mengasah 

kepribadian dan budi pekerti mengingat sastra mengandung nilai personal 

maupun nilai pendidikan yang luar biasa. 
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Pendahuluan 

               Kondisi pengajaran sastra saat ini harus mendapat perhatian lebih, baik di masyarakat maupun 

di sekolah sebagai sarana pembelajaran.  Sangat memprihatinkan ketika pembelajaran sastra mulai 

hilang gaungnya karena kalah  dengan kemajuan teknologi. Penelitian yang berkaitan dengan 

pembelajaran sastra di sekolah,   hampir   selalu   mengemukakan   mengenai upaya pengembangan 

sastra dan pembelajarannya di sekolah.  Banyak faktor yang menjadi latar belakang atau penyebab hal 

itu terjadi, di antaranya kurangnya kompetensi guru dalam memahami sastra. 

Pengajaran  sastra di Sekolah Dasar saat ini kurang diminati oleh siswa. Hal ini terlihat ketika 

siswa lebih suka memanfaatkan waktu luang untuk bermain-main daripada menggunakan waktu untuk 

membaca. Selain itu juga kurangnya pengenalan pelajaran sastra di sekolah sehingga mengakibatkan 

pelajaran sastra kurang diminati oleh siswa- siswa Sekolah Dasar. Dalam Kurikulum 2006 di sekolah 

dasar, pelajaran sastra dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan siswa    mengapresiasi    karya    

sastra.   Kegiatan mengapresiasi sastra berkaitan dengan latihan mempertajam perasaan, penalaran, daya 

khayal, serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya  dan       lingkungan       hidup.       Pengembangan 

kemampuan bersastra di sekolah  dasar dilakukan dalam berbagai jenis dan bentuk melalui kegiatan 

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 

Pengajaran  sastra di sekolah terutama untuk Sekolah Dasar, dapat dikatakan belum maksimal. 

Hal ini terlihat ketika siswa-siswa Sekolah Dasar lebih menyukai  hal-hal  yang tidak ada hubungannya 

dengan pelajaran sastra, misalnya saja siswa Sekolah Dasar lebih menyukai pelajaran menggambar, 

pramuka, olahraga, dan pelajaran lainnya. Padahal sebenarnya pelajaran sastra sebenarnya tidak terlalu 

susah dan juga tidak terlalu mudah. Bila diimplementasikan dalam dunia pendidikan, pelajaran sastra 

erat kaitannya dengan lingkungan sekitar. Contohnya saja, siswa ketika membuat sebuah karya baik itu 

puisi maupun cerpen, biasanya siswa lebih suka menceritakan keadaan yang sebenarnya disertai dengan 

penggunaan kata-kata yang relatif sederhana dan mudah dipahami oleh bahasa anak-anak. Bahkan setiap 

hari minggu, koran Kompas (salah satu contoh media massa) selalu menghadirkan puisi anak-anak yang 

mungkin bagi sebagian orang hal itu bukan menjadi hal yang begitu penting. Bagaimanapun juga bacaan 

yang baik akan membuahkan pengalaman estetik bagi anak- anak. Penggunaan bahasa imajinatif dapat 

menghasilkan tanggapan-tanggapan intelektual dan emosional.  Pada waktu membaca, siswa belajar 

tentang orang  lain, tentang mereka sendiri, dan kehidupannya. Siswa sering menemukan pengalaman 

yang mirip dan seolah-olah dialaminya sendiri berkaitan dengan kesenangan, kesedihan,  ketakutan. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Huck dkk. (1987:630-632)  bahwa pembelajaran sastra di 

SD harus memberi pengalaman pada siswa yang akan berkontribusi pada empat tujuan, yakni (1) 

pencarian kesenangan pada buku, (2) menginterpretasi bacaan sastra, (3) mengembangkan kesadaran 

bersastra, dan (4) mengembangkan apresiasi. Di samping itu siswa juga memperoleh wawasan pada 

pemecahan masalah yang berkaitan dengan dunia mereka sendiri. Dengan demikian, sastra dalam 

kehidupan anak SD bisa dijadikan pilar untuk membentuk karakter dan budi pekerti mereka. 



 

 

Namun demikian, posisi pembelajaran  sastra yang dapat dijadikan pilar pembinaan karakter dan 

budi pekerti itu dalam Kurikulum 2013 sudah tidak bisa diharapkan lagi.  Materi sastra (puisi anak,   

cerita   anak,   dan   drama   anak)    dalam Kurikulum 2013 menjadi tidak terlihat lagi.  Kalau pun ada 

dalam porsi seadanya, sudah terbatasi dengan isi materi pelajaran titipan. Pelajaran Bahasa Indonesia di 

SD dalam Kurikulum 2013, menganut pelajaran terpadu, sehingga pelajarannya (menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis) harus diintegrasikan dalam suatu tema, bersama dengan mata pelajaran lain. 

Satu hal yang berbeda dari pelajaran lain, pelajaran Bahasa Indonesia di SD menjadi penghela (dititipi 

materi IPA dan IPS) karena di SD kelas rendah (I s.d. III) tidak ada pelajaran IPA dan IPS.  

Padahal jika dipelajari lebih mendalam, pelajaran sastra di Sekolah Dasar membantu siswa untuk 

lebih bisa berekspresi tidak saja melalui lisan tetapi juga bisa dalam bentuk tulisan. Namun, sebagian 

siswa Sekolah Dasar lebih menyukai pelajaran menggambar dibandingkan dengan pelajaran sastra. Hal 

ini mengakibatkan pelajaran sastra di Sekolah Dasar kurang diminati oleh para siswa. Untuk mengatasi 

hal tersebut, guru harus menciptakan pelajaran yang inovatif sehingga ketika pelajaran sastra, siswa pun 

ikut berpartisipasi dan tidak hanya berpusat pada guru saja. 

Hakikatnya, pelajaran sastra di 

Sekolah Dasar bertujuan untuk  melatih  siswa  dalam berkreasi dengan caranya sendiri serta melatih 

keterampilan siswa dalam hal menulis. Selain itu juga, dalam pengajaran sastra siswa bisa mempelajari 

banyak hal, salah satunya adalah pengenalan budaya nusantara melalui cerita rakyat. Melalui cerita 

rakyat, siswa bisa mempelajari dan mengetahui budaya-budaya nusantara yang dapat membantu siswa 

untuk lebih mengenal budaya nusantara yang begitu beraneka ragam dan juga bisa menceritakan 

budaya mereka sesuai latar belakang siswa itu sendiri. 

Kajian Teori 

A. Sastra 

Dalam memandang sastra sebagai bagian dari kebudayaan di Indonesia, Ratna (2011: 10), 

permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat dengan sendirinya lebih beragam sekaligus lebih 

kompleks dalam sastra regional, sastra nusantara. Indikator yang berkaitan dengan bahasa sebagai 

medium. Di Indonesia terdapat ratusan bahasa yang masih hidup dalam masyarakatnya masing-

masing, sebagian belum pernah diangkat ke dalam suatu penelitian. Indikator kedua berkaitan 

dengan struktur sosial itu sendiri, yang berbeda-beda sesuai dengan geografi, alam sekitar, iklim, 

maupun dalam kaitannya dengan ciri-ciri masyarakat yang mendukungnya. Sedangkan Trianton 

(2015) mengatakan bahwa pada dasarnya sastra Indonesia adalah sastra lokal. Persoalan-persoalan 

yang ditulis oleh sastrawan merupakan persoalan yang bersumber dari budaya-budaya lokal yang 

disebut etnik. Sastra menjadi dokumentasi budaya lokal, yang merupakan pembentuk identitas 

bangsa. Dari pemaparan di atas, pada hakikatnya sastra Indonesia yang mengangkat tema-tema 

kearifan lokal sangat banyak dan beragam. Baik dalam bentuk puisi, novel, dongeng, cerita rakyat, 

novel, cerpen, maupun drama sangat banyak keberadaannya. Oleh sebab itu, sastra memiliki porsi 

penting dalam penggalian nilai kearifan lokal sebagai pembentuk karakter kebangsaan. 



 

 

Belajar bahasa dengan menggunakan karya sastra tidak saja ditujukan untuk kemahiran 

berbahasa tetapi juga mendapat nilai dampak pengiring. Karya sastra menjanjikan sesuatu bagi 

pembacanya yaitu nilai yang terkandung di dalamnya. Demikian juga sastra anak-anak, sebagai hasil 

karya seni mengandung nilai-nilai yang harus sampai kepada anak-anak sebagai pembacanya. Huck 

(1987) berpendapat bahwa sastra anak-anak sarat dengan nilai, baik nilai personal maupun nilai 

pendidikan. Nilai personal, yang dimaksud oleh Huck (1987) di antaranya : (1) memberikan 

kesenangan dan  kenikmatan,  (2) mengembangkan imajinasi, (3) memberikan pengalaman yang 

benar-benar dapat dihayati (vicarious experience), (4) mengembangkan pandangan ke arah perilaku 

manusia, (5) menyuguhkan pengalaman- pengalaman yang bersifat universal. Sedangkan nilai 

pendidikan yang dapat diserap anak-anak dari karya sastra, (1) membantu perkembangan bahasa, (2) 

mengembangkan kemampuan membaca,(3) mengembangkan kepekaan terhadap cerita,(4) 

meningkatkan kelancaran membaca, dan (5) meningkatkan kemampuan menulis. Selain nilai intrinsik 

(telah diuraikan di atas) sastra anak-anak juga bernilai ekstrinsik, yang bermanfaat untuk 

perkembangan anak-anak. Bagi anak-anak usia SD yang berada pada tahap perkembangan yang sangat 

pesat, sastra anak- anak  dapat  memberi  sumbangan  positif  dalam proses perkembangannya. Melalui 

pergaulannya dengan sastra, paling tidak anak-anak akan memperoleh nilai untuk perkembangan 

dirinya yaitu :(1) perkembangan bahasa, (2) perkembangan kognitif, (3) perkembangan kepribadian, 

(4) perkembangan sosial; (5) perkembangan fisik, (6) perkembangan moral,dan (7) pertumbuhan 

konsep pada cerita.  

Sastra harus memberikan kesenangan dan kenikmatan agar menjadikan sastra yang dapat 

memperluas cakrawala para siswa sehingga dapat menemukan pengalaman baru dari membaca. Para 

siswa menemukan kesenangan dari apa yang mereka baca sebelum mereka meningkatkan keterampilan 

membacanya. Membaca sastra anak, harus dirasakan  para siswa seperti mereka bermain, 

menyenangkan dan penuh kenikmatan. Dengan demikian, bila mereka membaca buku seperti masuk ke 

dunia bermain, dunia mereka yang penuh keceriaan. Belajar membaca seperti mereka belajar naik 

sepeda, ingin sekali melakukan kegiatan tersebut karena mereka mengetahui bahwa pada akhirnya akan 

memberikan kegembiraan dan kenikmatan. Lebih banyak buku yang mereka baca, semakin banyak pula 

kegembiraan dan kenikmatan yang mereka peroleh. 

Sastra juga harus mengembangkan imajinasi siswa. Karya sastra yang baik akan 

membangkitkan keanehan dan keingintahuan siswa sama seperti yang ditimbulkan oleh seni lainnya. 

Sastra dapat membantu mengenali berbagai gagasan yang belum/ tidak pernah terpikir sebelumnya 

B. Pengajaran Sastra 

Pengajaran sastra hendaknya mempertimbangkan keseimbangan pengembangan pribadi dan 

kecerdasan peserta didik. Pelajaran semacam ini akan mempertimbangkan keseimbangan antara 

spiritual, emosional, etika, logika, estetika, dan kinestetika.  Hal yang wajib diingat dalam jenjang SD 

adalah pentingnya memperkenalkan sebanyak mungkin variasi dan jenis karya sastra, lalu membaca 

dan menikmatinya. Para ahli psikologi menyatakan bahwa anak usia SD sudah memiliki kemampuan 



 

 

kognitif yang memampukannya bernalar (walau semula masih bersifat induktif), bisa mengingat, 

mampu menggunakan kalimat yang semakin kompleks dan semakin sosial (Sarumpaet, 2007: 31). 

Pengajaran sastra ialah kegiatan apresiasi sastra bukan hanya sekedar pengetahuan teori.  

Pengajaran sastra di sekolah dasar harus memberi pengalaman pada murid yang  akan berkontribusi 

pada empat tujuan  yaitu:  (1)  menumbuhkan  kesenangan  terhadap  buku, (2) menginterpretasikan 

literature, (3) mengembangkan kesadaran bersastra, dan (4) mengembangkan apresiasi. Pengajaran 

sastra untuk sekolah dasar terutama kelas-kelas awal, difokuskan pada tahap pertama yaitu kesenangan 

yang tidak disadari (unsconscious enjoyment). Jika semua siswa bisa diberi kesempatan menemukan 

bacaan terhadap bacaan, mereka akan bisa membangun dasar yang kokoh bagi apresiasi sastra. Diawali 

dari menyenangi karya sastra yang dibacanya itulah, siswa akan meningkat ke tahap berikutnya 

(Heryanto, 2013:136). 

Kegiatan apresiasi sebagai wahana yang dapat membina dan mengembangkan kecerdasan emosi 

siswa perlu ditata secara optimal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan 

apresiasi sastra dengan pendekatan area isi (content area). Pelajaran apresiasi sastra dengan 

pendekatan area isi ini adalah sebuah pendekatan yang mengarahkan siswa untuk dapat mencari, 

menggali, dan menemukan sendiri hal-hal yang berkaitan dengan unsur- unsur pembentuk dan isi yang 

terkandung dalam sebuah karya sastra. Untuk dapat melakukan kegiatan pencarian, penggalian, dan 

penemuan tersebut siswa perlu diakrabkan dengan karya sastra baik melalui kegiatan menyimak 

maupun kegiatan membaca sastra (Suhartiningsih, 2012:133). 

Bahan pelajaran yang dipilih perlu mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan anak 

serta sesuai dengan situasi dan  kondisi.  Untuk  itu,  guru  dapat  mengembangkan  bahan sendiri 

maupun memanfaatkan bahan yang telah tersedia di lingkungan. Pemilihan bahan pelajaran sastra 

dengan memanfaatkan karya sastra dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik sastra anak 

disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Seiring dengan semakin menjamurnya media massa anak-

anak, peluang guru untuk memanfaatkan teks sastra di media massa tersebut semakin besar. Namun 

demikian, hal ini perlu dibarengi dengan kemauan dan kemampuan untuk memilih teks sastra yang 

cocok untuk dijadikan sebagai bahan pelajaran apresiasi sastra di SD (Widuroyekti, 2007: 41).  

C. Cerita Rakyat sebagai Media Pembelajaran 

Karya sastra anak yang merupakan jenis bacaan cerita anak-anak merupakan bentuk karya 

sastra yang ditulis untuk konsumsi anak-anak. Sebagaimana karya sastra pada umumnya, bacaan sastra 

anak-anak merupakan hasil kreasi imajinatif yang mampu menggambarkan dunia rekaan, 

menghadirkan pemahaman dan pengalaman keindahan tertentu. Apabila kita cermati bersama ada 

berbagai alternatif bahan pembelajaran sastra, salah satunya melalui kearifan yaitu cerita rakyat. Cerita 

rakyat merupakan prosa lama berupa tradisi lisan. Selain itu, cerita rakyat dapat diartikan  sebagai 

cerita lisan yang meliputi legenda, musik, sejarah lisan, pepatah, lelucon, takhayul, dongeng, kebiasaan 

menjadi tradisi dalam suatu budaya, subkultur, atau kelompok. Dalam bahasa sehari-hari cerita  rakyat 

lebih dikenal masyarakat sebagai  dongeng. Dongeng ini, hidup dan berkembang dalam masyarakat 



 

 

tertentu, tetapi tidak pernah diketahui siapa pengarangnya. Sebagai genre sastra lisan, cerita rakyat 

memiliki manfaat yang  banyak bagi siswa maupun masyarakat pendukungnya. Di dalamnya 

terkandung nilai-nilai pendidikan maupun nilai-nilai moral yang bermanfaat. Menurut Danadjaja  

(1984),  ”cerita  rakyat  sebagai bagian dari kebudayaan mengandung berbagai gagasan dan penuh 

nilai (makna) yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa”. 

Menurut Hutomo, ‘cerita rakyat adalah ekspresi budaya suatu masyarakat melalui bahasa tutur 

yang berhubungan langsung dengan berbagai aspek budaya dan susunan nilai sosial masyarakat 

tersebut. Dahulu cerita rakyat diwariskan secara turun temurun dari satu generasi berikutnya secara 

lisan’ (Hutomo, 1991; Sundari, 2016). Oleh karena itu, sebuah cerita rakyat merupakan gambaran 

lingkungan kemasyarakatan yang erat kaitannya dengan kebudayaan dan nilai sosial di masyarakat 

tertentu. 

Setiap daerah di Indonesia memiliki cerita rakyat begitu pula dengan Kalimantan Selatan. Setiap 

daerah pasti memiliki cerita rakyat yang masih berkembang ditengah-tengah masyarakatnya. misalnya 

yaitu cerita  rakyat Putri Junjung Buih, Batu Menangis, Nisan Berlumur Daarah, dan masih banyak 

cerita rakyat yang dapat dijadikan media pembelajaran sastra.  

Objek kajian karya sastra dapat berupa karya sastra tulis dan karya sastra lisan. Karya sastra tulis 

adalah sastra yang  teksnya berisi cerita yang ditulis atau dibukukan,  sedangkan  karya  sastra   lisan 

adalah cerita atau teks yang bersifat kelisanan, dan diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi 

berikutnya secara turun menurun. Teks lisan yang terkenal dalam masyarakat adalah cerita rakyat. 

Di sekolah dasar pembelajaran bahasa  dan sastra Indonesia lebih di arahkan pada kompetensi 

siswa untuk berbahasa dan mengapresiasi sastra. Pelaksanaannya, pembelajaran sastra dan bahasa 

dilaksanakan secara terintegrasi, sedangkan pengajaran sastra, ditujukan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menikmati, menghayati, dan memahami karya sastra. Pengetahuan tentang 

sastra hanyalah sebagai penunjang dalam mengapresiasi. 

Dan pernyataan pembelajaran sastra tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan apresiasi menjadi 

tujuan utama,  sedangkan perangkat pengetahuan sastra diperlukan untuk menunjang terwujudnya 

apresiasi dan pembelajaran  bahasa secara umum. Dengan demikian yang harus terjadi dalam 

pembelajaran sastra ialah kegiatan apresiasi  sastra  bukan hanya sekedar pengetahuan teori sastra. Hal 

tersebut sejalan dengan pendapat Huck dkk. (1987); Kuswara & Yena (2016), bahwa pembelajaran 

sastra di SD harus memberi pengalaman pada siswa yang akan berkontribusi pada empat tujuan (1) 

menumbuhkan   kesenangan   pada  buku; (2) menginterpretasi bacaan sastra; (3) mengembangkan 

kesadaran bersastra, dan; (4) mengembangkan apresiasi.  

Untuk mencapai hal tersebut Selayaknya para siswa diakrabkan pada berbagai genre sastra anak-

anak. Sebagai upaya meningkatkan apresiasi sastra dan gemar membaca,  setiap siswa pada jenjang 

sekolah dasar diwajibkan membaca sembilan buku sastra (puisi anak, buku cerita anak, drama anak, dan 



 

 

dongeng/ cerita rakyat).Pada waktu pembelajaran sastra, siswa diberi kesempatan memahami, 

menikmati, dan sekaligus merespons apa yang telah mereka baca dengan cara-cara yang menarik minat 

mereka. Siswa harus mengadakan "transaksi" antara aktivitas jiwa siswadengan karya sastra secara 

estetik. Atau dapat pula meminjam istilah Probst bahwa "pengajaran sastra harus memampukan siswa 

menemukan hubungan antara pengalamannya dengan karya sastra yang bersangkutan". Bagaimanapun 

juga bacaan yang baik akan membuahkan pengalaman estetik bagi anak- anak. Penggunaan bahasa 

imajinatif dapat menghasilkan tanggapan-tang-gapan intelektual dan emosional. Pada waktu membaca, 

siswa belajar tentang orang  lain, tentang mereka sendiri, dan kehidupannya. Siswa sering menemukan 

pengalaman yang mirip dan seolah-olah dialaminya sendiri berka- itan dengan kesenangan, kesedihan,  

ketakutan. Di samping itu siswa juga memperoleh wawasan pada pemecahan masalah yang berkaitan 

dengan dunia mereka sendiri. Dengan demikian, sastra dalam kehidupan anak SD bisa dijadikan pilar 

untuk membentuk karakter dan budi pekerti mereka. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Data dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan pemilihan pada kategori dan fungsi cerita rakyat 

di berbagai nusantara dengan mengenalkan budaya nusantara pada siswa Sekolah Dasar dengan disertai 

pendidikan karakter. Fungsi sosial cerita rakyat juga melatih siswa untuk lebih mengenal budaya 

nusantara serta mengembangkan daya kreativitas siswa dalam mengenalkan budayanya siswa itu 

sendiri. Pemilihan cerita rakyat terbagi atas dua kategori yaitu pengenalan budaya itu sendiri dan juga 

nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. 

Indonesia terdiri dari berbagai banyak pulau yang beraneka ragam yang tersebar dari Sabang 

sampai Merauke. Tiap-tiap daerah tentunya memiliki kekhasan sendiri, salah satunya adalah cerita 

rakyat. Cerita rakyat dalam setiap daerah pasti memiliki kebenaran dan benar- benar terjadi. Cerita 

rakyat yang tersebar di seluruh nusantara memiliki kekhasan unik dan juga sekaligus kita bisa 

mengetahui legenda atau cerita rakyat tersebut berasal dari provinsi mana. Salah satu contohnya 

adalah cerita rakyat yang berasal dari Kalimantan Selatan. Tentunya siswa-siswa Sekolah Dasar sudah 

mengetahui cerita tersebut yang berasal dari Kalimantan Selatan dan juga sudah mengetahui cerita 

tersebut mengisahkan tentang apa. 

Namun, tidak semua cerita rakyat diketahui oleh siswa Sekolah Dasar. Misalnya saja cerita rakyat 

yang berasal dari Kalimantan Selatan yaitu “Nisan Berlumur Darah”, yang mengisahkan tentang dua 

orang manusia yang berteman akrab semenjak kecil, akan tetapi satu adalah anak orang kaya dan 

satunya lagi rakyat jelata. Beranjak dewasa, kedua nya saling jatuh cinta dan tidak direstui untuk 

menikah. Dan salah satunya dipisahkan di pulau terpencil di Kabupaten Banjar. Anak perempuan 

yang kaya ini akhirnya dinikahkan dengan anak seorang datuk. Di malam hari setelah pesta 

pernikahan berlangsung, terjadilah kebakaran di rumah anak perempuan ini. Sang suami lari 

melarikan diri seorang diri. Mendengar terjadi kebakaran di rumah orang yang disayanginya. Lelaki 

yang tinggal di pulau terpencil itu mengambil perahu dan berusaha menyelamatkan anak perempuan 



 

 

yang disayanginya. Namun, akhirnya si lelaki tadi menderita luka bakar yang cukup hebat, akan tetapi 

ini tetap dirahasiakan sampai dia meninggal. Berselang satu bulan anak perempuan tadi berusaha 

mencari teman masa kecilnya, semenjak ditinggal sang perempuan sering sakit-sakitan. Alangkah 

terkejutnya ketika dia hanya menemui nisan si lelaki tersebut. Namun, dia merasa nisan itu adalah si 

lelaki yang sedang duduk menunggu kedatangannya. Tanpa disadari dia langsung memeluk nisan 

tersebut dan kemudian menancap tepat di dadanya dan saat itu pulalah si perempuan akhirnya 

meninggal.   Dari cerita rakyat tersebut juga memberikan salah satu nilai pendidikan karakter yaitu 

untuk selalu bersikap jujur. Dengan bersikap jujur, maka kehidupan kita akan bermanfaat bagi orang 

lain. Selain itu juga, ada cerita rakyat yang berasal dari Kalimantan Selatan yaitu Batu Menangis dari 

Barabai dan Putri Junjung Buih. 

Selain mengenalkan budaya nusantara kepada siswa Sekolah Dasar melalui cerita rakyat, siswa 

juga bisa mengambil petuah atau manfaat dari cerita rakyat tersebut yang merupakan salah satu 

implementasi dari pendidikan karakter.  Misalnya saja nilai moral yang terdapat pada cerita rakyat Batu 

Menangis mengajarkan untuk tidak durhaka kepada orangtua dan membuat ibu menangis. Banyak 

cerita-cerita rakyat nusantara yang memberikan pesan-pesan moral yang terkandung di dalamnya. 

 

Penutup 

Pembelajaran sastra di Sekolah Dasar perlu diterapkan sejak dini. Pembelajaran sastra harus 

selalu menciptakan sesuatu yang baru sehingga dapat memancing daya tarik siswa terhadap pelajaran 

tersebut. Misalnya saja dalam menceritakan rakyat, guru harus mengkreasi sedemikian mungkin 

untuk menarik perhatian siswa terhadap cerita rakyat. Mungkin dengan menampilkan video atau 

tayangan berupa cerita rakyat kepada siswa dan meminta siswa untuk mengomentari terhadap hasil 

tayangan video tersebut. 

Dengan asumsi ini, cara yang perlu ditempuh adalah optimalisasi pembelajaran sastra 

dalam dunia pendidikan. Penguatan karakter kebangsaan dapat dimulai dari optimalisasi 

pendidikan karakter berbasis kearifan lokal melalui pembelajaran sastra. Penekanan Afektif pada 

Kurikulum 2013 serta pembelajaran yang tematik integratif akan sangat memberi dukungan pada 

pendidikan karakter dalam pembelajaran sastra. Pembelajaran yang bersifat praktik terpadu dan 

kontekstual dapat memberi sumbangsih dalam menangkap isu-isu kearifan lokal dalam 

kebudayaan. Pengangkatan terhadap sastra nasional hingga sastra daerah perlu diakomodatif. 

Terlebih jika melihat sastra daerah di bangsa yang multikulutur seperti Indonesia harus digali 

kembali. Pembelajaran sastra berbasis pembelajaran kontekstual sangat relevan untuk diterapkan.  

Siswa akan terpancing dan mempunyai minat terhadap pelajaran sastra apabila pelajarannya 

inovatif dan menyenangkan. Tidak berhenti sampai di situ saja, pelajaran sastra khususnya pelajaran 

melalui cerita rakyat bisa saja dilakukan di luar sekolah, misalnya studi wisata mendatangi asal tempat 

cerita rakyat tersebut sehingga pelajaran sastra tidak berhenti di ruang kelas saja tetapi juga bisa belajar 

di luar kelas seperti melakukan kunjungan wisata tempat cerita rakyat tersebut berasal.  



 

 

Tujuan pembelajaran sastra di SD untuk meningkatkan kemampuan siswa berbahasa dan 

mengapresiasi. Tujuan tersebut, meliputi: 1) pencarian kesenangan pada buku, 2) menginterpretasi 

bacaan sastra, 3) mengembangkan kesadaran bersastra, 4) mengembangkan kesadaran bersastra, dan 

5) mengembangkan apresiasi. Manfaat pembelajaran sastra untuk siswa SD, siswa dapat menerima 

nilai-nilai, baik intrinsik maupun ekstrinsik. Selain itu, sastra juga dapat memberikan nilai personal, 

yaitu : 1) kesenangan dan  kenikmatan,  2)  mengembangkan imajinasi, 3) memberikan pengalaman 

yang dirasakan, 4) mengembangkan ke arah perilaku manusia (budi pekerti), 5) memberi pengalaman 

universal. maupun nilai pendidikan, yaitu : 1)membantu perkembangan bahasa, 2)mengembangkan 

kemampuan membaca, 3)mengembangkan kepekaan    terhadap    cerita, 4)meningkatkan kelancaran 

membaca, 5) meningkatkan kemampuan menulis. 
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