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Abstrak
Saputra Guntur. 2017. Analisis Nilai Edukatif dalam Legenda Batu Berdaun
Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga. Skripsi Sarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang.
Kata kunci (Analisis, Nilai Edukatif, dan Legenda).
Penelitian dengan metode analisis deskriptif ini bertujuan mendeskripsikan nilai
Edukatif(pendidikan) yang terkandung dalam Legenda Batu Berdaun, Desa Batu
Berdaun, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga. Subjek penelitian ini adalah Legenda
Batu Berdaun, Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, sedangkan
yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah nilai pendidikan dalam Legenda Batu
Berdaun dan bentuk penyampaian nilai Edukatif dalam Legenda Batu Berdaun. Metode
yang digunakan yakni deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti
memperoleh hasil, yakni dalam Legenda Batu Berdaun terkandung nilai-nilai pendidikan
dan bentuk penyampaian nilai pendidikan. Peneliti menyarankan agar penganalisisan
karya sastra terus dilakukan oleh penikmat sastra sehingga penikmat sastra dapat
menambah wawasan dan mempertajam daya kritisnya terhadap permasalahan yang
diungkapkan dalam karya sastra. selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut
terhadap karya sastra dengan sudut permasalahan yang berbeda sehingga pemahaman
pembaca terhadap pesan yang disampaikan pengarang semakin mendalam.

1.

Pendahuluan

Sastra merupakan wujud gagasan seseorang melalui pandangan terhadap
lingkungan sosial yang berada di sekelilingnya dengan menggunakan bahasa yang
indah. Sastra hadir sebagai hasil perenungan pengarang terhadap fenomena yang
ada. Sastra sebagai karya fiksi memiliki pemahaman yang lebih mendalam, bukan
hanya sekedar cerita khayal atau angan dari pengarang saja, melainkan wujud dari
kreativitas pengarang dalam menggali dan mengolah gagasan yang ada dalam
pikirannya.
Salah satu bentuk karya sastra adalah Legenda.Legenda adalah cerita prosa rakyat
yang dianggap oleh empunya cerita sebagai suatu yang benar-benar terjadi. Oleh
karena itu legenda sering kali dipandang sebagai sejarah kolektif (folk history).
Walaupun demikian, karena tidak tertulis, maka kisah tersebut telah mengalami
distorsi sehingga sering kali jauh berbeda dengan kisah aslinya. Oleh karena itu,
jika legenda hendak digunakan sebagai bahasa untuk mengkonstruksi sejarah,
maka legenda harus dibersihkan dulu dari bagian-bagian yang mengandung sifatsifat folklor. Jan Harold Brunvand dalam Danandjaja (2002:22) menggunakan
legenda menjadi empat kelompok yaitu: legenda keagamaan, legenda alam gaib,
legenda perseorangan, dan legenda setempat. Legenda adalah cerita rakyat yang
persediaannya paling banyak, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya
karena legenda biasanya bersifat migratoris, yakni dapat berpindah-pindah
sehingga dikenal luas di daerah yang berlainan.
Penelitian ini bertujuan Untuk mendeskripsikan nilai pendidikan dan nilai
moral apa saja yang terkandung dalam Legenda Pulau Lipan Desa Penuba
Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
kualitatif artinya data yang dianalisis dan hasil analisisnya berbentuk
deskripsi dan tidak berupa angka-angka. Bogdan dan Taylor mengatakan
bahwa “Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang
orang atau perilaku yang diamati. Pendekatannya diarahkan pada latar dan
individu secara holoistik(utuh)” (dalamMoleong, 2002:3).

2.

Hasil Penelitian

Nilai
No Teks

legenda

Batu Baris

Berdaun

ke

1

Padahal seorang raja
dianggap pemimpin,
tetapi raja menganggap
dirinya tuhan, apapun
keinginan nya bisa
dilakukan.

7

2

a. Raja purba terkenal
jahat dan kejam, sifatnya
tidak baik.

3

b. Raja Purba terkenal
kejam, kekejamannya
adalah jika ada sepasang
kekasih yang bau
menikah, raja ingin
meniduri istrinya terlebih
dahulu.
c. Diperintahkan oleh raja

5

Religi

Moral

√

√

Sosial

Budaya

untuk meruntuhkan rumah 19
beserta Suwar dan istrinya
dengan meriam.

3

a. Dalam kerajaan itu
terdapat banyak prajurit.
b. Prajurit itu yang
menceritakan dengan raja
kalau ada yang baru
menikah.
c. Langsung mengajak
prajuritnya kerumah
Suwar dan Siti.

4

4

13

14

Suwar berencana untuk 9
menikah dengan wanita
bernama Siti

√

√

3.

Kesimpulan dan Saran

Legenda Batu Berdaun menceritakan sejarah dari sebuah nama yang ada
di Kepulauan Riau, khususnya di Kabupaten Lingga Kecamatan Singkep, Desa
Batu Berdaun. Legenda ini hanya sedikit yang mengetahuinya, khususnya
masyarakat di sekitar karena tidak dibukukan. Legenda tersebut memiliki nilai
edukatif(pendidikan) yang harus dipertahankan dan memberikan manfaat positif
bagi semua kalangan.
Nilai pendidikan yang terkandung di dalam teks Legenda Batu Berdaun sebanyak
delapan nilai-nilai tersebut meliputi sebagai berikut:
(1). Nilai pendidikan religius terdiri atas satu data,
(2). Nilai pendidikan moral terdiri atas tiga data,
(3). Nilai pendidikan sosial terdiri atas tiga data, dan
(4). Nilai pendidikan budaya terdiri atas satu data.
Berdasarkan teks tersebut dapat di simpulkan

teks Legenda Batu Berdaun

memiliki nilai edukatif(pendidikan).
Sesuai dengan hasil penelitian berikut ini dikemukakan saran sebagai berikut:
1. Teks Legenda Batu Berdaun dianjurkan sebagai sumber referensi bagi penulis lain
untuk menerapkan nilai-nilai pendidikan guna memperbaiki karya tulis dan dapat
dijadikan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.
2. Para pembaca diharapkan setelah mengetahui nilai pendidikan yang terdapat di
dalam Legenda Batu Berdaun tersebut dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan
sehari-hari.
3. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan, bisa dijadikan sumber
bahan ajar, juga untuk mengetahui legenda yang berasal dari daerah lain yaitu
dalam Legenda Batu Berdaun, serta dapat menerapkan nilai-nilai pendidikan yang
terkandung di kehidupan bermasyarakat.
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