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ABSTRAK  

Nurmalasari, Dita. 2006. Pengembangan Cerita Anak dari Nganjuk Berbasis 
Nilai Edukatif. Skripsi, Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, 
Universitas Negeri Malang. Pembimbing : (1) Dr. Wahyudi Siswanto, 
M.Pd., (2) Dr. Maryaeni M.Pd  
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Cerita rakyat merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang mencerminkan 
sastra daerah suatu tempat. Di dalamnya terkandung warisan budaya nenek 
moyang bangsa Indonesia yang sangat tinggi nilainya. Cerita rakyat merupakan 
salah satu sastra daerah yang perlu dibina dan dikembangkan karena mempunyai 
kedudukan dan fungsi penting dalam suatu masyarakat. Cerita rakyat merupakan 
sarana yang fungsional untuk mengemban tata nilai kehidupan yang sesuai dengan 
tuntutan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dalam perkembangannya, cerita 
rakyat dipandang perlu untuk diketahui dan dipelajari nilai-nilai edukatifnya oleh 
anak-anak, maka sangat diperlukan penyajian buku cerita rakyat untuk anak-anak.  

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan 
cerita anak dari Nganjuk dengan memperhatikan nilai-nilai edukatif yang 
terkandung di dalamnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) pengembangan cerita 
anak dari Nganjuk (Jawa Timur), (2) nilai edukatif dalam cerita anak dari Nganjuk 
(Jawa Timur), dan (3) resepsi pembaca terhadap cerita anak dari Nganjuk (Jawa 
Timur). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
pengembangan. Model pengembangan dilakukan dengan tiga tahapan kegiatan 
yaitu, perencanaan, pengembangan, dan evaluasi. Metode selanjutnya adalah uji 
coba produk yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data agar dapat digunakan 
sebagai dasar untuk menetapkan keefektifan, efisiensi, dan daya tarik produk yang 
dihasilkan berupa cerita anak dari Nganjuk (Jawa Timur). 

Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah dapat mengembangkan cerita 
anak dari Nganjuk dengan menggunakan enam cara yaitu, (1) penentuan alur, (2) 
penentuan tokoh, (3) penentuan tema dan judul, (4) penentuan latar, (5) penentuan 
gaya penceritaan, dan (6) penentuan ilustrasi. Selain itu, terdapat nilai-nilai 
edukatif dalam cerita anak dari Nganjuk, yaitu (1) nilai religius yang meliputi taat 
kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan lain-lain, (2) nilai moral yang ada 
meliputi kejujuran, ramah, sopan, berbakti pada orang tua, dan sebagainya, (3) 
nilai sosial yang meliputi musyawarah mencapai mufakat, patuh terhadap 
peraturan yang ada, saling membantu, saling menolong, dan lain-lain, dan (4) nilai 
kepribadian yang meliputi giat bekerja, pemberani, pemaaf, dan sebagainya.  

Temuan lain dari hasil penelitian ini adalah dapat mengkategorikan 
pembaca anak dalam tiga kelompok, yaitu pertama, anak yang memiliki 
kemampuan tinggi dalam memahami cerita. Adapun faktor-faktor yang 
menyebabkan anak dalam kategori pertama ini yang gemar membaca dan 
menyukai cerita anak dari Nganjuk (Jawa Timur) yang disajikan peneliti. Maka 
dapat disimpulkan bahwa faktor kegemaran dan kesenangan membaca buku cerita 
bagi anak-anak merupakan faktor penting dalam memahami isi cerita. Kedua, 
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anak yang memiliki kemampuan rata-rata dalam memahami cerita adalah anak-
anak biasa saja dalam membaca buku cerita. Ketiga, anak yang mempunyai 
kemampuan kurang dari rata-rata dalam memahami cerita adalah anak-anak tidak 
menyukai membaca buku cerita, sehingga hal ini berpengaruh ketika anak diberi 
bacaan dan tidak mampu memahami cerita di dalamnya. 

Setelah membaca hasil penelitian ini diharapkan pembaca dapat 
mengambil manfaat agar menjadi wahana untuk menambah wacana tentang sastra 
tradisional yang dapat dikembangkan menjadi cerita anak.    


