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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah seseorang yang memerlukan segala fasilitas, perhatian, dorongan, 

dan kekuatan untuk membuatnya bisa bertumbuh dan menjadi mandiri dan dewasa 

(Sarumpaet, 2010: 4). Perkembangan anak dapat dilihat dari tumbuh kembangnya 

dimulai satu fase ke fase berikutnya. Usia anak menjadi pengaruh bagi orang tua 

untuk mengenalkan anak pada lingkungannya. Peran serta orang tua dalam 

perkembangan anak secara intelektual ataupun emosional menjadi satu pemikiran 

awal dalam memori anak terhadap apa yang dikenalkannya. Pengenalan pertama yang 

dilakukan orang tua akan menjadi satu patokan bagi anak dalam pembentukan sifat 

dan perilakunya.  

Perilaku anak dapat dilihat dari pendidikan yang didapatkan dari orang tuanya. 

Seperti halnya tingkah laku dan sifat, seorang anak dapat menjadi cerminan cara didik 

orang tuanya. Selama ini masyarakat modern menilai bahwa pendidikan yang 

diajarkan orang tua adalah sebagai bekal kehidupan anak setelah lingkungan. Hal itu 

dapat dikatakan benar, karena pada hakekatnya ketika anak banyak dipengaruhi oleh 

lingkungan keluarga maka anak tersebut akan berperilaku dan bersifat seperti apa 

yang telah diajarkan dalam keluarganya, tetapi ketika anak banyak dipengaruhi oleh 

lingkungan luar dari keluarga maka anak tersebut akan semakin jauh berbeda sifat dan 

sikapnya dari pendidikan yang diajarkan dalam keluarganya. Cara didik orang tua 

kepada anak memang sangat berpengaruh besar untuk kehidupannya kelak. Orang tua 

mengajarkan berbagai macam nilai kehidupan kepada anak dengan maksud dan tujuan 
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yang jelas dan baik. Salah satu nilai yang diajarkan orang tua yaitu mengenai nilai 

edukasi atau nilai pendidikan. Menurut Depdiknas (2008 : 351) nilai edukasi berarti 

sesuatu yang mengajarkan tentang pendidikan. Pendidikan dalam hal ini berarti proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang dalam usaha mendewasakan diri. 

Pendidikan dapat diperoleh seorang anak mulai dari pendidikan formal yaitu di 

sekolah dan pendidikan non formal yaitu  dalam keluarga maupun lingkungan tempat 

tinggalnya.  

Pendidikan formal pada anak-anak diajarkan oleh guru yang memang bertugas 

untuk melatih dan mendidik anak sehingga anak mampu berhitung dan membaca 

secara benar. Selain itu, pada pendidikan non formal, yaitu pendidikan yang diajarkan 

dalam keluarga sebelum beralih ke lingkungan masyarakat. Menjadi sebuah kewajiban 

bagi orang tua untuk mendidik dan mengajarkan anak-anaknya dalam pertumbuhan 

anak baik mental maupun psikis anak. Orang tua wajib menjadi guru di dalam 

keluarga untuk anak-anaknya. Semua yang dilihat, didengar, dibaca, dan diucapkan 

orang tua menjadi satu contoh pelajaran hidup bagi anak. Pendidikan dalam keluarga 

memang seharusnya diajarkan sejak dini. Seperti halnya sopan santun, hormat pada 

orang tua dan orang lain, jujur, berbakti pada orang tua, dan lain-lain. Semua hal 

tersebut tidak akan didapatkan secara maksimal pada pendidikan formal di sekolah. 

Semua hal itu adalah tugas dan tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-

anaknya sehingga terlatih akan sifat dan sikap yang baik.  

Pendidikan baik yang diajarkan orang tua maka akan terbentuk anak-anak 

yang baik pula dalam keluarga dan lingkungannya begitu pula sebaliknya, jika orang 

tua memberikan pendidikan yang tidak baik maka akan menghasilkan anak-anak yang 
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kurang baik pula. Seperti halnya contoh jika dalam keluarga, semua anggota keluarga 

terutama orang tua dalam hal ini ayah dan ibu selalu mengajrakan dan mencontohkan 

hal-hal baik seperti saling menghormati, disiplin, jujur, tanggung jawab, maka anak 

mengikuti apa yang diajarkan orang tuanya dan diterapkan dalam diri anak tersebut. 

Tetapi jika orang tua memberikan pendidikan dan contoh yang kurang baik misalnya 

semaunya sendiri jika berucap, dicontohkan untuk tidak jujur, untuk tidak 

bertanggung jawab atas perbuatannya, maka anak akan lebih cepat meniru apa yang 

dilihat, didengar, diucapkan, dan dirasakannya.  

Seperti yang terjadi pada dua keluarga berikut, yaitu: pertama pada keluarga X 

selalu mengajarkan anak-anaknya untuk rajin beribadah, selalu hormat pada orang 

yang lebih tua, jujur, tanggung jawab maka anak dalam keluarga X akan meniru apa 

yang diajarkan orang tuanya sampai besar dan menjadi dasar berpikir dalam menjalani 

kehidupan. Kedua pada keluarga Y yang mengajarkan anak-anaknya untuk hidup 

bebas tanpa ada aturan-aturan yang harus ditaati dan tanpa ada teguran-teguran atau 

peringatan untuk melakukan hal-hal baik seperti beribadah, hormat pada orang tua 

maka anak tersebut akan tumbuh dari lingkungan yang bebas tanpa ada aturan yang 

mengikat. Dari kedua keluarga tersebut, dapat dibedakan bahwa keluarga X 

mengajarkan dan mendidik anak-anaknya dengan segala kebaikan, sehingga berharap 

anak tersebut menjadi anak yang memiliki jiwa lebih baik. Dalam keluarga Y justru 

sebaliknya, tidak memperhatikan perkembangan dan hasil pendidikan yang 

diajarkannya kepada anak, sehingga anak-ananknya akan tumbuh menjadi anak yang 

bebas tanpa memiliki aturan. Kehidupan kedua keluarga tersebut membuktikan bahwa 

setiap keluarga memiliki cara didik dan cara pandang terhadap kehidupan yang 

sebenarnya.  
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Fenomena seperti itu sering ditemukan dalam karya sastra. Hal ini disebabkan 

karena karya sastra adalah cerminan kehidupan masyarakat, yaitu setiap karya sastra 

yang diciptakan penulis mengambil cerita dari kehidupan masyarakat sekitar 

kemudian difiksikan ke dalam sebuah karya sastra berbentuk novel, cerpen, dongeng, 

puisi, dan lain-lain. Salah satu karya sastra yang membahas tentang nilai edukasi 

adalah dongeng Kerajaan Pohon Ceria karya Mulasih Tary. Dongeng ini ditulis pada 

tahun 2011 dan diterbitkan oleh penerbit Pustaka Anak di Yogyakarta. Dongeng 

Kerajaan Pohon Ceria menceritakan tentang kehidupan seekor kupu-kupu yang diberi 

nama Gya Kupu-kupu. Gya hidup bersama ibu dan adik tercintanya. Ibu Gya yang 

menjadi orang tua tunggal bagi kedua anaknya tersebut sangat memperhatikan 

kehidupan anak-anaknya. Ibu Gya selalu mengajarakan tentang nilai-nilai kehidupan 

seperti halnya mengajarkan nilai edukasi atau pendidikan dalam kehidupan yaitu 

menegenai kejujuran dan tanggung jawab. Gya selalu diajarkan pleh ibunya untuk 

bersikap dan berbuat jujur. Mengakui kesalahannya kepada Ratu Bee Lebah karena 

telah mengambil madu miliknya. Tetapi Gya mengambil madu tersebut karena sebuah 

alasan, yaitu untuk menolong adiknya yang ingin memiliki teman seperti yang lain. 

Gya memutuskan untuk pergi menemui Ratu Bee Lebah untuk mengembalikan dan 

mempertanggung jawabkan perbuatannya. Hal itu dapat dilihat dari kutipan berikut:  

“Gya kupu-kupu terbang dengan hati bimbang menuju kerajaan lebah. Ia 

sampai juga di kerajaan pohon. Kerajaan Ratu Bee Lebah. “Aku takut 

mengembalikan ramuan ini. Tapi kata ibu aku harus mempertanggung 

jawabkan kesalahanku.” Kata Gya Kupu-kupu. Akhirnya Gya Kupu-kupu 

memberanikan diri mengembalikan ramuan madu tersebut. Ia tidak mau 

dikatakan pengecut oleh ibunya, ia juga tak ingin ibunya kembali marah 

karena tidak mau mempertanggung jawabkan kesalahannya.” 

(Kerajaan Pohon Ceria, 2013 : 44) 
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Dari kutipan di atas terdapat dua sifat yang diterapkan ibu Gya Kupu-kupu 

yaitu jujur dan bertanggung jawab. Ibu Gya yang melatih anak-anaknya untuk selalu 

jujur dalam segala hal, dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukannya. 

Sikap jujur dan bertanggung jawab yang dilakukan Gya karena pendidikan yang 

diajarkan Ibunya sehingga kedua sikap tersebut tertanam dalam diri anak-anaknya. 

Hal itu menjadi baik karena mendapat dukungan dari anak-anak yang patuh akan 

perintah dan nasehat dari Ibu Gya. Dengan hal ini anak akan merasa memiliki 

tanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri walaupun di belakang itu semua orang 

tua sangat berperan penting untuk mengontrol apa yang dilakukan anak-anaknya.  

 Pendidikan yang sama dapat diperoleh juga dalam lingkungan tempat tinggal 

dan lingkungan pendidikan formal, kedua hal tersebut menjadi satu tempat baik jika 

semuanya didukung oleh masing-masing anak dan orang tua. Dalam lingkungan 

masing-masingpun memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan anak. Selain itu 

kemajuan dan perkembangan pribadi lebih menguntungkan pada anak yang hidup 

dalam keluarga baik dan didukung oleh lingkungan yang baik pula. Lingkungan 

menjadi tempat kedua bagi anak-anak setelah mendapatkan pendidikan di dalam 

keluarga. Lingkungan masyarakat sesungguhnya memiliki pengaruh pendidikan 

dengan cita-citanya. Hal itu dikarenakan masyarakat sekarang ini sudah menjadi 

masyarakat aktif dan berani menunjukkan keberadaannya sebagai warga sekitar. 

Pendidikan dalam masyarakat dapat dikatakan sebagai pendidikan nonformal, karena 

apa yang didapatkannya dari masyarakat menjadi salah satu bekal untuk hidup di masa 

depan dengan berbagai kemajuan setiap jamannya.  

Peneliti memilih untuk meneliti dongeng anak Kerajaan Pohon Ceria karya 

Mulasih Tary karena beberapa alasan, yakni: pertama, cerita dalam dongeng 
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menceritakan tentang banyak nilai pendidikan yang dapat dijadikan contoh dan 

teladan dalam hidup yang diperankan oleh Gya Kupu-kupu. Gya adalah seekor kupu-

kupu yang hidup dalam sebuah keluarga harmonis yang sangat kental untuk 

menjalankan nilai-nilai pendidikan dari orang tuanya. Ajaran-ajaran kebaikan yang 

diajarkan orang tua Gya sangat mempengaruhi pola pikir dan perilakunya. Kehidupan 

Gya sangat menyenangkan, karena memiliki orang tua dan keluarga yang sangat 

memperhatikan dirinya. Hal itu dapat dijadikan sebagai contoh untuk 

memperkenalkan pendidikan kepada anak-anaknya.  

Kedua, kebanyakan dongeng ditulis dari imajinasi penulis yang jika dipikir 

secara logika tidak nyata dan dapat dikatakan tidak mungkin karena yang ditulisnya 

hanya sebuah khayalan belaka. Tetapi pada dongeng Kerajaan Pohon Ceria penulis 

mencoba untuk membuat imajinasi tersebut dapat dijadikan sebagai contoh kehidupan 

bagi anak-anak yang membacanya. Bercerita tentang sebuah hidup rukun dalam satu 

pohon walaupun berbeda jenis dan spesies. Kejujuran, tanggung jawab, disiplin, saling 

menghormati, dan saling berbagi satu sama lain yang dimiliki setiap tokoh dalam 

cerita tersebut. Dengan demikian paneliti ingin mengetahui sejauh mana nilia-nilai 

edukasi dalam dongeng, karena selama ini banyak dongeng hanya bercerita tentang 

sebuah fantasi kehidupan tanpa ada pesan-pesan yang dapat diambil didalamnya bagi 

pembaca. Ketiga dongeng ini merupakan dongeng yang berkualitas. Hal ini 

dikarenakan pesan edukasi yang ditampilkan dalam cerita begitu mengalir dan jelas, 

sehingga anak-anak maupun orang dewasa yang membaca akan sangat mudah  

mengambil dan menyerap nilai-nilai edukasi didalamnya. Dongeng anak ini juga 

dapat dijadikan sebagai salah satu media pembelajaran orang tua kepada anak-

anaknya, sehingga anak-anak mulai dikenalkan kepada karya sastra sejak dini.  
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Sebuah nilai kehidupan didapat dari pengalaman-pengalaman di kala hidup. 

Saling berbagi dan menghormati satu sama lain merupakan salah satu nilai edukasi 

yang dapat diajarkan secara turun menurun kepada anak-anak dan penerusnya. 

Bahkan nilai-nilai edukasi dalam kehidupan dapat dikatakan sangat penting, tidak 

hanya dikenalkan tetapi diajarkan secara langsung kepada anak-anak, sehingga 

mereka mendapatkan satu pelajaran untuk bisa bersosialisasi dalam kehidupan yang 

akan dijalaninya. Itulah mengapa peneliti ingin meneliti tentang nilai edukasi yang 

saat ini sudah semakin jarang ditemukan dalam bacaan anak-anak sebagai langkah 

untuk mengajarkan pentingnya nilai edukasi bagi kehidupan. Dengan demikian, 

dongeng anak yang berjudul Kerajaan Pohon Ceria karya Mulasih Tary dapat 

menjadi salah satu media untuk membangkitkan kembali nilai-nilai edukasi dan 

menerapkannya dalam kehidupan nyata. Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti 

memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul “Nilai Edukasi dalam 

Dongeng Anak Kerajaan Pohon Ceria Karya Mulasih Tary”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka penelitian tersebut dapat disimpulkan dengan 

rumusan masalah, yaitu “Nilai edukasi apa saja yang terdapat dalam dongeng anak 

Kerajaan Pohon Ceria karya Mulasih Tary?” 

 

C. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulisan yang dilakukan terhadap analisis dongeng anak 

Kerajaan Pohon Ceria karya Mulasih Tary yaitu mendeskripsikan nilai-nilai edukasi 

dalam dongeng anak Kerajaan Pohon Ceria karya Mulasih Tary.  
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoretis 

a. Memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam bidang Bahasa dan Sastra 

Indonesia khususnya pada karya sastra anak yang bertujuan untuk membantu 

pendidikan anak-anak Indonesia.  

b. Memperluas dan memperkaya pengetahuan tentang sebuah nilai edukasi atau nilai 

pendidikan khususnya pada dongeng anak Kerajaan Pohon Ceria karya Mulasih 

Tary.  

 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk guru sebagai sumber pengajaran Bahasa 

Indonesia untuk mengacu semangat belajar peserta didik, dan memahami nilai-

nilai edukasi di dalam Dongeng Anak Indonesia.  

b. Bagi kalangan akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan 

acuan untuk menganalisis khususnya Dongeng Anak dari permasalahan 

pendidikan yang ada didalamnya, sehingga pendidikan Indonesia dapat 

berkembang menjadi lebih baik. 
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