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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH  

Kabupaten Kudus sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah, terletak 

diantara 4 kabuapaten yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara 

dan Kabupaten Pati, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah 

selatan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati serta sebelah Barat berbatasan 

dengan Kabupaten Demak dan Jepara. Kebudayaan dan terdisi yang terdapat di 

Kudus sangat berkaitan erat dengan ajaran Wali Songo terutama Sunan Kudus 

(Syekh Jafar Sodiq) dan Sunan Muria (Raden Umar Said) yang menyebarkan 

ajaran agama Islam yang ada di daerah Kudus.  

Keberadaan Sunan Kudus dan Sunan Muria membawa banyak perubahan 

Khususnya di daerah Kudus. Ajaran dan dakawah beliau bisa membuat 

masyarakat di Kudus yang memmiliki berbagai agama bisa hidup rukun tanpa ada 

ada gesekan. Ajaran beliau yang sangat baik diterima oleh masyarakat di 

sekitarnya, dapat mengubah yang awalnya masyarakat memeluk agama Hindu, 

Budha bisa mengubah ke agama Islam. Banyak tradisi dan kebudayaan yang 

memunculkan cerita di masyarakat seiring dengan dakawah dari Sunan Kudus dan 

Sunan Muria. Suatu cerita yang terdapat diberbagai daerah itu bisa disebut dengan 

cerita rakyat.  

Cerita rakyat di masing-masing daerah memiliki cerita yang berbeda-beda, 

bisa jadi suatu cerita rakyat yang ada di masing-masing daerah bisa dijadikan 

identitas dari derah tersebut. Melalui cerita rakyat masyarakat bisa belajar akan 

tradisi dan kebudayaan yang ada sebelum mereka lahir dan bisa juga dijadikan 

contoh untuk kehidupan yang lebih baik. Cerita rakyat dapat disampaikan dari 

lisan maupun tulisan yang disampaikan secara turun-menurun dan diyakini dan 

masih dijaga oleh masyarakat. Disetiap daerah memiliki cerita rakyat yang sangat 

beragam diantaranya yaitu contoh cerita rakyat yang terdapat di daerah Kudus, 

Salah satunya cerita rakyat sebagai berikut: Kisah cinta Raden Bagus Rinangku 

dan Dewi Nawangsing yang ada di Kandangmas, Makam Loka jaya/ Syeh 
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Malaya, Sunan Kaliyitno didaerah Dawe, Gapura Padureksan di Loram Kulon dan 

Jepang, Cerita Rakyat Bulusan dan masih banyak lagi cerita rakyat yang lain. 

Sebuah cerita rakyat memiliki pengaruh bagi kehidupan bermasyarakat karena 

didalam cerita rakyat tersirat makna atau ajaran yang bisa diterapkan di kehidupan 

sehari-hari. 

 Pengaruh cerita rakyat sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, karena 

mampu menjadi pedoman hidup dan ajaran bagi mereka, itu juga yang berlaku 

pada cerita rakyat Sendang Widodari. Pusatnya yang ada di Desa Menawan 

Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus yang peningalannya yang masih ada saat ini 

yaitu keberadaan sebuah tempat Sendang Widodari. Desa Menawan merupakan 

desa yang terletak di Kecamatan Gebog paling utara sebelum Desa Rahtawu, 

disana terdapat Sendang Widodari yang dipercaya keramat. Sendang Widodari 

merupakan tempat yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk keperluan adat. 

Biasanya masyarakat yang ingin melakukan acara adat harus terlebih dahulu 

datang dan melakukan tradisi di Sendang Widodari tersebut karena dapat 

dipercaya dapat melacarkan segala kegiatan yang akan dilakukan dalam acara adat 

tersebut.  

Hubungan antara cerita rakyat dan kehidupan di masyarakat tidak dapat 

dipisahkan, hal ini bisa dibuktikan dengan masih terjaganya tradisi yang ada di 

masyarakat. Cerita rakyat mengandung nilai-nilai kehidupan yang bisa diambil 

dan diterapkan di kehidupan bermasyarakat.  

Menurut pendapat Maryatin (2018:22), yang menyatakan bahwa cerita rakyat 

merupakan cerita yang berkembang di masyarakat dan tergolong dalam cerita 

fiksi yang berasal dari daerah tertentu dengan ciri khas tertentu tergantung dari 

mana cerita tersebut berasal.  

Hal tersebut diperkuat oleh Maryanti dan Mukhidin (2017:359) yang 

menyampaikan bahwa cerita rakyat merupakan cerita yang sudah ada sejak zaman 

dahulu dan telah berkembang serta dikenal oleh rakyat atau masyarakat. Cerita 

rakyat ini tersebar di masyarakat secara lisan atau dari mulut ke mulut. Cerita 

rakyat akan lebih baik jika disampaikan secara langsung dan melalui media. 

Semakin majunya dunia saat ini membuat cerita rakyat semakin hari semakin 
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kurang diperhatikan dan dimengerti oleh sebagian masyarakat. Salah satunya 

yaitu cerita rakyat SendangWidodari.  

Cerita rakyat Sendang Widodari semakin hari semakin kurang diperhatikan 

keberadaanya dan banyak masyarakat yang lupa dan tidak mengerti cerita secara 

jauh dan mendalam. Banyak masyarakat yang ditanya soal asal usul cerita rakyat 

Sendang Widodari mereka banyak yang kurang mengerti dan tau soal cerita 

tersebut, apalagi saat siswa ditanya mengenai cerita rakyat banyak yang belum 

mengerti asal-usul cerita rakyat yang ada di daerahnya. Sebagian masyarakat pada 

saat ini lupa akan cerita rakyat daerahnya masing-masing hal tersebut dikarenakan 

oleh pengaruh kemajuan teknologi yang semakin hari semakin maju dan 

berkembang. Salah satu contohnya yaitu teknologi smart phone, banyak 

masyarakat yang menyukai smart phone dibandingkan dengan keanekaragaman 

cerita rakyat di daerahnya. Salah satu bentuk pengaruhnya smar phone dengan 

pada saat ini adalah, anak-anak kurang diperhatikan atau diberi pengetahuan oleh 

orang tuanya tentang cerita rakyat yang ada di daerahnya masing-masing, padahal 

cerita rakyat didalamnya terdapat pesan yang tersirat dan dapat dijadikan sebagai 

pengetahuan dan pedoman dalam kehidupan. Apalagi Saat ini anak-anak lebih 

menyukai smart phone dan lebih menyukai cerita khayalan yang terdapat di 

televisi. Pengetahuan akan cerita rakyat yang ada di daerahnya kurang diminati 

dan dimengerti, apalagi sekarang orang tua dan tokoh masyarakat jarang 

menceritakan asal usul atau cerita rakyat yang ada di daerahnya. Apalagi tradisi 

dan kebudayaan yang ada di daerahnya sering dilaksanakan yaitu pada saat 

Tradisi Adus Nganten dan Kirab Budaya.  

Makna cerita rakyat Sendang Widodari yang berasal dari Kabupaten Kudus 

Desa Menawan ini, dapat kita pelajari secara mendalam, yakni dengan menggali 

nilai-nilai pendidikan karakter untuk pendidikan anak sekolah dasar. Hal tersebut 

dapat kita angkat agar bisa melestarikan, mengembangkan tradisi dan 

meningkatkan pengetahuan cerita rakyat Sendang Widodari di masyarakat dan 

kepada anak-anak sekolah dasar di Desa Menawan. 

Cerita rakyat akan lebih terasa bermakna dan bermanfaat dikarenakan 

didalamnya terdapat nilai-nilai karakter yang dapat diambil dan diterapkan dalam 
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kehidupan dan didalam pembelajaran di sekolah dasar. Karena di dalam sebuah 

cerita rakyat ada pesan yang tersirat untuk bisa dijadikan sebagai tempat 

penanaman nilai karakter supaya bisa di terapkan di pendidikan anak sekolah 

dasar. Didalam sebuah cerita rakyat ada nilai-nilai pendidikan karakter yang 

diantaranya: nilai religius, nilai gotong royong, nilai pendidikan rasa saling 

menghormati, saling menghargai, saling hidup rukun dan masih banyak yang 

lainnya. 

Masyarakat Desa Menawan biasanya ada yang bercerita tentang sebuah cerita 

rakyat diantaranya cerita rakyat Sendang Widodari. Pada saat itulah nilai 

pendidikan, atau nilai moral agama, budaya, agama serta unsru-unsur pedidikan 

dalam cerita rakyat tersebut dapat diserap dan dimengerti oleh anak. Nilai-nilai 

itulah yang cenderung membentuk pola pikir dan perilaku serta pekermbangan 

kepribadian anak sekolah dasar. 

Menurut Mansur (2018:108) Pendekatan penanaman nilai (inculcation 

appraach) adalah suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman 

nilai sosial dalam diri siswa.  Nilai-nilai memepengaruhi kehidupan sehari-hari 

dalam bentuk pergaulan, bertutur kata, berrtindak dalam kehidupan sehari-hari. 

Wujud pergaulan akan Nampak pada saat anak bergaul dengan teman sebaya, 

sedangkan wujud perilaku akan Nampak pada saat si anak menempatkan diri 

dalam pergaulan.  

Sejalan apabila dalam mempelajari nilai-nilai pendidikan karakter cerita 

rakyat dikaitkan dengan pendidikan anak sekolah dasar.  Pendidikan anak sekolah 

dasar penting karena menjadi awal dari penanaman nilai-nilai pendidikan. 

Berdasarkan penjelasan Ihsan (2010) mengemukakan bahwa pendidikan 

merupakan salah satu bentuk usaha dari manusia sebagai cara untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh orang tersebut secara lahir maupun 

batin, dan dengan aturan masyarakat maupun budaya setempat yang berlaku. 

Pendidikan mempunyai peran penting diantaranya untuk mengembangkan sifat 

dasar manusia sebagai makhluk yang hidup berkelompok. Melalui pendidikan, 

manusia mampu mengembangkan potensi dirinya dalam segala bidang.  
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Ahmadi (2014:39) mengemukakan tentang definisi pendidikan yang bisa 

dilihat dari dua sudut pandang. Pendidikan sebagai proses dan pendidikan sebagai 

hasil. Sebagai proses, pendidikan didefinisikan sebagai suatu aktivitas interaksi 

manusia dengan lingkungannya.  

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah tersebut, peneliti merasa 

perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “Nilai-Nilai Karakter dalam  

Cerita Rakyat Sendang Widodari di Kudus Untuk Pendidikan Anak Sekolah 

Dasar” 

1.2 Fokus Penelitian 

fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian 

yang sedang dilakukan, yaitu niali-nilai pendidikan karakter yang terkandung 

dalam cerita rakyat Sendang Widodari untuk Pendidikan Anak Sekolah Dasar 

dengan objek cerita rakyat Sendang Widodari di Desa Menawan, kecamatan 

Gebog Kabupaten Kudus.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut:  

1. Apa saja nilai-nilai Pendidikan Karakter yang terkandung dalam cerita rakyat 

Sendang Widodari Kabupaten Kudus untuk pendidikan anak Sekolah Dasar? 

2. Bagaimana bentuk penerapan nilai-nilai pendidikan karakter dalam cerita 

rakyat Sendang Widodari untuk pendidikan anak sekolah dasar? 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung 

dalam cerita rakyat Sendang Widodari Kabupaten Kudus. 

2. Untuk mengetahui bentuk penerapan-penerapan nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam cerita rakyat Sendang Widodari untuk pendidikan anak 

sekolah dasar. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan tentang 

cerita rakyat Sendang Widodari sekaligus diharapkan mampu menambah 

wawasan bagi anak sekolah dasar dan mampu melestarikan cerita Sendang 

Widodari agar dapat diwariskan ke generasi-generasi selanjutnya.  

1.5.2 Manfaat Praktis  

1. Bagi Anak Sekolah Dasar 

Penelitian ini diaharapkan mampu menanambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan bagi anak-anak sekolah dasar dan mampu menerapkan nilai-

pendidikan karakter yang terkandung dlam cerita sekaligus agar mampu 

menjaga dan melestarikan apa yang ada di dalam cerita rakyat tersebut.  

2. Bagi masyarakat Kabupaten Kudus 

Penelitian ini dapat digunakan masyarakat Kabupaten Kudus untuk sumber 

informasi cerita rakyat yang ada sehingga diharapkan mampu melestarikan 

cerita cerita rakyat  yang lainnya. Sehingga cerita rakyat yang ada di setiap 

daerah mampu terjaga supaya tidak hilang oleh perkembangan zaman.   

3.  Bagi lingkungan sekitar dukuh Krajan, diharapkan agar kawasan cerita 

rakyat Sendang Widodari tidak punah dan aktivitas berjalan dengan baik dan 

dapat mengalami kemajuan. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian ini akan mengambil lokasi di Dukuh Krajan Desa Menawan 

Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, dimana lokasi ini memiliki cerita rakyat 

Sendang Widodari dan kebudayaan serta tradisi yang masih berjalan dan 

dilakukan sampai saat ini. Dalam penelitian ini mengambil tentang nilai-nilai 

pendidikan yang terkandung dalam  cerita rakyat Sendang Widodari. Penelitian 

yang akan dilakukan yaitu penelitian Kualitatif dan data yang akan digunakan 

yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.  

 

 

 


