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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Jepara merupakan sebuah kabupaten dengan luas wilayah 

1.004,16 KM2 yang terdiri dari 16 kecamatan dan 194 kelurahan. Kecamatan di 

kabupaten Jepara terbagi dalam lima wilayah. Wilayah Jepara pusat terdiri dari 

dua kecamatan yaitu Kecamatan Jepara Kota dan keamatan Tahunan. Wilayah 

Jepara selatan  terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan welahan dan 

Kecamatn Kalinyamatan. Wilayah Jepara utara terdiri dari Kecamatan 

Karimunjawa, Kecamatan Mlonggo, Kecamatan Bangsri, Kecamatan 

Kembang, Kecamatan Keling dan Kecamatan Donorojo. Wilayah Jepara barat 

terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Kedung dan Kecamatan Pecangaan, 

Wilayah Jepara timur terdiri dari empat kecamatan yaitu Kecamatan Batealit, 

Kecamatan Mayong, Kecamatan Nalumsari, dan Kecamatan Pakis Aji. Melihat 

dari banyaknya jumlah kecamatan, kelurahan dan suku bangsa penduduknya 

yang bervariasi, maka kemungkinan cerita rakyat yang berkembang di 

Kabupaten Jepara sangat banyak. 

Banyaknya cerita rakyat yang berkembang di Kabupaten Jepara 

ditandai dengan banyaknya tradisi yang masih eksis dan selalu diperingati 

setiap tahunnya, seperti tradisi, jembul tulakan, perang obor baro’atan atau 

baratan, Gong senen dan lainnya, akan tetapi sebagian masyarakat Jepara hanya 

mmengikuti tradisi yang ada tanpa mengetahui cerita  rakyat yang mendasari 

adanya tradisi tersebut. Kondisi yang demikian ini disebabkan karena 

kurangnya upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengenalkan cerita rakyat 

yang menjadi asal usul tradisi tersebut kepada masyarakat itu sendiri.  

Cerita rakyat merupakan salah satu karya sastra yang berupa cerita yang 

lahir, hidup dan berkembang pada beberapa generasi dalam masyarakat 

tradisional, baik masyarakat itu telah mengenal huruf atau belum, disebarkan 

secara lisan, mengandung survival, bersifat anonim, serta disebarkan diantara 

kolektif tertentu dalam kurun waktu yang cukup lama (Sisyono, dkk 2008:4). 

Cerita rakyat diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi 
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berikutnya secara lisan (Kurniawati, 2018:3142). Hal ini menyebabkan suatu 

cerita rakyat bisa memiliki beragam versi cerita. Banyaknya versi cerita yang 

berkembang dalam masyarakat disebabkan karena cerita rakyat disampaikan 

dari mulut ke mulut sehingga bisa terjadi perbedaan antara penutur satu dan 

penutur lainnya dalam menyampaikan isi cerita. Sebuah cerita rakyat bisa 

dirubah sebagian ceritanya atau dibelokkan ceritanya demi kepentingan politik 

atau kepentingan seatu kelompok tertentu. 

Di zaman modernisasi seperti sekarang ini cerita rakyat hampir tidak 

memiliki tempat di hati masyarakat terutama generasi muda yang menganggap 

cerita luar negeri lebih menarik dan lebih bergengsi dibanding dengan cerita 

rakyat mereka sendiri. Masyarakat awam banyak yang tidak peduli dengan 

kelestarian cerita rakyat karena mereka merasa jika cerita rakyat tidak penting 

bagi kehidupan mereka sehingga mereka tidak memiliki kewajiban untuk 

melestarikannya, saat ini hanya para budayawan, orang seni, dan komunitas 

masyarakat yang peduli akan nasib cerita rakyat di daerah mereka. Selain 

pengaruh dari asing, hambatan lain dalam menjaga kelestarian cerita rakyat 

adalah kurangnya pengenalan atau pewarisan cerita rakyat dari leluhur kepada 

generasi muda. Sesepuh desa atau para leluhur yang mengetahui cerita rakyat 

tersebut biasanya hanya akan bercerita jika ada yang bertanya, sedangkan 

generasi mudanya acuh  atau malas untuk bertanya jika tidak ada kepentingan 

tugas yang berkaitan dengan cerita rakyat tersebut. Hal ini jika dibiarkan terus-

menerus akan menyebabkan punahnya cerita rakyat pada suatu masyarakat. 

Wujud cerita rakyat Ratu Kalinyamat semakin hari semakin banyak 

yang kurang memperdulikan dan tidak mengetahui cerita tentang Ratu 

Kalinyamat, berdasarkan hasil pra penelitian yang telah dilakukan terhadap 

siswa SDN 02 Surodadi siswa hanya senang mengikuti perayaan Ratu 

Kalinyamat yang dilaksanakan setiap tahun tanpa mengetahui sejarah  perayaan 

yang diikuti. Selain itu, kurangnya rasa ingin tahu siswa terhadap sejarah 

perayaan tersebut, sehingga dapat memicu siswa beanggapan bahwa perayaan 

tersebut hanya untuk hiburan belaka. Hal ini sangat disayangkan khususnya 
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bagi masyarakat Jepara karena dapat menyebabkan minimnya pengetahuan 

penduduk Jepara terhadap daerahnya sendiri.  

Masih dalam pembahasan cerita rakyat Ratu Kalinyamat, proses 

penyampaian cerita rakyat sendiri memiliki banyak sekali manfaat yang akan 

didapat apabila disampaikan kepada anak sekolah dasar salah satunya adalah 

untuk meningkatkan bacaan siswa. Menurut Anafiah (2015: 130) dengan cerita 

rakyat siswa akan mengalami perkembangan kognitifnya, karena cerita rakyat 

adalah cerminan dari macam-macam budaya yang merefleksikan keunikan dari 

budaya itu sendiri. Selain itu cerita rakyat dapat meningkatkan perkembangan 

leterer siswa, karena siswa akan mengetahui pola-pola naratif dan mekanisme 

wacana sehingga akan membantu meningkatkan kemampuannya dalam 

bernarasi. Selain itu masih terdapat berbagai manfaat yang dijelaskan oleh 

Anafiah dalam jurnalnya antara lain;  (1) mengembangkan daya imajinasi anak, 

(2) Meningkatkan ketrampilan berbahasa, (3) membangkitkan minat siswa 

untuk membaca, (4) membangun kecerdasan emosional, dan (5) membentuk 

rasa empati anak. Oleh karena itu peneliti menganggap proses penyampaian 

cerita rakyat merupakan hal yang penting untuk dilakukan dari beragai pihak 

kepada anak-anak sekolah dasar. 

Cerita Ratu Kalinyamat dapat kita pelajari lebih mendalam yakni 

dengan menganalisis struktur dan nilai karakter yang terkandung dalam cerita 

untuk  pendidikan sekolah dasar. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai salah satu 

bentuk upaya pelestarian dan peningkatan pengetahuan cerita rakyat Ratu 

Kalinyamat pada masyarakat khususnya bagi anak sekolah dasar. 

Analsis struktur cerita dilakukan guna memudahkan seseorang dalam 

bercerita mengenai cerita Ratu Kalinyamat kepada masyarakat, khususnya bagi 

anak sekolah dasar. Analisis struktur cerita merupakan sebuah analisis terhadap 

unsur-unsur cerita. Ratna megungkapkan (dalam Maulana dkk, 2018: 144) 

sebuah karya sastra jika hendak dianalisis secara struktutral maka yang 

dianalisis adalah strukturnya. Teori analisis struktur bertujuan untuk 

memaparkan cerita melalui bagian-bagian dari unsur cerita yang bertujuan 
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untuk mempermudah penyampaian cerita serta supaya penyampain ceita 

tersebut dapat diketahui lebih detail. 

Setelah menganaisis struktur cerita Ratu Kalinyamat sangat 

dimungkinkan terdapat nilai-nilai atau norma yang terkandung dalam cerita 

Ratu Kalinyamat, salah satunya adalah nilai karakter. Ada 18 nilai karakter 

menurut peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 Pasal 18 Tahun 2017, 

peneliti akan memaparkan nilai-nilai karakter yang terkandung dalam cerita 

Rakyat Ratu Kalinyamat sehingga penyampaian cerita akan lebih 

menyenangkan serta diharapkan dapat memotivasi bagi para pendengar 

khususnya anak sekolah dasar. 

Wahidin (2013: 259) menjelaskan karakter sebagai akhlak, watak, 

tabiat, atau kepribadian individu yang terbentuk dari proses internalisasi segala 

hal yang digunakan sebagai cara berfikir dan berperilaku. Nilai-nilai karakter 

yang terkandung dalam cerita rakyat Ratu Kalinyamat dapat menjadi salah satu 

faktor pembentukan karakter seseorang. Selain itu, penyampain alur cerita 

secara retorik membuat proses penceritaan sangat menyenangkan dan lebih 

memotivasi. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayatullah (2019) 

menyatakan bahwa nilai karakter yang terdapat dalam cerita rakyat dapat 

digunakan untuk pendidikan anak sekolah dasar. Sedangkan menurut penelitian 

yang telah dilakukan oleh Noviani (2015) menyatakan bahwa cerita rakyat yang 

dibuat dalam bentuk buku kumpulan cerita rakyat ini dinilai dapat digunakan 

sebagai bahan ajar mata pelajaran bahasa jawa di sekolah. Sedangkan menurut 

penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayat (2019) menyatakan bahwa  fungsi 

cerita rakyat dapat digunakan sebagai alat  pendidikan anak. Merujuk pada latar 

belakang yang telah diuraikan, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam 

tentang struktur dan nilai karakter dalam cerita rakyat Ratu Kalinyamat. Maka 

dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Struktur 

dan Nilai Karakter Cerita Rakyat “Ratu Kalinyamat” Kabupaten Jepara 

untuk Pendidikan Anak Sekolah Dasar”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana struktur cerita rakyat Ratu Kalinyamat Kabupaten Jepara? 

2. Apa saja nilai karakter yang terkandung di Cerita Rakyat Ratu Kalinyamat 

Kabupaten Jepara ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian 

sebagai berikut 

1. Untuk mendeskripsikan analisis struktur cerita rakyat Ratu Kaliyamat 

Jepara. 

2. Untuk menemukan nilai karakter yang terkandung dalam cerita rakyat Ratu 

Kalinyamat Jepara. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian melalui analisis dan nilai karakter ini 

diharapkan dapat dijadikan bahan materi dalam proses pendidikan siswa 

sekolah dasar dan dapat melestarikan cerita rakyat Ratu Kalinyamat untuk 

diwariskan ke generasi berikutnya agar tidak terjadi kepunahan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi anak Sekolah Dasar 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan siswa Sekolah 

dasar mengenai cerita rakyat Ratu Kalinnyamat untuk menunjang 

pengetahuan anak, serta diharapkan mampu melestarikan warisan cerita 

rakyat tersebut. 

2. Bagi masyarakat Kabupaten Jepara 

Masyarakat kabupaten Jepara dapat menggunakan penelitian ini sebagai 

sumber informasi ccerita rakyat untuk mendrong pelestarian cerita-

cerita rakyat lainnya. 

 


