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Nilai Pendidikan Karakter  

dalam Cerita Rakyat Seni Barongan Kudus  

Mohammad Kanzunnudin 
 

Abstrak 

Sebagai konstruksi kesadaran masyarakat pemiliknya, 

cerita rakyat mempunyai  berbagai aspek positif dan 

konstruktif, terutama dalam nilai pendidikan karakter. 

Hal itu juga terdapat dalam cerita “Seni Barongan 

Kudus”. Nilai itulah yang menarik untuk diteliti. Tujuan 

penelitian, yakni untuk mendeskripsikan nilai pendidikan 

karakter dalam “Seni Barongan Kudus”. Ancangan 

penelitian, kualitatif dengan metode hermeneutik. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 

wawancara mendalam, rekaman, pencatatan, dan 

transkripsi. Keabsahan data dengan trianggulasi 
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narasumber, teknik, dan waktu. Analisis data melalui 

reduksi data, penyajian data, dan simpulan. Hasil analisis 

membuktikan bahwa “Seni Barongan Kudus” memiliki 

nilai-nilai religius, nasionalisme, mandiri, gotong royong, 

dan integritas. Hal ini menunjukkan bahwa cerita “Seni 

Barongan Kudus” memenuhi kelima indikator nilai 

pendidikan karakter. Karenanya “Seni Barongan Kudus” 

sangat tepat untuk dijadikan materi ajar dalam 

memperkuat pendidikan karakter.   

 

Pengantar  

Cerita rakyat merupakan bentuk kebudayaan 

masyarakat pemiliknya yang diwariskan dari satu 

generasi ke generasi berikutnya melalui lisan. Harvilahti 

(2003: 200) mengungkapkan, cerita rakyat sebagai cerita 

dari mulut ke mulut, sebagai karya tradisional yang lahir 

dari budaya masyarakat. Hutomo (1991:1) menyatakan 

cerita rakyat adalah sastra lisan yang merupakan 

kesusastraan sebagai ekspresi kesusastraan dan 

kebudayaan masyarakat yang disebarkan dari mulut ke 

mulut. Adapun Danandjaja (2008:58), cerita rakyat 

merupakan kebudayaan kolektif yang tersebar dan 

diwariskan secara turun-temurun secara kolektif bersifat 

tradisional dengan berbagai variasi berbentuk lisan yang 

disertai gerak isyarat maupun alat pembantu pengingat.  

Brunvand (2014:23) menyatakan tigal hal: (1) cerita 

rakyat bertumpu pada dimensi budaya sebagai bagian 
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kebudayaan yang sulit dimengerti karena terpisah dari 

pengetahuan manusia secara universal. Untuk dapat 

memahaminya, seseorang harus mempunyai 

pengetahuan tentang kemanusiaan dan ilmu sosial; (2) 

cerita rakyat merupakan sastra yang disebarkan secara 

lisan; (3) cerita rakyat sebagai sarana pendidikan, alat 

kontrol sosial atau penunjuk status.   

Danandjaja (1994:21-22) membedakan 3 

kelompok cerita rakyat, yakni (1) murni lisan (bahasa 

rakyat, ungkapan tradisional, pertanyaan tradisional, 

puisi rakyat, cerita prosa rakyat); (2) sebagian lisan 

(bentuknya campuran antara unsur lisan dan bukan 

lisan, seperti kepercayaan rakyat yang berupa lisan dan 

ditambah dengan gerak isyarat; dan (3) bukan lisan 

meskipun cara pembuatannya diajarkan secara lisan 

(contohnya pakaian dan perhiasan adat, dan obat-

obatan) (lihat Kanzunnudin, 2021: 153). Dalam konteks 

bentuk cerita rakyat tersebut, peneliti melakukan 

penelitian cerita rakyat murni lisan berupa cerita prosa 

rakyat dari kota Kudus “Seni Barongan Kudus”.   

Cerita rakyat “Seni Barongan Kudus” sebagai 

cerita yang dihasilkan dari budaya masyarakat Desa 

Barongan, Kudus; maka sangat berkaitan dengan 

kesadaran masyarakat pemilik kebudayaan yang 

bersangkutan. Oleh sebab itu, cerita rakyat dapat 

dinyatakan sebagai konstruksi pikiran masyarakat 

pemiliknya. Konteks ini sesuai dengan pernyataan 
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Kartodirdjo (1986: 410-419), yang menandaskan bahwa 

cerita rakyat sebagai bentuk aktualisasi kesadaran masa 

lampau dan kesadaran dan pikiran masyarakat 

bersangkutan (pemilik) yang bersifat universal.   

Sebagai konstruksi kesadaran masyarakat 

Kudus, cerita rakyat “Seni Barongan Kudus”, memiliki isi 

dan fungsi berkaitan yang dengan nilai pendidikan. 

Sebagaimana dinyatakan oleh Amir (2013: 34-42), cerita 

rakyat berisi unsur-unsur pendidikan. Olajide (2010) 

menyatakan bahwa cerita rakyat merupakan produk 

kebudayaan menggambarkan pemikiran dan pandangan 

atau nilai filosofi masyarakat pemiliknya. Hal senada 

diungkapkan Jordaan (1997: 303) cerita rakyat (sastra 

lisan) mengandung aspek pendidikan seperti watak dan 

kompleksitas aspek-aspek yang lain (lihat Adiyeva et.al., 

2014:81). Bahkan Lickona (2013:7-8) menjelaskan 

bahwa cerita rakyat menyampaikan budi pekerti, moral, 

kepahlawanan, dan nilai percaya diri. Janthaluck & 

Wailailak Ounjit (2012: 219), mengemukakan bahwa 

cerita rakyat menghadirkan ajaran moral untuk 

mengajar orang-orang dalam komunitas sehingga 

mereka menjadi orang yang berkualitas.    

Melalui cerita cerita rakyat, pembaca dapat 

memahami karakter manusia. Sebagaimana hasil 

temuan dalam penelitian Arbona & Silvia-Maria-Chireac 

(2015) bahwa karakter manusia diperlihatkan oleh 

tokoh-tokoh yang ada dalam cerita rakyat. Oleh sebab 
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itu, melalui cerita rakyat dapat diketahui pemikiran 

pemilik cerita rakyat berkaitan dengan nilai karakter.  

Berbagai nilai yang dikandung oleh cerita rakyat, maka 

perlu dianalisis berdasarkan sudut pandang nilai 

pendidikan karakter. Begitu juga cerita rakyat “Seni 

Barongan Kudus” yang sampai sekarang masih 

dilestarikan oleh masyarakat Desa Barongan, Kudus; 

banyak mengandung nilai pendidikan karakter.  

Nilai sebagai standar kebenaran, yakni sesuatu 

yang diinginkan oleh semua orang dan layak dihormati. 

Oleh sebab itu, nilai sangat menentukan suasana 

kehidupan Kebudayaan dan masyarakat (Djoko S., 

2011:29-30). Dalam hal ini, nilai merupakan parameter 

yang memberikan arah dan orientasi kehidupan 

masyarakat. Nilai juga berkaitan dengan fakta, norma, 

moral, dan keyakinan. Sebagaimana dinyatakan oleh 

Frimayanti (2017), bahwa nilai merupakan bentuk yang 

abstrak, yang bernilai mensifati dan disifati terhadap 

sesuatu hal yang cirinya dapat dilihat pada perilaku 

seseorang yang berhubungan dan berkaitan dengan 

fakta, tindakan, norma, moral, dan keyakinan. Adapun 

Jalaluddin & Abdullah Idi (2011: 132-134) bahwa nilai 

merupkan konsep-konsep bernilai tinggi, berharga, dan 

sangat penting yang hidup di alam pikiran masyarakat 

dan berfungsi sebagai pedoman yang memberi arah dan 

orientasi kepada masyarakat yang bersangkutan.    
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Koentjaraningrat (1990:190) menegaskan 

bahwa nilai merupakan konsep-konsep  yang bernilai 

tinggi dan sangat penting yang hidup di alam pikiran 

masyarakat dan memiliki fungsi sebagai pedoman yang 

memberikan arah dan orientasi kehidupan masyarakat 

yang bersangkutan. 

Karakter adalah cara berpikir dan bertindak yang 

khas pada setiap individu (seseorang) untuk hidup dan 

bekerja sama dalam lingkup keluarga, masyarakat, 

bangsa, dan negara. Bahkan dapat dinyatakan bahwa 

karakater merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang 

berkaitan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, 

lingkungan, bangsa yang terwujud dalam pikiran, sikap, 

perasaan, perkataan, dan tindakan berdasarkan norma-

norma agama, hukum, tata krama, budaya, adat istiadat, 

dan estetika (Samani dkk., 2012:41).  

Karakter mengacu pada serangkaian sikap, 

perilaku, motivasi, dan keterampilan (Lizawati, 2018:20). 

Karakter merupakan nilai yang diwujudkan dalam 

bentuk perilaku seseorang. Karakter melekat dengan 

nilai perilaku seseorang yang bersangkutan (Kesuma 

dkk., 2013:11). Karakter adalah sikap pribadi yang stabil 

sebagai hasil proses konsolidasi secara prosgresif dan 

dinamis, integrasi atau satu  antara ucapan dan 

perbuatan (Khan, 2010: 1). Oleh sebab itu, perilaku 

seseorang tidak ada yang bebas dari nilai.          
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Analisis nilai pendidikan karakter cerita rakyat 

“Seni Barongan Kudus” ini, berpijak pada Permendikbud 

Nomor 20 Tahun 2018 yang menandaskan bahwa nilai 

pendidikan karakter mencakupi (1) religius, (2) 

nasionalisme, (3) mandiri, (4) gotong royong, dan (5) 

integritas (lihat Kanzunnudin,2020: 237).  

Nilai religius merupakan cermin keberimanan 

terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nilai ini diwujudkan 

dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan 

kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan 

agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup 

rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Karakter 

ini mencakupi tiga dimensi, yakni hubungan individu 

dengan Tuhan, individu dengan sesama, dan individu 

dengan alam semesta (lingkungan). 

Karakter nasionalisme ditunjukkan oleh cara 

berpikir, bersikap, dan berbuat sebagai perwujudan 

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi 

terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, 

ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan 

bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. Adapun nasionalisme berupa apresiasi 

budaya bangsa sendiri menjaga kekayaan budaya 

bangsa, rela berkorban, semangat kebangsaan, unggul 

dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, 
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taat hukum, disiplin, menghargai kebinekaan, 

menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. 

Nilai karakter mandiri ditunjukkan melalui sikap 

dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan 

mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk 

merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Karakter 

mandiri juga diaktualisasikan melalui etos kerja (kerja 

keras), tangguh, tahan banting, daya juang, profesional, 

kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang 

hayat. 

Gotong royong, merupakan karakter yang 

tercermin melalui tindakan menghargai semangat kerja 

sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan 

bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, 

memberi bantuan pertolongan pada orang-orang yang 

membutuhkan. Karakter ini juga diwujudkan oleh sikap 

menghargai, kerja sama, inklusif, komitmen atas 

keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong-

menolong, solidaritas, empati, anti diskriminasi, anti 

kekerasan, dan sikap kerelawanan.  

Karakter integritas merupakan nilai yang 

mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat 

dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, 

memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai 

kemanusiaan dan moral (integritas moral). Karakter 

integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga 
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negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui 

konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan 

kebenaran. Integritas ini juga diwujudkan melalui 

kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, 

anti korupsi, keadilan, tanggung jawab, keteladanan, dan 

menghargai martabat individu. 

Permasalahan nilai pendidikan karakter yang 

terkandung dalam cerita lisan “Seni Barongan Kudus” 

belum diteliti oleh peneliti lain. Ada penelitian tentang 

cerita rakyat masyarakat Kudus tetapi tidak menyentuh 

cerita lisan Seni Barongan Kudus dari sisi nilai pendidikan 

karakter dengan ancangan kualitatif dengan metode 

pembacaan hermenuetik. Fuadi (2015), melakukan 

penelitian mengenai “Upacara Buka Luwur Makam 

Sunan Kudus di Kabupaten Kudus”. Dalam penelitiannya, 

Fuadi menerapkan metode resepsi sastra. Kanzunnudin 

(2017), meneliti tentang nilai dan fungsi cerita lisan 

Sultan Hadirin dan Masjid Wali At-Taqwa Loram Kulon 

Kudus dengan menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan metode etnografi. Dalam penelitian ini 

menganalisis nilai dan fungsi yang terkandung dalam 

cerita lisan Sultan Hadirin dan masjid At-Taqwa Loram 

Kulon Kudus. Hidayatullah dkk (2020), menganalisis 

struktur, fungsi, dan nilai pada folklor Nawangsih untuk 

Pendidikan karakter siswa sekolah dasar. Penelitian 

menerapkan teori struktur Vladimir Propp. Hidayatullah 

(2019) meneliti struktur dan nilai karakter cerita rakyat 
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Bulusan Kabupaten Kudus untuk pendidikan anak 

sekolah dasar. Penelitiannya menggunakan teori 

Vladimir Propp. Kanzunnudin dan Irfai Fathurohman 

(2019) melakukan penelitian tentang struktur naratif 

dan fungsi cerita Kyai Telingsing. Dalam penelitian ini 

menggunakan teori Axel Olrix.  

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, 

menunjukkan bahwa penelitian cerita lisan Seni 

Barongan Kudus dengan ancangan penelitian kualitatif 

dengan model pembacaan hemerneutik untuk 

mengungkapkan nilai pendidikan karakter, belum diteliti 

oleh penelitian lain. Oleh sebab itu, topik penelitian 

“Nilai Pendidikan Karakter  dalam Cerita Lisan Seni 

Barongan Kudus” patut untuk dilanjutkan.   

Metode 

Ancangan penelitian cerita lisan Seni Barongan 

Kudus, yakni penelitian kualitatif. Dinyatakan Moleong 

(2001: 3-6) penelitian kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang 

diamati. Mengenai data-data yang terkumpul berwujud 

kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Adapun 

laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk 

memberi gambaran penyajian laporan. Perihal data-data 

yang dimaksudkan mungkin berasal dari naskah 

wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, 
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dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen 

resmi lainnya.  

Model pembacaan untuk memahami nilai 

pendidikan karakter dalam cerita lisan “Seni Barongan 

Kudus”, peneliti menerapkan pembacaan hermeneutik. 

Riffaterre (1978:5-6) mengemukakan model pembacaan 

heuristik dan hermeneutik atau retroaktif. Pembacaan 

heuristik merupakan pembacaan dalam taraf mimesis. 

Pembacaan ini berdasarkan sistem dan konvensi bahasa. 

Pembacaan heuristik sebagai interpretasi tahap 

pertama. Untuk menjelaskan arti bahasa jika perlu 

susunan kalimat dibalik sebagaimana susunan bahasa 

secara normatif, diberi tambahan kata sambung, kata-

kata dikembalikan pada bentuk morfologinya yang 

normatif. Pembacaan heuristik baru memperjelas arti 

kebahasaannya. Adapun pembacaan hermeneutik atau 

retroaktif merupakan pembacaan berdasarkan konvensi 

sastra. Pembaca memaparkan makna karya sastra 

berdasarkan interpretasi pembacaan heuristik, 

kemudian pembaca harus bergerak lebih dalam dan jauh 

untuk memperoleh kesatuan makna. Oleh sebab itu, 

pembacaan heuristik harus diulang dengan pembacaan 

hermeneutik dan diberi tafsiran sesuai dengan konvensi 

sastra sebagai sistem semiotik tingkat kedua (lihat 

Pradopo, 2000:268-270; Ratna, 2012:44-46; dan Ratih, 

2016: 6).  
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Menurut Sutardi (2011:91), hermeneutik 

merupakan cara kerja pemahaman teks atau wacana, 

yang pemahamannya mengandung kebenaran secara 

rasional, logis, dan bersistematika. Dengan hermeneutik, 

jelas Teew (2015:96) peneliti dapat menginterpretasikan 

karya sastra dan ungkapan bahasa dalam arti yang lebih 

luas menurut maksudnya.     

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni 

observasi, wawancara mendalam, rekaman, pencatatan, 

dan transkripsi. Adapun keabsahan data menggunakan 

trianggulasi narasumber, teknik, dan waktu. Analisis data 

menerapkan teori Miles & A. Michael Huberman 

(2007:15-21), yakni reduksi data, penyajian data, dan 

simpulan.  

Hasil dan Diskusi  

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa analisis 

nilai pendidikan karakter berdasarkan  Permendikbud 

Nomor 20 Tahun 2018 yang menandaskan bahwa nilai 

pendidikan karakter mencakupi (1) religius, (2) 

nasionalisme, (3) mandiri, (4) gotong royong, dan (5) 

integritas. Kelima nilai Pendidikan karakter tersebut 

yang dianalisis dalam bagian hasil dan diskusi ini.  

Nilai Religius 

Nilai religius ditunjukkan oleh kisah dua tokoh, 

yakni Penthul dan Tembem yang bersemedi 

mendekatkan diri kepada Tuhan yang Mahakuasa. 

Bersemedi dalam masyarakat Jawa disebut dengan 
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“Laku Tapa”. Dinyatakan Soegeng Ysh (2016: 170), laku 

tapa sebagai bentuk prihatin yang bertujuan untuk 

mendekatkan diri kepada Tuhan atau menyatu dengan 

Tuhan.  

Kedua tokoh tersebut diceritakan sedang 

menjauhkan diri dari keramaian dunia dan melakukan 

semedi di hutan Pati Ayam (sekarang Desa Terban, 

Jekulo, Kudus). Bersemedi  mendekatkan diri kepada 

Tuhan yang Mahakuasa agar mereka berdua mendapat 

petunjuk, bimbingan, dan kemudahan dalam 

menyebarkan agama Islam di wilayah Kudus.  

Karakter religius juga ditunjukkan oleh sikap 

tokoh Penthul dan Tembem. Dikisahkan, meskipun 

ketika itu masyarakat di wilayah Kudus masih banyak 

beragama Hindu dan Buddha, tetapi kedua tokoh 

tersebut tidak pernah memunculkan pertentangan 

dengan masyarakat yang beragama Hindu dan Buddha. 

Akan tetapi, mereka berdamai dengan masyarakat yang 

beragama Hindu dan Buddha. Sikap tokoh Penthul dan 

Tembem tersebut sesuai dengan pernyataan Yaumi 

(2016:85-87) bahwa karakter religius merupakan sikap 

perilaku yang taat atau patuh melaksanakan ajaran 

agama yang dianut dan toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain. Juga sejalan dengan hasil penelitian 

Judiani (2010: 284) bahwa religius merupakan tindakan 

yang taat menjalankan ajaran agama, toleran dengan 

agama dan kepercayaan lain. Prinsip ini menjadikan 
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seseorang dapat hidup berdampingan dengan pemeluk 

agama lain dengan tenang dan tentram.   

Dikisahkan juga, ketika tokoh Penthul dan 

Tembem sedang bersemedi, mereka mendengar ada 

ontran-ontran pada bagian tertentu hutan Pati Ayam, 

yang agak jauh dari tempat bersemedi dirinya, Penthul 

dan Tembem mengakhiri semedinya. Mereka berdua 

mencari sumber terjadi ontran-ontran di hutan Pati 

Ayam. Ternyata ada seorang tokoh bernama Singo 

Barong sedang merusak dan membakar hutan Pati 

Ayam. Kemudian Penthul dan Tembem mencegah Singo 

Barong merusak hutan Pati Ayam. Bagi Penthul dan 

Tembem, merusak hutan sama dengan merusak alam 

dan lingkungan.   

Sikap dan tindakan tokoh Penthul dan Tembem 

melakukan semedi mendekatkan diri kepada Tuhan, 

berdamai dengan masyarakat yang berbeda agama, dan 

menjaga atau mencegah kerusakan hutan tersebut 

sesuai aspek-aspek religius dalam Permendikbud Nomor 

20 Tahun 2018 yang menandaskan bahwa karakter 

religius seseorang tercermin pada kedekatan diri 

seseorang dengan Tuhan, menghargai perbedaan 

agama, sikap toleransi terhadap pelaksanaan ibadah dan 

kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan 

pemeluk agama lain. Dijelaskan pula bahwa karakter 

religius juga ditunjukkan oleh sikap menjaga lingkungan. 

Oleh sebab itu, karakter religius mencakupi tiga dimensi 
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relasi, yakni hubungan individu dengan Tuhan, individu 

dengan sesama, dan individu dengan lingkungan.    

Kedekatan Penthul dan Temben dengan Tuhan, 

juga merupakan tujuan hidup yang lebih tinggi, yakni 

sebagai sikap spiritualitas. Sebagaimana dinyatakan Raka 

dkk. (2011:43), spiritualitas merupakan sikap hidup yang 

mempunyai keyakinan terhadap tujuan yang lebih tinggi 

dan makna alam semesta, memiliki keyakinan tentang 

makna hidup.    

Nilai karakter religius dalam cerita lisan 

merupakan nilai yang penting. Sebagaimana dinyatakan 

oleh Mangunwijaya (1982:11) cerita lisan sebagai 

bentuk karya sastra, pada mulanya religius. Adapun 

Shaev & Elena Samoylova (2013) mengungkapkan 

bahwa cerita rakyat (cerita lisan) banyak mengandung 

simbol-simbol yang berkaitan dengan aspek-aspek 

religius.  Janthaluck & Wilailak Ounjit (2012: 223), 

mengemukakan bahwa cerita rakyat mengandung nilai 

keyakinan dan ritual.    

Nilai Nasionalisme   

Nilai pendidikan karakter dalam cerita lisan 

“Seni Barongan Kudus” didunjukkan melalui tindakan 

tokoh Penthul dan Tembem ketika melarang tokoh Singo 

Barong merusak hutan Pati Ayam. Ketika Penthul dan 

Tembem mendengar suara gemuruh karena ulah Singo 

Barong merusak hutan, maka Penthul dan Tembem 

mengakhiri semedinya. Mereka berdua tidak 
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melanjutkan semedinya. Akan tetapi, mereka berdua 

lebih mengutamakan keutuhan hutan Pati Ayam yang 

sedang dirusak oleh Singo Barong daripada kepentingan 

diri sendiri dengan semedi.  

Tindakan Penthul dan Tembem menunjukkan 

nilai pendidikan karakter berkaitan dengan nilai 

nasionalisme. Kedua tokoh tersebut lebih 

mengutamakan kepentingan lingkungan daripada 

kepentingan pribadi (sendiri). Sebagaimana diungkapkan 

Yaumi (2016: 103-104) bahwa nasionalisme adalah cara 

berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

mendudukkan kepentingan bangsa dan negara lebih 

utama daripada kepentingan sendiri maupun kelompok. 

Juga memiliki kepedulian dan penghargaan yang tinggi 

terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, 

ekonomi, dan politik bangsa.    

Tindakan Penthul dan Tembem yang lebih 

mengutamakan kepentingan umum dariapa 

kepentingan pribadi, sebagai bentuk nilai pendidikan 

karakter nasionalisme, sejalan dengan pendapat  

Listyarti (2012:7) bahwa nasionalisme sebagai rasa dan 

tindakan yang mementingkan dan memprioritaskan 

bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi serta 

bersungguh-sungguh menghargai milik bangsa dan 

negara.  
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Nilai Mandiri     

Sebagai salah satu nilai pendidikan karakter, 

nilai mandiri merupakan sikap dan perilaku yang tidak 

tergantung pada orang lain serta menggunakan tenaga, 

pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, 

dan cita-cita; dalam cerita lisan “Seni Barongan Kudus” 

diwujudkan melalui kegigihan, keberanian, kerja keras, 

ketangguhan, dan tahan banting oleh tokoh Penthul dan 

Tembem menyebarkan agama Islam di wilayah Muria 

dan sekitarnya.  Meskipun mereka mendapat ancaman 

dari kerajaan Majapahit dengan rajanya Prabu 

Dhamarwulan, tetapi mereka berdua pantang mundur. 

Mereka berdua tetap berjuang menyebarkan agama 

Islam.  

Nilai Pendidikan karakter berupa nilai mandiri 

dalam cerita lisan “Seni Barongan Kudus”, juga 

ditunjukkan oleh tokoh Singo Barong. Tokoh Singo 

Barong gigih berjuang membantu tokoh Penthul dan 

Tembem dalam menyebarkan agama Islam di wilayah 

Muria dan Kudus. Meskipun tokoh Singo Barong sebagai 

warga kerajaan Majapahit, ia tidak kembali ke 

Majapahit. Akan tetapi, ia berpendirian kuat dan telah 

menentukan pilihan ikut menyebarkan agama Islam 

dengan tokoh Penthul dan Tembem.   

Pendirian, pilihan, sikap, dan tindakan tokoh 

Penthul, Tembem, dan Singo Barong menunjukkan 

aspek pendidikan karakter berupa nilai mandiri. Hal 
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sesuai dengan pernyataan Zubaedi (2011: 75), mandiri 

merupakan sikap dan tindakan atau perilaku sebagai 

pilihan yang tidak tergantung oleh orang lain.  

Sikap kemandirian dalam menentukan pilihan 

merupakan nilai karakter berasal dalam diri seseorang  

yang memancar keluar menjadi sikap dan tindakan. 

Sebagaimana dituturkan Raka dkk. (2011:37), karakter 

berifat memancar dari dalam ke luar. Kebiasaan, sikap, 

dan tindakan yang baik dilakukan bukan atas permintaan 

orang lain. Akan tetapi, atas kesadaran dan kemauannya 

sendiri.   

Karakteristik nilai karakter mandiri, yakni 

melakukan sendiri melalui arahan dan nasihat orang, 

ditunjukkan oleh tokoh Singo Barong. Diceritakan, 

bahwa Singo Barong pada mulanya merupakan musuh 

(memusuhi) tokoh Penthul dan Tembem. Akan tetapi, 

setelah mendapat penjelasan, arahan, nasihat, dan 

pencerahan dari Penthul dan Tembem; Singo Barong 

sadar dan kemudian menjadi sahabat Penthul dan 

Tembem. Sikap dan tindakan Singo Barong sesuai 

dengan pendapat Yaumi (2016: 98-100) bahwa pribadi 

yang mandiri sebagai pribadi yang bertanggungjawab 

dan selalu berusaha mencari jalan keluar untuk 

mengatasi masalah yang dihadapi.         

Nilai Gotong Royong 

Goyong royong merupakan sikap dan tindakan 

kerja sama atau melakukan pekerjaan secara bersama-



91 

 

sama. Sebagaimana diungkapkan Wiyono (2012:4) 

bahwa gotong royong adalah melakukan pekerjaan 

secara bersama-sama dan sukarela, baik untuk 

kepentingan diri sendiri maupun bersama, tanpa 

imbalan materi apapun.  

Nilai tersebut diwujudkan oleh tokoh Penthul, 

Tembem, dan Singo Barong. Ketiga tokoh tersebut 

bekerja sama secara sukarela menyebarkan agama Islam 

di wilayah Muria dan Kudus. Penthul, Tembem, dan 

Singo Barong, bahu membahu membentuk kekuatan 

untuk menyebarkan agama Islam demi kepentingan dan 

kebaikan bersama serta umum. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Setiawan (2013:60), bahwa karakteristik 

gotong royong, di antaranya memahami bahwa kerja 

sama merupakan kekuatan, kebaikan bersama, demi 

kepentingan umum, membantu orang lain.     

Nilai Integritas 

Integritas merupakan sikap untuk menjadi diri 

sendiri yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, pekerjaan, dan segalanya serta berusaha 

untuk apa adanya. Suka berinteraksi dan memberikan 

bantuan kepada oaring lain, masyarakat, dan 

lingkungannya yang membutuhkan, serta mampu 

mengerjakan tugas dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku pada diri sendiri, masyarakat, 

dan lingkungan, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa 

(Judiani , 2010:284). 
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Nilai integritas dalam cerita lisan “Seni Barongan Kudus” 

diwujudkan melalui tokoh Penthul dan Tembem. Kedua 

tokoh ini memiliki integritas tinggi dalam menyebarkan 

agama Islam di wilayah Muria dan Kudus. Mereka 

berdua berinteraksi dan memberi pencerahan kepada 

masyarakat mengenai hidup dan kehidupan serta nilai-

nilai Ketuhanan. Perkataan, tindakan, dan pribadi tokoh 

Penthul dan Tembem menjadi panutan atau teladan 

bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh sikap tokoh 

Singo Barong. Singo Barong yang dulunya memusuhi 

Penthul dan Tembem, tetapi setelah mendapat 

penjelasan dari Penthul dan Tembem, Singo Barong 

menjadi sadar bahwa Penthul dan Tembem sebagai 

tokoh yang dapat dipercaya dan berbuat untuk 

kepentingan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Zubaedi (2012: 74-76), integritas sebagai 

upaya menjadi diri sendiri dengan apa adanya dan dapat 

dipercaya dalam perkataan, tindakan, serta pekerjaan di 

segala situasi dan kondisi. Wujudnya tercermikn 

keinginan memberikan bantuan kepada orang lain atau 

masyarakat yang membutuhkan.   

Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis, cerita rakyat “Seni 

Barongan Kudus” memiliki nilai pendidikan karakter 

berwujud nilai religius, nasionalisme, mandiri, gotong 

royong, dan integritas. Oleh sebab itu, cerita rakyat 

“Seni Barongan Kudus” sangat tepat untuk dijadikan 
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materi ajar bagi siswa. Sebagaimana ditandaskan dalam 

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan 

Formal, pasal 2 ayat 2, dalam pendidikan  harus 

mewujudkan lima nilai utama yang saling berkaitan, 

yakni religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong 

royong, dan integritas yang terintegrasi dalam 

kurikulum. Dengan demikian cerita rakyat “Seni 

Barongan Kudus” dapat dijadikan sarana menanamkan 

nilai pendidikan karakter kepada siswa.  
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