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ABSTRAK 

This study aims to describe the values of education in the book fabel of 
the Indonesian language class VII curriculum 2013 edition revised 2016 
issue kemedikbud. The approach used in this research is qualitative with 
descriptive research type. Meanwhile, the data analysis technique used is 
a qualitative data analysis technique consisting of three paths, namely 
reduction, data presentation, and conclusion. The value of education 
found in the book fabel of the Indonesian language class VII curriculum 
2013 revised edition 2016 of Kemendikbud is (1) the value of religious 
education which includes: being grateful to be in the fable of "Sesama 
Saudara Harus Berbagi", "Gajah yang Baik Hati", and "Cici dan Serigala", 
say there is a greeting in the fable "Sesama Saudara Harus Berbagi", 
morals contained in the fable "Sesama Saudara Harus Berbagi”, discipline 
is contained in the fable of “Belalang Sembah”, and amanah is contained 
in the fable "Sesama Saudara Harus Berbagi", (2) the value of ethical 
education which includes: honest or not lying is found in the fable of "Kuda 
Berkulit Harimau", compassion for others is contained in the fable of 
"Belalang Sembah", and unselfishness is found in the fables of "Belalang 
Sembah", "Sesama Saudara Harus Berbagi", "Gajah yang Baik Hati", and 
"Cici dan Serigala", (3) the value of social education covering: 
musyawarah is in the fable "Sesama Saudara Harus Berbagi", and 
cooperation is on the fable "Belalang Sembah", and (4) the value of moral 
education which includes: mutual help is found in the fables of the "Gajah 
yang Baik Hati" and "Cici dan Serigala", mutual respect and not 
disparaging others are found in the fable "Semua Istimewa", keep the 
promise contained in the fable of "Gajah yang Baik Hati", and mutual 
forgiveness is found in the fables of "Semua Istimewa" and "Cici Cici dan 
Serigala". Overall, the sixth fabel of Indonesian class book VII Curriculum 
2013 2016 revised edition of Kemendikbud, there are four educational 
values, namely: (1) the value of religious education which includes: 
gratitude, greeting, morals and discipline, and amanah, 2) the value of 
ethical education which includes: honest or not lying, compassion for 
others, and unselfishness, (3) the value of social education which includes: 
musyawarah and cooperation, (4) the value of moral education that 
includes: help-help, mutual respect and not underestimate others, keeping 
promises and mutual forgiveness. 
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PENDAHULUAN 

Salah satu contoh produk budaya yang dapat digunakan untuk 
menanamkan  kembali nilai-nilai luhur kepada generasi muda adalah 
melalui sastra. Dengan melalui membaca sastra, para pembaca khusunya 
generasi muda dapat mengambil manfaat atau pelajaran yang terdapat di 
dalam karya tersebut. Sastra merupakan perwujudan dari gagasan 
seseorang terhadap fenomena atau peristiwa yang terjadi di lingkungan 
sekelilingnya. Sastra tidak hanya dipandang sebagai karya fiksi belaka 
atau bacaan pengisi waktu luang saja, tetapi sastra memiliki peranan 
penting dalam kehidupan. Pernyataan ini, sesuai  pendapat Nurgiyantoro 
(2015:435) “Secara teoretis sastra hadir di tengah masyarakat pastilah 
karena memiliki andil, manfaat, bagi kehidupan manusia. Pendapat 
senada juga disampaikan oleh Fitrah (2015:7) “Hampir semua jaman 
sastra mempunyai peranan penting”.  Pada masa pendudukan Jepang di 
Indonesia misalnya, sastra dijadikan sebagai alat propaganda. Namun, 
pada masa sekarang, sastra dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 
menyebarluaskan nilai-nilai luhur kepada masyarakat. 

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, karya sastra tidak hanya 
dipandang sebagai bahan hiburan saja, tetapi karya  sastra dapat 
dijadikan sebagai sebuah wadah untuk menanamkan nilia-nilai positif 
kepada generasi muda terutama kaum pelajar. Dengan kata lain, sastra 
tidak hanya untuk menghibur, tetapi juga memiliki manfaat yang dapat 
diambil di dalamnya. Peryataan ini sesuai dengan pendapat Horace 
(dalam Fitrah, 2007:16) “Manfaat karya sastra adalah utile dan dulce 
artinya berguna dan menghibur”. Berguna artinya sastra tersebut memiliki  
manfaat atau terdapat nilai yang dapat diambil di dalamnya, sedangkan 
menghibur berarti sastra tersebut memberikan kesenangan tersendiri bagi 
pembacanya.  

Memanfaatkan sastra sebagai bahan untuk menanamkan kembali 
nilai-nilai  luhur kepada generasi muda terutama kepada para pelajar 
merupakan langkah yang tepat. Hal ini dikarenakan nasihat secara 
langsung kadang kala tidak didengar atau tidak diindahkan. Dalam sebuah 
karya sastra, tentu ada nilai-nilai atau ajaran-ajaran tentang kehudupan 
yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Dengan adanya 
nilai-nilai luhur yang terdapat di  dalam karya sastra, secara tidak 
langsung sasta juga ikut memberikan andil atau peran dalam memberikan 
nasihat atau petuah kepada para pembaca tentang tata cara berperilaku. 
Dengan demikian, nasihat atau petuah tidak hanya diterima dari orang 
tua, guru, masyarakat, tetapi juga melalui sastra. Pernyataan ini sesuai 
dengan pendapat Nurgiyantoro (2016:41) yang menjelaskan bahwa 
penanaman nila-nilai moral, etika, religius, dan sosial kepada anak,  
hendaknya dilakukan sejak dini dan tidak hanya dicontohkan oleh orang 
dewasa dalam keseharian anak, melainkan juga melalui bacaan sastra 
yang juga menampilkan sikap dan tokoh.  

Salah satu yang tidak dapat dipisahkan dalam diri seorang siswa 
adalah buku pelajaran atau buku teks. Buku pelajaran sudah menjadi 
bahan bacaan rutin bagi siswa. Sebagai bahan bacaan rutin, tentu buku 
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pelajaran merupakan rujukan utama bagi siswa dalam memperoleh 
pengetahuan maupun keterampilan. Oleh karena itu, langkah untuk 
memasukkan sastra ke dalam buku pelajaran bahasa Indonesia 
merupakan langkah yang tepat untuk memberikan pengetahuan akan 
nilai-nilai luhur kepada siswa. Salah satu bentuk nilai luhur yang perlu 
diketahui oleh para pelajar adalah nilai-nilai pendidikan. 

Sastra merupakan salah satu dari sekian banyaknya materi yang 
diajarkan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebagai materi ajar yang 
dimuat dalam buku pelajaran bahasa Indonesia, tentu materi sastra yang 
dimuat sudah melalui proses penyaringan atau penyeleksian. Proses 
penyaringan atau penyeleksian  ini dilakukan agar materi sastra yang 
disajikan sesuai dengan tingkat pengetahuan anak. Selain itu, materi 
sastra tentu harus mengandung nilai-nilai yang baik di dalamnya. 

Salah satu bentuk pembelajaran kesastraan yang dimuat dalam 
materi pelajaran bahasa Indonesia adalah cerita rakyat. Cerita rakyat 
merupakan materi yang dipandang tepat diselipkan dalam pembelajaran 
bahasa Indonesia karena cerita rakyat merupakan cerita yang menarik 
untuk dibaca siswa. Selain itu, siswa cenderung lebih tertarik membaca 
cerita (fiksi) dibandingkan dengan membaca sesuatu yang bersifat 
teoretis.   

Cerita rakyat dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentu tidak 
hanya sebagai materi ajar dan bahan bacaan siswa saja, tetapi lebih dari 
itu. Cerita rakyat yang dimuat dalam buku pelajaran bahasa Indonesia 
tentu harus memiliki nilai-nilai yang baik. Nilai pendidikan merupakan satu 
dari sekian banyak nilai yang dimuat dalam cerita rakyat. Salah satu 
bentuk cerita rakyat yang mengadung nilai-nilai pendidikan adalah  fabel. 
Fabel merupakan salah materi yang di muat dalam buku bahasa 
Indonesia kelas VII kurikulum 2013 edisi revisi 2016 terbitan Kemedikbud. 
Dengan dimasukkannya materi fabel di buku pelajaran bahasa Indonesia 
kelas VII kurikulum 2013 edisi revisi 2016 terbitan Kemedikbud, 
merupakan langkah yang tepat karena fabel merupakan salah satu bentuk 
cerita yang disukai oleh anak-anak. Pernyataan ini senada dengan 
pendapat Nugiyantoro (2016:169) yang menjelaskan bahwa cerita 
binatang atau fabel merupakan salah satu cerita yang paling banyak 
disukai dan dibaca anak-anak. Dengan demikian, fabel merupakan salah 
satu wadah penyampaian nilai-nilai yang tepat dan baik kepada anak-
anak atau generasi muda. 

Nilai-nilai pendidikan perlu ditanamkan kembali kepada generasi 
muda terutama siswa karena dengan adanya perubahan zaman ternyata  
juga berdampak pada terjadinya krisis nilai di kalangan pelajar. Nilai-nilai 
yang dahulunya melekat erat di masyarakt Indonesia seperti sopan 
santun, religius, saling menghormati, ramah dan lain sebagainya sedikit 
demi sedikit mulai luntur di kalangan pelajar. Dengan demikian, tidak 
mengherankan jika banyak pemberitaan baik di media cetak maupun di 
media elektronik yang menjelaskan bahwa para pelajar Indonesia 
sekarang kurang bermoral, seperti siswa yang tidak menghargai guru, 
tawuran, mabuk-mabukan dan lain-lain.  
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Dengan banyaknya kasus kenakalan yang dilakukan oleh para 
pelajar, menandakan terjadinya krisis nilai-nilai pendidikan pada diri 
pelajar di Indonesia.  Dengan demikian, diharapkan dengan membaca 
sastra tidak hanya menumbuhkan kecintaan siswa terhadap sastra, tetapi 
juga mampu mengambil dan menerapkan nilai-nila pendidikan sebagai 
nasihat dan tata cara bertingkah laku. Dengan kata lain, sisiwa tidak 
hanya dituntut tahu tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam karya 
sastra, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupannya di 
masyarakat. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Tirtarahardja dan 
Sulo (2012:21-22) yang menyatakan bahwa kesadaran dan pemahaman 
terhadap nilai dan kesanggupan melaksanakan nilai harus sinkron, artinya 
untuk dapat melakukan yang seharusnya dilakukan seseorang harus 
mengetahui, menyadari dan memahami nilai-nilai tersebut, apabila sudah 
memahami akan nilai-nilai tersebut seharusnya dilakukan dalam 
kehidupan masyarakat. 

Fokus penelitian ini adalah nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam 
fabel buku bahasa Indonesia kelas VII kurikulum 2013 edisi revisi 2016 
terbitan Kemendikbud. Dipilihnya fokus penelitian ini karena di zaman 
modern ini mulai lunturnya nilai-nilai pendidikan pada diri generasi muda, 
padahal nilai pendidikan merupakan sesuatu yang berguna bagi 
kehidupan manusia dalam proses pengubahan perilaku atau sikap dalam 
upaya mendewasakan diri agar lebih baik ke depannya. Nilai pendidikan 
diarahkan dalam membentuk pribadi manusia yang religius, bermoral dan 
sebagainya. Hal ini tidak berarti bahwa nilai-nilai yang lain tidak penting 
dan dikesampingkan. 

Penelitian ini dianggap penting karena memberikan pengetahuan 
tentang nilai-nilai pendidikan yang dimasukkan oleh pihak Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan dalam fabel yang dapat diambil siswa 
melalui membaca fabel dalam buku pelajaran bahasa Indonesia kelas VII 
kurikulum 2013 edisi revisi 2016 terbitan Kemendikbud. Semakin 
banyaknya nilai-nilai yang dimuat, tentu semakin baik pulalah pemilihan 
fabel tersebut sebagai bahan bacaan bagi siswa. Dengan demikian, fabel 
tersebut diharapkan tidak hanya sebagai  cerita yang dijadikan bahan ajar 
atau pengisi waktu luang saja, tetapi juga sebagai nasihat dan 
pembelajaran bagi siswa dan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut 
dalam kehidupan masyarakat.  

Beberapa penelitian sejenis yang berkaitan dengan penelitian ini di 
antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Syarifah (2013) dengan 
judul  “Nilai Pendidikan dalam Kumpulan Dongeng-dongeng Asia Kanggo 
Bocah-bocah Seri 1, 2, dan 3” yang menyimpulkan bahwa nilai pendidikan 
yang terdapat di dalam kumpulan dongeng-dongeng Asia Kanggo Bocah-
bocah seri 1, 2, dan 3 yaitu: (1) nilai pendidikan kebenaran, (2) nilai 
pendidikan moral yang terdiri dari:  prasangka baik, persahabatan, 
serakah, patuh, hormat, tekad kuat, buruk sangka, membantu sesama, 
balas budi, sombong, tidak bertanggung jawab, kreatif, toleransi, kerja 
keras, jujur, pantang menyerah, tanggung jawab, cinta dan setia  (3) nilai 
keindahan atau estetika dan (4) nilai religius. 
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Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Gusal (2015)  dengan 
judul “Nilai-nilai Pendidikan dalam Cerita Rakyat Sulawesi Tenggara  
Karya La Ode Sidu” yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa nilai 
pendidikan yang terkadung dalam cerita rakyat Sulawesi Tengggara 
karaya La Ode Sidu adalah: (1) nilai pendidikan kasih sayang, (2) kerja 
sama atau tolong menolong, (3) nilai pendidikan kebebasan, (4) nilai 
pendidikan kebahagiaan, dan (5) nilai pendidikan rasa ingin tahu. 

Dipilihnya buku bahasa Indonesia kelas VII Kurikulum 2013 edisi 
revisi 2016 terbitan Kemendikbud karena kurikulum yang sedang berlaku 
di sekolah-sekolah baik tingkat sekolah dasar maupun tingkat menengah 
sekarang adalah kurikulum 2013. Dengan demikain, buku-buku pelajaran 
yang digunakan di sekolah-sekolah  adalah buku-buku kurikulum 2013 
yang diterbitkan oleh Kemedikbud.  

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian yang berjudul “Nilai-nilai Pendidikan dalam Fabel Buku Bahasa 
Indoneisa Kelas VII Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2016 Terbitan 
Kemendikbud”.  

 
 

KAJIAN PUSTAKA 
Penelitian ini menggunakan beberapa teori  sebagai acuan  atau 

landasan teori. Teori yang yang dimaksud sebegai berikut: Menurut 
Winarno (2016:134) “Nilai adalah sesuatu yang berharga dan berguna”. 
Poerwadarminta (2014:291) mengartikan pendidikan sebagai suatu 
proses perbuatan atau cara memelihara dan memberikan kecerdasan  
tentang akhlak dan kecerdasan. Berangkat dari pengertian apa itu nilai 
dan pendidikan, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan  nilai 
pendidikan merupakan nilai yang baik, penting dan berguna bagi 
kehidupan manusia sebagai peroses pengubahan tingkah laku maupun  
dalam upaya mendewasakan diri manusia melalui proses pengembangan 
intelektual dan keterampilan secara berkesinambungan. Rudianto (dalam 
Anggelia, 2016, http://e-
campus.fkip.unja.ac.id/repository/search/detil/NILAINILAI%20PENDIDIKA
N%20DALAM%20NOVEL%20PERTEMUAN%20DUA%20HATI%20KARY
A%20NH%20DINI.html) mengatakan bahwa “Nilai-nilai pendidikan adalah 
konsep yang dijadikan panutan hidup manusia dalam menjalani kehidupan 
yang terdiri dari nilai pendidikan religius, nilai pendidikan etika, nilai 
pendidikan sosial, nilai pendidikan moral”. Nilai pendidikan religius 
menurut Gazalba (dalam Yurnita, 2012:12) adalah sebagai berikut: (1) 
bersyukur, dan (2) mengucap salam. Selain perwujudan nilai-nilai religius 
yang telah disebutkan, perwujudan nilai-nilai religius dapat pula berupa: 
(1) ibadah, (2) ruhul jihad, (3) akhlak dan kedisiplinan, (4)  keteladanan, 
dan (5) amanah dan ikhlas (Fathurrohman, 2012, 
https://muhfathurrohman.wordpress.com/2012/11/12/kategorisasi-nilai-
religius/). Sementara itu, beberapa sikap yang termasuk ke dalam 
penerapan nilai etika adalah sebagai berikut: jujur atau tidak bohong, 
welas asih terhadap sesama, berperilaku yang baik, bersikap sabar, dan 
tidak egois (Chulai, Y. 2011, 

http://e-campus.fkip.unja.ac.id/repository/search/detil/NILAINILAI%20PENDIDIKAN%20DALAM%20NOVEL%20PERTEMUAN%20DUA%20HATI%20KARYA%20NH%20DINI.html
http://e-campus.fkip.unja.ac.id/repository/search/detil/NILAINILAI%20PENDIDIKAN%20DALAM%20NOVEL%20PERTEMUAN%20DUA%20HATI%20KARYA%20NH%20DINI.html
http://e-campus.fkip.unja.ac.id/repository/search/detil/NILAINILAI%20PENDIDIKAN%20DALAM%20NOVEL%20PERTEMUAN%20DUA%20HATI%20KARYA%20NH%20DINI.html
http://e-campus.fkip.unja.ac.id/repository/search/detil/NILAINILAI%20PENDIDIKAN%20DALAM%20NOVEL%20PERTEMUAN%20DUA%20HATI%20KARYA%20NH%20DINI.html
https://muhfathurrohman.wordpress.com/2012/11/12/kategorisasi-nilai-religius/
https://muhfathurrohman.wordpress.com/2012/11/12/kategorisasi-nilai-religius/


 
 

6 
 

http://oeyyulia.blogspot.co.id/2011/11/aplikasi-etika-dalam-kehidupan-
sehari.html). Selanjuatnya, perwujudan nilai-nilai sosial menurut Gazalba 
(dalam Yurnita, 2012:16-17) diklasifikasikan sebagai berikut: musyawarah, 
kekerabaatan/persaudaraan dan kerja sama. Kemudian, Hartini (dalam 
Yurnita, 2012:13-15) mengklasifikasikan nilai-nilai moral menjadi empat 
bagian, yaitu: tolong-menolong, saling menghargai dan tidak meremehkan 
orang lain, menepati janji, dan saling memaafkan. Fabel atau yang sering 
disebut sebagai cerita binatang merupakan sebuah cerita tradisional yang 
menampilkan binatang sebagai tokoh di dalamnya (Nurgiyantoro, 
2016:190). 

  
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian 
deskriptif. Hal ini sesuai dengan rumasan masalah dan tujuan penelitian. 
Selain itu, penelitian ini juga dikateogrikan sebagai penelitian kualitatif. 
Sukmadinata, (2013:94) menyatakan bahwa ”Penelitin kualitatif 
(Qualitative research) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, 
sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun 
kelompok”. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai-nilai 
pendidikan  dalam fabel buku bahasa Indonesia kelas VII kurikulum 2013 
edisi revisi 2016 terbitan Kemendikbud, sedangkan yang menjadi sumber 
data dalam penelitian ini adalah fabel yang dimuat dalam buku bahasa 
Indonesia kelas VII kurikulum 2013 edisi revisi 2016 terbitan Kemedikbud. 
Adapun fabel yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, berjumlah 6 
fabel, yaitu: (1)  “Belalang Sembah”, (2) “Sesama Saudara Harus 
Berbagi”, (3) “Semua Istimewa”, (4) “Gajah yang Baik Hati”, (5) “Kuda 
Berkulit Harimau”, dan (6) “Cici dan Serigala”. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik studi pustaka, sedangkan teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model alir 
yang dikemukakan Miles dan Huberman. Mengikuti pandangan Milles dan 
Huberman (dalam Wiryotinoyo, 2010:54) analisis data kualitatif terdiri dari 
tiga alur yang terjadi secara simultan, yaitu kegiatan reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data yang digunakan 
adalah dengan metode triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan 
adalah triangulasi teori yaitu dengan membandingkan data analisis pribadi 
dengan teori.  

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Hasil Penelitian 
1.1 Nilai Pendidikan dalam Fabel Belalang Sembah 

Nilai pendidikan yang terdapat dalam fabel “Belalang Sembah” 
adalah sebagai berikut: 

 
 

http://oeyyulia.blogspot.co.id/2011/11/aplikasi-etika-dalam-kehidupan-sehari.html
http://oeyyulia.blogspot.co.id/2011/11/aplikasi-etika-dalam-kehidupan-sehari.html
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1.1.1 Nilai Pendidikan Religius 
Perwujudan nilai pendidikan religius yang ditemukan di dalam fabel 

“Belalang Sembah” yaitu kedisiplinan. Fabel ini bercerita tentang Belalang 
sembah yang sibuk berlatih menari sementara musim dingin akan tiba 
yang membuat makanan akan sulit didapatkan. Berbeda dengan Belalang 
sembah, para Semut dengan giatnya mengumpulkan makanan sebagai 
bentuk persiapan menghadapi musim dingin karena mereka menyadari 
bahwa ketika musim dingin tiba, makanan akan sulit didapatkan. Hingga 
pada akhirnya musim dingin tiba, sementara Belalang sembah belum juga 
mengumpulkan makanan. Untungnya Semut mau berbaik hati dengan 
mau membagikan makanan miliknya. Kutipan fabel yang menunjukkan 
sikap kedisiplinan adalah sebagai berikut. “Para Semut melihat Sang 
Belalang sembah menari, namun mereka tidak menghiraukan tarian 
indahnya itu karena mereka memiliki tugas yang sangat penting.” 
(Belalang Sembah). Secara tersirat menunjukkan sikap kedisiplinan dalam 
mengatur waktu. Hal ini ditunjukkan dengan sikap para Semut yang tidak 
menghiraukan Belalang sembah yang menari dengan indahnya karena 
mereka memiliki tugas yang penting untuk mengumpulkan makanan 
sebagai bentuk persiapan menghadapai musim dingin yang sebentar lagi 
akan melanda. Para Semut lebih mementingkan untuk mengumpulkan 
makanan sebagai persiapan menghadapi musim dingin karena mereka 
sangat mengahargai waktu. Dengan kata lain, para Semut memiliki rasa 
disiplin dalam mengatur waktu yang tinggi.  
 

1.1.2 Nilai pendidikan Etika 
Selain nilai pendidikan religius, nilai pendidikan etika juga ditemukan 

di dalam fabel “Belalang Sembah”. Perwujudan dari nilai pendidikan etika 
adalah welas asih terhadap sesama dan tidak egois.  

Sikap welas asih terhadap sesama dapat dilihat pada kutipan fabel 
berikut. “Akan tetapi, melihat belalang lemas kelaparan, semut tidak tega 
dan memberikan makanannya kepada Belalang.” (Belalang Sembah). 
Pada kutipan tersebut, sikap walas asih atau belas kasihan ditunjukkan 
oleh tokoh Semut dengan memberi makanan kepada Belalang sembah 
karena tidak tega melihat Belalang sembah yang lemas kelaparan 
ditambah lagi Belalang sembah yang tidak mempersiapkan diri untuk 
menghadapi musim dingin. Sikap semut ini didasari atas rasa iba atau  
memahami kondisi/penderitaan yang dialami Belalang sembah. Rasa iba 
ini lah yang mendorong Semut untuk berbagi berbagi makanan yang telah 
mereka kumpulkan sebelumnya kepada Belalang sembah. 

Sementara itu, sikap tidak egois ditunjukkan pada kutipan fabel 
berikut. “Semut awalnya tidak mau memberikan makanannya karena takut 
kehabisan. Akan tetapi, melihat belalang lemas kelaparan, semut tidak 
tega dan memberikan makanannya kepada Belalang.” (Belalang 
Sembah). Pada awalnya, Semut menuruti keegoisannya yang hanya 
mementingkan kelompoknya. Semut tidak mementingkan nasib Belalang 
sembah yang dalam kelaparan. Sikap keegoisan semut ditunjukkan 
dengan tidak mau membagikan makanannya kepada Belalang sembah 
yang datang ke sarangnya untuk meminta makanan. Namun, akhirnya 
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sikap egois Semut sirna ketika Semut merasa iba kepada Belalang 
sembah.  

 
1.1.3 Nilai Pendidikan Sosial 

Nilai Pendidikan sosial juga ditemukan dalam fabel yang berjudul 
“Belalang Sembah”. Perwujudan dari nilai pendidikan sosial di dalam fabel 
“Belalang Sembah” adalah kerja sama seperti yang ditunjukkan pada 
kutipan fabel berikut. “Maka para Semut itu segera mencari berbagai 
macam makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan 
ketika musim dingin telah tiba.” (Belalang Sembah). Bentuk kerja sama 
yang digambarkan adalah kerja sama yang dilakukan  para Semut dalam 
mengumpulkan makanan sebagai bentuk persediaan menghadapi musim 
dingin.  

 
1.2. Nilai Pendidikan dalam Fabel Sesama Saudara Harus Berbagi 

Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam fabel “Sesama Saudara 
Harus Berbagi” adalah sebagai berikut: 
1.2.1 Nilai Pendidikan Religius 

Terdapat empat perwujudan dari nilai pendidikan religius dalam fabel 
“Sesama Saudara Harus Berbagi” adalah sebagai berikut (1) beryukur, (2) 
mengucap salam (3) akhlak, dan (4) amanah. 

Sikap bersyukur dalam fabel “Sesama Saudara Harus Berbagi” 
dapat dilihat pada kutipan berikut. “ ‟Terima kasih Pak Tua Rusa‟, ucap Ibu 
Pip.” (Sesama Saudara Harus Berbagi). Kata terima kasih pada kutipan 
fabel tersebut, merupakan pengungkapan rasa syukur karena mendapat 
rezeki yang diberikan kepada keluarganya, seperti yang dicontohkan oleh 
Ibu Pip yang beryukur dengan mengucapkan terima kasih karena Pak Tua 
Rusa telah sudi berbagi kacang kenari miliknya. 

Ungkapan dari sikap syukur juga terdapat pada kutipan berikut. “ 
„Kalian harus mau berbagi ya, anak-anak. Walaupun menurut kalian 
kurang, ini adalah rezeki yang harus disyukuri, lanjut Ibu Pip.‟ ” (Sesama 
Saudara Harus Berbagi). Kutipan tersebut tersirat makna bahwa segala 
rezeki yang diterima baik banyak atau sedikit harus disyukuri karena itu 
merupakan pemberian dari Tuhan. Hal tersebut, dapat dilihat dari 
perkataan Ibu Pip yang menjelaskan bahwa segala rezeki yang diterima 
harus disyukuri walaupun rezeki itu dirasa kurang.  

Kemudian, mengucap salam terdapat pada kutipan berikut. “ „Pagi 
Ibu Tupai‟ salam Pak Tua Rusa kepada Ibu Pip. “(Sesama Saudara Harus 
Berbagi). Pada kutipan fabel tersebut, terdapat nilai religius yang 
berkaitan dengan mengucap salam, yaitu pada saat Pak Tua Rusa 
berkunjung ke rumah Ibu Pip untuk berbagi kacang kenari miliknya. 
Sebelum memulai obrolan dan menyampaikan niatnya, Pak Tua Rusa 
mengucapkan salam kepada Ibu Pip dengan mengatakan “Pagi Ibu 
Tupai” ketika mengunjugi kediaman Ibu Pip. Ucapan tersebut merupakan 
ucapan salam. 

Selanjutnya, sikap akhlak ditunjukkan pada kutipan berikut. “ ‟Pagi 
Ibu Tupai” salam Pak Tua Rusa kepada Ibu Pip. Kemarin keponakanku 
mengunjungiku. Dia membawakan oleh-oleh yang cukup banyak. Aku 
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ingin membaginya untuk para sahabatku. Ini kacang kenari special untuk 
keluargamu.‟ ” (Sesama Saudara Harus Berbagi). Kemudian “Kalian harus 
mau berbagi ya, anak-anak. Walaupun menurut kalian kurang, ini adalah 
rezeki yang harus disyukuri, lanjut Ibu Pip.” (Sesama Saudara Harus 
Berbagi). Berikutnya “ „Nah begitu. Sesama saudara harus akur ya, harus 
berbagi. Jangan bertengkar hanya karena masalah sepele.‟ ” Kata Ibu Pip. 
(Sesama Saudara Harus Berbagi). 

Pada ketiga kutipan fabel tersebut, terdapat di fabel yang sama. Jika 
dilihat, pada ketiga kutipan tersebut tersirat nilai pendidikan religius yaitu 
nilai akhlak (saling mengasihi). Hal ini dapat dilihat pada kutipan fabel 
“Aku ingin membaginya untuk para sahabatku.// “Kalian harus mau 
berbagi ya, anak-anak.//‟Nah begitu. Sesama saudara harus akur ya, 
harus berbagi. Jangan bertengkar hanya karena masalah sepele‟ ”. Pada 
kutipan yang pertama “Aku ingin membaginya untuk para sahabatku”, 
merupakan wujud saling mengasihi dengan saling berbagi antrasesama 
yang diwujudkan dengan saling berbagi rezeki dengan orang lain seperti 
yang ditunjukkan oleh tokoh Pak Tua Rusa yang membagi kacang 
kenarinya kepada Ibu Pip karena kacang kenari miliknya cukup banyak.  
Kemudian, pada kutipan kedua dan ketiga “Kalian harus mau berbagi ya, 
anak-anak.//‟Nah begitu. Sesama saudara harus akur ya, harus berbagi. 
Jangan bertengkar hanya karena masalah sepele‟ ”, tersirat makna untuk 
saling mengasihi antarsaudara yang diwujudkan dengan saling berbagi 
(pada kutipan fabel kedua), yaitu ketika Ibu Pip memerintahkan agar 
ketiga anaknya saling berbagi. Selain sikap berbagi, perwujudan saling 
mengasihi antarsaudara juga diwujudkan dengan sikap rukun atau damai, 
dan tidak saling bertengkar atau berselisih paham (kutipan fabel ketiga) 
seperti yang ditunjukan oleh Pip dan kedua adiknya yang sebelumnya 
bertengar karena masalah pembagian kacang kenari dan setelah dilerai 
ibu, mereka kembali akur sehingga keluarlah pernyataan Ibu Pip “‟Nah 
begitu. Sesama saudara harus akur ya, harus berbagi. Jangan bertengkar 
hanya karena masalah sepele‟ ”, bukti keakuran mereka diwujudkan oleh 
perkataan Pip yang mengajak kedua adiknya untuk makan kacang kenari 
bersama. Dari uraian tersebut, menandakan bahwa dalam kehidupan baik 
di tengah masyarakat maupun dalam keluarga, diperlukan adanya sikan 
saling mengasihi satu sama lain. 

Kemudian, sikap berakhlak lainnya juga ditujukkan Ibu Pip seperti 
kutipan berikut. ”Kalau begitu, Ibu saja yang membagi ya? Memang tidak 
akan memuaskan semuanya. Ini, Ibu beri empat untukmu, Pip, karena kau 
lebih besar. Dan si kembar kalian masing-masing mendapat tiga.” 
(Sesama Saudara Harus Berbagi). 

Pernyataan Ibu Pip ini muncul setelah mendengar keributan yang 
dilakukan oleh ketiga anaknya mengenai perselisihan banyaknya kacang 
kenari yang mereka terima. Nilai akhlak yang tersirat dalam kutipan 
tersebut adalah sikap adil yang ditunjukkan dengan kalimat “Ibu beri 
empat untukmu, Pip, karena kau lebih besar dan si kembar kalian masing-
masing mendapat tiga”. Adil yang dimaksud adalah menempatkan 
sesuatu pada tempatnya bukan membagi rata atau membagi sama 
banyak atau sama besar. Pada kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa Ibu 
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Pip membagi makanan kepada anak-anaknya berdasarkan pada 
kebutuhan anak dan tanggung jawab yang dipikulnya. Anaknya yang lebih 
tua tentu memiliki kebutuhan yang lebih banyak dibandingkan dengan 
anaknya yang lebih muda. Begitupun dengan tanggung jawab yang 
dipikulnnya, anak yang lebih tua tentu lebih banyak dibandingkan dengan 
anaknya yang lebih muda. Dengan demikian, ibu Pip bersikap adil dengan 
membagi makanan kepada anak-anaknya berdasarkan pada kebutuhan 
dan tanggung jawab yang diembannya. Sikap adil yang dilakukan Ibu Pip 
untuk melerai perselisihan ketiga anaknya.  

Berikutnya, sikap amanah pada fabel “Sesama Saudara Harus 
Berbagi” ditunjukkan pada kutipan berikut. “ „Ini aku bagi,‟ kata Pip. Dari 
sepuluh butir kacang, dia memberikan adiknya masing-masing dua butir. 
„Ini sisanya untukku. Aku kan paing besar.‟//‟Tapiii… Ibu kan pesan untuk 
membagi rata,” kata Titu salah satu adik kebar Pip, diiringi tangisan Puti, 
kembaran satunya.//Mendengar tangisan Puti, ibu Pip keluar dan 
bertanya. Sambil terisak Puti menceritakan keserakahan kakaknya.//‟Tidak 
boleh begitu, Pip. Ibu tadi sudah bilang apa,‟ tegur ibu Pip. „Kamu tidak 
boleh serakah.‟ ” (Sesama Saudara Harus Berbagi). Pada kutipan tersebut 
menjelaskan sikap Pip yang tidak amanah terhadap perintah ibunya. Pip 
tidak meksanakan perintah ibunya untuk membagi rata kacang kenari 
kepada adik-adiknya. Akibat Pip yang tidak amanah dalam melaksanakan 
perintah ibunya, Ibu Pip merasa kecewa dengan melontarkan ujaran 
“‟Tidak boleh begitu, Pip. Ibu tadi sudah bilang apa,‟ tegur ibu Pip. „Kamu 
tidak boleh serakah.‟ ”. Dari uraian tersebut, terlihat bahwa perilaku Pip 
yang tidak amanah, tetapi pesan yang sebenarnya ingin disampikan 
kepada pembaca adalah agar selalu bersikap amanah bukan 
mengajarkan untuk bersikap tidak amanah.  

 
1.2.2 Nilai Pendidkan Etika 

Perwujudan dari nilai pendidikan etika dalam fabel “Sesama Saudara 
Harus Berbagi”, yaitu sikap tidak egois. Adapun kutipan fabel yang 
menujukkan sikap tersebut adalah sebagai berikut. “ „Tidak boleh begitu, 
Pip. Ibu tadi sudah bilang apa,” tegur Ibu Pip. „Kamu tidak boleh serakah.‟ 
” (Sesama Saudara Harus Berbagi). 

Nilai yang mengajarkan agar tidak  bersikap egois ditujukkan dengan 
kalimat “ „Kamu tidak boleh serakah‟ ”. Ucapan Ibu Pip itu dilatari oleh 
sikap Pip yang bersikap serakah dengan mengambil bagian yang lebih 
banyak kacang kenari dibandingkan dengan kedua adiknya. Dengan 
demikian, Ibu Pip menginginkan agar Pip tidak bersikap serakah. Sikap 
serakah merupakan salah satu sikap egois karena sikap serakah selalu 
hendak memiliki sesuatu lebih dari apa yang sudah dimiliki.  

Kemudian, kutipan lain yang mengajarkan agar tidak bersikap egois 
dapat dilihat pada kutipan berikut. “Ibu Pip berpikir sejenak. „Baiklah Pip 
kamu memang lebih besar kebutuhan makanmuu juga lebih banyak. Tapi, 
kalau cuma menuruti keinginan dan perut, kita akan selalu merasa tidak 
cukup.‟ ” (Sesama Saudara Harus Berbagi). 

Pada kutipan fabel “Tapi, kalau cuma menuruti keinginan dan perut, 
kita akan selalu merasa tidak cukup”, dalam kalimat tersebut, terselip 
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makna agar tidak bersikap egois (serakah) yang hanya mementingkan 
hawa nafsu karena akan berdampak pada tidak adanya rasa kepuasan di 
dalam diri sendiri.  
 
1.2.3 Nilai Pendidikan Sosial 

Perwujudan dari nilai pendidikan sosial dalam fabel yang berjudul 
“Sesama Saudara Harus berbagi” adalah sikap musyawarah seperti yang 
ditunjukkan pada kutipan fabel berikut. 

Mendengar tangisan Puti, Ibu Pip keluar dan bertanya. Sambil 
terisak Puti menceritakan keserakahan kakanya. 
“Tidak boleh begitu, Pip. Ibu tadi sudah bilang apa,” tegur Ibu Pip. 
“Kamu tidak boleh serakah.”  
“Tapi Buuu aku kan lebih besar. Perutku juga lebih besar,” 
sanggah Pip. 
Ibu Pip berpikir sejenak. “Baiklah Pip kamu memang lebih besar 
kebutuhan makanmuu juga lebih banyak. Tapi, kalau cuma 
menuruti keinginan dan perut, kita akan selalu merasa tidak 
cukup.” 
”Kalau begitu, Ibu saja yang membagi ya? Memang tidak akan 
memuaskan semuanya. Ini, Ibu beri empat untukmu, Pip, karena 
kau lebih besar dan si kembar kalian masing-masing mendapat 
tiga.” (Sesama Saudara Harus Berbagi). 

Sikap musyawarah tergambar dari dialog yang dilakukan antara Ibu 
Pip dan anaknya yang bernama Pip.“ ‟Tidak boleh begitu, Pip. Ibu tadi 
sudah bilang apa,‟ tegur Ibu Pip. „Kamu tidak boleh serakah.‟ //„Tapi Buuu 
aku kan lebih besar. Perutku juga lebih besar,‟ sanggah Pip.//Ibu Pip 
berpikir sejenak. „Baiklah Pip kamu memang lebih besar kebutuhan 
makanmuu juga lebih banyak. Tapi, kalau cuma menuruti keinginan dan 
perut, kita akan selalu merasa tidak cukup.‟//„Kalau begitu ibu saja yang 
membagi ya? Memang tidak akan memuaskan semuanya. Ini, Ibu beri 
empat untukmu, Pip, karena kau lebih besar dan si kembar kalian masing-
masing mendapat tiga.‟ ”, pada kutipan tersebut, terjadi musyawarah 
antara ibu dan anak dengan saling berpendapat antara Ibu Pip dan Pip 
mengenai jumlah makanan yang harus mereka terima dengan harapan 
terjadinya kesapakatan atau penyatuan pendapat antara Ibu Pip dan Pip. 
Dalam musyawarah tersebut, disepakatilah berapa banyak makanan yang 
diterima yaitu Pip sebagai seorang kakak menerima empat kacang kenari 
dan kedua adiknya mendapat masing-masing tiga. Musyawarah ini 
dilakukan agar tidak terjadi perpecahan antara Pip dan kedua adiknya.  
 

1.3 Nilai Pendidikan dalam Fabel Gajah yang Baik Hati 
Di dalam fabel “Gajah yang Baik Hati”, mememuat tiga nilai-nilai 

pendidikan, yaitu sebagai berikut: 
1.3.1 Nilai Pendidikan Religius 

Bentuk perwujudan dari nilai pendidikan religius yang ditemukan 
dalam fabel “Gajah yang Baik Hati” adalah sikap bersyukur seperti yang 
ditunjukkan pada kutipan berikut. “ „Terima kasih Pak Gajah! Saya tidak 
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akan pernah melupakan kebaikanmu ini‟ ” (Gajah yang Baik Hati). Pada 
kutipan fabel tersebut, terdapat kata “Terima kasih”, kata terima kasih 
pada fabel tersebut merupakan pengungkapan rasa syukur karena telah 
diselamatkan, seperti yang dicontohkan tokoh Kancil yang terjebak dalam 
kolam dan akhirnya ditolong oleh Pak Gajah untuk naik ke atas. Ungkapan 
rasa syukur Kancil karena telah ditolong oleh Pak Gajah, diwujudkan 
dengan mengucapkan terima kasih kepada Pak Gajah. 
 
1.3.2 Nilai Pendidikan Etika 

Perwujudan nilai pendidikan etika dalam fabel “Gajah yang Baik Hati” 
adalah sikap tidak egois seperti yang ditunjukkan pada kutipan fabel 
berikut.“ „Kau mau memanfaatkanku, ya Cil?‟ kau akan menipuku untuk 
kepentingan dan keselamatanmu sendiri? Tanya Gajah.// „Sekali-kali 
kamu harus diberi pelajaran,‟ kata Gajah sambil meninggalkan tempat itu. 
(Gajah yang Baik Hati). Pada kutipan tersebut tersirat makna untuk tidak 
bersikap egois. Orang yang bersikap egois akan dijauhi dan tidak akan 
dipercayai oleh orang lain. Hal ini dapat dilihat dari tokoh Kancil yang 
dijauhi dan tidak dipercaya oleh Gajah karena sikap Kancil yang ingin 
menjebak gajah agar turun ke dalam kolam dengan mengatakan agar 
membantunya  mengangkat ikan besar, tetapi tujuan sebenarnya adalah 
untuk memanfaatkan gajah agar Kancil dapat keluar dari kolam.  
 
1.3.3 Nilai Pendidikan Moral 

Dalam fabel “Gajah yang Baik Hati”, perwujudan nilai pendidikan 
moral terbagi menjadi dua, yaitu: tolong-menolong dan menepati janji.  

Sikap yang menunjukkan tolong-menolong dapat dilihat pada kutipan 
berikut. “Gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap 
Kancil dan mengangkatnya ke atas…” (Gajah yang Baik Hati). Pada 
kutipan fabel tersebut, mengandung nilai pendidikan moral yakni nilai 
tolong-menolong. Sikap tolong-menolong ini secara jelas digambarkan 
tokoh Gajah yang mau membantu Kancil keluar dari dalam kolam setelah 
lama terjebak di dalamnya karena sikap ceroboh Kancil yang tidak 
memikirkan bagaimana ia nanti keluar.  

Sementara itu, sikap menepati janji dapat dilihat pada sikap Kancil 
yang berjanji kepada Pak Gajah untuk tidak akan usil lagi dan janji itu 
ditepati Kancil. Adapun kutipan fabel tersebut adalah sebagai berikut. 
“Sejak itu kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat 
iseng seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang 
yang lainnya.” (Gajah yang Baik Hati). Pada kutipan fabel mengandung 
nilai moral yakni menepati janji. Sebelum ditolong oleh Pak Gajah, Kancil 
berjanji kepada Pak Gajah untuk tidak berbuat usil atau hal-hal yang 
merugikan binatan lain. Kemudian setelah ditolong Pak Gajah, janji lama 
yang diucapkan Kancil untuk tidak berbuat usil kepada binatang lain, telah 
ditepatinya dengan tidak berbuat usil kepada para binatang hutan.  
 
1.4 Nilai Pendidikan dalam Fabel Kuda Berkulit Harimau 

Dalam fabel “Kuda Berkulit Harimau” hanya ditemukan satu nilai 
pendidikan, yaitu nilai pendidikan etika. Pewujudan dari nilai pendidikan 
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etika adalah sikap jujur atau tidak berbohong yang dapat dilihat pada 
kutipan berikut. “Saat jaraknya sudah sangat dekat dengan kucing hutan, 
kuda itu mengaum seperti halnya seekor harimau, tetapi rupanya dia tidak 
sadar bahwa bukannya mengaum, dia malah meringkik. Mendengar suara 
itu, kucing menoleh ke belangang dan melihat seekor kuda berkulit 
harimau. Sesaat, kucing hutan bersiap-siap mengambil langkah seribu, 
tetapi ia malah teratawa terbahak-bahak sembari berkata, „Saatku 
melihatmu memakai kulit harimau itu, aku pasti akan lari ketakutan, tapi 
rupanya suaramu itu ringkikan kuda, jadi aku tidak takut hahaha!‟ ” (Kuda 
Berkulit Harimau). Dalam kutipan fabel tersebut, menjelaskan bahwa 
sepandai-pandainya seseorang untuk menyembunyikan kebohongannya, 
cepat atau lambat kebohongan tersebut pasti akan terbongkar atau 
diketahui oleh orang lain dan berdampak pada diri sendiri. Hal ini dapat 
dilihat dari apa yang terjadi pada tokoh kuda yang memakai kulit harimau 
yang ditemukannya dengan anggapan agar terlihat seperti harimau untuk 
menakut-nakuti binatang lain. Pada awalnya, dia berhasil menakut-nakuti 
binatang hutan, tetapi pada akhirnya kebohongan kuda pun terbongkar 
karena bukannya ia mengaum layaknya harimau, tetapi malah meringkik. 
Tidak hanya  kebohongannya yang terbongkar, tetapi kuda juga diejek 
oleh kucing hutan. Pesan yang ingin disampaikan dalam kutipan tersebut 
adalah kebalikan dari sikap berbohong, yaitu agar selalu berkata atau 
bersikap jujur atau tidak berbohong meskipun ada kesempatan untuk 
melakukannya.  

 
1.5 Nilai Pendidikan dalam Fabel Semua Istimewa 

Dalam fabel “Semua Istimewa” hanya ditemukan satu nilai 
pendidikan, yaitu nilai pendidikan moral. Perwujudan dari nilai pendidikan 
tersebut terdapat dua perwujudan. Adapun dua perwujudan dari nilai 
pendidikan moral tersebut adalah  sikap saling menghargai dan tidak 
meremehkan orang lain dan sikap saling memaafkan. 

Sikap saling mengharagai dan tidak meremehkan orang lain, dapat 
dilihat pada kutipan berikut. ”Ulu, tidakkah kamu tahu bahwa Sang 
Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak 
bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku bisa terbang mengitari 
angkasa. Burung kembali berkata dengan bijak, “ itulah yang kumaksud 
Ulu, kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semut tidak bisa 
berenang sepertimu, tetapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang 
tidak dapat kau lewati. Ikan tidak dapat melompat-lompat sepertimu, tetapi 
ia bernapas di bawah air kamu tidak seharusnya menghina mereka!” 
(Semua Istimewa). 

Kutipan tersebut merupakan tanggapan Burung terhadap perilaku 
Ulu yang  tidak menghargai dan memandang remeh binatang-binatang 
lain termasuk Burung sendiri. Kutipan tersebut mengandung nilai untuk 
saling menghargai dan tidak meremehkan orang lain. Pada kutipan “Aku 
tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku bisa terbang mengitari 
angkasa. Burung kembali berkata dengan bijak, “ itulah yang kumaksud 
Ulu, kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semut tidak bisa 
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berenang sepertimu, tetapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang 
tidak dapat kau lewati. Ikan tidak dapat melompat-lompat sepertimu, tetapi 
ia bernapas di bawah air kamu tidak seharusnya menghina mereka!”, 
menjelaskan bahwa setiap individu diciptakan dengan kelebihan dan 
kekurangannya masing-masing. Baik kelebihan dan kekurangan yang 
dimiliki seorang individu merupakan pemberian Sang Pencipta. Kelebihan 
yang dimiliki seseorang belum tentu juga dimiliki oleh diri sendiri. Dengan 
kata lain, Tuhan menciptakan setiap individu berbeda-beda. Oleh karena 
itu, dengan adanya perbedaan itu, setiap individu harus menghargai dan 
tidak meremehkan orang lain dengan tidak menghinanya.  

Sikap saling memaafkan dapat dilihat pada kutipan berikut. “ 
„Maafkan aku Burung.‟ Ucap Ulu seraya menatap sendu ke arah Semut 
dan ikan yang saat tadi memperhatikan pembicaraan mereka. Maafkan 
aku Semut, Ikan, selama ini aku telah menyinggung perasaanmu.” 
(Semua Istimewa). Pada kutipan fabel tersebut, mengadung nilai moral 
yakni saling memaafkan. Seperti yang ditunjukkan tokoh Ulu yang 
meminta maaf kepada teman-temannya, yaitu kepada semut, ikan, dan 
burung karena telah menyinggung atau menyakiti perasaan mereka 
sebelumnya dengan tidak menghargai dan memandang remeh mereka. 

 
1.6 Nilai Pendidikan dalam Fabel Cici dan Serigala 

Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam fabel “Cici dan Serigala” 
adalah sebagai berikut: 
1.6.1 Nilai Pendidikan Religius 

Bentuk perwujudan dari nilai pendidikan religius dalan fabel yang 
berjudul “Cici dan Serigala” adalah sikap bersyukur seperti yang 
ditunjukkan pada kutipan berikut. “ „Terima kasih kawan, aku berjanji tidak 
akan mengulanginya lagi..‟ jawab Cici dengan tulus.‟‟ (Cici dan Serigala). 
Pada kutipan fabel tersebut, terdapat kata “Terima kasih”. Kata terima 
kasih pada kutipan tersebut merupakan pengungkapan rasa syukur 
karena telah dimaafkan oleh teman-temanya. Hal ini dapat dilihat dari 
tokoh Cici yang beryukur karena teman-temannya, yaitu Upi dan Pusi mau 
memberi maaf kepadanya yang telah berbohong karena mengikuti 
keegoisannya, yaitu hendak memakan kue yang ditemukannya tanpa 
ingin berbagi dengan teman-temannya. 

 
1.6.2 Nilai Pendidikan Etika 

Perwujudan dari nilai pendidikan etika dalam fabel “Cici dan 
Serigala”, yaitu berupa sikap tidak egois seperti yang digambarkan pada 
kutipan fabel berikut. 

“Ah… kue ini pasti nikmat sekali apa lagi jika kumakan sendiri 
tanpa berbagi dengan mereka.” Gumamnya dalam hati. 
“Teman-teman sepertinya kue ini bekal pak tukang kayu yang 
sering ke hutan ini, mungkin dia baru saja ke sini dan belum pergi 
terlalu jauh. Bagaimana jika kususulkan kue ini, bukankah 
menolong orang juga perbuatan mulia?” Cici meyakinkan 
temannya. 
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Raut kecewa tergambar di wajah Upi dan Pusi, mereka gagal 
makan kue yang beraroma lezat itu. Cici berlari menjauhi 
temannya dan memakan kue itu sendiri. Tiba-Tiba… 
Bruukk..!! 
“Aaahhgg… tolooong…” Cici menjerit keras. Seekor serigala 
muncul dari balik semak dan langsung menerkam tubuh mungil 
Cici. Cici pun menangis dan terus berteriak minta tolong. (Cici dan 
Serigala). 
 

Pada kutipan tersebut juga mengandung nilai agar tidak bersikap 
egois. Hal ini dapat dilihat pada kutipan “Ah… kue ini pasti nikmat sekali 
apa lagi jika kumakan sendiri tanpa berbagi dengan mereka.‟// Cici berlari 
menjauhi temannya dan memakan kue itu sendiri. Tiba-
Tiba…//Bruukk..!!//„Aaahhgg… tolooong…‟ Cici menjerit keras. Seekor 
serigala muncul dari balik semak dan langsung menerkam tubuh mungil 
Cici”, yang memiliki pesan tersirat agar tidak bersikap egois yang hanya 
mementingkan diri sendiri karena hal ini akan berdampak buruk bagi diri 
sendiri seperti yang dicontohkan Cici yang ingin memakan kue yang 
ditemuinya tanpa ingin berbagi dengan teman-temannya dengan 
mengatakan bahwa ia ingin mengembalikan kue tersebut kepada 
pemilikinya, tetapi niat sebenarnya adalah agar dia bisa memakan kue itu 
sendiri. Akibat dari perbuatannya, ia diterkam harimau, tetapi pada 
akhirnya Cici berhasil selamat dengan bantuan kedua temannya. 
 
 
1.6.3 Nilai Pendidikan Moral 

Perwujudan dari nilai pendidikan moral dalam fabel “Cici dan 
Serigala” dapat berupa tolong-menolong dan saling memaafkan. 

Sikap tolong-menolong dapat ditemukan pada kutipan berikut. 
 “Ups…!”, kaki Cici tiba-tiba ada yang menarik. ia pun menjerit dan 
bahkan tidak beranani membuka mata. 
“Sst…, ini aku Ci, bukalah matamu, ini Upi dan Pusi.” 
“Ayo cepat Ci..” dengan rasa kebersamaan mereka pun akhirnya 
selamat. Napas mereka tersengal-sengal, keringatnya bercucuran. 
Cici menangis tersedu-sedu.(Cici dan Serigala). 

Pada kutipan “ „Ups…!‟, kaki Cici tiba-tiba ada yang menarik.//„Sst…, 
ini aku Ci, bukalah matamu, ini Upi dan Pusi.‟//„Ayo cepat Ci‟ ” secara 
tersirat mengadung nilai tolong-menolong. Hal ini dapat dilihat dari dialog 
dan tindakan yang dilakukan kedua teman Cici, yaitu Upi dan Pusi kepada 
Cici. Jika dilihat, tindakan temannya untuk menarik kaki dan menyuruhnya 
bersikap tenang dan berlari merupakan bentuk saling tolong-menolong. 

Kemudian, sikap untuk saling memaafkan dapat dilihat pada kutipan 
berikut. 

“Hik.. hik.. maafkan aku teman aku bersalah pada kalian. Aku 
telah berbohong.” Cici akhirnya menceritakan kejadian yang 
sebenarnya. Teman-temannya tidak marah apalagi membencinya. 
Cici pun berjanji tidak akan mengulanginya lagi. 
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“Sudalah Cici… kami memaafkanmu…” kata Pusi dengan bijak. 
(Cici dan Serigala). 

Sikap saling memafkan tercermin pada kutipan fabel tersebut, yaitu 
pada kalimat “Hik.. hik.. maafkan aku teman aku bersalah pada 
kalian//Sudalah Cici… kami memaafkanmu…” menunjukkan sikap saling 
memaafkan seperti yang dilakukan tokoh Cici yang meminta maaf kepada 
kedua temannya. Selain itu, seseorang yang meminta maaf hendaknya 
diberi maaf seperti yang dilakukan kedua teman Cici, yakni Upi dan Usi 
yang memaafkan kesalahan Cici. Setiap individu pasti memiliki kesalahan 
oleh karena itu harus saling memaafkan. 
 
2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa ke-6 fabel yang 
dimuat dalam buku bahasa Indonesia kelas VII kurikulum 2013 edisi revisi 
2016 terbitan Kemendikbud terdapat empat nilai pendidikan. Adapun nilai-
nilai pendidikan tersebut adalah nilai religius yang meliputi: bersyukur, 
mengucap salam, dan akhlak dan kedisiplinan, dan amanah. Kemudian, 
nilai pendidikan etika, yaitu: jujur atau tidak bohong, welas asih terhadap 
sesama, dan tidak egois. Nilai pedidikan sosial, yaitu: musyawarah dan 
kerja sama. Sementara itu, nilai pendidikan moral yaitu: (1) tolong-
menolong, (2) saling menghargai dan tidak meremehkan orang lain, (3) 
menepati janji, dan (4) saling memaafkan. 

Jika dicermati, keenam fabel tersebut memiliki keunggulan atau 
kekuatannnya masing-masing dalam menyampaikan atau menyajikan 
nilai-nilai pendidikan kepada pembaca. Dalam fabel “Belalang Sembah” 
perwujudan nilai etikalah yang ditonjokan, yakni sebanyak dua 
perwujudan, yaitu: welas asih terhadap sesama dan tidak egois; dalam 
fabel “Sesama Saudara Harus Berbagi” nilai religiuslah yang ditonjokan, 
yakni sebanyak empat perwujudan, yaitu: bersyukur, mengucap salam, 
akhlak, dan amanah; dalam fabel “Gajah yang Baik Hati” nilai yang 
ditonjolkan adalah nilai pendidikan moral, yakni dua perwujudan yang 
meliputi tolong menolong dan menepati janji; dalam fabel “Kuda Berkulit 
Harimau” hanya menampilkan nilai pendidikan etika yang diwujudkan 
dalam bentuk sikap jujur atau tidak bohong; dalam fabel “Semua Istimewa” 
juga hanya menampilkan satu nilai pendidikan, yaitu nilai moral yang 
diwujudkan dalam bentuk sikap saling menghargai dan tidak meremehkan 
orang lain dan sikap saling memaafkan; dalam fabel “Cici dan Serigala” 
nilai yang ditonjolkan adalah nilai moral dengan dua perwujudan, yakni 
sikap tolong-menolong dan saling memaafkan. 

Selain itu, jika dihubungkan dengan penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Syarifah (2013)  dengan judul  Nilai Pendidikan dalam 
Kumpulan Dongeng-dongeng Asia Kanggo Bocah-bocah Seri 1, 2, dan 3 
yang menyimpulkan bahwa nilai pendidikan yang terdapat di dalam 
kumpul ongeng-dongeng Asia Kanggo Bocah-bocah seri 1, 2, dan 3 yaitu: 
(1) nilai pendidikan kebenaran, (2) nilai pendidikan moral yang terdiri dari:  
prasangka baik, persahabatan, serakah, patuh, hormat, tekad kuat, buruk 
sangka, membantu sesama, balas budi, sombong, tidak bertanggung 
jawab, kreatif, toleransi, kerja keras, jujur, pantang menyerah, tanggung 
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jawab, cinta dan setia  (3) nilai keindahan atau estetika dan (4) nilai 
religius. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Gusal (2015) dengan 
judul Nilai-Nilai Pendidikan dalam Cerita Rakyat Sulawesi Tenggara  
Karya La Ode Sidu yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa nilai 
pendidikan yang terkadung dalam cerita rakyat Sulawesi Tengggara karya 
La Ode Sidu adalah: (1) nilai pendidikan kasih sayang, (2) kerja sama 
atau tolong menolong, (3) nilai pendidikan kebebasan, (4) nilai pendidikan 
kebahagiaan, dan (5) nilai pendidikan rasa ingin tahu, dengan hasil 
penelitian ini, dapat diketahui bahwa di dalam cerita rakyat banyak  
terdapat nilai-nilai pendidikan.  

Nilai-nilai pendidikan tersebut hendaknya dapat diimplemetasikan. 
Dengan demikian, generasi muda tidak hanya tahu akan nilai tersebut, 
tetapi mampu menerapkan nilai tersebut. Pernyataan ini sesuai dengan 
pendapat Tirtarahardja dan Sulo (2012:21-22) yang menyatakan bahwa 
kesadaran dan pemahaman terhadap nilai dan kesanggupan 
melaksanakan nilai harus sinkron, artinya untuk dapat melakukan yang 
seharusnya dilakukan seseorang harus mengetahui, menyadari dan 
memahami nilai-nilai tersebut, apabila sudah memahami akan nilai-nilai 
tersebut seharusnya dilakukan dalam kehidupan masyarakat. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, dapat 
disimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam fabel buku 
bahasa Indonesia kelas VII Kurikulum 2013 edisi revisi 2016 terbitan 
Kemendikbud, yaitu: (1) nilai pendidikan religius yang meliputi: bersyukur, 
mengucap salam, akhlak dan kedisipinan, dan amanah (2) nilai 
pendidikan etika yang meliputi: juju atau tidak bohong, welas asih 
terhadap sesama, dan tidak egois  (3) nilai pendidikan sosial yang 
meliputi: musyawarah dan kerja sama dan (4) nilai pendidikan moral yang 
meliputi: tolong menolong, saling menghargai dan tidak meremehkan 
orang lain, menepati janji dan saling memaafkan. 

 
Saran 

1. Bagi para pembaca agar dapat mengimplementasikan nilai-nilai 
pendidikan yang ada di tengah-tengah masyarakat. 

2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian 
serupa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi. 
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