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RINGKASAN 

Penelitian ini dilatarbelakangi karena masyarakat Jorong Limau 

Puruik Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten 

Solok masih banyak mempercayai ungkapan kepercayaan. Penelitian ini 

bertujuan mendeskripsikan nilai pendidikan yang terkandung dalam 

ungkapan kepercayaan masyarakat Jorong Limau Puruik Kenagarian Sungai 

Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi ke lapangan untuk 

mencari informasi yang memenuhi syarat sebagai informan dalam penelitian 

dan untuk menjelaskan ungkapan kepercayaan yang sampai saat ini masih 

bertahan di Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti 

Kabupaten Solok, serta untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan 

kepentingan penelitian, mewawancarai langsung informan sesuai pedoman 

wawancara yang telah disiapkan, dan merekam langsung kata-kata dan 

informasi yang diberikan oleh informan berupa ungkapan kepercayaan 

masyarakat. Luaran wajib dari hasil penelitian ini adalah berupa publikasi 

ilmiah baik jurnal lokal atau jurnal nasional yang terakreditasi. Luaran 

tambahan dapat berupa prosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala 

lokal, regional, maupun nasional serta untuk pengayaan bahan ajar.  

 

 

Kata Kunci: Folklor, Nilai Pendidikan, Ungkapan Kepercayaan. 
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BAB 1.  PENDAHULUAN  

1. Latar Belakang  

Tiap-tiap suku bangsa memiliki kebudayaan berbeda yang berperan 

sebagai alat pengontrol kehidupan dan sekaligus merupakan ciri khas suatu 

kolektif. Kebudayaan yang dimiliki tertuang dalam bentuk lisan ataupun 

tulisan. Salah satu bentuknya adalah folklor. Penyebaran folklor melalui 

tutur kata dari mulut ke mulut secara turun-temurun. Folklor merupakan 

bentuk kebudayaan tradisional masyarakat yang terdiri dari folklor lisan 

(verbal folklore) adalah folklor yang bentuknya memang murni lisan folklor 

sebagian lisan (partly verbal folklore) adalah folklor yang bentuknya 

merupakan campuran unsur lisan dan unsur bukan lisan, dan folklor bukan 

sebagian lisan (nonverbal folklore) adalah folklor yang bentuknya bukan 

lisan, walaupun pembuatannya diajarkan secara lisan. 

Folklor merupakan suatu bentuk kebudayaan berupa ciri khas bagi 

sekelompok masyarakat yang menjadi pembeda dengan kelompok lain dan 

diwariskan secara turun-temurun. Salah satu folklor yang masih 

berkembang dalam masyarakat Indonesia adalah ungkapan kepercayaan 

masyarakat yang merupakan salah satu jenis folklor sebagian lisan. 

Ungkapan yakni kebijaksanaan secara lisan dalam bentuk satuan yang sudah 

menjadi tradisi. Ungkapan kepercayaan masyarakat yang berkembang pada 

umumnya berisi kata-kata nasehat yang struktur penyampaiannya 

disampaikan dengan sangat halus. 

Ungkapan kepercayaan rakyat yang berkembang pada umumnya berisi 

kata-kata nasehat dengan struktur penyampaian sangat halus. Tiap daerah 

mempunyai kebudayaan tersendiri serta keunikan dalam budaya bangsa 

daerah masing-masing. Salah satu wujud budaya Indonesia tersebut adalah 

budaya spiritual yang berakar pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa, yang pada dasarnya adalah warisan leluhur budaya bangsa 

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu aspek 
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warisan budaya bangsa (budaya spiritual) secara realistis masih hidup dan 

berkembang serta dihayati oleh sebagian masyarakat Indonesia. 

Masyarakat Minangkabau sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia juga 

sangat terkenal dengan tradisi lisan ungkapan kepercayaan. Kehidupan 

sosial  masyarakatnya sering ditata dengan memanfaatkan ungkapan 

kepercayaan. Misalnya, untuk menyampaikan maksud, perintah, larangan, 

pertanyaan atau bahkan untuk mendidik anak-anak, digunakan ungkapan 

kepercayaan. Ungkapan kepercayaan telah dikenal oleh masyarakat secara 

turun-temurun, sehingga tidak lagi diketahui penciptanya. 

Ungkapan kepercayaan suatu usaha penutur untuk melahirkan pikiran, 

perasaan, pandangan, dan emosinya dalam bentuk bahasa tertentu yang 

dianggap paling tepat supaya lawan tuturnya paham dengan makna tersirat 

dalam ungkapan tersebut. Ungkapan kepercayaan telah dikenal oleh 

masyarakat secara turun temurun, sebagian tidak lagi diketahui yang 

menciptakannya. Ungkapan disampaikan secara lisan dalam bentuk satuan 

yang sudah dibuat aturannya oleh masyarakat penuturnya. Suku 

Minangkabau sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia terkenal dengan 

tradisi lisan berupa ungkapan kepercayaan masyarakat.  

Kehidupan sosial masyarakatnya sering ditata dengan memanfaatkan 

ungkapan kepercayaan masyarakat tersebut, seperti ungkapan untuk 

menyampaikan maksud, perintah, larangan, bahkan untuk mendidik anak-

anak mereka sering digunakan ungkapan kepercayaan. Menurut logika hal 

tersebut tidak dapat dipercayai kebenarannya, Sewaktu makan sebaiknya 

kita duduk hanya disatu tempat kalau makan berpindah-pindah tempat 

terkesan tidak sopan. Meskipun begitu, masyarakat Minangkabau masih 

banyak yang menghindari makan berpindah-pindah tempat, walaupun 

mereka tidak mempercayainya. Jika dilihat dari makna yang tersirat dibalik 

itu orangtua dahulu sebenarnya berusaha menekankan nilai pendidikan 

sosial agar menjaga sopan santun ketika makan. Beberapa contoh ungkapan 

kepercayaan yang ada di Minangkabau : 1) Urang manganduang indak 

buliah mancacek urang buruak, beko buruak lo anaknyo (orang hamil tidak 

boleh menghina orang jelek, nanti jelek anaknya.) Maksud dari ungkapan 
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ini yang memiliki makna bahwa perbuatan mencaci adalah perbuatan yang 

tidak menghargai orang lain, dalam ungkapan ini mengandung nilai 

pendidikan agama karena dalam ajaran agama juga dilarang menghina 

sesama karena dimata allah swt manusia itu sama. 2) anak gadih indak 

buliah bajalan sanjo hari, beko dilarian dek antu aru-aru (Anak perempuan 

tidak boleh berjalan senja hari, nanti dilarikan oleh hantu aru-aru). Dari 

ungkapan ini mengandung makna bahwa anak perempuan sebaiknya sudah 

ada di rumah sebelum magrib datang karena kalau anak perempuan diwaktu 

magrib masih di luar akan terlihat tidak disiplin dengan waktu, jadi kita 

harus sudah di rumah sebelum magrib agar terlihat disiplin.  

Sekelompok masyarakat Minangkabau yang tetap aktif memanfaatkan 

ungkapan kepercayaan di tengah masyarakat di antaranya pada masyarakat 

di Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten 

Solok. Keberadaan ungkapan kepercayaan masyarakat di nagari ini 

membuat kehidupan masyarakat berjalan dengan lancar dan terkontrol 

karena hampir semua lapisan masyarakat tetap meyakini ungkapan 

kepercayaan yang ada di nagari itu.  

Ungkapan kepercayaan masyarakat sebagai salah satu khasanah budaya 

masyarakat Minangkabau merupakan potensi lokal yang seharusnya 

dilestarikan dan diwariskan kepada generasi muda Minangkabau. Ungkapan 

kepercayaan tersebut mengandung kata-kata nasihat yang dapat 

memperkaya akhlak dan budi pekerti masyarakat Minangkabau. Nilai 

pendidikan dalam ungkapan masyarakat yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah nilai pendidikan sosial, pendidikan jasmani, pendidikan agama, dan 

pendidikan kesejahteraan keluarga. Nilai pendidikan ini diambil karena 

banyak dalam ungkapan kepercayaan masyarakat khususnya di daerah 

Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.  

Alasan peneliti memilih Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah 

Gumanti Kabupaten Solok sebagai tempat atau latar penelitian ini adalah 

karena masyarakat masih banyak mempercayai ungkapan kepercayaan 

tersebut. Ungkapan kepercayaan tersebut sudah ada sejak zaman nenek 
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moyang dahulu yang digunakan secara turun-temurun dan juga untuk 

memberi nasehat bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya. 

2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat 

diidentifikasikan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut: 

“Bagaimanakah nilai pendidikan yang terkandung dalam ungkapan 

kepercayaan masyarakat di Jorong Limau Puruik Kenagarian Sungai Nanam 

Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?” 

3.  Tujuan Penelitian   

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan nilai pendidikan yang terkandung dalam ungkapan 

kepercayaan masyarakat Jorong Limau Puruik Kenagarian Sungai Nanam 

Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. 

4.  Luaran  

Luaran wajib dari hasil penelitian ini adalah berupa publikasi ilmiah 

baik jurnal lokal atau jurnal nasional yang terakreditasi. Penelitian ini 

dipublikasikan pada jurnal "Jelisa" Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia 

FKIP UMMY Solok. 

BAB 2. TINJAUAN  PUSTAKA 

 Dalam bab 2 ini dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan kajian 

pustaka yaitu: (a) folklor terdiri dari pengertian folklor, fungsi folklor, 

bentuk-bentuk folklor, dan ciri-ciri folklor, (2) nilai pendidikan terdiri dari 

pendidikan sosial, pendidikan jasmani, pendidikan agama, dan pendidikan 

kesejahteraan keluarga. Untuk lebih jelasnya masing-masing kajian 

pustaka/teori dapat dijelaskan di bawah ini. 

1.1 Folklor 

a. Pengertian Folklor 

Folklor berasal dari Bahasa Inggris folklor, yang terdiri atas dua kata 

dasar, folk dan lore. Folk adalah sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri 
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pengenal fisik sosial, dan kebudayaan, sehingga dapat dibedakan dari 

kelompok-kelompok lainnya. Ciri-ciri pengenal itu antara lain dapat 

berwujud warna kulit yang sama, bentuk rambut yang sama, mata 

pencaharian yang sama, bahasa yang sama, taraf pendidikan yang sama, dan 

agama yang sama, sedangkan lore adalah tradisi folk, yaitu sebagian 

kebudayaannya, yang diwariskan secara turun-temurun secara lisan atau 

melalui suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu 

pengingat (mnemonic device).  

Menurut Rudito, dkk. (2009:36) folklor merupakan suatu gejala 

sosial dan budaya yang terkait dengan kelompok sosial manusia di dunia ini, 

sehingga menjadi pedoman dalam mengatur tingkah lakunya dapat secara 

ajeng dipertahankan, karena budaya bersifat tradisi dan menjelaskan bahwa 

folklor merupakan hasil budaya dari suatu masyarakat dengan lingkungan 

tertentu yang berupa tingkah laku budaya serta benda-benda budaya yang 

pada dasarnya menggambarkan kebudayaan masyarakat tersebut secara 

keseluruhan. 

Endraswara (2009:28), berpendapat bahwa folklor merupakan 'a 

lively fossil which refuses to die' yakni diwariskan secara turun-temurun 

yang memang menjadi ciri penting dalam folklor. Pewarisan folklor dari 

nenek moyang pasti melalui proses panjang. Hal ini berarti bahwa folklor 

mengandung nilai budaya dari nenek moyang. Dengan begitu, folklor dapat 

berupa peninggalan lisan dan tertulis dari nenek moyang. Karya-karya 

tulisan yang ditinggalkan oleh para nenek moyang ini dapat dipelajari untuk 

memperoleh gambaran, meskipun tidak lengkap dan tidak pula menyeluruh, 

mengenai kebudayaan pada waktu mereka hidup. Folklor adalah karya 

agung masa lalu, baik lisan maupun tertulis yang amat berharga bagi 

generasi mendatang.  

2.1 Fungsi Folklor  

Folklor tidak hanya memiliki bagian dan ciri-ciri tertentu, tetapi juga 

berfungsi dalam suatu kelompok yaitu:  
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1) Sebagai sistem proyeksi (projective system), yakni sebagai alat 

pencermin angan-angan suatu kolektif.  

2) Sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga-lembaga 

kebudayaan. 

3) Sebagai alat pendidikan bagi anak-anak (pedagogie device). 

4) Sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat 

akan selalu dipatuhi anggota kolektifnya. 

Di antara sekian banyak fungsi folklor ada beberapa fungsi yang 

bersifat umum, yakni sebagai: (1) alat pendidikan, (2) peningkat perasaan 

solidaritas kelompok, (3) pengunggul dan pencela orang lain, (4) pelipur 

lara, dan (5) kritik masyarakat. Jadi dapat disimpulkan fungsi dari folklor 

yakni Sebagai sistem proyeksi, yakni sebagai alat pencermin angan-angan 

suatu kolektif, sebagai alat perjanjian dan lembaga-lembaga kebudayaan, 

sebagai alat pendidik anak-anak, dan sebagai instrumen kekuatan, 

sebagaimana telah dikemukakan manusia praaksara telah memiliki 

kesadaran sejarah. Salah satu cara kita untuk melacak bagaimana kesadaran 

sejarah yang mereka miliki ialah dengan melihat bentuk folklor. 

3.1 Bentuk-bentuk Folklor  

Hal-hal yang termasuk folklor, yakni: mite (myths), legenda (legends), 

dongeng (folktales), lelucon (jokes), peribahasa (provebs), teka-teki 

(riddles), nyanyian doa (chants), jimat atau guna-guna (charms), doa seperti 

doa sebelum makan (blessings), hinaan (insults), jawaban dengan kata-kata 

(re-torts), celaan atau ejekan (taunts), godaan (teases), minum untuk 

keselamatan (toasts), serangkaian kata atau kalimat yang sulit di ucapkan 

(tongue-twisters), salam (greeting), ungkapan berpisah (leave teaking 

formulas). 

(Danandjaya, 1991:21) mengelompokkan folklor atas tiga kelompok, 

yaitu folklor lisan, folklor sebagian lisan, dan folklor bukan lisan.  

(1) Folklor lisan 

 Folklor lisan adalah folklor yang bentuknya memang murni lisan. 

Bentuk ini meliputi: (1) bahasa rakyat (folk speech), seperti logat, julukan, 
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pangkat tradisional, dan titel kebangsawanan, (2) ungkapan tradisional, 

seperti peribahasa, pepatah, dan pameo, (3) pertanyaan tradisional, seperti 

teka-teki, (4) puisi rakyat, seperti pantun, gurindam dan syair. (5) cerita 

prosa rakyat, seperti mite, legenda, dan dongeng, (6) nyanyian rakyat. 

(2) Folklor sebagian lisan 

Folklor sebagian lisan adalah folklor yang bentuknya merupakan 

campuran unsur lisan dan unsur bukan lisan. Misalnya, ungkapan 

kepercayaan masyarakat yaitu folklor lisan yang terdiri atas pernyataan yang 

bersifat lisan ditambah dengan gerak isyarat yang dianggap mempunyai 

makna gaib. Bentuk lain yang tergolong kelompok ini adalah permainan 

rakyat, teater rakyat, tari rakyat, adat-istiadat, upacara, pesta rakyat, dan 

lain-lain.  

(3) Folklor bukan lisan  

Folklor bukan lisan adalah folklor yang bentuknya bukan lisan, 

walaupun cara pembuatannya diajarkan secara lisan. Kelompok ini dibagi 

dua bagian, yaitu yang material dan yang bukan material. Bentuk yang 

termasuk material antara lain: arsitektur rakyat (bentuk rumah asli daerah 

dan bentuk lumbung padi), kerajinan tangan rakyat (pakaian dan perhiasan 

adat), makanan dan minuman rakyat, obat-obatan tradisional. Bentuk yang 

bukan material antara lain: gerak isyarat tradisional (gesture), bunyi isyarat 

untuk komunikasi rakyat (kentongan tanda bahaya di Jawa atau bunyi 

gendang untuk mengirim berita seperti yang dilakukan di Afrika), dan 

musik rakyat.  

Dari pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk 

folklor terbagi atas tiga, yaitu folklor lisan, folklor sebagian lisan dan folklor 

bukan lisan. Ungkapan kepercayaan masyarakat termasuk dalam bentuk 

folklor lisan karena disampaikan dari mulut kemulut dan Ungkapan 

kepercayaan masyarakat sebagai salah satu khasanah budaya masyarakat 

Minangkabau merupakan potensi lokal yang seharusnya dilestarikan dan 

diwariskan kepada generasi muda Minangkabau. Ungkapan kepercayaan 
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tersebut mengandung kata-kata nasihat yang dapat memperkaya akhlak dan 

budi pekerti masyarakat Minangkabau. 

a. Ciri-ciri Folklor 

Ciri-ciri folklor adalah sebagai berikut: (a) penyebaran dan 

pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan, (b) folklor bersifat 

tradisional, yakni disebarkan dalam bentuk relatif tetap atau dalam bentuk 

standar, (c) folklor ada dalam versi-versi bahkan varian-varian yang 

berbeda, (d) folklor bersifat anonim, yaitu nama penciptanya sudah tidak 

diketahui orang lagi, (e) folklor biasanya mempunyai bentuk berumus atau 

berpola, (f) folklor mempunyai kegunaan dalam kehidupan bersama suatu 

kolektif. (g) folklor bersifat pralogis, yaitu mempunyai logika sendiri yang 

tidak sesuai dengan logika umum, (h) folklor menjadi milik bersama dari 

kolektif tertentu, dan (i) folklor pada umumnya bersifat polos dan lugu, 

sehingga seringkali kelihatannya kasar, terlalu spontan. 

Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan, ciri-ciri folklor adalah 

penyebaran dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan, bersifat 

tradisional, ada dalam versi-versi yang berbeda, bersifat anonim, biasanya 

mempunyai bentuk berumus atau berpola, mempunyai kegunaan dalam 

kehidupan bersama suatu kelompok, bersifat pralogis, menjadi milik 

bersama dari kelompok tertentu, dan folklor pada umumnya bersifat polos 

dan lugu.  

4.1 Nilai Pendidikan 

 Nilai secara harfiah adalah harga angka yang mewakili prestasi, 

sifat-sifat penting yang berguna bagi manusia, dalam menjalani hidupnya 

Depdiknas (dalam KBBI, 2008:292). Dan juga suatu konsep umum atau 

gagasan yang merujuk pada hal-hal yang dianggap benar, baik, berharga, 

penting, indah, pantas, dan dikehendaki oleh masyarakat secara umum di 

dalam kehidupannya, penghargaan dan keadaan yang bermanfaat sebagai 

pedoman umum bagi manusia dalam melakukan dan menilai suatu tindakan. 

Bertens (2004:139) mengungkapkan nilai adalah the addressee of a yes, 

"sesuatu yang ditujukan dengan ya”. Memang, nilai adalah sesuatu yang kita 
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akan atau kita aminkan. Ciri-ciri nilai adalah sebagai berikut: (a) nilai 

berkaitan dengan subyek. Kalau tidak ada subyek yang menilai, maka tidak 

ada nilai; (b) nilai tampil dalam suatu konteks praktis, di mana subyek ingin 

membuat sesuatu; dan (c) nilai-nilai menyangkut sifat-sifat yang dimiliki 

oleh obyek. Nilai dapat berfungsi sebagai petunjuk arah bagaimana cara 

berpikir dan bertindak sesuai norma dan nilai yang berlaku, sebagai acuan 

dalam menentukan pilihan terhadap peran individu di masyarakat, serta 

sebagai pemersatu banyak orang ke dalam kelompok tertentu, sebagai 

sarana untuk membantu proses pengembangan diri setiap individu yang ada 

di masyarakat, sebagai pelindung setiap individu yang ada di masyarakat, 

sebagai sarana untuk mendorong setiap orang agar melakukan sesuatu 

berdasarkan nilai-nilai tertentu, sebagai sarana untuk menyampaikan 

pendapat bagi masyakarat umum, sebagai perwujudan seorang individu atau 

kelompok individu di dalam masyarakat. 

 Menurut Setiadi (2006:31) nilai adalah sesuatu yang baik yang selalu 

diinginkan, dicita-citakan dan dianggap penting oleh seluruh manusia 

sebagai anggota masyarakat. Karena itu, sesuatu dikatakan memiliki nilai 

apabila berguna dan berharga (nilai kebenaran), indah (nilai estetika), baik 

(nilai moral atau etis), dan religius (nilai agama). Oleh karena itu, nilai pada 

dasarnya standar perilaku, ukuran yang menentukan atau kriteria seseorang 

tentang baik dan tidak baik, indah dan tidak indah, layak dan tidak layak, 

dan lain sebagainya, sehingga standar itu yang akan mewarnai perilaku 

seseorang. 

  Sanjaya (2006:274) menyatakan pendidikan nilai pada dasarnya 

adalah proses penanaman nilai kepada peserta didik yang diharapkan kepada 

siswa dapat berperilaku sesuai dengan pandangan yang dianggapnya baik 

dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Ada empat 

faktor yang merupakan dasar kepatuhan seseorang terhadap nilai tertentu, 

yaitu: 

1. Normativist, biasanya kepatuhan pada norma-norma hukum. 

Selanjutnya dikatakan bahwa kepatuhan ini terdapat dalam tiga 

bentuk, yaitu: (1) kepatuhan pada nilai atau norma itu sendiri. (2) 
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kepatuhan pada proses tanpa memedulikan normanya sendiri, (3) 

kepatuhan pada hasilnya atau tujuan yang diharapnya dari peraturan 

itu.  

2. Integralist, yaitu kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran dengan 

pertimbangan-pertimbangan yang rasional. 

3. Fenomenalist, yaitu kepatuhan berdasarkan suara hati atau sekadar 

basa-basi. 

4. Hedonist, yaitu kepatuhan berdasarkan kepentingan diri sendiri.  

 Empat faktor yang menjadi dasar kepatuhan setiap individual tentu 

saja yang kita harapkan adalah kepatuhan yang bersifat normativist, sebab 

kepatuhan semacam itu adalah kepatuhan yang didasari kesadaran akan 

nilai, tanpa mempedulikan apakah perilaku itu menguntungkan untuk 

dirinya atau tidak. Nilai bagi seseorang tidaklah statis, akan tetapi selalu 

berubah. Setiap orang akan menganggap sesuatu itu baik sesuai dengan 

pandangannya pada saat itu. Oleh sebab itu, maka sistem nilai yang dimiliki 

seseorang itu bisa dibina dan diarahkan. Apabila seseorang menganggap 

nilai agama adalah di atas segalanya, maka nilai-nilai yang lain akan 

bergantung pada nilai agama itu. Dengan demikian sikap seseorang sangat 

tergantung pada sistem nilai yang dianggapnya paling benar, dan kemudian 

sikap itu yang akan mengendalikan perilaku orang tersebut. Adapun 

penyimpulan tentang nilai sebagai berikut: 

a. Nilai tidak bisa diajarkan tetapi diketahui dari penampilannya. 

b. Pengembangan domain afektif pada nilai tidak bisa dipisahkan dari 

aspek kognitif dan psikomotorik. 

c. Masalah nilai adalah masalah emosional dan karena itu dapat 

berubah, berkembang, sehingga bisa dibina. 

d. Perkembangan nilai atau moral tidak terjadi sekaligus, tetapi melalui 

tahap tertentu. 

 Nilai pendidikan yang terdapat dalam ungkapan kepercayaan rakyat 

dapat memantapkan dan mengembangkan kebudayaan masyarakatnya demi 

kelangsungan dan perkembangan kebudayaan dari masyarakat yang 

bersangkutan atau bagi kepentingan kelompok yang berkuasa dalam 
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masyarakat tersebut. Istilah pendidikan secara etimologi, berasal dari bahasa 

Yunani pedagogik yang akar katanya pais yang berarti anak dan again yang 

artinya membimbing. Jadi pedagogik berarti bimbingan yang diberikan 

kepada anak. Dalam bahasa Inggris pendidikan diterjemahkan menjadi 

education. Education berasal dari bahasa Yunani educare yang berarti 

membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak, untuk dituntun agar 

tumbuh dan berkembang. 

 Syafril, dkk. (2012:38) merumuskan pengertian pendidikan adalah 

bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada 

perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar 

anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan 

bantuan orang lain. Tujuan yang akan dicapai dalam proses pendidikan 

adalah kedewasaan jasmaniah dan rohaniah. Kedewasaan dalam pengertian 

ini adalah jika seseorang badannya secara fisik sudah cukup besar dan 

kemampuan, telah sanggup melaksanakan tugas hidupnya sesuai dengan 

tuntutan atau norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, serta sudah 

bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. 

  Hasbullah (2008:28) merumuskan pengertian pendidikan umumnya 

berarti daya-upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan 

batin, karakter), pikiran (intelek dalam tubuh anak); dalam Taman Siswa 

tidak boleh dipisahkan bagian-bagian itu supaya kita memajukan 

kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita 

didik, selaras dengan dunianya.  

 Pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang 

atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup 

atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Kata pendidikan 

berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogik. Pedagogik berasal dari kata 

pais yang berarti anak dan again yang berarti membimbing. Jadi, pendidikan 

berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Pendidikan adalah proses 

pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan 

emosional ke arah alam dan sesama manusia mengungkapkan pendidikan 
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adalah memberi kita perbekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, 

akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa.  

 Sanjaya (2006:2) menyatakan di dalam ungkapan kepercayaan 

rakyat itu harus mempunyai nilai baiknya yang datang dengan sendirinya. 

Dengan begitu ungkapan kepercayaan rakyat tersebut akan tetap hidup dan 

tetap lestari. Sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Akhir dari proses pendidikan 

adalah kemampuan anak memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini berarti 

proses pendidikan berujung kepada pembentukan sikap, pengembangan 

kecerdasan dan intelektual serta pengembangan keterampilan anak sesuai 

dengan kebutuhan. 

 Ahmadi dan Nur Uhbiyati (2015:15) mengemukakan aspek-aspek 

pendidikan diantaranya pendidikan sosial, pendidikan jasmani, pendidikan 

agama, dan pendidikan kesejahteraan keluarga. Untuk lebih jelasnya berikut 

ini akan dijelaskan satu persatu. 

a. Pendidikan Sosial 

 Manusia dalam kenyataannya tidak dapat hidup sendirian. Ia tidak 

dapat terpisah dengan manusia-manusia lain dalam pergaulan sehari-hari. 

Manusia senantiasa hidup dalam kelompok-kelompok, baik kelompok kecil 

maupun kelompok besar. Untuk dapat hidup bersama dengan orang lain 

dalam kelompok-kelompok itu, seseorang harus dapat menyesuaikan diri. 

Maksud menyesuaikan diri ialah menyamakan dirinya atau menganggap 

dirinya sebagai orang lain. Selanjutnya, orang harus bisa turut merasakan 

apa yang dirasakan oleh orang lain. Di samping itu, untuk kehidupan 

bersama diperlukan sifat-sifat seperti: sabar, ramah-tamah, sopan-santun, 

tolong-menolong, menghargai, dan hormat-menghormati.  
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 Adapun tujuan pendidikan sosial ialah mendidik anak agar dapat 

menyesuaikan diri dalam kehidupan bersama dan ikut ambil bagian secara 

aktif dalam kehidupan bersama tersebut. Dan juga proses pengubahan sikap 

dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan 

manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. 

 Menurut Abdullah (2007:149), dorongan akan rasa persatuan dan 

rasa memiliki anggota kelompoknya tidak akan dapat dihindarkan. 

Dorongan untuk mendapat kasih sayang, menerima perhatian dan ingin 

lebih dari orang lain, diperoleh dari adanya suatu kelompok. Untuk 

memenuhi dorongan individual secara psikologis bergantung kepada 

peranan yang dimiliki di dalam suatu kelompok. Dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan sosial, yaitu membimbing anak untuk dapat hidup dengan orang 

lain dan menyesuaikan diri dengan orang lain dan memiliki sifat yang baik 

terhadap orang lain. 

b. Pendidikan Jasmani 

 Pendidikan jasmani dalam arti yang sebenarnya adalah tidak sama 

dengan olah raga. Pendidikan jasmani tidak hanya berupa latihan-latihan 

jasmani saja, yang bertujuan memperkuat urat daging, mempertinggi 

koordinasi dan menuju kesehatan tubuh. Pendidikan jasmani yang bertujuan 

untuk pembentukan watak. Pengertian watak menurut Depdiknas (dalam 

KBBI 2008:1023) adalah sifat atau tabiat-tabiat manusia yang 

mempengaruhi tingkah laku dari sikap yang positif seperti: jujur, sportif, 

dan disiplin.  

  Abdullah (2007:139) mengemukakan bahwa pendidikan jasmani 

pelajar bukan dipengaruhi kekuatan jasmaniah dan menjadi kuat, namun 

yang akan dihasilkan adalah pembentukan sikap yang positif. Melalui 

pendidikan jasmani dapat dibina dan dikembangkan sifat-sifat dan tabiat-

tabiat yang baik, seperti: jujur, sportif, disiplin, bertanggung jawab dan kerja 

sama. Dapat disimpulkan bahwa anak dapat dibina dengan dikembangkan 

sifat-sifat yang positif, seperti jujur, sportif, bertanggung jawab dan kerja 

sama. 



 

15 

 

 Pendidikan jasmani dan olahraga sebagai salah satu sarana 

pendidikan masyarakat/manusia/individu untuk memberikan suatu 

pemikiran tentang bagaimana cara hidup dengan layak dan sehat jasmani 

dan rohani dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat disimpulan, ciri-ciri 

pendidikan jasmani yaitu membentuk watak dan sikap yang positif dengan 

sifat-sifat dan tabiat-tabiat yang baik seperti jujur, sportif, dan disiplin. 

 

c. Pendidikan Agama 

 Pendidikan agama Islam ialah segala usaha yang diarahkan kepada 

pembentukan kepribadian anak yang merupakan dan disesuaikan dengan 

ajaran islam, dan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan 

peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang 

berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. 

Pendidikan agama Islam ialah segala usaha untuk terbentuknya atau 

menuntun rohani jasmani seseorang menurut ajaran Islam. Pendidikan 

Islam, tujuan umumnya ialah membentuk kepribadian sebagai khalifah 

Allah atau sekurang-kurangnya mempersiapkan ke jalan yang mengacu 

kepada tujuan akhir manusia.  

 Tujuan pendidikan agama Islam ialah memberikan bantuan kepada 

manusia yang belum dewasa, supaya cakap menyelesaikan tugas hidupnya 

yang diridhai Allah SWT, sehingga terjalinlah kebahagiaan dunia dan 

akhirat atas kuasanya sendiri. Tujuan terakhir pendidikan Islam adalah 

terbentuknya kepribadian muslim. Kepribadian muslim adalah kepribadian 

yang seluruh aspek-aspeknya yakni baik tingkah laku luarnya, kegiatan-

kegiatan jiwanya, maupun filsafat hidup dan kepercayaannya menunjukkan 

pengabdian kepada Tuhan, penyerahan diri kepada-Nya. 

 Shaleh (2005:5) berpendapat pendidikan agama adalah pendidikan 

yang materi bimbingan dan arahannya adalah ajaran agama yang ditujukan 

agar manusia memercayai dengan sepenuh hati akan adanya Tuhan, patuh 

dan tunduk melaksanakan perintah-Nya dalam bentuk beribadah, dan 

berakhlak mulia. Pendidikan agama adalah pendidikan yang diarahkan 

untuk menumbuhkembangkan rasa intuisi keagamaan yang ada dalam diri 
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seseorang kemudian melaksanakan ajaran-ajarannya dengan penuh 

ketundukan.  

 Uraian di atas dapat ditarik kesimpulan pendidikan agama, yaitu 

usaha untuk membimbing anak agar melakukan suatu hal yang sesuai 

dengan ajaran agama, patuh pada perintah Allah. yaitu mengerjakan segala 

perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Jadi, ciri-ciri pendidikan 

agama yaitu akhlak terhadap Allah SWT. Akhlak tersebut dapat dilihat dari 

tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 

 Pendidikan kesejahteraan keluarga sebenarnya mempunyai ruang 

lingkup yang sangat luas. Dari masalah yang bersifat pandangan hidup, 

sampai ke masalah-masalah yang praktis atau masalah-masalah yang sepele 

semua termasuk di dalamnya. Kesemuanya tidak boleh diabaikan begitu 

saja, demi kelancaran dan keselarasan kehidupan dalam keluarga. Tujuan 

pendidikan kesejahteraan keluarga secara luas ialah untuk meningkatkan 

taraf kehidupan dan penghidupan keluarga untuk mencapai terwujudnya 

keluarga sejahtera seluruhnya. Oleh Panitia Antara Departemental 

dirumuskan bahwa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga berisi 10 segi 

penghidupan dan kehidupan keluarga, yaitu: (1) hubungan intra dan antar 

keluarga, (2) masalah membimbing anak, (3) masalah makanan, (4) masalah 

pakaian, (5) masalah perumahan (tata rumah), (6) masalah kesehatan, (7) 

masalah keuangan, (8) masalah tatalaksana rumah tangga, (9) masalah 

keamanan lahir batin, dan (10) masalah perencanaan sehat. Suatu hal yang 

perlu mendapat perhatian ialah bahwa anak-anak harus ditanamkan sikap 

untuk tidak memandang rendah pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Sikap 

anak harus diubah agar ia tidak merasa malu dan segan mengerjakan 

pekerjaan-pekerjaan di rumah, demi kesejahteraan bersama. 

5.1  Ungkapan Kepercayaan Rakyat  

 Ungkapan kepercayaan rakyat merupakan folklor sebagian lisan 

yang memiliki fungsi sebagai alat untuk mendidik anak atau remaja. 

Pendidikan penting diterapkan pada anak agar anak dapat tumbuh dan 

berkembang menjadi manusia yang dewasa. Dalam ungkapan kepercayaan 



 

17 

 

memiliki nilai pendidikan yang penting bagi anak. Dengan menyampaikan 

ungkapan kepercayaan secara tidak langsung orang tua telah mendidik anak 

dan keluarganya.  

 Menurut Depdiknas (2008:10380), takhayul adalah sesuatu yang 

hanya ada dalam khayal belaka, kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap 

ada atau sakti, tetapi sebenarnya tidak ada atau tidak sakti. Oleh karena itu, 

takhayul atau ungkapan kepercayaan masyarakat dicap sebagai kepercayaan 

nonagama (non-religious belief), logika tidak karuan (bad logic) atau ilmu 

pengetahuan palsu (false science). 

 Struktur kepercayaan rakyat terbagi menjadi tiga bagian, yakni: 

tanda (sign), perubahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain 

(conversion), dan akibat (result). Ungkapan kepercayaan masyarakat pada 

umumnya diwarisi melalui media tutur kata (lisan). Tutur kata ini dijelaskan 

dengan syarat-syarat yang terdiri dari tanda-tanda (sigris) atau sebab-sebab 

(causes), yang diperkirakan akan ada akibatnya (result). Misalnya, jika 

terdengar suara katak (tanda), maka akan turun hujan (akibat). Danandjaya 

(1991:153), menyatakan takhayul mencakup bukan hanya kepercayaan 

(belief) melainkan juga kelakuan (behavior), pengalaman-pengalaman 

(experiences), adakalanya juga alat dan biasanya juga ungkapan dan sajak.  

 Djamaris (2002:32) mengemukakan bahwa peribahasa dalam sastra 

Indonesia lama, kadang disebut dengan petatah petitih yakni suatu kalimat 

atau ungkapan yang mengandung pengertian yang dalam sehingga dipercaya 

masyarakat untuk mendidik anak-anaknya. Kelahiran ungkapan disebabkan 

kecendrungan watak masyarakat Minangkabau yang tujuannya utamanya 

adalah berisi nasehat. Nasehat tersebut dimaksudkan untuk mendidik 

anaknya menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak sembarangan jika 

bertindak sesuatu yang nantinya akan merugikan diri sendiri. Beberapa 

contoh ungkapan kepercayaan yang ada di Minangkabau: 1) Urang 

manganduang indak buliah mancacek urang buruak, beko buruak lo 

anaknyo (orang hamil tidak boleh menghina orang jelek, nanti jelek 

anaknya. Maksud dari ungkapan ini yang memiliki makna bahwa perbuatan 

mencaci adalah perbuatan yang tidak menghargai orang lain, dalam 
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ungkapan ini mengandung nilai pendidikan agama karena dalam ajaran 

agama juga dilarang menghina sesama karena dimata allah swt manusia itu 

sama. 2) anak gadih indak buliah bajalan sanjo hari, beko dilarian dek antu 

aru-aru (Anak perempuan tidak boleh berjalan senja hari, nanti dilarikan 

oleh hantu aru-aru). Dari ungkapan ini mengandung makna bahwa anak 

perempuan sebaiknya sudah ada di rumah sebelum magrib datang karena 

kalau anak perempuan diwaktu magrib masih di luar akan terlihat tidak 

disiplin dengan waktu, jadi kita harus sudah di rumah sebelum magrib agar 

terlihat disiplin.  

 Dapat disimpulkan bahwa menurut para ahli di atas maksud dengan 

ungkapan kepercayaan memang tujuan utamanya adalah memiliki nilai 

mendidik dengan memberi nasehat-nasehat kepada anak-anaknya, karena 

tidak ada akibat atau dampak dari ungkapan kepercayaan tersebut terhadap 

si pemakai ungkapan kepercayaan itu, tentu saja mereka tidak 

menciptakannya dan melestarikannya. Ungkapan kepercayaan masyarakat 

tersebut ada kebenarannya, sampai sekarang masyarakat masih 

mempergunakannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang terjadi di 

Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. 

Dari penjelasan di atas pada prinsipnya ungkapan mengandung nilai 

pendidikan berusaha untuk membimbing manusia ke arah kedewasaan agar 

dapat memperoleh keseimbangan antara perasaan dan akal budinya serta 

dapat diwujudkan seimbang juga dalam perbuatan konkret, terhadap 

ungkapan kepercayaan masyarakat Minangkabau pada khususnya. 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

1.1 Metode Penelitian  

 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. 

Sesuai pendapat Bogdan dan Taylor (dalam Margono, 2005:36). penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Lebih lanjut, Bogdan dan Biklen (dalam Aminuddin, 1990:14) 

mengemukakan penelitian kualitatif mempunyai lima ciri, yaitu: (a) "natural 
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setting sebagai sumber data langsung dan peneliti sebagai instrumen kunci, 

(b) bersifat deskriptif. (c) lebih mengutamakan proses dari pada hasil, (d) 

analisis data secara induktif, dan (e) makna atau "meaning" merupakan 

perhatian utamanya. Penelitian kualitatif selalu bersifat deskriptif, artinya 

data yang dianalisis dan hasil analisisnya berbentuk deskriptif fenomena, 

tidak berupa angka-angka atau koefisien tentang hubungan antar variabel.  

2.1 Tahapan Penelitian 

Menyusun instrumen adalah pekerjaan penting di dalam langkah 

penelitian. Akan tetapi, mengumpulkan data jauh lebih penting lagi, 

terutama apabila peneliti menggunakan metode yang memiliki cukup besar 

celah untuk dimasuki minat peneliti (Arikunto, 2002:197). Adapun tahapan 

penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Tahap Pendahuluan 

Tahap ini dimulai dengan mengkaji permasalahan yang ada dengan 

mengidentifikasi masalah dapat dijelaskan rumusan masalahnya dengan 

keterkaitannya melakukan studi literatur tentang penelitian sejenis yang 

pernah dilakukan. Berdasarkan studi literatur peneliti merumuskan teori 

tentang folklor, pendidikan, dan ungkapan kepercayaan. 

2. Tahap Pengumpulan data 

Data yang akan diperoleh dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata 

(bahasa), tindakan, atau bahkan isyarat atau lambang. Untuk dapat 

menangkap atau menjelaskan data yang demikian, yang paling tepat sebagai 

instrumen penelitian adalah manusia. Kebiasaan yang berlaku dalam 

penelitian konvensional (kualitatif) bahwa instrumen penelitian tiada lain 

berupa pensil dan kertas atau alat-alat apa pun yang berupa benda (seperti 

kertas, pensil, tape recorder, dan lain sebagainya) yang digunakan sebagai 

alat untuk merekam informasi atau data yang diperoleh. Semua perangkat 

itu dalam penelitian kualitatif disebut dan dipergunakan sebagai alat bantu 

semata. 

Cara memperoleh informasi melalui teknik observasi dan wawancara 

ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 
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a. Observasi ke lapangan untuk mencari tahu informasi yang 

memenuhi syarat sebagai informan dalam penelitian dan untuk 

mengetahui ungkapan kepercayaan apa saja yang sampai saat ini 

masih bertahan di Jorong Limau Puruik Kenagarian Sungai Nanam 

Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, serta untuk 

mendapatkan informasi yang terkait dengan kepentingan penelitian. 

b. Mewawancarai langsung informan sesuai pedoman wawancara yang 

telah disiapkan. 

c. Merekam langsung kata-kata dan informasi yang diberikan oleh 

informan berupa ungkapan kepercayaan masyarakat. 

3.1  Tahap Pengolahan Data 

Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan cara merekam 

langsung kata-kata dan informasi yang diberikan oleh informan berupa 

ungkapan kepercayaan masyarakat  

4.1 Tahap Analisis dan Pembahasan 

Hasil yang didapat oleh peneliti akan menafsirkan hasil analisis dari 

pelaksanaan penelitian untuk dibuat kesimpulannya dengan ini 

membandingkan antara penelitian terdahulu, melihat implikasi 

penelitiannya, memberikan rekomendasi/saran, dan menganalisis nilai 

pendidikan yang terkandung dalam ungkapan kepercayaan masyarakat yang 

diperoleh dari informan 

5.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan 

Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Nagari Sungai Nanam merupakan 

bagian dari kecamatan Lembah Gumanti yang terdiri dari 4 nagari yaitu, 

Alahan Panjang, Sungai Nanam, Salimpat, Air Dingin. Nagari Sungai 

Nanam memiliki Lima Belas jorong yaitu, Jorong Taratak Pauh, Jorong Air 

Sanam, Jorong Koto, Jorong Lekok Batu Gadang, Jorong Limau Puruik, 

Jorong Lipek Pageh, Jorong Pakan Sabtu, Jorong Parak Tabu, Jorong Pasar, 

Jorong Rimbo Data, Jorong Sapan Minggu Tuo, Jorong Sariak Bayang, 

Jorong Taratak Tangah, Jorong Limau Parigi, dan Jorong Padang Laweh. 
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Nagari Sungai Nanam merupakan salah satu nagari di Kabupaten Solok 

dengan luas nagari 164,54 kilometer persegi. Jarak dari kantor wali nagari 

ke ibukota kecamatan adalah 5 kilometer, ke ibukota kabupaten adalah 35 

kilometer, ke ibukota provinsi adalah 70 kilometer. 

3. Peubah yang Diamati/diukur 

1. Data dan Sumber Data 

Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, bukan angka-

angka. Data dalam penelitian ini adalah tuturan masyarakat pembeda dialek 

ditinjau dari perbedaan fonologis, semantik, onomasiologis, semasiologis, 

dan morfologis bahasa Minangkabau dialek Kenagarian Sungai Nanam 

(KSN) dan sumber datanya adalah salah seorang masyarakat yang menetap 

di daerah Alahan Panjang Nagari Sungai Nanam. 

2. Variabel Data  

Berdasarkan batasan masalah yang telah peneliti kemukakan maka 

yang diteliti dalam penelitian ini adalah nilai pendidikan yang terkandung 

dalam ungkapan kepercayaan masyarakat di Jorong Limau Puruik 

Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. 

3.  Analisis Data  

Dalam menganalisis data penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan 

sebagai berikut. 

     Pembagian Tugas  

No Nama Deskripsi Tugas Uraian 

Tugas 

1. Rini Wirasty, B., S.S., M.Pd. 

 

Melakukan observasi 

ke lapangan, 

mewawancarai 

langsung informan, 

dan  merekam 

langsung kata-kata 

dan informasi yang 

diberikan oleh 

Ketua 

Pelaksana 
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informan 

Membuat laporan 

kemajuan dan artikel 

ilmiah 

BAB 4.  JADWAL PENELITIAN 

Pada kegiatan penelitian ini, peneliti memiliki beberapa jadwal 

kegiatan yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini. 

 

 

No 

Tahun 

 2021 

Jenis Kegiatan Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agustus Sept Okt Nov Des 

1. Pembuatan proposal √            

2. Perekaman ke tempat 

lokasi penelitian 

 √ √          

3. Pengelolaan data   ˅ ˅ ˅        

4. Analisis data    ˅ ˅ √       

5. Penulisan hasil      √ √     √     

6. Publikasi Jurnal            √    
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

          Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian 

1. Honor 

Honor Honor/Jam 

(Rp) 

Waktu 

(jam/minggu) 

Minggu Honor per 

Tahun/ 12 bulan  

(Rp.) 

Pembantu Peneliti 

1 

Rp. 50.000x5 5/18 18 Rp. 550.000 

Pembantu Peneliti 

2 

Rp. 50.000x5 5/17 17 Rp. 500.000 

Pengolah Data Rp. 25.000x4 4/13 13 Rp. 300.000 

Sub Total  (Rp.) Rp. 1.350.000,- 

2. Peralatan Penunjang 

Material Justifikasi 

Pemakaian 

Kuantitas Harga Satuan 

(Rp) 

Biaya per 

Tahun 

Sewa LCD dan 

ruang untuk 2 kali 

pertemuan 

Untuk 

pengambilan 

data penelitian 

2 Rp. 37.000 Rp. 74.000 

Jumlah Rp. 74.000,- 

3. Bahan Habis Pakai 

Material Justifikasi 

Pemakaian 

Kuantitas Harga Satuan 

(Rp) 

Biaya per 

Tahun 

Install/service print 

dan notebook 

Memprint hasil 

penelitian 

1 Rp. 250.000 Rp. 250.000 

Kabel data printer 

1,5m Biru Eyota 

Mencetak hasil 

penelitian 

1 Rp. 21.000 Rp. 21.000 

Kertas HVS 80 gr 

10 rim 

Mencetak hasil 

penelitian 

3 Rp. 30.000 Rp. 90.000 

Cartidge 802 

warna  dan 

pembelian 

Cartidge 802 

hitam 

Mencetak hasil 

penelitian 

1 Rp. 345.000 Rp. 345.000 

Alat tulis Pengumpulan 

data 

3 Rp. 5.000 Rp. 15.000 

Materai 6 ribu Untuk surat 

tugas 

12 Rp. 6.000 Rp. 66.000 

Data print black 

HP 

Mencetak hasil 

penelitian 

1 Rp. 50.000 Rp. 50.000 

FD Kingston 16 

GB 

Menyimpan 

data penelitian 

1 Rp. 170.000 Rp. 170.000 

Paket M3 8 GB Untuk 

komunikasi 

3 Rp. 50.000 Rp. 150.000 
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Modem 

Telkomsel Flash 

alat bantu 

untuk mencari 

bahan 

penelitian 

1 Rp. 506.000 Rp. 506.000 

Jumlah Rp. 1.663.000,- 

4. Perjalanan 

Material Justifikasi 

Perjalanan 

Kuantitas Harga Satuan 

(Rp) 

Biaya/tahun/12 

bulan (Rp)  

Biaya transportasi 

Perjalanan ketua 

dan anggota 

peneliti ke tempat 

penelitian 

Pengambilan 

data 

2 Rp. 75.000 Rp. 150.000 

Jumlah Rp. 150.000,- 

5. Lain-lain 

Kegiatan Justifikasi Kuantitas Harga Satuan 

(Rp) 

Biaya per 

Tahun (Rp) 

Publikasi artikel 

dalam Jurnal 

“Jelisa” 

Jurnal Nasional 1 Rp. 350.000 Rp. 350.000 

Publikasi Buku Buku ber-ISBN 1 Rp. 579.000 Rp. 579.000 

Modul buku Ajar Naskah Modul 1 Rp. 1.465.000 Rp. 1.465.000 

Pemakaian pulsa 

untuk komunikasi 

Komunikasi 1 Rp. 100.000 Rp. 100.000 

Penyusunan 

laporan 

Laporan akhir 

penelitian 

1 Rp. 769.000 Rp. 769.000 

Sub Total (Rp) Rp. 3.263.000,- 

 

TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SETIAP TAHUN 

(RP) 

Rp. 6.500.000,- 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 2. Surat Tugas 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 3. Biodata Peneliti/Pelaksana 

 

1  Nama Lengkap (dengan gelar)  Rini Wirasty, B., S.S., M.Pd. 

2 Jenis kelamin  Perempuan 

3 Jabatan Fungsional  Lektor 

4  NIP/NIK/Identitas lainnya - 

5  NIDN  1012067902 

6  Tempat dan Tanggal Lahir  Padang/ 12 JUNI 1979 

7  E-mail  riniwirasty@gmail.com 

9  Nomor Telepon/HP  081374630099 

10 Alamat Kantor Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok 

11  Nomor Telepon/Faks  (0755) 20565 

13  Lulusan yang Telah Dihasilkan  S-1= 30 orang; S-2= Orang; S-3= Orang  

14. Mata Kuliah yg Diampu 

Metode Penelitian Kesusastraan 

Folklor 

Menulis Kreatif 

Kritik Sastra 

Retorika 

Jurnalistik 

 

a. Riwayat Pendidikan 

Nama 

Perguruan 

Tinggi 

S-1 S-2 S-3 

Universitas Andalas 

Padang 
Universitas Negeri Padang - 

Bidang Ilmu  Sastra Indonesia Pendidikan Bahasa Indonesia  

Tahun 

Masuk-Lulus 
1998-2004 2009-2012 

 

JudulSkripsi/

Thesis/Disert

asi 

Penokohan Tokoh 

Utama Pada Novel 

N.H. Dini (tinjauan 

Psikologi Sastra) 

Interferensi Bahasa Minangkabau 

Ke Bahasa Indonesia Tulis Pada 

Karangan Siswa SDN 39 Koto 

Baru Kab. Solok. 

- 

Nama 

Pembimbing/

Promotor 

1. Dra. Arbini 

Arbain, M.Hum 

1.Prof. Dr. Harrris Efendi Thahar, 

M.Pd. 

- 

 

2. Drs. Hasanudin, 

M.Si. 
 2. Dr. Novia Juwita, M.Hum. 

- 

 

 

b. Pengalaman Penelitian dalam 5 tahun terakhir 

No Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber* Jumlah 

mailto:riniwirasty@gmail.com


 

 

 

(Juta Rp) 

1.     

2     

 

c. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 tahun terakhir 

No Tahun 
Judul 

Pengabdian 

Pendanaan 

Sumber* 
Jumlah 

(Juta Rp) 

1. 2011 Pemerolehan Bahasa 

pada Anak Autis 
Dana Mandiri 1. 500.000 

2.     

 

d. Publikasi Artikel Ilmiah dalam 5 tahun terakhir 

No Judul Artikel Ilmiah 
Volume/ 

Nomor/Tahun 
Nama jurnal 

    

 

e. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 tahun 

terakhir 

No. Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 

1. - - - 

2. - - - 

 

f. Karya Buku dalam 5 tahun terakhir 

N

o. 
Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit 

1. 

Penulisan Bahan Ajar Mata 

Kuliah Umum Bahasa 

Indonesia 

2013 155 halaman 

Universitas 

Mahaputra 

Muhammad 

Yamin Solok 

2. - - - - 

 

g. Perolehan HKI dalam 5 – 10 tahun terakhir 

No. Judul/tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

1. - - - - 

2. - - - - 

 

h. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial 

Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir 



 

 

 

 

No. 
Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial 

Lainnya yang Telah Diterapkan 
Tahun 

Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

1. - - - - 

2. - - - - 

 

i. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari 

pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya) 

 

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 

1. - - - 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 

dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari 

ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 

sanksi.Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 

satu persyaratan dalam pengajuan proposal penelitian DIPA UMMY. 

 

 Solok, 15 Januari  2021 

Ketua 

 

Rini Wirasty, B., S.S., M.Pd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama    : Serli Agustin  

Jenis Kelamin   : Perempuan  

Tempat/ Tanggal Lahir  : Solok/ 1 Januari 1997 

Pekerjaan   : Mahasiswa   

Institusi dan Alamat   : Universitas Mahaputra Muhammad Yamin  

  (UMMY) Solok 

  Jalan Jederal Sudirman No. 6 Kota Solok    

  Sumatera Barat  

Alamat Rumah  : Jorong Limau Puruik Nagari Sungai Nanam 

Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok 

 

Telepon/HP   : 082239481273 

E-mail    : syerliagustin0898@gmail.com 

 

Riwayat Pendidikan  

 

 SD SMP SMA 

Sekolah SDN 18 Sungai 

Nanam 

SMPN 2 Lembah 

Gumanti  

MAN Koto Baru Solok 

Bidang Ilmu - -  

Tahun Masuk-lulus 2005-2011 2011-2014 2014–2017 
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