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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa penalaran moral anak dalam Hikayat Kalilah 

dan Dimnah sesuai tahapan-tahapan perkembangan penalaran moral Kohlberg, bagaimana struktur 

cerita Hikayat Kalilah dan Dimnah mengungkap estetika penalaran moral dan relevansinya 

didalam pendidikan anak usia dini. Tahapan-tahapan perkembangan moral Kohlberg yang sesuai 

dengan perkembangan moral anak yaitu orientasi hukuman dan kepatuhan, orientasi relativis 

instrumental dan orientasi anak baik, dimana nilai moral yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

nilai kejujuran, nilai kasih sayang, nilai kerja keras dan nilai persahabatan. Sedangkan, struktur 

cerita yang dianalisa yaitu tokoh, judul, latar, alur dan gaya bahasa.  

Metode penelitian yang digunakan adalah library research dengan pendekatan content 

analysis. Sumber data primer merujuk pada Hikayat Kalilah dan Dimnah karya Ibn Muqoffa’ yang 

diterjemahkan oleh Gamal Komandoko, sedangkan sumber data sekunder merujuk pada edisi asli 

Kalilah wa Dimnah yang di tahqiq oleh Abdul Wahhab Azzam Wathu  Husain yang berjudul tajmil 

kita>b Kalilat wa Dimnat dan Tahap-tahap Perkembangan Moral yang ditulis oleh Lawrence 

Kohlberg yang diterjemahkan oleh John De Santo dan Agus Cremers.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, cerita dalam Hikayat Kalilah dan Dimnah 

merepresentasikan dua tingkatan penalaran moral, yaitu pra konvensional dan konvensional 

(orientasi hukuman dan kepatuhan, orientasi relativis instrumental dan orientasi anak baik), kedua, 

struktur cerita dalam hikayat Kalilah dan Dimnah yang mengungkap estetika nilai moral lebih 

dominan ke tokoh, Ketiga, cerita hikayat Kalilah dan Dimnah relevan dengan pendidikan anak 

usia dini sebagai media belajar karena mengandung unsur padagogis, fabel, sesuai dengan 

perkembangan anak dan menggunakan alur kronologis sehingga mudah dipahami oleh anak, 

namun tidak sedikit kata-kata yang mengandung unsur kekerasan sehingga dirasa kurang tepat 

manakala digunakan sebagai media pembelajan anak. 

Kata kunci: Penalaran Moral Anak, Hikayat Kalilah dan Dimnah dan Strukur Cerita 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to analyze children's moral reasoning in Hikayat Kalilah and 

Dimnah according to the stages of development of Kohlberg's moral reasoning, how the structure 

of the story of Hikayat Kalilah and Dimnah reveals the aesthetics of moral reasoning and its 

relevance in early childhood education. The stages of Kohlberg's moral development that are in 

accordance with children's moral development are punishment and obedience orientation, 

instrumental relativist orientation and good child orientation, where the moral values studied in 

this study are the values of honesty, the value of compassion, the value of hard work and the value 

of friendship. Meanwhile, the structure of the story being analyzed is the character, title, setting, 

plot and language style.  

The research method used is library research with a content analysis approach. The primary 

data source refers to the Hikayat Kalilah and Dimnah by Ibn Muqoffa 'translated by Gamal 

Komandoko, while the secondary data source refers to the Kalilah wa Dimnah which is tahqiq by 

Abdul Wahhab Azzam Wathu Husain entitled tajmil kita>b Kalilat wa Dimnat and the stages 

Moral Development written by Lawrence Kohlberg translated by John De Santo and Agus 

Cremers.  

The results showed that: first, the stories in the Hikayat Kalilah and Dimnah represent two 

levels of moral reasoning, namely pre-conventional and conventional (punishment and obedience 

orientation, instrumental relativist orientation and good boy orientation), second, the story 

structure in the Kalilah and Dimnah saga which reveals aesthetics of moral values are more 

dominant to the characters.Third, the saga of Kalilah and Dimnah is relevant to early childhood 

education as a learning medium because it contains elements of padagogical, fable, in accordance 

with children's development and uses a chronological plot so that it is easily understood by 

children, however, there are not a few words that contain elements of violence so that it is not 

appropriate when used as a medium for children's learning. 

Keyword: Children's moral reasoning, Hikayat Kalilah and Dimnah and Story Structure
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MOTO 

 

( 66َواِنَّ لَُكْم ِفي اْْلَْنعَاِم لَِعْبَرةً )اْلنعام.  

 

“dan sesungguhnya, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran 

bagi kamu”
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia, buku bacaan anak-anak, baik dalam bentuk majalah 

anak, media massa maupun buku merupakan kategori buku yang laris manis 

dan paling diminati oleh masyarakat. Data dari Ikatan Penerbit Indonesia 

(IKAPI) menunjukkan bahwa market share anak pada tahun 2013 dan 2014 

menduduki peringkat satu, terhitung pada tahun 2013 prosentase kategori 

bacaan anak sebesar 22,31% diikuti oleh kategori fiksi 12,88%, kemudian 

buku keagamaan 12,83%, yang menempati peringkat kedua dan ketiga. 

Ditambah lagi dengan banyaknya majalah anak-anak yang selalu terbit, baik 

tiap bulan, tiap minggu dan dwi minggu. Seperti, Majalah Bobo,  Anak 

Soleh, Girls, Bombi dan lainnya. Juga, setiap minggu media massa baik 

lokal dan nasional seperti Kompas, Solo Post dan Suara Merdeka selalu 

memuat rubrik anak yang berisi komik, cerita anak, puisi, lukisan, 

pengalaman dan hal-hal yang mengenai dunia anak. Hal ini menunjukkan 

bahwa perkembangan bacaan anak di Indonesia meningkat pesat. 

Berdasarkan data tersebut, perkembangan bacaan anak menunjukkan 

bahwa ada peningkatan budaya membaca anak terhadap majalah anak, 

meningkatnya budaya menulis dimasyarakat, dan kesadaran orangtua untuk 

menjadikan buku sebagai media belajar dan hiburan.1 Hal ini tidak lepas 

 
1 Burhan Nurgiyantoro, “Rambu Pembelajaran Dan penilaian Sastra Anak,” Jurnal 

Cakrawala Pendidikan 3, no. 3 (2007): 268, https://doi.org/10.21831/cp.v3i3.8577. 
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dari peran orangtua dan pendidik yang selalu terlibat aktif dalam 

pembudayaan baca anak. Orangtua dan guru selalu terlibat aktif dalam 

pendidikan anak melalui bacaan anak2, baik dengan membacakan bacaan 

tersebut maupun mendorong anak untuk memilih bacaan yang tepat 

baginya.  

Meskipun kemajuan teknologi semakin massif, Orangtua dan guru 

cenderung memilih bacaan buku sebagai proses pendidikan anak daripada 

media audio-visual.  Hal ini karena orangtua dan guru meyakini bahwa 

metode untuk mengembangkan potensi anak, baik potensi moral, potensi 

lingual, intelektual dan sosial anak adalah membaca buku.3 Membaca dapat 

melatih imajinasi dan menambah pengetahuan anak. Misalnya, majalah 

Bobo, majalah Mombi dan lainnya selalu menyuguhkan nilai-nilai, baik nilai 

moral, pengetahuan dan sosial, dari setiap isi buku yang dikemas dengan 

cerita bergambar dan komik yang menarik. Hal ini menjadikan buku sebagai 

bentuk pembinaan dan pembelajaran anak untuk mengembangkan moral, 

karakter, sosial dan potensi lainnya. 

Sastra anak yang baik pasti dibangun dengan kepaduan unsur-unsur 

yang menarik sebagai sarana hiburan dan dapat menyampaikan nilai moral 

yang memberikan pemahaman pada anak. Unsur hiburan dalam bacaan 

anak dapat menarik minat anak untuk membaca dan tidak membuat anak 

 
2 Burhan Nurgiyantoro, “Tahapan Perkembangan Anak Dan Pemilihan Bacaan Sastra 

Anak,” Jurnal Cakrawala Pendidikan 0, no. 2 (2005): 198, 

https://doi.org/10.21831/cp.v0i2.369. 
3 Riris K. Toha Sarumpaet, Metode Penelitian Sastra Anak (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2009), 6–7. 
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bosan. Juga, nilai moral yang disuguhkan dalam cerita harus sesuai dengan 

perkembangan penalaran moral anak. Karena nilai moral selalu memiliki 

penalaran yang tidak hanya menyangkut baik dan buruk saja tapi juga 

mengenai bagaimana struktur nilai baik dan nilai buruk itu dibangun, yang 

diistilahkan Kohlberg disebut “penalaran moral” (moral reasoning).4 

Struktur inilah yang melahirkan penalaran mengenai cara berpikir dan 

rasionalisasi lahirnya nilai moral.  

Penalaran moral merupakan hal penting, karena saat anak membaca 

cerita ia tidak hanya mempelajari nilai moral, tetapi juga menyerap 

penalaran yang dibangun dari rasionalisasi moral dari plot atau peristiwa 

dalam cerita. Hal inilah yang melandasi adanya pemahaman tentang 

penalaran moral. Artinya, anak membaca tidak hanya mempelajari nilai baik 

dan nilai buruk saja, tetapi bangunan penalaran moral baik dan buruk yang 

disajikan dalam struktur cerita.  

Namun, bacaan anak yang beredar dimasyarakat terutama dimedia 

massa terkadang kepaduan antara unsur hiburan dan nilai moral belum baik. 

Banyak cerita yang hanya monoton aspek moralnya saja dan mengabaikan 

aspek hiburan, sebaliknya ada yang hanya menonjolkan aspek hiburan saja 

dan minim nilai moral. Hal ini dikarenakan cerita anak bagi perkembangan 

anak selalu dipersepsi harus mengandung unsur hiburan dan pemahaman 

(moral), yang diistilahkan nikmat dan bermanfaat (sweet and usefull).5 Oleh 

 
4 Lawrence Kohlberg, Tahap-Tahap Perkembangan Moral. Terj. John de Santo Dan 

Agus Cremers. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995), 23–25. 
5 Rebecca J. Lukens, A Critival Handbooks of Children’s Literature (New York: 

Longman, 2005), 4. 
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karena itu, kepaduan dua unsur, berupa media hiburan dan nilai moral, 

dalam bacaan anak menjadi suatu keniscayaan. 

Juga, timbul persoalan mengenai kebingungan orangtua untuk 

memilih bacaan anak yang tepat dan bagaimana merasionalisasi isi dan 

struktur bacaan anak untuk membantu perkembangan nilai moral mereka. 

Karena mengembangkan nalar moral anak sangat penting dilakukan, agar 

mereka dapat judgement terhadap apa yang akan dilakukan dan menilai 

terhadap apa yang telah dilakukan serta merefleksikannya dari pengalaman 

dan pemahaman yang telah mereka peroleh. 

Di sinilah, peran Kohlberg dalam merumuskan bagaimana struktur 

rasionalisasi perilaku moral dari individu. Karena moral tidak hanya 

membahas mengenai nilai baik dan buruk dari sebuah perilaku, akan tetapi 

bagaimana struktur nilai baik dan buruk itu dibangun.6 Artinya, ada 

kemampuan individu untuk merasionalisasi moral sebagai motivasi 

tindakan, yaitu representasi atas pemahaman moral.7 Misalnya, anak tidak 

mencuri karena takut akan hukuman. Pemahaman “takut akan dihukum” 

merupakan sebuah penalaran moral seseorang untuk tidak mencuri atau 

tidak melakukan perbuatan buruk lainnya. Kohlberg membagi penalaran 

moral ini menjadi tiga tahap, yaitu tahap prakonvensional yang berorientasi 

pada reasoning hukuman dan kepatuhan serta orientasi relativis instrumen, 

 
6 Kohlberg, Tahap-Tahap Perkembangan Moral. Terj. John de Santo Dan Agus 

Cremers., 25. 
7 Marwany Marwany, “Konstruksi Dan Kontestasi Dongeng Bernalar Moral Anti 

Kekerasan Untuk Anak Usia Dini,” INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan 23, 

no. 2 (September 17, 2018): 269, https://doi.org/10.24090/insania.v23i2.2300. 
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tahap konvensional yang berorientasi pada “aku anak baik” dan  orientasi 

ketertiban dan hukum, dan tahap pasca konvensional yang berorientasi pada 

kontrak sosial-legalitas dan orientasi azas etika universal.8 Dewey 

menjelaskan bahwa anak-anak usia prasekolah dalam penalaran moral 

berada dalam tahap pertama dan tahap kedua. 

Memahami penalaran moral anak, termasuk dari perspektif Kohlberg, 

bagi orangtua dan pendidik menjadi penting dalam memilih bacaan cerita 

untuk anak-anak. Sehingga, orangtua dapat memahami bagaimana cerita ini 

mengandung penalaran moral dan bagaimana merasionalisasi isi cerita agar 

dapat membantu perkembangan moral anak. Misalnya, cerita tentang si 

Toni yang ingin menjadi pintar, tetapi malas belajar. Kemudian Toni 

membakar buku dan abu dari buku itu ia campur dengan air dan 

meminumnya. Akibatnya, Toni sakit perut karena meminum air tersebut dan 

menangis. Toni menemui Kakeknya dan menceritakan kejadian itu. 

Kakekpun menasehatinya jika ingin pintar maka rajinlah belajar.9 Dalam 

cerita ini memiliki penalaran moral tahap prakonvensional yaitu, tentang 

orientasi hukuman dan kepatuhan. Oleh karena itu, memahami penalaran 

moral dalam cerita bagi orangtua dan pendidik menjadi penting untuk 

kebutuhan perkembangan moral anak.   

Genre bacaan buku yang disukai dan digemari anak adalah fiksi 

(cerita), baik berbentuk cerita pendek, maupun novel anak. Menurut 

 
8 Heru Kurniawan, “Penalaran Moral Anak Dalam Cerita Pada Majalah Bobo Dan 

Harian Kompas,” Jurnal POETIKA 6, no. 2 (December 31, 2018): 68–69, 

https://doi.org/10.22146/poetika.39017. 
9 Diambil dari Cerita Anak “Ramuan Ajaib” (Kompas, 22-01-2012) 
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Kurniawan, buku bacaan anak-anak selalu dikemas dengan cerita dan 

majalah anak pun berisi rubrik fiksi anak, baik berupa fabel, dongeng, cerita 

pendek dan legenda. Hal ini dikarenakan, menurutnya, anak adalah sosok 

pembelajar yang sedang belajar dunia melalui bahasa, imajinasi dan 

fantasinya, dan melalui cerita tersebut anak mendapatkannya.10 Oleh karena 

itu, cerita dapat mengembangkan imajinasi anak dengan baik, selain itu juga 

mengembangkan potensi lainnya, seperti menambah pengetahuan, 

penguasaan bahasa dan kosakata, melatih nalar moral, memberi informasi 

dan sarana hiburan bagi anak. 

Hikayat Kalilah dan Dimnah adalah karya fiksi dengan penokohan 

hewan yang sesuai dengan bacaan untuk anak-anak. Di Indonesia misalnya, 

buku Kalilah & Dimnah dijual oleh berbagai toko online, sebagai buku 

dongeng sebelum tidur dan kumpulan dongeng terbaik untuk anak. Al-

Ghazali berpendapat bahwa karya sastra yang berisi cerita yang baik akan 

membawa pengaruh dalam pembentukan watak, karakter, kepribadian dan 

perilaku anak.11 

Elif Aktas dan Adem Beldag mengkaji Kalilah dan Dimmah yang 

merupakan sastra timur dengan klasifikasi values dari barat yang diterbitkan 

oleh UNESCO. Hasilnya bahwa nilai yang terkandung dalam Kalilah dan 

 
10 Heru Kurniawan, Sastra Anak: Dalam Kajian Strukturalisme, Sosiologi, Semiotika, 

Hingga Penulisan Kreatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 15. 
11 Zainuddin, dkk., Seluk-Beluk Pendidikan Dari al-Ghazali (Jakarta: Bumi Aksara, 

1991), 93. 
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Dimmah mencakup semua nilai yang diajukan barat.12 Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai-nilai moral yang dirancang diera modern dan diajukan oleh 

UNESCO sebenarnya sudah ada didalam karya Bedapa. 

Hikayat Kalilah dan Dimnah merupakan karya sastra dari seorang ahli 

hikmah Bedapa 600 tahun sebelum masehi, sebuah karya sejarah yang 

abadi. Karena mengisahkan sifat manusia melalui cerita fabel dengan 

berbagai perilaku, karakter dan sifatnya yang tersusun dengan dua 

kelompok, baik dan buruk.13 Bedapa secara jeli menggambarkan perangai 

manusia dalam sifat dan perangai hewan. Kejahatan seorang manusia untuk 

melakukan perbuatan jahat kepada orang lain, bahkan sahabat baiknya, 

dikisahkan dalam kisah kera dan kura-kura. Manusia yang baik itu 

dikisahkan dalam sosok si kera dan sosok yang jahat itu diumpamakan si 

kura-kura. Plot itu menceritakan tentang bagaimana si kera keluar dari 

jebakan dan menangkis upaya jahat si kura-kura. Dalam hal ini, pembaca 

diharapkan bersikap seperti Kera ketika menghadapi ulah kura-kura dan 

mengantisipasi perbuatan jahatnya. Juga, dalam kisah ini menunjukkan 

nalar moral berupa hukuman dimana sosok kura-kura tidak mendapatkan 

apapun selain terputusnya sahabat baik yang selalu memberikan buah apel 

kepadanya.14  

 
12 Elif Aktas and Adem Beldag, “‘Kalila and Dimna’ as One of the Traditional 

Antecedents of Modern Classifications of Values,” International Education Studies 10, no. 

3 (2017): 46. 
13 Pengantar dari Gamal Komandoko dalam Ibn al-Muqaffa", Hikayat Kalilah Dan 

Dimnah, Terj. Gamal Komandoko (Yogyakara: Diva Press, 2018), 5. 
14 Ibid, 114–19. 
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Menariknya disini, Kalilah dan Dimmah disusun tidak hanya berisi 

plot cerita tentang prilaku manusia, baik dan buruknya, namun juga berisi 

nasehat-nasehat dengan bentuk perumpamaan. Misalnya pada narasi 

pertama dalam cerita singa dan sapi, seorang Syekh menasehati anaknya 

yang boros dan malas bekerja. Sang Syekh mengatakan jika seseorang 

menghendaki tiga hal hendaknya diiringi dengan empat hal. Disini, sang 

Syekh mengumpamakan jika mengingini harta tanpa disertai bekerja dan 

memelihara hartanya, maka mustahil untuk mendapatkannya.15 Meskipun 

karya ini adalah karya yang bagus karena sarat kandung moral dan hikmah, 

namun secara faktual, karya ini jarang sekali digunakan sebagai media 

pembelajaran dalam Pendidikan Anak Usia Dini. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang penalaran 

moral anak dalam Hikayat Kalilah dan Dimnah perspektif Kohlberg. Ada 

empat alasan kenapa peneliti melakukan penelitian ini, yaitu pertama, 

adanya kecendrungan bahwa ajaran dan nilai moral semakin tertinggal dari 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang terkadang mengakibatkan 

tatanan moralitas masyarakat menurun. Kedua, Hikayat Kalilah dan 

Dimnah merupakan karya sastra timur yang terkandung didalamnya nilai 

moral, bahkan nilai-nilai moral yang diajukan barat, ada didalamnya, serta 

Peneliti berupaya memperkenalkan karya ini untuk digunakan sebagai 

media pembelajaran dalam pendidikan anak usia dini. Ketiga, Kalilah dan 

Dimnah mengandung unsur hiburan dimana didalam cerita Kalilah dan 

 
15 Ibid, 146. 
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Dimnah ini ada beberapa unsur humor dan tokoh hewan yang menambah 

imajinasi anak. Keempat, belum ada penelitian tentang penalaran moral 

pada Hikayat Kalilah dan Dimnah dalam kacamata Kohlberg, dimana dalam 

karya ini memiliki struktur penalaran moral yang tinggi, peneliti membatasi 

hanya pada penalaran moral anak, yaitu penalaran moral berorientasi pada 

“hukuman dan kepatuhan”, orientasi “relativis instrumental” dan orientasi 

“anak baik” . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur 

penalaran moral dalam Hikayat Kalilah dan Dimnah melalui teori yang 

dibangun Kohlberg. Sebagaimana diketahui bahwa Kohlberg membagi  

penalaran moral menjadi enam bagian. 

B. Rumusan Masalah 

Berlatar masalah yang dijelaskan diatas, penelitian ini membahas tentang:  

1. Bagaimana nilai dan penalaran moral anak dalam Hikayat Kalilah dan 

Dimnah dalam perspektif Kohlberg? 

2. Bagaimana struktur cerita dalam Hikayat Kalilah dan Dimnah sebagai 

sarana untuk mengungkapkan estetika penalaran moral anak? 

3. Bagaimana relevansi Hikayat Kalilah dan Dimnah dalam praktik 

pendidikan anak usia dini? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dikehendaki dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui nilai-nilai moral apa saja yang dibangun dalam Hikayat 

Kalilah dan Dimnah 
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2. Mengetahui bagaimana struktur penalaran dibangun dalam Hikayat 

Kalilah dan Dimnah 

3. Mengetahui bagaimana relevansi Hikayat Kalilah dan Dimnah 

dalam praktik pendidikan anak usia dini. 

4. Mengangkat urgensi penalaran moral anak dalam cerita dan 

memperkenalkan karya ini ke lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pendidik 

a. Sebagai bahan ajar, acuan strategi dan metode oleh pendidik 

dalam mendidik anak 

b. Sebagai pemahaman bagi pendidik dalam mempelajari 

struktur nalar dalam cerita. 

2. Bagi Sekolah 

a. Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun pembelajaran 

disekolah 

b. Sebagai media ajar yang ditempatkan di perpustakaan 

sekolah 

3. Bagi Pembaca 

a. Sebagai bahan refrensi bagi penulisan karya ilmiah 

b. Sebagai bahan diskusi dikalangan pegiat pendidikan 

c. Sebagai pijakan dalam penelitian yang akan datang 
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E. Telaah Pustaka 

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Ananda berjudul “Implementasi 

Nilai-nilai Moral dan Agama pada Anak Usia Dini” menunjukkan Salah 

satu sikap dasar yang harus dimiliki seorang anak untuk menjadi orang yang 

baik dan benar adalah memiliki sikap dan perilaku moral dan agama yang 

baik dalam berperilaku seperti umat Allah, anggota keluarga, dan anggota 

masyarakat. Usia Anak Usia Dini adalah waktu terbaik bagi guru 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk meletakkan dasar pendidikan 

moral dan agama kepada para siswa.16  

Penelitian yang dilakukan oleh Heru Kurniawan berjudul “Penalaran 

Moral Anak Dalam Cerita Pada Majalah Bobo Dan Harian Kompas” 

menunjukkan bahwa cerita anak-anak di Majalah Bobo dan Harian Kompas 

mewakili kedua tingkat penalaran moral prakonvensional dan konvensional. 

Dari dua tingkat penalaran moral ini, ada tiga tahap penalaran moral anak, 

yaitu penalaran moral untuk kepatuhan hukuman, penalaran moral 

instrumen-relativis, dan penalaran moral anak yang baik. Ini tiga alasan 

moral, alasan moral dominan anak-anak adalah instrumen relativis dan 

orientasi anak yang baik, sedangkan penalaran kepatuhan tidak 

mendominasi. Pertunjukan ini bahwa kesadaran moral timbal balik anak-

anak adalah transaksional dan eksistensial, yaitu anak-anak dikondisikan 

untuk berbuat baik karena mereka ingin mendapatkan hadiah, dan kesadaran 

 
16 Rizki Ananda, “Implementasi Nilai-nilai Moral dan Agama pada Anak Usia Dini,” 

Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 1, no. 1 (June 10, 2017): 19, 

https://doi.org/10.31004/obsesi.v1i1.28. 
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akan keinginan mereka untuk menjadi anak yang baik. Dengan kenyataan 

cerita anak-anak seperti itu, anak-anak kita yang membaca cerita anak-anak 

terbangun dengan kesadaran bahwa aku berbuat baik karena karunia dan 

kesadaran untuk menjadi anak baik.17 

Penelitian yang dilakukan oleh Hazhira Qudsy yang berjudul 

“Menanamkan Moral Pada Anak Melalui Metode Bercerita”, 

mengemukakan bahwa menanamkan nilai moral pada anak bukan sesuatu 

hal yang mudah bagi anak. Hal ini dikarenakan konsep moral merupakan 

hal yang abstrak, sedangkan berpikir anak cenderung kehal yang konkret. 

Dengan pengembangan metode bercerita untuk memperkenalkan dan 

menanamkan nilai moral, anak dapat memahami nilai moral yang 

disampaikan secara efektif dan optimal karena sesuai dengan 

karakteristiknya.18 

Penelitian yang dilakukan oleh Pabiyah Toklubok yang berjudul 

“Kalilah wa Dimnah, the Masterpiece of Arab Literature as a Medium in 

Shaping a Harmonious Society” bertujuan untuk menemukan nilai-nilai 

dalam karya sastra Kalilah dan Dimnah untuk dapat berkontribusi menuju 

masyarakat yang damai dan harmonis. Setelah dianalisa dengan 

menerapkan konsep nilai-nilai moral yang disampaikan oleh Imam al-

Ghazali. Berbagai aspek nilai-nilai moral telah diidentifikasi dan 

 
17 Kurniawan, “Penalaran Moral Anak Dalam Cerita Pada Majalah Bobo Dan Harian 

Kompas,” 66. 
18 Hazhira Qudsyi, “Menanamkan Moral Pada Anak Melalui Metode Bercerita,” 

Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi 18, no. 1 (2013): 25, 

https://doi.org/10.20885/psikologika.vol18.iss1.art4. 
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diklasifikasikan berdasarkan empat elemen penting, yaitu, al-Hikmah 

(kebijaksanaan), al-Syaja'ah (keberanian), Al-'Iffah (kemurnian) dan Al-

'Adlu (keadilan). Studi ini berharap untuk berkontribusi dalam memeriksa 

nilai-nilai dalam KWD dan membimbing pembaca khususnya para 

pemimpin dalam melaksanakan tanggung jawab mereka terhadap orang-

orang dalam menciptakan masyarakat yang harmonis.19 

Penelitian yang dilakukan oleh David Hernández de la Fuente yang 

berjudul “Greek and Spanish Versions of "Kalila and Dimna", with an 

Example of Fantastic Ornithology” dalam pengantarnya mengungkapkan 

bahwa karya Kalilah dan Dimnah digunakan untuk pendidikan bagi 

pangeran karena mewakili prinsip dasar hubungan manusia. Kalilah dan 

Dimnah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada abad ke delapan oleh 

Ibn al-Muqaffa pada Kekhalifahan Abbasiyah dengan khalifah Al-Mansur. 

Penerjemahannya, dengan judul Kalila wa-Dimna, dianggap sebagai maha 

karya prosa sastra Arab dan salah satu yang paling berpengaruh dalam 

pendidikan moral di dunia Islam.20 

Penelitian yang dilakukan oleh Mirza Mutiasari berjudul “Nilai-nilai 

Pendidikan Akhlak dalam Hikayat Kalilah Wa Dimnah Karya Ibn Al-

Muqoffa” setelah dianalisa dengan variabel akhlak ditemukan bahwa nilai 

 
19 Pabiyah Toklubok et al., “Kalilah Wa Dimnah, the Masterpiece of Arab Literature 

as a Medium in Shaping a Harmonious Society,” Proceeding of The International Conference 

on Literature 1, no. 1 (2019): 299, https://doi.org/10.24815/.v1i1.14443. 
20 David Hernández de la Fuente and David Hernández de la Fuente, “Greek and 

Spanish Versions of ‘Kalila and Dimna’, with an Example of Fantastic Ornithology,” 

Literatura: Teoría, Historia, Crítica 21, no. 1 (June 2019): 35–60, 

https://doi.org/10.15446/lthc.v21n1.74874. 
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nilai pendidikan akhlak dalam Hikayat Kalilah dan Dimnah karya Ibn 

AlMuqoffa’ meliputi: akhlak terhadap Allah dan Rasul-Nya yang terdiri 

dari syukur, jihad, sabar, taubat, ikhtiar dan ikhlas. akhlak terhadap orang 

tua yang terdiri dari perkataan lemah lembut kepada orang tua dan perbuatan 

baik kepada orang tua. akhlak terhadap diri sendiri yang terdiri dari kasih 

dan sayang, kesetiaan. Serta akhlak terhadap sesama manusia yang terdiri 

dari tolong-menolong dan rendah hati.21        

F. Kerangka Teori 

Dalam penggunaan, istilah moral dibentuk untuk menilai perbuatan 

dan perilaku seseorang.22 Seseorang yang melakukan perbuatan “baik”, 

maka dikatakan sebagai orang yang bermoral, sebaliknya, orang yang 

melakukan perbuatan “buruk” maka dikatakan sebagai immoral (tidak 

bermoral). Istilah moral digunakan untuk menilai dan mengukur perbuatan 

seseorang, sehingga moral adalah sesuatu yang ideal atau yang seharusnya 

dilakukan seseorang, karena jika tidak melakukannya, maka tidak disukai 

oleh orang lain. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Egi bahwa moral 

berhubungan erat dengan sistem dan aturan yang digunakan sebagai norma 

sosial untuk mengatur perilaku sesorang agar diterima oleh masyarakat.  

Moral berhubungan dengan perbuatan individu dalam kehidupannya 

dan perbuatan itu dilandaskan pada norma-norma yang berlaku 

 
21 Mirza Mutiasari, “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Hikayat Kalilah Wa 

Dimnah Karya Ibn al-Muqoffa’” (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), ix, 

http://digilib.uinsby.ac.id/31198/. 
22 Retno Dwiyanti, “Peran Orangtua Dalam Perkembangan Moral Anak (Kajian Teori 

Kohlberg),” June 1, 2013, 163, http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/3983. 
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dimasyarakat yang mengikatnya dan sistem yang dijadikan sebagai 

landasan hidup. Sehingga jika perilaku individu tidak mengikuti norma dan 

sistem nilai dimasyarakat, Ia akan disebut sebagai “tidak baik”. Misalnya, 

berbohong yang nilai moral idealnya adalah jujur. Dengan demikian, moral 

mengikat setiap individu dan menentukan kewajiban individu perbuatan 

baiknya, sekaligus menilai perbuatannya.23  

Moral dalam perspektif etika dipahami sebagai norma, atau sistem 

nilai yang diimplementasikan sebagai sikap atau perilaku. Dengan kata lain 

moral dilihat sebagai penilaian aktivitas dalam perbuatan. Namun setiap 

perbuatan selalu diikuti oleh penalaran atau rasionalisasi dari individu yang 

berbuat. Rasionalisasi ini hadir dari motivasi, alasan, keinginan dan tujuan 

yang dilandasi dari sistem nilai atau norma yang diyakini. Jadi, meskipun 

moral bersifat objektif dan universal, namun lahir dari dalam subjektivitas 

individu. 

Dari sini, Kohlberg memusatkan tidak hanya dari konteks perilaku, 

namun juga dikaitkan dengan penalaran yang kemudian disebut sebagai 

penalaran moral (moral reasoning). Artinya, perbuatan individu tidak saja 

menjadi pusat kajian moral, namun penalaran individu terhadap prilaku dan 

perbuatan juga seharusnya merupakan kajian moral. Misalnya, orang 

dewasa dengan anak kecil, barangkali perilakunya sama seperti tidak 

mencuri, tetapi keduanya pasti berbeda pemahaman moralnya, yaitu alasan-

alasan yang melandasinya untuk tidak mencuri. Mungkin orang dewasa 

 
23 K Bartens, Etika (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 158. 
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tidak mencuri karena berkaitan dengan ketertiban umum, sedangkan anak 

kecil tidak mencuri karena “ingin menjadi anak baik”. 

Kajian penalaran moral (moral reasoning) didasarkan pada alasan 

mengapa suatu perbuatan atau tindakan dilakukan daripada hanya arti suatu 

tindakan, sehingga dapat dinilai apakah tindakan tersebut baik atau buruk. 

Kohlberg juga tidak memfokuskan pernyataan sesorang apakah tindakan itu 

baik atau buruk, tetapi pada penalaran terhadap tindakan yang dilakukan 

oleh individu. Kohlberg menyebutkan dalam hal ini dengan istilah moral 

reasoning, moral judgment dan moral thinking yang pada intinya adalah 

“penalaran moral” yang berprinsip pada rasionalitas.24 

Tahap penalaran moral menurut Kohlberg terdiri dari tiga tahapan 

dengan dua sub, yaitu pra konvensional yang terdiri dari orientasi patuh dan 

takut hukuman, dan orientasi naif egoistis atau hedonis instrumental; tahap 

konvensional yang terdiri dari orientasi anak baik, dan moralitas 

pelesatarian otoritas dan aturan sosial; tahap pasca konvensional yang terdiri 

dari moralitas kontrak sosial dan hak individu, dan moralitas prinsip 

individu dan conscience.25 Kurniawan berpendapat bahwa penalaran moral 

anak yang ada dalam cerita majalah Bobo dan harian kompas terdiri dari 

penalaran moral orientasi patuh dan takut hukum, orientasi hedonis 

 
24 Mikhael Dua dalam Andre Ata Ujan, Moralitas Lentera Peradaban Dunia 

(Yogjakarta: Penerbit Kanisius, 2011), 14. Dalam  
25 Siti Rohmah Nurhayati, “Telaah Kritis Terhadap Teori Perkembangan Moral 

Lawrence Kohlberg,” Paradigma 1, no. 02 (2006): 95–97, 

https://journal.uny.ac.id/index.php/paradigma/article/view/5948. 
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instrumental, dan orientasi aku anak baik.26 Artinya, didalam cerita anak 

disajikan cerita dengan penalaran moral yang sesuai dengan karakteristik 

anak, yang mana belum memasuki tahapan pasca konvensional. 

 Cerita anak memiliki peran dalam meningkatkan penalaran moral 

bagi anak. karena cerita merupakan karya sastra yang disusun oleh 

masyarakat sehingga aspek-aspek penalaran moralnya tercipta dari proses 

dialektik dan relasinya dengan masyarakat. Penulis adalah bagian dari 

masyarakat yang pandangannya dalam menulis cerita dipengaruhi oleh 

masyarakat.27 Oleh karena itu, cerita anak merupakan representasi sosial 

didalam masyarakat, karena sastra selalu hidup dan dihidupi oleh individu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

sebagai bagian dari masyarakat. 

Hikayat Kalilah dan Dimnah yang disusun oleh Ibn Muqaffa’ 

merupakan karya sastra bergenre fiksi dalam bentuk fabel. Fabel adalah 

cerita yang menggambarkan watak manusia melalui peran hewan sebagai 

tokoh28, baik protagonis, antagonis dan lainnya. Cerita dalam bentuk fabel 

sangat bagus untuk anak-anak untuk memahaminya.29 Dengan demikian, 

cerita dalam bentuk fabel dapat memudahkan anak untuk memahami nilai-

nilai moral yang ada dimasyarakat. 

 
26 Kurniawan, “Penalaran Moral Anak Dalam Cerita Pada Majalah Bobo Dan Harian 

Kompas,” 66. 
27 Lucien Goldmann, Method in the Sociology of Literature (England: Basil Blackwell 

Publisher, 1981), 17. 
28 “Arti Kata Fabel - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed June 

22, 2020, https://kbbi.web.id/fabel. 
29 Alip Sujana et al., “Analisis Membaca Pemahaman Dengan Media Fabel Di Kelas 

2 Sdn Sirnabaya Ii,” Proceedings Humanis Universitas Pamulang 1, no. 2 (January 13, 

2020): 2017, 

http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/view/4086. 
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Sejarah Kalilah dan Dimnah berasal dari India 600 sebelum masehi. 

Pada mulanya seorang filsuf agung bernama Bedapa gelisah karena raja 

India saat itu yang dipimpin oleh Debsyalem memiliki sifat keji, bengis, 

congkak dan sewenang-wenang. Kemudian Bedapa menemui raja 

Debsyalem dan menasehatinya dengan kata-kata yang rendah hati dan 

bijak., namun raja marah dan memenjarakannya. Seiring berjalannya waktu, 

raja Debsyalem tidak bisa tidur, memikirkan nasihat-nasihat yang diberikan 

oleh Bedapa. Rajapun membebaskannya dan meminta Bedapa untuk 

memberikan nasihat yang mencerahkannya. Bedapa diangkat sebagai 

perdana mentri oleh raja Debsyalem yang kemudian meminta untuk 

dibuatkan sebuah karya buku untuk keturunannya. Pergilah Bedapa dengan 

muridnya selama satu tahun untuk perenungan dan lahirlah sebuah kitab ini. 

Bedapa khawatir jika buku ini dicuri keluar dari India karena berisi hikmah 

yang agung. Kemudian Kitab ini disimpan dan disegel diperpustakan 

kerajaan dan menjadi buku yang wajib dibaca oleh pangeran kerajaan. 

Sampai beberapa generasi kemudian, kitab ini dicuri dan diterjemahkan ke 

bahasa Persia oleh Barzaweh atas perintah raja persia saat itu, Anusyrwan. 

Beberapa abad kemudian kitab ini diterjemahkan oleh Ibn Muqaffa’ seorang 

sarjanawan asal persia ke bahasa Arab atas perintah khalifah Al-Manshur. 

Kitab ini kemudian diberi nama Kalila wa Dimna.30.   

 

 

 
30 al-Muqaffa", Hikayat Kalilah Dan Dimnah, Terj. Gamal Komandoko, 30–88. 
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G. Metode Penelitian 

Peneliti berharap penelitin ini akan memberikan gambaran mengenai 

penalaran moral dalam Kalilah wa Dimna dalam perspektif Kohlberg. 

1. Jenis dan Pendekatan  

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library 

research), yakni penelitian terhadap dokumen sebagai teks. Fokus 

dokumen yang diteliti adalah karya sastra Kalilah wa Dimnah 

karangan Ibn Muqoffa. Adapun pendekatan yang digunakan adalah 

deskripsi teks dengan teknik penelitian yaitu, analisis isi (content 

analysis) untuk menganalisa dan meneliti secara langsung mengenai 

fenomena yang terdapat didalam karya sastra..31 Analisis isi 

ditekankan pada pemaknaan isi dan struktur-struktur yang dibangun 

didalam karya Kalilah wa Dimnah sebagai teks untuk memahami 

fenomena penalaran moral dalam ruang lingkup anak. Sebagai 

batasan penelitian, penelitian ini mengkaji empat nilai moral yaitu, 

nilai kejujuran, nilai kerja keras, nilai kasih sayang dan nilai 

persahabatan. Dengan demikian, analisis penelitian lebih berfokus 

pada nilai-nilai moral tersebut dan menyisihkan nilai-nilai yang lain. 

2. Sumber Pengumpulan Data 

Penelitian pustaka itu data spesifiknya berupa teks atau 

wacana dari dokumen32 (cerita Kalilah dan Dimnah) yang berisi 

 
31 Lexy J Meleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2006), 29. 
32 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial 

Humaniora Pada Umumnya (Yogyakara: Pustaka Pelajar, 2010), 144. 
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unsur, gagasan dan perspektif penalaran moral sebagai objek 

penelitiannya. Sumber data menjadi dua sumber yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Data primer merujuk pada 

Hikayat Kalilah dan Dimnah karya Ibn Muqoffa’ yang 

diterjemahkan oleh Gamal Komandoko. Untuk melengkapi data 

primer, peneliti juga mengambil data dari kitab Kalilah wa Dimnah 

yang di tahqiq oleh Abdul Wahhab Azzam Wathu  Husain yang 

berjudul tajmil kita>b Kalilat wa Dimnat   penerbit Hindawi Mesir33; 

dan Tahap-tahap Perkembangan Moral yang ditulis oleh Lawrence 

Kohlberg yang diterjemahkan oleh John De Santo dan Agus 

Cremers. Sedangkan data sekunder mencakup rujukan dari berbagai 

sumber seperti jurnal, buku dan lainnya yang mendukung penelitian 

ini, berupa sastra anak dan penalaran moral anak.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Karena data yang diteliti berupa teks, maka teknik yang 

digunakan dalam mengumpulkan data adalah teknik baca dan catat. 

Teknik ini merupakan suatu proses aktivitas membaca dengan penuh 

perhatian yang benar-benar terfokus pada objek penelitian.34 Teknik 

baca dalam pengumpulan data dilakukan dengan tiga tahap, pertama 

membaca sepintas dengan tujuan memahami isi dan struktur cerita. 

Kedua, membaca pemahaman dengan tujuan untuk memahami lebih 

 
هنداوي,   33 العربية:  المقفع   )مصر  بن  هللا  عبد  تأليف  ودمنة  كتاب  كليلة  المقفى,  تحميل  ابن 

2012),https://foulabook.com/index.php/ar/book/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%84%D

8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%A9-pdf-1. 
34 Ratna, 144., 245. 
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mendalam dan komprehensif mengenai pola, struktur dan hubungan 

antar struktur yang ada didalam cerita. Ketiga,  pembacaan kritis 

analitis dengan tujuan untuk menganalisa, menilai dan mengkritisi 

struktur yang dibangun didalam cerita.35 Setelah teknik baca 

dilakukan dan memperoleh data yang sesuai dengan objek 

penelitian, data tersebut kemudian dicatat pada kartu data yang 

digunakan untuk mengolah, menganalisa dan menginterpretasi isi 

cerita. 

4. Validitas data 

Pada penelitian ini, dengan data utamanya berupa teks cerita 

Kalilah dan Dimnah, yang berwujud narasi, maka validitas data 

dilakukan dengan dua hal yaitu menggunakan uraian rinci (thick 

description), yaitu mendeskripsikan data dan menganalisa data yang 

dapat menggambarkan fokus penelitian dan mengkajinya secara 

menyeluruh berdasarkan teori dan interpretasi agar dapat 

mengungkapkan makna;36 dan menggunakan pengujian 

konfirmability, yaitu upaya menjamin data agar terpercaya  sehingga 

kualitas data dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan, dengan 

cara mengaudit data yang diperoleh.37 Upaya ini dilakukan dengan 

 
35  Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian....., 245–46. 
36 John W. Creswel, Research Desain: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed. 

Terj. Ahmad Fawaid, Tiga (Yogyakara: Pustaka Pelajar, 2010), 287. 
37 Sidiq, Umar, Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan, (Ponorogo: CV 

Nata Karya, 2019), 100. 
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melakukan cross-check atau mengkonfirmasi edisi terjemahan 

Hikayat Kalilah dan Dimnah dengan edisi asli Bahasa Arabnya.    

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan bagi para pembaca dalam memahami penelitian 

ini, maka peneliti menyusun penulisan tesis ini secara sistematis, dengan 

maksud agar mempermudah dalam membaca sehingga lebih sistematis 

serta tidak terdapat atau terhindar dari kerancuan kaidah sistematika 

penulisan tesis. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:  

Bagian awal tesis terdapat beberapa halaman, yaitu Halaman Judul, 

Pernyataan Keaslian, Pengesahan, Nota Dinas Pembimbing, Abstrak, 

Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi dan 

Daftar Lampiran. 

Bab I membahas tentang pokok pikiran dasar yang menjadi landasan 

bagi pembahasan selanjutnya. Dalam hal ini tergambar langkah-langkah 

penulisan awal dalam tesis yang dapat mengantarkan pada pembahasaan 

berikutnya yang terdiri dari: Pendahuluan, Rumusan Masalah, Tujuan dan 

Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Telaah Pustaka, Kerangka 

Teori, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

Bab II membahas tentang teori. Pada bab ini terdiri dari tiga sub bab 

yaitu: sub bab pertama tentang pengertian moral, perkembangan moral 

anak.  Sub bab kedua tentang penalaran moral dalam perspektif Kohlberg, 

tahapan penalaran moral Kohlberg. Pada sub bab ketiga tentang sastra 

anak dan strukturnya.  
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Bab III membahas mengenai Ibn Muqoffa dan karya Kalilah dan 

Dimnah yang dibagi menjadi tiga sub bab, pertama biografi Ibn Muqoffa, 

kedua mengenai karya-karya Ibn Muqaffa, Ketiga pemikiran Ibn Muqoffa 

mengenai moral (adab) dalam Kalilah dan Dimnah.  

Bab IV berisi tiga sub bab tentang hasil temuan. Pertama, nilai-nilai 

moral didalam Hikayat Kalilah dan Dimnah. Kedua, penalaran moral anak 

dalam Hikayat Kalilah dan Dimnah. Ketiga, Struktur cerita yang dibangun 

dalam Hikayat Kalilah dan Dimnah. 

Bab V adalah penutup tesis tentang penalaran moral anak dalam 

Hikayat Kalilah dan Dimnah. Dalam bab ini, berisi penutup, saran dan 

implikasi dari hasil temuan secara singkat. Kemudian bagian akhir berisi 

tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup 

peneliti.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini membahas tentang penalaran nilai moral kerja keras, 

kejujuran, kasih sayang dan persahabatan, serta struktur Hikayat Kalilah dan 

Dimnah. Cerita Kalilah dan Dimnah tidak hanya menyampaikan nilai moral, 

namun juga merepresentasikan penalaran moral anak yang menjadi motivasi 

anak untuk melakukan tindakan moral. Penalaran moral anak yaitu tahap 

pertama, orientasi hukuman dan kepatuhan, tahap kedua, orientasi relativis 

instrumen, dan tahap ketiga, orientasi anak manis. Penalaran moral anak 

disampaikan melalui isi cerita dan keputusan tokoh ketika dia menghadapi 

dilema moral. Hal ini mengajarkan anak tanpa sadar dalam membuat keputusan 

akan tindakannya dengan nalar mereka.  

Struktur cerita yang dibahas dalan penelitian ini adalah tokoh, alur, latar, 

judul dan gaya bahasa. Berdasarkan analisis penelitian, penalaran moral dalam 

Hikayat Kalilah dan Dimnah didominasi oleh tokoh sebagai fokus utama.  

Seorang tokoh menghadapi dilema moral tentang dua pilihan, yaitu “egositas 

personal” untuk mementingkan dirinya sendiri atau “nilai moral sosial” untuk 

meningkatkan hubungannya dengan orang lain. Tokoh utama protagonis 

memiliki kesadaran moral bahwa “nilai moral sosial” lebih penting daripada 

“egositas personal. Dengan demikian, anak akan belajar akan pentingnya 

interaksi sosial dengan yang lain, baik karena alasan yang bersifat transaksional 

maupun karena alasan yang bersifat eksistensial. 
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Relevansi Hikayat Kalilah dan Dimnah dalam dunia pendidikan telah 

dibahas sebelumnya, bahwa cerita Kalilah dan Dimnah memiliki nilai 

pedagosis, alur sederhana sehingga memudahkan pemahaman bagi anak, berisi 

nilai-nilai dan pesan moral, meningkatkan imajinasi anak, cerita cenderung 

bersifat komunikatif sehingga menambah dan melatih perkembangan bahasa 

anak agar siap berinteraksi dengan yang lain; dan sesuai dengan perkembangan 

penalaran moral anak. Dengan demikiran Hikayat Kalilah dan Dimnah dapat 

digunakan sebagai media dan praktik pembelajaran di lembaga Pendidikan 

Anak Usia Dini maupun dalam ruang keluarga.  

Namun, ada beberapa teks Hikayat Kalilah dan Dimnah yang kurang 

tepat manakala digunakan sebagai media belajar seperti, banyak kata-kata yang 

mengandung unsur kekerasan, misalnya membunuh, mencabik-cabik dan lain 

sebagainya; banyak cerita dalam cerita atau biasa disebut cerita sisipan karena 

kurang tepat untuk pendidikan anak usia dini karena adanya kemungkinan 

menyebabkan kebingungan anak dalam memahami isi cerita. Meskipun 

demikian, karya ini tetap menarik ketika digunakan sebagai media 

pembalajaran dalam Pendidikan Anak Usia Dini, hal-hal yang dirasa kurang 

tepat, dapat dimodifikasi atau ditulis ulang.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, Peneliti memberikan saran kepada 

penulis cerita anak, antara lain: Pertama, Hikayat Kalilah dan Dimnah 

merepresentasikan penalaran moral anak, hal ini bisa menjadi tips, cara dalam 

membacakan (menegaskan pokok penalaran moral saat mengajar) atau 
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membuat cerita anak-anak dengan didasarkan penalaran moral tersebut; Kedua, 

pada tahap pertama tentang orientasi “hukuman dan kepatuhan”, sebaiknya 

menghindari “hukuman” yang bersifat fisik dengan menggantinya dengan yang 

bersifat psikologis, misalnya mimpi buruk atau lainnya; Ketiga, terkait struktur 

cerita Hikayat Kalilah dan Dimnah sudah baik, namun untuk judul sebaiknya 

lebih kreatif dan menarik. Adapun saran kepada pendidik dan Orang tua, yaitu: 

Pertama, memperhatikan tingkat perkembangan moral anak; Kedua, 

menekankan penalaran moral saat membacakannya kepada anak, agar 

perkembangan moral anak berkembang; Ketiga, isi cerita Hikayat Kalilah dan 

Dimnah dapat digunakan sebagai media pembelajaran anak, namun dengan 

memperhatikan beberapa bab yang panjang, sebaiknya menyingkat isi cerita, 

mengingat waktu pembelajaran yang singkat.     Namun, proses perbaikan dan 

pengembangan Hikayat Kalilah dan Dimnah perlu dilakukan, agar lebih sesuai 

dan menarik bagi anak. Misalnya, dikembangkan menjadi sebuah video atau 

cerita bergambar. Melalui penelitian ini, peneliti berharap kepada peneliti 

selanjutnya untuk mengembangkan cerita dalam hikayat Kalilah dan Dimnah 

dengan memperhatikan penalaran moral yang sudah ditawarkan dalam 

penelitian ini.     
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