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MEMBANGUN  BUDAYA “MALU UNTUK KORUPSI”  MELALUI SASTRA 

 

Sri Widayati 

STKIP Muhammadiyah  Kotabumi  

Surel : wied_stkip@yahoo.co.id  

 

Abstrak  

Karya sastra sebagai produk kebudayaan dapat dikatakan sebagai cermin kehidupan 

masyarakat. Sastra pada dasarnya membicarakan berbagai nilai hidup dan kehidupan yang 

ada di dalam masyarakat. Sastra memiliki peran yang sangat fundamental karena sarat 

dengan nilai-nilai akhlak/moral seperti dikehendaki dalam pendidikan karakter. Dengan 

karakteristik seperti itu, karya sastra dimungkinkan dapat dijadikan sebagai media  untuk 

mencegah perbuatan tidak terpuji, seperti korupsi. Oleh karena itu, pembelajaran sastra 

diyakini dapat membantu proses pembentukan karakter anak. Melalui KKPK, siswa SD 

dapat memeroleh nilai moral yang berkaitan dengan kejujuran, tidak berbuat curang, dapat 

dipercaya, bertanggung jawab, peduli kepada orang lain, dan sebagainya.Nilai-nilai tersebut 

dapat digunakan sebagai penangkal yang efektif  bagi anak dari virus korupsi 

Kata kunci : sastra, KKPK, antikorupsi 

Abstract 

Literature as a product of culture can be called as a mirror of society life. Literature 

basically tells about the life value in a society. Literature has an important fundamental 

because as moral of education character. Because of that literature can be used as a media 

to prohibit the bad attitude, like corruption. So, literature can help to create the character 

of the students. By KKPK, the elementary students can get a good moral such as honestly, 

trusty, responsibility, care, and so on. The values can be used as effective preventive for 

students from corruption.  

Key words: literature, KKPK, noncorruption 

 

PENDAHULUAN 

Sudah sejak lama negeri kita tercinta mengalami krisis rasa malu. Rasa malu, 

sepertinya sudah menjadi barang yang sangat langka di republik ini. Hal ini ditandai dengan 

tersingkir dan menipisnya budaya malu dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagian 

masyarakat kita tidak malu lagi melakukan tindakan yang tidak terpuji, seperti korupsi, 

kolusi, dan nepotisme.  

Meskipun negeri ini memiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang 

fungsinya memburu para koruptor, tidak membuat para koruptor jera. Justru sebaliknya, 

korupsi  sekaligus koruptornya semakin menggila. Yang membuat kita terkejut, yaitu ketika 

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ditangkap oleh KPK pada saat berlangsungnya transaksi 

suap-menyuap di rumah dinasnya. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa Mahkamah 

Konstitusi sebagai benteng terakhir dalam penegakan kebenaran di republik ini ternyata 

sudah disusupi oleh orang-orang yang tidak mempunyai rasa malu.  Masalah pejabat yang 

mailto:wied_stkip@yahoo.co.id
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tertangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) hampir setiap hari kita dengar, baik 

melalui  siaran televisi maupun melalui media yang lain. Komisi Pemberantasan Korupsi 

pun pernah merilis bahwa Kepolisian, DPR, dan Pengadilan menjadi lembaga terkorup di 

Indonesia 

Beberapa walikota di tahun 2017 banyak yang tersandung kasus korupsi, seperti 

walikota Ciligon, Klaten, Batu. Berita  yang sangat mengejutkan, yaitu ketika di bulan Juli 

2017, KPK mengumumkan bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  ditetapkan sebagai 

tersangka dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP. Kasus ini ternyata banyak melibatkan 

para pejabat sehingga ada usaha untuk melemahkan KPK. Ironisnya lembaga tersebut 

dirongrong untuk segera dibubarkan. 

Kondisi di atas memperlihatkan rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran 

dari aparat penyelenggara negara sehingga korupsi  tidak pernah lenyap dari bumi Indonesia. 

Korupsi di Indonesia dewasa ini dapat dikatakan  sudah merupakan penyakit sosial yang 

sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Fenomena korupsi yang sudah  merajalela tersebut menandakan bahwa rasa 

bersalah dan malu seolah-olah tidak ada lagi di dalam hati nurani orang-orang yang terlibat 

korupsi di Indonesia. Berbagai kasus korupsi yang melanda bangsa ini mulai dari pusat dan 

daerah membuat negeri ini (berdasarkan laporan dari  Transparency internasional) 

menempati rangking ke-90 negara terkorup di dunia (beritatrans.com, Kamis 26 Januari 

2017).  

Perlunya Pendidikan Karakter 

Di era globalisasi pendidikan karakter, budi pekerti atau akhlak  semakin 

terpinggirkan. Hal ini menyebabkan semakin menipis serta memudarnya sikap-sikap luhur 

yang telah dimiliki bangsa ini sejak dulu. Bangsa Indonesia yang dahulu  terkenal sebagai 

bangsa yang ramah, santun, dan baik, sedikit demi sedikit mulai hilang. Dulu pendidikan 

budi pekerti yang sekarang dikenal dengan istilah pendidikan karakter pernah diajarkan di 

sekolah-sekolah. Pelajaran "budi pekerti" pernah diberikan di sekolah hingga tahun 1970-

an, kemudian pelajaran itu dihilangkan dan disisipkan dengan mata pelajaran lain. Selama 

kurun waktu tersebut, pendidikan budi pekerti disisipkan dalam mata pelajaran Pendidikan 

Agama, PMP, dan PPKn. 

Tidak adanya pendidikan karakter di sekolah-sekolah sejak tahun 70-an membawa 

dampak yang luar biasa. Dampaknya, yaitu bangsa ini mengalami degradasi moral yang 

sangat parah. Banyak orang yang tidak malu lagi untuk melakukan hal-hal yang negatif, 
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seperti korupsi, tawuran, pelecehan, menyontek. Bahkan Suyitno (2012:2) mengatakan 

bahwa pembentukan karakter dan nilai-nilai budaya bangsa di dalam diri peserta didik 

semakin terpinggirkan. Rapuhnya karakter dan budaya dalam kehidupan berbangsa dapat 

membawa kemunduran peradaban bangsa. Padahal, kehidupan masyarakat yang memiliki 

karakter dan budaya yang baik akan semakin memperkuat eksistensi suatu bangsa dan 

negara. 

Rapuhnya karakter bangsa Indonesia yang paling utama disebabkan  sistem 

pendidikan di Indonesia yang lebih berorientasi kepada kemampuan kognitif anak. 

Pendidikan di Indonesia dapat dikatakan lebih mengutamakan kecerdasan intelektual dan 

mengabaikan kecerdasan spiritual maupun kecerdasan emosional. Hal inilah yang 

menyebabkan dari tahun ke tahun negeri ini mengalami  erosi karakter/akhlak/moral. Oleh 

karena itu, supaya tidak terjadi erosi moral yang berkepanjangan, perlu dihidupkan kembali 

pendidikan budi pekerti/pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan kebutuhan 

yang sangat krusial. 

Penanaman nilai-nilai pendidikan karakter harus dimulai sejak dini baik di rumah, di 

masyarakat, maupun di sekolah. Pendidikan karakter yang dilakukan di sekolah diharapkan 

dapat menjadikan siswa terampil, berwawasan luas, dan berakhlak mulia. Siswa diharapkan 

tidak hanya memiliki kemampuan intelektual saja, tetapi juga  diharapkan memiliki karakter 

yang baik. Kemampuan intelektual yang baik harus diimbangi dengan pendidikan karakter 

yang baik pula. Dengan demikian, pendidikan karakter akan menghasilkan siswa  yang  

pintar dan berakhlak mulia.   

Menghadapi kondisi Indonesia yang korupsinya sudah menggurita maka diperlukan 

pendidikan karakter bagi masyarakat. Pendidikan tersebut sangat penting dilakukan untuk 

mencegah kemerosotan moral yang semakin parah. Pendidikan karakter yang utama dan 

perlu dilakukan, yaitu yang berkaitan dengan kejujuran dan rasa malu untuk melakukan 

hal-hal yang negatif, seperti korupsi. Pendidikan antikorupsi perlu digalakkan agar negeri 

tidak jatuh ke jurang korupsi yang paling dalam.  

Menurut  Sugita (dalam Priyowidodo, 2006:59) pendidikan   antikorupsi bertujuan  

menanamkan kejujuran, kepedulian, rasa malu, kerja sama sosial serta meningkatkan 

tengang rasa kepada  peserta  didik.  Itu  sebabnya,  setelah    mempelajari  pendidikan  

antikorupsi para peserta  didik sadar   bahwa ketidakjujuran,  ketidakpedulian,  tidak 

punya rasa malu, antisosial serta tidak punya rasa tenggang rasa akan merugikan 

kepentingan bersama. Dalam  arti luas, bisa merugikan  kepentingan  bangsa dan negara. 



Konferensi Bahasa dan Sastra III 
16 Oktober 2018 

Universitas Negeri Semarang 

652 

ISSN 2598-0610 

E-ISSN 2598-0629 

Selanjutnya Taris dan Mantasiah (2016:101) mengatakan bahwa bekal  utama  untuk  

mencegah  terjadinya  korupsi adalah  mengembangkan  sikap,  moral, dan kepribadian 

peserta didik sejak dini. Kemudian untuk mengembangkan hal tersebut diperlukan waktu 

yang tidak singkat. Diperlukan proses yang panjang dan berkelanjutan dengan pembiasaan-

pembiasaan yang sering dilakukan. Pendidikan antikorupsi perlu diterapkan di sekolah-

sekolah, terutama pada anak didik sejak usia dini karena masa tersebut merupakan masa 

yang paling penting untuk menanamkan sikap,  moral, dan kepribadian yang positif. 

Membangun Budaya Malu 

Malu adalah suatu perbuatan untuk menjauhi segala yang dibenci. Malu dapat 

diartikan juga sebagai sikap yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-

perbuatan yang buruk. Selain itu “malu”dapat juga berarti  kemampuan menolak melakukan 

sesuatu (tindakan) karena dianggap tidak pantas, berdosa, dan membawa aib bagi dirinya 

sendiri, keluarga, maupun bagi masyarakatnya. Dengan demikian, malu dapat dikatakan 

sebagai akhlak yang memotivasi setiap individu untuk meninggalkan perbuatannya yang 

tercela sehingga mampu menghalangi seseorang untuk melakukan tindakan tidak terpuji 

ataupun dosa. Rasa malu untuk tidak jujur harus ditanam pada diri setiap orang, terutama di 

lingkungan keluarga. Ibu sebagai pendidik utama dapat berperan dalam menanamkan rasa 

malu. Rasa malu yang telah ditanam dari lingkungan keluarga itu lalu dipoles kembali di 

lingkungan sekolah. 

Rasa malu untuk berlaku tidak jujur sepertinya sudah terkikis pada sebagian 

masyarakat Indonesia. Sekarang yang menjadi pertanyaan, yaitu masih dapatkah budaya 

malu untuk berbuat hal-hal yang negatif, terutama yang berkaitan dengan  kejujuran 

dipertahankan? Tentu jawabannya tidak sesederhana pertanyaannya karena untuk 

menumbuhkan serta membangun sikap tersebut diperlukan proses yang cukup lama. 

Dikatakan oleh Syarbini (2016:65) bahwa jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, perbuatan 

(tindakan), dan pekerjaan.  

Dalam menumbuhkembangkan budaya malu, terutama malu untuk korupsi harus 

dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Sikap malu tentunya harus diajarkan sejak dini karena 

sikap tersebut  merupakan sikap yang  membuat seseorang tidak akan melakukan hal yang 

merugikan diri sendiri maupun orang lain. Perlu adanya pembiasaan yang terus-menerus 

untuk memiliki sikap tersebut, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun di  tempat 

lainnya. 
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Moral sangat berkaitan dengan karakter karena karakter merupakan cerminan dari 

moral yang dimiliki seseorang. Dikatakan oleh Iqbal (via  Subur, 2015:70—71) bahwa 

konsep Islam tentang proses pembentukan karakter manusia dimulai dengan kesadaran 

terhadap diri pribadi kemudian dilanjutkan dengan proses pembersihan diri dari sifat-sifat 

tercela (takhali) dan menciptakan sifat-sifat keutamaan diri (tahali). Untuk membenahi 

karakter bangsa ini yang sudah sangat terpuruk diperlukan solusi untuk mengatasinya.Yang 

utama, yaitu perlu dipikirkan bibit yang akan dikembangkan untuk ke depannya. Bibit yang 

dimaksud di sini adalah calon-calon generasi yang akan datang. Calon generasi yang akan 

datang, yaitu anak-anak yang sudah dibina dan dibentuk sikap moralnya. Mengapa anak-

anak yang menjadi fokus pembentukan sikap atau karakter? Hal ini disebabkan  

pembentukan karakter yang baik tidak terjadi secara tiba-tiba, diperlukan proses yang 

panjang. Selain itu, masa kanak-kanak adalah masa usia golden age. 

Dikatakan oleh Yus (2011:11) bahwa pada usia golden age, anak mempunyai 

absorbent mind yang baik, artinya otak mereka mampu menyerap dengan cepat segala 

pengetahuan dan keahlian yang baru. Masa tersebut merupakan masa yang tepat untuk 

meletakkan dasar-dasar pengembangan kemampuan fisik, bahasa, sosial, emosional, konsep 

diri, seni, moral, dan nilai-nilai agama. Dengan demikian, pembentukan karakter yang baik 

bukan perkara mudah karena harus dimulai sejak anak usia dini.  

Membangun Karakter (Budaya Malu) Anak  Melalui Sastra 

Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu 

untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun 

negara (Suyanto dalam Subur, 2015:69). Melalui karakter, anak diajari tetang perbutan-

perbuatan, ucapan, pengetahuan, dan tindakan yang baik sehingga mereka akan terbiasa 

melakukan kebaikan dan diharapkan hal itu menjadi bagian dari karakternya. Karakter yang 

baik  harus dibentuk sejak usia dini karena di usia itu anak-anak masih mudah menyerap 

segala sesuatu. Di usia tersebut, anak masih memiliki daya ingat yang kuat. Anak ibarat 

kertas putih. Jadi, kalau diajarkan sesuatu yang baik, tentu hasilnya baik juga hingga dewasa. 

Begitu pun sebaliknya, jika diajarkan sesuatu yang buruk kepada anak, hasilnya pun menjadi 

buruk. Oleh karena itu, fondasi  utama  yang harus ditanamkan pada anak, yaitu moral dan 

agama. Kedua hal tersebut yang menjadi dasar terbentuknya karakter yang baik. 

Berkaitan dengan hal di atas maka sastra dapat digunakan sebagai salah satu cara 

untuk pembentukan karakter. Sastra memiliki peran yang sangat fundamental dalam 

pendidikan karakter.  Sastra pada dasarnya membicarakan berbagai nilai hidup dan 
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kehidupan yang berkaitan langsung dengan pembentukan karakter manusia. Sastra dalam 

pendidikan anak tidak saja memiliki peran untuk mengembangkan bahasa, kognitif, afektif, 

psikomotorik, tetapi juga untuk mengembangkan kepribadian, dan mengembangkan pribadi 

sosial.  Sastra dapat digunakan sebagai salah satu media/sarana untuk mendidik anak. Sastra 

sangat relevan dengan pendidikan karakter. Karya sastra sarat dengan nilai-nilai pendidikan 

akhlak/moral seperti dikehendaki dalam pendidikan karakter. 

Noor (2011:41) mengatakan bahwa sastra memiliki peranan yang penting dalam 

perkembangan moral, sosial, dan psikologi anak-anak. Beberapa di antaranya adalah 

menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan kepekaan terhadap norma-norma 

manusiawi, pengenalan, dan rasa hormatnya terhadap tata nilai, baik dalam konteks 

individual maupun sosial. Di dalam karya sastra pun terkandung nilai-nilai positif, seperti 

nilai-nilai budaya, sosial, moral, kemanusiaan, dan agama. Karya sastra sebagai produk 

kebudayaan dapat dikatakan sebagai cermin kehidupan masyarakat.  Dengan karakteristik 

seperti itu, karya sastra dimungkinkan dapat dijadikan sebagai media  untuk mencegah 

perbuatan tidak terpuji, seperti korupsi. Oleh karena itu, pembelajaran sastra diyakini dapat 

membantu proses pembentukan karakter anak. 

 Pendidikan karakter melalui sastra sangat penting karena akan membentuk 

kepribadian anak yang baik di kemudian hari. Pembentukan moral/karakter yang baik pada 

diri siswa, terutama siswa sekolah dasar (SD) sangat diperlukan karena merekalah yang 

kelak menjadi penerus bangsa. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang bermartabat jika 

penerusnya memiliki moral serta karakter yang baik. Oleh karena itu, peran sastra sebagai 

pembentuk generasi yang akan datang perlu diwujudkan. Peran guru dan juga orang tua 

tentunya sangat diperlukan, terutama dalam membimbing perkembangan anak untuk 

menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat. Untuk menjadi warga 

masyarakat yang baik diperlukan  sastra yang sesuai dengan tingkat psikologis siswa. 

Untuk membimbing peserta didik, dalam hal ini siswa SD dalam proses pembelajaran, 

guru harus mengarahkan siswa dalam proses membaca karya sastra.  Karya sastra yang 

diberikan tentu saja sastra yang sesuai dengan tingkatan usia siswa SD, yaitu sastra untuk 

anak. Karya sastra anak merupakan salah satu sarana untuk melihat bagaimana pengarang 

merefleksikan cara berpikir kanak-kanak dari dalam. Dikatakan oleh  Kusmarwanti (2012:7) 

bahwa sastra anak biasanya sarat dengan pesan, misalnya pesan kejujuran, pesan pantang 

menyerah, pesan kepahlawanan, pesan untuk saling membantu, dan sebagainya. Oleh karena 

itu, supaya pendidikan karakter, terutama yang berkaitan dengan sikap jujur dapat meresap  
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dengan baik ke dalam diri anak,  salah satunya dengan cara membaca atau membacakan 

cerita  kepada anak-anak.  

Membacakan cerita/dongeng kepada anak dapat dilakukan untuk menanamkan sikap 

jujur sejak dini. Cara ini dapat dianggap sangat efektif karena pada umumnya anak-anak 

menyukai cerita. Cerita/dongeng akan lebih menarik jika dilakukan dengan nada, intonasi, 

mimik muka, dan gerakan-gerakan yang bisa membuat anak menjadi fokus pada cerita. 

Cerita/dongeng binatang, misalnya, dapat mengantarkan anak melakukan hal-hal yang 

terpuji dan disukai oleh orang banyak-termasuk berlaku jujur.  

 Musfiroh (2008:19) mengatakan bahwa cerita akan membuat anak-anak mengerti 

tentang hal-hal yang baik dan juga melatih akan dasar-dasar perilaku yang baik pula. Hal ini 

karena di dalam sebuah cerita tertanam banyak nilai luhur yang tentunya akan terbawa ke 

dalam jiwa pendengarnya. Cerita dapat digunakan oleh pendidik, bahkan juga orang tua 

sebagai sarana mendidik dan membentuk kepribadian anak melalui trasmisi budaya. Di 

dalam cerita  terdapat nilai-nilai karakter yang ditanamkan pada diri anak melalui 

penghayatan terhadap makna dan maksud cerita. 

Selain sering didongengi, baik oleh orang tua di rumah dan guru di sekolah, anak perlu 

keteladanan dari orang tua maupun guru.   Dikatakan oleh Nurhayati (2017:7) kunci utama 

keberhasilan dalam membangun karakter positif pada anak adalah keteladanan. Orang tua 

harus menjadi orang yang memiliki karakter positif. Perbuatan dan amal baik ini bukan 

hanya menjadi contoh nyata bagi anak tentang bagaimana karakter positif terwujudkan 

dalam segala sikap, perkataan dan perbuatan seseorang, melainkan juga menjadi 

penyemangat sekaligus untuk memudahkan anak dalam proses tumbuh kembangnya. 

Fiksi merupakan salah satu materi pembelajaran sastra di sekolah dasar. Ada   

beberapa   hal   yang   perlu   dipertimbangkan   untuk   memilih   fiksi . Widiastono  (dalam 

Kumarwanti, 2012:8) menyebutkan beberapa  kriteria buku  yang  baik  (fiksi merupakan 

salah satu bagiannya). Pertama, buku cerita yang baik tidak tertalu menjejalkan informasi 

dan pesan, tanpa memperhatikan perkembangan serta motivasi  tokoh  ceritanya.  Kedua,  

tidak  menggurui,  penampilan tokoh  dipaksa harus serba baik.  Ketiga,  memberi  fantasi  

anak  untuk  berkembang.  Keempat, sesuai   dengan   logika   anak-anak.  Kelima,   

menggunakan  bahasa   anak-anak (struktur kalimat tidak berbelit-belit, bervariasi)  

Berkaitan dengan hal di atas maka cerita yang dapat diberikan kepada siswa tingkat 

SD salah satunya, cerita yang dibuat oleh anak.  Karena dibuat oleh anak, tentunya kriteria 

buku cerita yang baik seperti yang disampaikan oleh Widiastono di atas, setidaknya dapat 
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terpenuhi. Anak yang dimaksud dalam tulisan di sini, yaitu anak yang berumur sekitar 10 

sampai 14 tahun. Anak  pada usia tersebut sudah mampu menuangkan pikiran dan 

perasaannya melalui tulisan yang berbentuk cerita.  

 Buku cerita yang dibuat oleh anak yang dapat diberikan ke siswa SD, misalnya buku 

“Kecil-kecil Punya Karya” (KKPK). Buku  KKPK merupakan buku cerita anak yang dapat 

berupa kumpulan dari beberapa cerita anak dan dapat berupa satu cerita dari seorang anak. 

Buku-buku tersebut memiliki tema yang beragam, sesuai dengan pengetahuan atau 

pengalaman yang dimiliki oleh anak. 

Buku “Kecil-kecil Punya Cerita” (KKPK) merupakan hasil karya yang ditulis oleh 

anak-anak dengan bahasa anak-anak. Oleh karena disampaikan oleh anak-anak, buku tersebut 

akan mudah dipahami dan dihayati oleh anak (siswa SD). Dengan demikian, siswa SD tidak 

hanya mampu menghayati nilai-nilai karakter yang terdapat di dalam cerita, tetapi juga 

mampu merefleksikan dan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari.Untuk 

memudahkan peng- internalisasian nilai-nilai karakter, siswa diharapkan langsung membaca 

cerita yang diberikan oleh guru. Cara ini akan lebih tahan lama dan melekat daripada guru 

yang menceritakan atau mengajarkan nilai-nilai itu kepada siswa. 

Salah satu contoh  hasil dari KKPK  yang dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk 

siswa SD, misalnya novel komik. Novel komik merupakan gabungan antara novel dan 

komik. Jadi, merupakan wacana narasi yang dipadukan dengan cerita bergambar. Perpaduan 

keduanya dapat membuat siswa SD tertarik untuk membacanya. Selain itu, lembar-lembar 

di dalam novel komik dikemas dengan warna yang bermacam-macam sehingga membuat 

buku tersebut semakin menarik untuk dibaca oleh anak atau siswa SD. 

Salah satu novel komik yang dipakai dalam tulisan ini berjudul Jujur is The Best. 

Novel komik ini  ditulis oleh seorang siswa SD yang bernama Bintang Nurul Hidayati. 

Melalui tulisan tersebut, Bintang berpesan kepada anak-anak seusianya untuk memiliki 

moral atau sikap  jujur, tidak berbuat curang, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan 

peduli kepada orang lain. Moral atau sikap-sikap tersebut yang saat ini  mengalami erosi 

sehingga perlu ditanamkan sejak dini kepada anak.  

 Dalam novel komik Jujur is The Best karya Bintang Nurul Hidayati, diceritakan 

bahwa ada seorang anak  bernama Kiki. Ia merasa kesepian karena teman-temannya, seperti 

Karima, Putra, dan Karin mempunyai kegiatan masing-masing di saat liburan. Kiki pun 

akhirnya menghabiskan waktu liburannya dengan Revan (teman satu kelasnya). Kiki diajak 

Revan untuk mencari cacing yang akan dijual kepada seorang nyonya tua yang bernama 
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Patricia. Nyonya Patricia mau membayar per cacingnya Rp1000,00. kepada Kiki dan Revan 

jika mereka  mau membantu mencari cacing. Mereka  berdua menyetujui  apa yang 

dikehendaki nyonya Patricia. Namun, ternyata Revan telah berlaku curang. Ia telah 

membohongi Nyonya Patricia dengan mengatakan bahwa cacing yang mereka dapat 

sebanyak dua puluh ekor cacing. Padahal sebenarnya hanya  sepuluh ekor yang didapat. 

Sepuluh ekor cacing yang didapat kemuian dipotong menjadi dua sehingga menjadi dua 

puluh ekor cacing.  

Kiki sebenarnya tidak mengetahui kalau Revan telah berlaku curang terhadap Nyoya 

Patricia. Kiki berusaha membujuk Revan untuk meminta maaf kepada Nyonya Patricia, 

tetapi Revan tidak mau. Ia tidak mau mengakui kesalahannya dan tidak mau meminta maaf. 

 Berbeda dengan Kiki yang merasa menyesal dan malu telah melakukan perbuatan itu. 

Kiki pun bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, ia 

berinisiatif  mendatangi rumah Nyonya Patricia untuk meminta maaf.  Ia dibantu oleh 

teman-temannya, yaitu Putra, Karima, dan Karin untuk ke sana. Kiki meminta maaf dan 

mengembalikan uang sebesar sepuluh ribu rupiah yang telah diterima dari Nyonya Patricia. 

Dengan mengembalikan uang tersebut, Kiki merasa lega karena sudah terlepas dari 

perbuatan tercela, yaitu berbuat curang dengan cara menipu. Kiki merasa uang sebesar 

Rp10.000 itu menjadi kecil jika dibandingkan dengan kebaikan yang diberikan Nyonya 

Patricia. Nyonya tersebut tidak marah kepada Kiki, tetapi justru kebaikan yang diterima. 

Kiki dan teman-temannya dijamu dengan kue  maupun minuman sari buah yang dibuat oleh 

Nyonya Patricia. Bahkan, NyonyaPatricia mengajak Kiki dan teman-temannya membantu 

membersihkan kebunnya dari rumput-rumput liar. Kiki dan teman-temannya merasa 

gembira karena bisa membantu nyonya itu. 

Dari cerita di atas terlihat bahwa melalui tokoh Kiki, siswa diajak  untuk berlaku jujur, 

dapat dipercaya,  tanggung jawab, dan peduli kepada orang lain. Sikap Kiki yang berani 

mendatangi rumah Nyonya Patricia untuk meminta maaf  merupakan bentuk tanggung 

jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Ia berani menanggung risiko atas segala 

yang telah diperbuatnya. Ia pun bukan tipe pengecut untuk mengakui kesalahan yang telah 

diperbuatnya. Hal ini berbeda jauh dengan sikap Revan yang telah berlaku curang, tetapi 

tidak mau meminta maaf. 

Melalui cerita itu pun terlihat bahwa Kiki telah berlaku jujur terhadap dirinya maupun 

terhadap orang lain. Selain itu, ia sangat peduli dengan kesulitan yang dihadapi Nyonya 
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Patricia. Hal ini terlihat ketika Kiki dan teman-temannya dengan senang hati dan ikhlas 

membantu membersihkan rumput-rumput di kebun milik Nyonya Patricia. 

 

SIMPULAN 

Karya sastra dapat digunakan sebagai media untuk pengintegrasian, penyampaian 

pendidikan karakter kepada peserta didik. Penanaman nilai-nilai moral yang baik akan 

mampu menjadi salah satu upaya untuk menuju pendidikan yang lebih baik di tengah 

kebangkrutan moral bangsa saat ini. Karya sastra akan membuat anak-anak lebih kaya, 

mengenal banyak karakter, mencintainya, dan mendorongnya untuk berbuat kebaikan. 

Berbagai bentuk karya sastra dapat dijadikan sumber belajar bagi guru dalam 

mengembangkan karakter anak, di antaranya melalui cerita  anak, seperti yang terdapat pada  

KKPK. 

Melalui KKPK dengan cerita yang berjudul Jujur isThe Best karya Bintang Nurul 

Hidayati, siswa SD dapat memeroleh nilai moral yang berkaitan dengan kejujuran, tidak 

berbuat curang, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan peduli kepada orang lain. Nilai-

nilai tersebut, terutama yang berkaitan dengan sifat jujur  merupakan penangkal yang efektif 

dari virus korupsi. Bahkan, dalam ajaran Islam, sifat jujur akan mengantarkan seseorang 

kepada perbuatan-perbuatan yang bernilai. Nilai-nilai seperti itu yang memang dikendaki 

oleh kurikulum 2013. Nilai-nilai tersebut perlu ditanamkan sejak dini agar anak atau siswa 

SD menjadi manusia-manusia yang unggul. Mereka-mereka itulah yang kelak diharapkan 

sebagai generasi penerus bangsa yang dapat membebaskan negeri ini dari korupsi yang 

memang sudah menggurita. 
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