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ABSTRAK 
Nyanyian permainan anak-anak Sapeken merupakan salah satu folklor lisan yang 
masih  tetap   bertahan  di  lingkungan  masyarakat  Sapeken  sampai  saat  ini. 
Nyanyian  permainan  anak-anak  tumbuh  dan  berkembang  dalam  masyarakat 
dengan memakai bahasa daerah  setempat, yaitu bahasa Bajo, sehingga mudah 
diterima oleh masyarakat. Keinginan untuk hidup lebih baik membuat masyarakat 
berusaha  menanamkan  nilai-nilai  pendidikan  di  semua  aspek  kehidupannya 
dengan media dan sumber yang bermacam-macam. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengeksplorasi dan menguraikan secara objektif nilai-nilai didaktik nyanyian 
permainan  anak-anak  Sapeken.  Sumber  datanya  adalah  peneliti  sendiri  dan 
penduduk  asli  Pulau  Sapeken.  Teknik  penelitian  ini  adalah  teknik  observasi, 
wawancara, perekaman, dan dokumentasi. Hasil analisis penelitian ini 
menunjukkan  bahwa  nilai   didaktik  nyanyian  permainan  anak-anak  Sapeken 
mengandung nilai pendidikan sosial yang  berkaitan dengan kebersatuan hidup, 
dan  adil  terhadap  orang  lain.  Perwujudan  nilai  kebersatuan  hidup  berupa 
laragan untuk melakukan perbuatan buruk yang dapat merugikan orang lain, dan 
musyawarah dalam memecahkan masalah. Perwujudan nilai adil terhadap orang 
lain berupa kebebasan untuk memilih pemimpin. Perwujudan nilai keberanian 
hidup pantang menyerah  dalam mewujudkan cita-cita atau menghadapi 
permasalahn hidup. Perwujudan nilai kerealistisan hidup berupa rajin bekerja 
dan  hemat.   Perwujudan  nilai  kejujuran  berupa  kesesuaian  ucapan  dengan 
perbuatan, tidak lari dari  tanggung jawab dan mendahulukan kewajiban dari 
pada  hak.  Nilai-nilai  tersebut  dimanfaatkan  masyarakat  Sapeken  membentuk 
kepribadian anak-anak Sapeken.  

Kata Kunci: Folklor Lisan, Nyanyian Permainan Anak-anak  

PENDAHULUAN 
Masyarakat  Sapeken  memiliki  folklor  lisan  (bahasa  rakyat,  ungkapan 

tradisional,  cerita prosa rakyat, puisi rakyat, nyanyian rakyat); folklor sebagian 
lisan (kepercayaan rakyat, permainan rakyat, adat-istiadat, upacara, pesta rakyat, 
dan lain-lain); dan folklor bukan lisan (arsitektur rakyat, kerajinan tangan rakyat, 
pakaian dan perhiasan tubuh rakyat, makanan dan obat-obatan tradisional). Gerak 
pertumbuhan dan perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks, sehingga 
sebagian folklor ada yang sudah dilupakan atau punah, dan ada sebagian  yang 
masih bertahan. 

Nyanyian permainan  anak-anak  Sapeken  merupakan  salah  satu  folklor 
lisan yang  masih tetap bertahan di lingkungan masyarakat Sapeken sampai saat 
ini. Nyanyian permainan  anak-anak tumbuh dan berkembang dalam masyarakat 
dengan memakai bahasa daerah  setempat,  yaitu bahasa Bajo, sehingga mudah 
diterima oleh masyarakat. Cara penyampaianya yang sederhana dan tidak diiringi 
oleh alat musik apapun menyebabkan nyanyian permainan  anak-anak Sapeken 
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semakin mudah untuk dipahami, diingat, dan dipraktikkan. Keinginan untuk hidup 
lebih  baik   membuat  masyarakat  Sapeken  berusaha  menanamkan  nilai-nilai 
pendidikan  di  semua   aspek   kehidupannya  dengan  media  dan  sumber  yang 
bermacam-macam. 

Nyanyian permainan anak-anak Sapeken lebih banyak berbentuk pantun 
(bersajak) yang dilagukan. Lagu satu dengan yang lainnya relatif sama dan jumlah 
liriknya  lebih  banyak   dari  bentuk  atau  jenis  permainannnya.  Satu  bentuk 
permainan mempunyai lima lirik. Ketidakseimbangan jumlah lirik dengan jumlah 
bentuk  permainan  maupun  lagu  pengaruh  dari  kebiasaan  masyarakat  Sapeken 
yang senang berpantun dan bersyair pada saat menjalankan aktivitas sehari-hari, 
seperti saat memancing, membuat perahu, mencari kerang, mengadakan  acara 
sunatan atau pernikahan, dan bahkan saat berkumpul dengan keluarga. 

Pendidikan dilaksanakan di dalam suatu kesatuan hidup bersama 
(masyarakat). Artinya setiap anggota masyarakat adalah pendidik bagi anggota 
masyarakat  lainya  dengan  lingkungan  sebagai  mediumnya.  Dengan  demikian 
makna  kehidupan  ditentukan  oleh  nilai-nilai  hidup  yang  mendasari  persatuan 
hidup bersama. Bagi masyarakat  Sapeken pendidikan memiliki arti yang sangat 
penting, sebab pendidikan merupakan jembatan bagi masyrakat untuk mentransfer 
nilai  etika,  moral,  dan  keindahan  kepada  masyarakat  baru  (generasi  muda), 
sehingga hidup dan kehidupan menjadi lebih indah, harmonis dan lebih baik  di 
masa kini dan di masa depan. 

Penelitian terhadap nyanyian permainan anak-anak Sapeken belum pernah 
dilakukan,  dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian yang pertama. 
Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Khoirul Huda dan Sri Mardiyah Utami, 
tetapi objek kajian dan tujuannya  berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Sri 
Mardiyah  Utami  berjudul  Tembang  Dolanan   Anak  Jawa .  Secara  umum 
penelitian ini bertujuan mendeskripsikan nilai-nilai dalam teks tembang dolanan 
anak Jawa dari aspek religius dan nilai sosial. 

Beberapa  pernyataan  dapat  dijadikan  acuan  untuk  memperoleh  data 
mengenai   pemanfaatan  nilai-nilai  didaktik  yang  terkandung  dalam  nyanyian 
permainan anak-anak Sapeken. Di antaranya (1) bagaimana perwujudan 
nilaipendidikan sosial yang berupa kebersatuan hidup, (2) bagaimana perwujudan 
nilai pendidikan sosial yang berupa  adil terhadap orang lain, (3) bagaimana 
perwujudan  nilai  pendidikan  kepribadian  yang  berupa  keberanian  hidup,  (4) 
bagaimana perwujudan nilai pendidikan kepribadian yang  berupa kerealistisan 
hidup,  (5)  bagaimana  perwujudan  nilai  pendidikan  kepribadian  yang  berupa 
kejujuran. 

Pernyataan tersebut  dijadikan  bahan  untuk  mencapai  tujuan  penelitian. 
Adapun  tujuan tersebut adalah untuk mengeksplorasi dan menguraikan secara 
objektif nilai-nilai didaktik nyanyian permainan tersebut. 

Manfaat dari penelitian nyanyian permainan anak-anak Sapeken adalah 
melestarikan seni dan budaya daerah Sapeken yang memiliki nilai tinggi. Dengan 
nyanyian permainan ini  dapat mendidik putra-puteri agar memiliki kepribadian 
tinggi dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu, agar generasi muda mengetahui 
identitas suku bangsa Indonesia dengan wacana folklor dan referense penelaahan 
nilai didaktik sastra Indonesia dan sastra daerah di dalam pengajaran bahasa dan 
sastra Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan. 
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Folklor Lisan 

Folklor secara keseluruhan ialah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang 
tersebar dan diwariskan turun-temurun di antara kolektif macam apa saja secara 
tradisional  dalam versi yang berbeda baik dalam bentuk lisan maupun contoh 
yang  disertai  dengan   gerak,  isyarat  atau  pembantu  pengingat  (Danandjaya, 
1994:2). Banyak orang menyamakan atau mengidentikkan folklor dengan cerita 
rakyat yang  hakikatnya adalah salah satu bagian dari folkor. Bruvand (dalam 
Danandjaya, 1994:21) seorang ahli folklor dari Amerika Serikat menggolongkan 
folklor ke dalam tiga kelompok besar berdasarkan tipenya, yaitu: (1) foklor lisan 
(verbal folklor); (2) folklor sebagian lisan (partly verbal folklor); dan (3) folklor 
bukan lisan (non verbal folklor). 

Nyanyian  rakyat   merupakan   salah   satu   sumber   dan   media   dalam 
mengaktualisasikan diri sebagai perwujudan dan pancaran dari sifat manusia yang 
senang  berkesenian dan bermain. Selaras dengan pandangan Brunvand (dalam 
Danandjaya, 1994:141)  bahwa nyanyian rakyat adalah salah satu bentuk folklor 
yang terdiri dari kata-kata dan lagu  yang  beredar secara lisan di antara anggota 
kolektif tertentu berbentuk tradisional, serta banyak mempunyai varian. 

Nyanyian rakyat terbagi menjadi dua golongan. Pertama, nyanyian rakyat 
yang  salah  satu  unsurnya  (lirik  atau  lagu)  lebih  menonjol  atau  lebih  kuat. 
Golongan ini disebut nyanyian rakyat yang tidak sesungguhnya. Kedua, nyanyian 
rakyat yang kedua unsurnya sama-sama kuat atau seimbang di dalam 
perkembangannya, yang disebut nyanyian rakyat yang sesungguhnya. 

Nyanyian  rakyat   yang   sesungguhnya   berupa   nyanyian   rakyat   yang 
berfungsi,  diantaranya adalah nyanyian kelonan, nyanyian kerja, dan nyanyian 
permainan. Nyanyian rakyat yang bersifat liris yang berupa nyanyian rakyat liris 
yang  sesungguhnya,  dan   nhyanyian  rakyat  liris  yng  bukan  sesungguhnya 
(Brunvand  dalam  Danandjaya,  1994:146).   Selain  itu,  nyanyian  rakyat  yang 
bersifat berkisah (narrative folksong). 

Nyanyian rakyat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Masyarakat 
adalah   sekelompok   orang   yang   mempunyai   kebudayaan   yang   sama   atau 
setidaknya mempunyai  sebuah kebudayaan bersama yang dapat dibedakan dari 
yang  dimiliki  oleh  kelompok  lainnya.   Mereka  tinggal  satu  daerah  wilayah 
tertentu, mempunyai perasaan akan adanya persatuan  akan anggota-anggotanya 
dan  menganggap  dirinya  sebagai  satu  kesatuan  yang  berbeda   dengan  yang 
lainnya. 

Menurut Dayakisni dan Salis Yuniardi (2004:10) budaya dapat diartikan 
sebagai  seperangkat  sikap,  nilai,  keyakinan,  dan  perilaku  yang  dimiliki  oleh 
sekelompok  orang,   namun  ada  derajat  perbedaan  pada  setiap  individu  dan 
dikomunikasikan dari satu generasi ke  generasi berikutnya. Selanjutnya 
Koentjoroningrat (1979:12) menjelaskan bahwa pada hakikatnya seluruh 
kebudayaan  yang  ada  memiliki  tujuh  unsur  kebudayaan  yang  universal,  dan 
sekaligus merupakan isi kebudayaan yang ada di dunia. Ke tujuh unsur tersebut 
meliputi sistem  religi  dan    upacara   keagamaan,  sistem dan  organisasi 
kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharaian 
hidup, dan sistem teknologi dan peralatan. 
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Hakikat Nilai dan Konsep Didaktik 

Nilai merupakan bagian terpenting dalam sisi kehidupan manusia dalam 
melakukan interaksi dengan manusia lainnya maupun dengan alam dan Tuhan 
Yang Maha Esa. Nilai itu sifatnya abstrak sama dengan ide, tidak bisa ditangkap 
oleh pancaindera, yang dapat dilihat hanyalah objek yang mempunyai nilai atau 
tingkah laku yang mengandung nilai.  Di sisi lain, nilai mengandung harapan, 
bersifat normatif yang harus diwujudkan dalam tingkah laku manuasia. Nilai-nilai 
tersebut antara lain nilai kebersatuan hidup, adil terhadap orang lain, keberanian 
hidup, kerealistisan hidup, dan kejujuran. 

Kebersatuan hidup memiliki persamaan arti dengan istilah kebersamaan 
didefinisikan  kebersamaan hidup sebagai suatu kondisi yang selaras, tenteram 
tanpa   perselisihan  dan  pertentangan  serta  bersatu  dalam  mencapai  tuyjuan. 
Konsep  ini  merupakan  usaha  manusia  untuk  menciptakan  perdamaian  demi 
keselamatan bersama. 

Adil terhadap orang lain atau keadilan merupakan tindakan yang berusaha 
menjaga  keselarasan masyarakat atau suatu tindakan yang berusaha meletakkan 
posisi  sesuatu  pada   posisinya.  Mewujudkan  suatu  keadilan  harus  memiliki 
keberanian hidup yaitu suatu semangat hidup yang membuat seseorang sanggup 
menanggung resiko, untung rugi, hidup atau mati, tetapi dengan pemikiran yang 
tenang dan bisa dipertanggungjawabkan. 

Kerealistisan hidup adalah suatu kondisi pada manusia berupa 
kesanggupan menerima kenyataan hidup yang telah dialami atau yang sedang 
dialami.  Kerealistisan hidup juga berarti menerima apa yang diberikan Tuhan 
tanpa menginginkan  milik orang lain. Kejujuran yang berarti jujur adalah tidak 
pernah  membohongi,  menipu,  menjatuhkan  dan  merugikan  orang  lain  demi 
keuntungan dan tujuan pribadi. 

Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat membentuk pribadi seseorang dan 
memberikan  kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Di dalam pengertian 
yang lebih umum pendidikan  atau didaktik diartikan sebagai suatu proses yang 
bertujuan  mengubah  atau  membentuk  mental  atau  watak,  sikap  dan  tata  laku 
seseorang  atau  sekelompok  orang  menjadi  lebih  baik  dan  lebih  dewasa  serta 
mampu membangun diri sendiri dan alam sekitar. Didaktik memberi aturan yang 
dalam keadaan konkrit harus dilaksanakan dan dalam pelaksanaan itu harus harus 
selalu  memperhatikan segala macam keadaan (Pasaribu dan B. Simandjuntak, 
1986:4). 

Anak berkembang tidak hanya dalam segi bakatnya saja, tetapi juga buah 
kerjasama  antara perseorangan dan manusia sesamanya. Bertolak dari hal ini, 
pendidikan juga berkaitan dengan fungsi yang luas dari pembinaan dan perbaikan 
kehidupan masyarakat terutama membawa masyarakat yang baru (generasi muda) 
pada penunaian kewajiban dan tanggung jawabnya di  dalam masyarakat (Syam 
dalam  Tim  Dosen  FIP-IKIP,  1988:4).  Adapun  pendidikan  berupa  pendidikan 
sosial dan pendidikan kepribadian. 

Purwanto (1997:171) mengatakan bahwa pendidikan sosial adalah 
pengaruh yang sengaja datang dari pendidik yang berguna untuk menjadikan anak 
anggota yang baik dalam golongannya. Pendidikan kepribadian adalah pendidikan 
yang membentuk watak  anak  dengan cara mendidik keempat unsur wataknya, 
seperti anak harus dididik agar mempunyai kemauan yang keras untuk melakukan 
segala perbuatan yang   baik dan menjauhi  yang buruk; memiliki persaan halus, 
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mencintai segala sesuatu yang baik dan indah; jernih atau adil dalam mengambil 
keputusan yang berkaitan dengan persoalan pribadi maupun persoalan orang lain; 
memiliki empati dan simpati terhadap nasib orang lain (Kerschennsteiner dalam 
Purwanto, 1997:29).  

METODE PENELITIAN 
Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  kualitatif, 

yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau 
tulisan.  Penelitian   kualitatif  adalah  suatu  penelitian  yang  ditujukan  untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis  fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 
kepercayaan,  persepsi,  pemikiran  orang  secara  individual  maupun  kelompok 
(Sukmadinata, 2005: 60). Penelitian ini bertujuan menggambarkan, mengungkap, 
dan menjelaskan. 

Data utama  penelitian  adalah  nyanyian  permainan  anak-anak  Sapeken 
yang  diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat Sapeken 
yang  didokumentasikan  dalam  bentuk  rekaman,  transkripsi,  dan  transliterasi. 
Penelitian ini dilakukan pada tahun 2005 kemarin, ketika mengambil data untuk 
memenuhi tugas akhir semester VI (enam) mata kuliah Penelitian Sastra Indonesia 
dan Pengajaran Sastra Indonesia. 

Adapun sumber data primer adalah penduduk asli pulau Sapeken. Agar 
didapat data  yang valid, maka teknik penelitiannya dilaksanakan dengan teknik 
observasi, wawancara, perekaman dan dokumenter. Observasi dilakukan terhadap 
aktivitas anak-anak dalam bermain. Observasi ini untuk memperoleh data berupa 
bentuk dan simulasi permainan yang diiringi oleh nyanyian. 

Wawancara dilakukan dengan tokoh masyarakat atau orang yang dianggap 
paham   mengenai   nyanyian   permainan   anak-anak   Sapeken.   Hal   ini   untuk 
memperoleh  informasi   lebih  banyak  dan  lebih  akurat  mengenai  nyaynian 
permainan anak-anak Sapeken. Perekaman dan dokumentasi untuk merekam dan 
mendokumentasikan aktivitas anak-anak dalam menyanyikan nyanyian permainan 
mereka dan informasi penting mengenai nyanyian anak-anak Sapeken.  

Tabel 1. Pengumpulan   Data   Tentang   Nilai-nilai   Didaktik   Nyanyian 
Permainan Anak-anak Sapeken  

 

No.

  

Judul

  

Transkripsi

  

Transliterasi

  

Interpretasi

 

Aspek

 

PS

 

PK

      

KH

 

AO

 

KbH

 

KrH

 

Kj

            

Keterangan: 
PS = Nilai Pendidikan Sosial 
KH = Nilai Pendidikan Sosial yang berupa Kebersatuan Hidup 
AO = Nilai Pendidikan Sosial yang berupa Adil terhadap Orang Lain 
PK = Nilai Pendidikan Kepribadian 
KbH = Nilai Pendidikan Kepribadian yang berupa Kebersatuan Hidup 
KrH = Nilai Pendidikan Kepribadian yang berupa Kerealistisan Hidup 
Kj = Nilai Pendidikan Kepribadian yang berupa Kejujuran 



PKMI-2-20-6

      
Agar  pengumpulan  data  lancar  digunakan  instrumen  penelitian  yang 

berupa peneliti sendiri sebagai instrumen utama dan instrumen pembantu berupa 
kisi-kisi obeservasi,  kisi-kisi wawancara, alat perekam dan pendokumentasian. 
Adapun kisi-kisinya dapat dilihat pada Tabel 1.. 

Analisis data dalam penelitian dilakukan dalam dua tahap yaitu analisis 
data selama  pengumpulan data dan analisis data setelah semua data terkumpul. 
Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menghindari  ketumpangtindihan  data  dan  untuk 
mempermudah  proses  analisis,  sehingga   memmperoleh  hasil  yang  optimal. 
Eriyanti  (2001:10)  menamakan  model  analisis  ini  dengan  analisis  berbentuk 
siklus.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 2. Hasil Pengumpulan Data  

 

No.

  

Judul

  

Transkripsi

  

Transliterasi

  

Interpretasi

 

Aspek

 

PS

 

PK

      

KH

 

AO

 

KbH

 

KrH

 

Kj

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

1

 

Kedo-

 

Kedo 
Bakke

 

Kedo-kedo 
Bake 
Penje si 
Bakke 
Pore ngala 
Bowe 
Appo 
lemmbarane 
Tasundit 
buyohni 

Bergerak- 
gerak bangkai 
Kemana si 
bangkai 
Kesana 
mengambil air 
Patah 
pikulannya 
Tertusuk 
zakarnya 

Nilai yang 
ter-kandung 
yaitu 
larangan un- 
tuk tidak me- 
rugikan 
orang lain 
dalam bentuk 
apa-pun 

     

2

 

Bente-

 

bente 
Nai 

Bente-bente 
nai 
Nai lukat 
Simambolo 
Simambolo 
Pela iye 
Pela iye 
Tak eem..tak 
eem..tak 
eem

 

Dayah aiko? 
Dayah ikan 
hias 

.

 

Berbentur- 
bentur kaki 
Kaki 
terkelupas 
Kena bambu 
Kena bambu 
Semakin jadi 
Semakin jadi 
Tak eem..tak 
eem..tak 
eem

 

Ikan apa 
kamu? 
Ikan hias 

Nyanyian ini 
mengandung 
nilai kebeba- 
san untuk 
me-milih  

    

3

 

Reah- 
reah 
Suman 
gat 

Reah-reah 
sumangat 
Mennundapat 
ka bulan api 
Si Ettet 
cannit celan 
Sepulu arene 
kayu bau. 

Bergemerincin 
g semangat 
Untuk menda- 
pat ke bulan 
api 
Si Ettet lagi 
ber-jalan 
Sepuluh 

Nilai yang 
ter-kandung 
yaitu anjuran 
untuk bersifat 
pan-tang 
menye-rah 
dalam me- 
wujudkan ci-
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Bagai 
sampan ma 
tengnga 
bangkau 
Jaritit jale 
pinggawe 
Mak 
enggoh 
Mak buyaten 
buaye 
ngebbon 

harinya kayu 
baru. 
Bagai sampan 
di tengah 
bakau 
Baroebekan 
jala nahkoda 
Mak 
kumbang 
Mak buyarlah 
buaya 
mengebom

 
ta-cita

      

4

 

Keken 
gkean 
Galad 
ak 

Kekengkean 
ga-ladak 
Galadak bolo 
Pepetti celeh 
Didindeh 
papan 
Ruruma batu

 

Jinjit-jinjitan 
pedati 
Pedati bambu 
Peti-peti cele- 
ngan 
Berdinding pa-

 

pan 
Berumah ge- 
dung

 

Nilai yang 
ter-kandung 
di dalamnya 
ya-itu 
anjuran untuk 
rajin bekerja 
dan hemat    

  

5

 

Popote

 

an 
Taberr 
oh 

Popotean 
taberroh ma 
diya kuboh 
Tabaraku 
dede alat 
boborokan 
buline 

Bintang Taber-

 

roh di bawah 
pelangi 
Sangkaku 
wani-ta baik 
penuh borok 
pantatnya 

Nilai yang 
ter-kandung 
di dalamnya 
ya-itu 
anjuran untuk 
menye- 
suaikan uca- 
pan dengan 
perbuatan

       

Hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai didaktik 
nyanyian permainan anak-anak Sapeken memiliki nilai pendidikan sosial dan nilai 
pendidikan kepribadian. Adapun perwujudan nilai pendidikan sosial mengandung 
unsur   kebersatuan   hidup   dan   adil   terhadap   orang   lain.   Nilai   pendidikan 
kepribadian  mengandung  unsur  keberanian  hidup,   kerealistisan  hidup,  dan 
kejujuran.  

Perwujudan Nilai Pendidikan Sosial 
Perwujudan  nilai  pendidikan  sosial  yang  berupa  kebersatuan  hidup 

terdapat  dalam  nyanyian  Kedo-kedo  Bakke  adalah  larangan  untuk  melakukan 
perbuatan buruk yang dapat merugikan dan meresahkan orang lain dalam bentuk 
apapun. Unsur yang terdapat dalam nyanyian Kedo-kedo Bakke yaitu: (a) apapun 
bentuk dan jenis kejahatan tetap merupakan prilaku yang tidak terpuji dan tidak 
mendapat tempat di masyarakat serta nilainya sama dengan sebuah bangkai, (b) 
semua perbuatan buruk akan mendapat balasan yang sangat menyakitkan,  (c) 
pengaitan  hukuman  dengan  buah  zakar  sangat  tepat  karena  hal  yang  paling 
menakutkan   bagi   laki-laki   adalah   kehilangan   buah   zakarnya.   Nilai   yang 
terkandung dalam nyanyian  ini dimanfaatkan dan ditanamkan pada anak untu 
tidak melakukan perbuatan buruk, karena  akan medapat balasan dari perbuatan 
buruk tersebut. 
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Perwujudan nilai sosial yang berupa adail terhadap orang lain terdapat 

dalam   nyanyian  Bente-bente  Nai.  Bente-bente  Nai  adalah  kebebasan  untuk 
memilih  pemimpin.  Beberapa  unsurnya  yaitu:  (a)  kebebasan  untuk  memilih 
merupakan wujud keadilan dari  seorang calon ketua dan anggota, karena bisa 
memberikan rasa puas kepada kedua pihak, (b)  keadilan tercipta dari kerjasama 
yang baik antara pemimpin dan yang dipimpin, dan (c)  keadilan itu dinamis, 
berulang-ulang dan tahan uji. Nilai yang terkandung didalamnya  dimanfaatkan 
untuk  menanamkan  sikap  kepemimpinan  dan  bijaksana  dalam  bermasyarakat 
utamanya berorganisasi.  

Perwujudan Nilai Pendidikan Kepribadian 
Perwujudan nilai pendidikan kepribadian yang berupa keberanian hidup 

dalam  terkandung dalam nyanyian Reah-reah Sumangat. Reah-reah Sumangat 
adalah pantang menyerah mewujudkan cita-cita atau menghadapai permasalahan 
hidup. Unsur yang terkandung yaitu, (a) tidak ada keberhasilan tanpa suatu usaha, 
(b)  setiap  cita-cita  atau  keinginan  memiliki   hambatan  tersendiri,  (c)  setiap 
manusia harus memiliki tujuan hidup atau cita-cita, (d) sikap pantang menyerah 
merupakan  sikap  terbaik  dalam  menghadapi  permasalahan  hidup.  Nilai  yang 
terkandung dimanfaatkan untuk mengajarkan anak untuk tidak mudah putus asa 
dn terbiasa berjuang dalam mencapai cita-cita dan berusaha memecahkan masalah 
dengan sebaik-baiknya. 

Perwujudan nilai pendidikan kepribadian yang berupa kerealistisan hidup 
terdapat dalam nyanyian Kekengkean Galadak. Kekengkean Galadak adalah rajin 
bekerja dan hemat.  Unsur yang terkandung di dalamnya yaitu, (a) kunci suatu 
keberhasilan terletak pada sikap  menghargai suatu pekerjaan. Dalam arti rajin 
menabung dan hemat. (b) manusia adalah makhluk yang kreatif, hemat dan selalu 
waspada,  (c)  kehidupan  itu  suatu  proses  yang  berkelanjutan,  dan  (d)  nasib 
manusia ditentukan oleh dirinya sendiri bukan orang lain. Nilai yang terkandung 
dimanfaatkan untuk mengajari anak sejak dini untuk mandiri, sehingga anak dapat 
menentukan kepribadiannya sebagai seorang manusia yang berjiwa sosial. 

Perwujudan nilai pendidikan kepribadian yang berupa kejujuran dalam 
nynyian   Popotean  Taberroh.  Popotean  Taberroh  adalah  kesesuaian  ucapan 
dengan  perbuatan.  Unsur  yang  terkandung  di  dalamnya  yaitu,  (a)  pencitraan 
secara negatif bertujuan untuk  menghadirkan efek satire, (b) hakikat perkataan 
manusia terletak pada aplikasi yang benar dari ucapan, (c) kebanyakan manusia 
hanya melihat kesalahan orang lain dan menganggap dirinya  benar, (d) orang 
yang  baik  adalah  orang  yang  selalu  mengoreksi  dirinya  sendiri.  Kandungan 
nilainya ditanamkan kepada anak untuk belajar berkata jujur kepada orang lain 
sejak dini. 

Beberapa unsur dalam nyanyian permainan anak-anak Sapeken 
dimanfaatkan oleh masyarakat Sapeken dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan 
di semua aspek kehidupan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki hidup menjadi 
lebih  baik.  Nyanyian  permainan  anak-anak  ini  dijadikan  suatu  media  dalam 
membentuk kepribadian yang berlandaskan nilai-nilai yang baik.  

KESIMPULAN 
Hasil  analisis   menunjukkan   bahwa   nilai   didaktik   dalam   nyanyian 

permainan anak-anak Sapeken mengandung nilai pendidikan sosial dan 
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pendidikan kepribadian. Unsur yang terkait dengan nilai pendidikan sosial yaitu, 
kebersatuan  hidup dan adil terhadap orang lain. Nilai yang terkandung dalam 
pendidikan kepribadian adalah keberanian hidup, kerealistisan, dan kejujuran. 

Perwujudan  nilai  kebersatuan  hidup  berupa  laragan  untuk  melakukan 
perbuatan  buruk  yang  dapat  merugikan  orang  lain,  dan  musyawarah  dalam 
memecahkan   masalah.   Perwujudan   nilai   adil   terhadap   orang   lain   berupa 
kebebasan untuk memilih pemimpin. 

Perwujudan nilai keberanian hidup pantang menyerah dalam mewujudkan 
cita-cita  atau  menghadapi  permasalahn  hidup.  Perwujudan  nilai  kerealistisan 
hidup  berupa  rajin   bekerja  dan  hemat.  Perwujudan  nilai  kejujuran  berupa 
kesesuaian  ucapan  dengan   perbuatan,  tidak  lari  dari  tanggung  jawab  dan 
mendahulukan kewajiban dari pada hak.  
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