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BAB IV 
NILAI MORAL DALAM CERITA RAKYAT HASAN DAN HUSEN  

DAN HUBUNGANNYA DENGAN KEHIDUPAN ISLAMI  
DI DESA LUNGGAIAN 

 

A. Nilai Moral dalam Cerita Rakyat Hasan dan Husen 
 
Bahasa adalah wahana komunikasi (untuk semua orang dalam suatu masyarakat), dan 

tutur adalah penggunaan wahana itu oleh seorang pada suatu kejadian tertentu. 

Jelasnya, bahasa adalah sandi (kode) sedangkan tutur adalah penyandian (enkode) , 

yaitu penggunaan sandi dengan isi makna tertentu, oleh penutur, yang kemudian 

ditafsirkan maknanya. Tutur adalah penggunaan bahasa oleh satu orang dalam situasi 

yang khas (spesifik), suatu tindakan individual. Sebaliknya bahsa menguasai individu 

karena bahasa menjadi milik dan kelengkapan masyarakat secara luas. Bahasa dapat 

bertindak sebagai alat komunikasi hanya jika bahasa itu secara mendasar sama bagi 

semua penutur. Bahasa adalah lembaga sosial.1 

 Penyebaran suatu bahasa tentu ada hubungannya dengan penutur bahasa itu. 

Oleh sebab itu, tersebarnya suatu bahasa tidak dapat dilepaskan dari segi penutur. 

Cerita rakyat Hasan dan Husen ini merupakan cerita lisan yang sengaja langsung 

dituturkan oleh orangtua kepada anak-anaknya agar sang anak dapat mengambil 

pelajaran bagaimana kehidupan di dunia ini, misalnya tentang perbuatan yang baik 

dan buruk, sifat-sifat terpuji yang harus dimiliki oleh setiap anak dan memberikan 

                                                           
1Yeyen Novianti. “Seni Tutur dalam Ngendoi Yadeng Dalam Buaian di Desa Pedamaran 

Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kajian Historis – Antropologis),” Skripsi.” 
Palembang: Fakultas Adab dab Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2014, 
h. 71. 
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pengetahuan yang lebih luas tentang kehidupan yang disampaikan melalui bercerita 

atau beriwayat.  

Menurut C. Kluckhohn kebudayaan sebagai karya manusia memiliki sistem 

nilai. Nilai-nilai dalam budaya yang perlu diungkapkan yaitu (1) nilai yang 

berhubungan dengan sifat dasar manusia, yaitu tentang kejahatan dan kebaikan; (2) 

nilai yang berkaitan antara relasi manusia dengan alam; (3) nilai yang berhubungan 

dengan waktu hidup manusia,; (4) nilai yang berhubungan dengan aktivitas manusia; 

(5) nilai yang berhubungan dengan relasi individu dengan kelompok.2. Sistem nilai 

budaya berfungsi sebagai suatu pedoman hidup dalam segala tindakan yang akan 

dilakukan oleh manusia.  

Dalam setiap penelitian di lapangan tidak semua nilai ditemukan, mungkin 

hanya sebagian atau bahkan menemukan keseluruhan nilai. Dalam kaitannya dengan 

nilai moral atau budi pekerti, peneliti budaya juga dapat membuat nilai moral atau 

budi pekerti sebagai berikut:3 (1) budi pekerti yang berhubungan antara manusia 

dengan Tuhan, (2) budi pekerti yang berhubungan antara manusia dengan manusia, 

(3) budi pekerti yang berhubungan antara manusia dengan alam semesta, (4) budi 

pekerti yang berhubungan antara manusia dengan makhluk lain, (5) budi pekerti yang 

berhubungan antara manusia dengan diri sendiri.  

Secara umum moral menunjuk pada pengetian (ajaran tentang) baik buruk 

yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya; akhlak, 

                                                           
2Suwardi Endaswara, Metode Penelitian Kebudayaan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 2006), h. 83. 
3Ibid., h. 84. 
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budi pekerti, susila. Kenny mengemukakan bahwa moral dalam sastra biasanya 

dimaksudkan sebagai suatu saran yang berhubungan dengan ajaran moral tertentu 

yang bersifat praktis, yang dapat diambil (dan ditafsirkan), lewat cerita yang 

bersangkutan. Ia merupakan “penunjuk” yang sengaja diberikan oleh penutur tentang 

berbagai hal yang berhubungan dengan masalah kehidupan. Seperti sikap, tingkah 

laku, dan sopan santun pergaulan. Ia bersifat praktis sebab “penunjuk” nyata, 

sebagaimana model yang ditampilkan dalam cerita itu lewat sikap dan tingkah laku 

tokoh-tokohnya.4 

 Dengan demikian, cerita rakyat Hasan dan Husen di Desa Lunggaian 

merupakan kebudayaan sebagai hasil karya manusia juga memiliki sistem nilai. 

Karena di dalam cerita rakyat Hasan dan Husen mengandung sistem nilai yang 

berfungsi sebagai suatu pedoman hidup dalam segala tindakan yang akan dilakukan 

oleh manusia. Terutama dalam kaitannya dengan nilai moral atau budi pekerti, yaitu 

tentang kejahatan dan kebaikan. Nilai moral dimaksudkan sebagai suatu saran yang 

berhubungan dengan ajaran moral tertentu yang bersifat praktis, yang dapat diambil 

(dan ditafsirkan), lewat cerita yang bersangkutan yang sengaja diberikan oleh penutur 

tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah kehidupan. Seperti sikap, 

tingkah laku, dan sopan santun pergaulan. Adapun nilai moral dalam cerita rakyat 

Hasan dan Husen adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                           
4Burhan Nugiyantoro, Teori Pegkajian Fiksi( Yogyakarta: University Gadjah Mada Press, 

2015), h. 429-430. 
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1. Nilai Moral atau Budi Pekerti yang Berhubungan antara Manusia dengan 

Manusia  

a. Nilai Rendah Hati 

Rendah hati merupakan sifat terpuji yang disukai oleh Allah SWT. Setiap manusia 

dianjurkan untuk selalu rendah hati atau tidak sombong dalam menjalani kehidupan 

di dunia ini. nilai rendah hati dalam cerita rakyat Hasan dan Husen tergambar pada 

tokoh si Husen (sebagai adiknya Hasan) ketika ia akan mengobati tuan putri dengan 

batu sakti yang dimilikinya. Ia tidak mengumbar-umbar pada semua orang bahwa ia 

memiliki batu sakti yang dapat menyembuhkan seseorang dari penyakit. Justru, 

Husen berusaha menyembunyikan batu sakti tersebut sehingga semua orang tidak 

mengetahui kalau ia memiliki batu sakti tersebut. Hal tersebut terdapat pada kutipan 

cerita berikut: 

Bahasa Ogan 
Sampai di huma wa´ rajə Husen di pərsilahkan masó, di ajungkan gənti 

baju, barangtu baju nyə tu lah lusoh, kama pulə, laju gənti baju kudai. 

Diajungkan dudó di ambal dé əndá nyə Husen ni, diə ná  dudó di lapé  

puhun kiãn. Ngumonglah rajə gó  Husen “pacá nian apə əngan ni ngubati 

aná ku? barangtu lah banya´ yang ncuka ngubatinyə tapi dé səmboh-

səmboh” Tanyə wá  raja gó  Husen. “insyallah tuan aku akan bərusahə tu´ 

nyəmbohkan tuan putri.” Jawab Husen. Lah sudə bərawat gó wá  rajə 

Husen ni langsung na´ ngubati tuan putri. Husen minta´ gó  rajə dibuatkan 

tali panjang dai luah kamar sampai dalam kamar. Husen jugə mintá  gó  

rajə diə diwé  kian yang masó kamar dé jadi adə uhang lain. Amən tali 

itu ditaré  bərarti itu tandənyə putri lah səmboh tapi mən dédə ditaré  
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bərarti putri di dalam kamar itu əlum səmboh. Lah siap galə tali tadi, 

masólah Husen dalam kamar nəgai putri dalam kəbong tujoh lapes,  

Bahasa Indonesia 

Setelah sampai di rumah ia di persilahkan masuk dan disuruh ganti pakaian 

terlebih dahulu karena pakaiannya sudah sangat kotor dan lusuh. Pada 

mulanya Husen menolak untuk ganti pakaian namun akhirnya Husen pun 

mau berganti pakaian. Kemudian Husen dipersilahkan duduk di atas ambal 

oleh tuan raja untuk istirahat sejenak namun, ia menolaknya, ia lebih 

memilih duduk di atas tikar puhun saja. Raja pun berbicara kepada Husen 

“kamu sudah tahukan, jikalau kamu berhasil menyembuhkan putriku maka 

kamu akan diangkat menjadi raja dan dinikahkan dengan putriku itu.” 

Tanya tuan raja kepada Husin. “Iya tuan saya sudah mengerti dan akan 

berusaha untuk menyembuhkan tuan putri.” Jawab Husen. Setelah Husen 

merasa telah selesai istirahatnya, ia pun ingin segera mengobati tuan putri. 

Husen meminta kepada raja dalam proses pengobatan ini agar dia 

sendirian saja yang masuk, ia tidak ingin ditemani oleh siapapun. 

Kemudian Husen meminta kepada raja agar dibuatkan tali dari luar kamar 

putri sampai keluar kamar, hal ini dibuat untuk memberikan tanda jika 

Husen berhasil mengobati tuan putri maka sebagai tandanya tali tersebut 

akan ditarik oleh Husen dari dalam, begitu juga sebaliknya jika tali tersebut 

tidak ditarik, hal itu berarti Husen tidak berhasil menyembuhkan tuan putri. 

Setelah semuanya telah selesai dipersiapkan, Husen langsung memasuki 

kamar dan menemui tuan putri di dalam kamar yang berada di dalam 

kelambu tujuh lapis. 

Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa Husen, selain memiliki sifat 

rendah hati, ia juga memiliki kesederhanaan ketika tiba dirumah tuan raja. 

Kesederhanaan Husen terdapat pada kalimat “Sampai di rumah ia di persilahkan 
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masuk dan disuruh ganti pakaian terlebih dahulu karena pakaiannya sudah sangat 

kotor dan lusuh. Pada mulanya Husen menolak untuk ganti pakaian namun akhirnya 

Husen pun mau berganti pakaian. Ketika dipersilahkan raja untuk duduk di ambal, 

Husen menolaknya. Ia lebih memilih untuk duduk di tikar puhun saja.” Kalimat inilah 

yang menunjukkan kesederhanaan si Husen.  

Kerendahan hati husen sebagai tokoh dalam cerita rakyat Hasan dan Husen ini 

yakni tergmabagr pada kalimat berikut “Husen meminta kepada raja dalam proses 

pengobatan ini agar dia sendirian saja yang masuk, ia tidak ingin ditemani oleh 

siapapun. Kemudian, Husen sengaja minta dibuatkan tali panjang dari kamar tuan 

putri sampai keluar kamar”. Hal ini dilakukan Husen agar semua orang tidak 

mengetahui tentang batu sakti yang dimilikinya tersebut. Ia tidak ingin 

menyombongkan diri karena batu sakti yang dimilikinya itu. Selain itu, jika semua 

orang mengetahui tentang batu sakti tersebut maka dikhawatirkan akan memancing 

malapetaka atau menimbulkan niat jahat-jahat dari orang sesekelilingnya. Oleh 

karena itu, Husen menyembunyikan tentang batu sakti tersebut. 

 

b. Nilai Tolong-Menolong 

Dalam menjalani kehidupan yang nyata antara sesama manusia hendaklah untuk 

selalu saling tolong-menolong terutama tolong-menolong dalam kesulitan. Nilai 

tolong-menolong dalam cerita rakyat Hasan dan Husen tergambar pada beberapa 

tokoh dalam cerita tersebut. Dalam cerita ini tergambat adanya penjaga kebun tuan 

raja yang menolong untuk mendapatkan pekerjaan dan Husen yang menolong tuan  
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putri untuk menyembuhkannya dari kebutaan. Penjaga kebun itu memberikan 

informasi kepada husen tentang penyakit tuan putri dan menghantarkan Husen untuk 

bisa bertemu dengan raja. Hal tersebut tergambar pada kutipan berikut: 

Bahasa Ogan 

Dé  lamə diə bəjalan, təgalah Husen gó umə jəmə, laju singgah kudài 

Husen di dangau umə itū  “Assalamu’alaikum” uji Husen ngucap salam 

gó  jəmə di dangau itu. “wa’alaikumsalam” uji jəmə di dangau itu. Laju di 

aja´ masó ke dangau Husen tadi dai jəmə itu. “ siapa kamu? Dari mana 

dan hendak kemana kamu na´?” Tanyə pəmilik umə itu gó  Husen. 

“namaku Husen wak, aku ni datang dai jaoh, dai dusun səbərang 

mərantau ná ncakah gawian wá, wá  ni pemilik umə ini apə?” jawab 

Husen sambel bətanyə. “ini ni umə man wá rajə yang adə di dusun aku ni 

cuman tukang tunggu umə ni kiãn” jawab tukang tunggu kebun itu. “Aku 

adə gawiàn mən ngan pacá, di humà wá rajə tu adə putri butə dalam 

kəbong tujoh lapes agónyə, Lah banyá yang ncuka ngubatinyə tapi 

əlum katé  yang pacá nyəmbohkan. Sapə kian yang pacá 

nyəmbohkannyə səbagai hadiahnyə diə akan di angkat jadi rajə dan 

dikawinkan gó putri rajə itu.” uji tukang tunggu umə itu gó  Husen.  

Bahasa Indonesia 

Tidak lama Husen berjalan, ia menemukan kebun seseorang di sana. Ia pun 

menyinggahi pondok yang ada di kebun itu. “Assalamu’alaikum” kata 

Husen memberikan salam kepada orang di dalam pondok. 

“wa’alaikumsalam” jawab pemilik kebun itu. Husen pun diajak masuk 

dan diberikan makanan oleh penjaga kebun itu. “ siapa kamu? Dari 

mana dan hendak kemana kamu nak?” Tanya pemilik kebun itu kepada 

Husen. “namaku Husen wak, aku datang jauh dari kampung seberang 

merantau ingin mencari pekerjaan wak, apakah wak ini pemilik kebun ini?” 

jawab Husen sambil bertanya. “ini adalah kebun millik tuan raja yang ada 
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di kampung, aku di sini hanya menjaga dan merawat kebun ini. Aku 

punya pekerjaan kalau kamu bisa, di rumah tuan raja itu ada seorang 

putri raja yang mengalami kebutaan, sudah banyak yang mencoba 

mengobatinya namun belum ada yang berhasil juga. Putri itu berada 

di dalam tujuh lapis kelambu di dalam istana raja, nah siapapun yang 

mampu menyembuhkan tuan putri, sebagai hadiahnya raja akan 

memberikan pangkatnya dan akan dinikahkan dengan putrinya itu” 

ujar penjaga kebun kepada Husen. 

 

Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa sebelum memasuki pondok 

penjaga kebun itu, Husen tidak lupa untuk mengucapkan salam yaitu 

Assalamu’alaikum. Husen mengucapkan salam untuk orang yang berada di dalam 

pondok tersebut. Dengan demikian, menurut peneliti, Husen memiliki budi pekerti 

yang baik. Ia mengetahui bagaimana seharusnya bertamu ke tempat orang lain. 

Dengan ucapan salam itu, penjaga kebun pun menjawab salam Husen dan 

menyambut Husen dengan baik dengan memperlakukan Husen sebagai tamu dengan 

baik pula. Dalam Islam sangat dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam setiap 

kali bertemu dengan saudara muslim. Karena salam merupakan serangkaian doa yang 

ditujukan kepada orang yang diberi salam. Jadi, dengan memberikan salam berarti 

telah mendoakan hal yang baik kepada orang yang diberi salam. Hal itulah yang 

dilakukan Husen kepada penjaga kebun itu. 

Selain itu, terlihat bahwa penjaga kebun tersebut menolong Husen dengan 

mangajaknya masuk dan memberinya sedikit makanan. Penjaga kebun itu pun telah 

memberikan informaasi tentang suatu pekerjaan jika Husen mampu yaitu menolong 
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menyembuhkan tuan putri atau putri raja dari kebutaan yang telah lama diderita putri 

raja. Mendengar informasi penjaga kebun tersebut Husen pun ingin mendapatkan 

pekerjaan dan Husen pun mencoba untuk menerima tawaran dari penjaga kebun 

tersebut. Karena Husen teringat dengan batu sakti yang telah menyembuhkannya di 

dalam gua waktu itu. Oleh karena itu, Husen mencoba menolong tuan putri dengan 

batu sakti yang dimilikinya itu. Keinginan Husen untuk menolong menyembuhkan 

tuan putri tergambar pada kutipan berikut: 

Bahasa Ogan 

Husen təhingat gó  batunyə tadi “aū sudə mən má  itu wak ncukakan 

kudai, kalu pacá aku nyəmbohkannyə wá ” uji Husen. “ au sudə əngan 

tunggulah di sini kudai kələ aku balé kudai kə dusun nəgai wá  rajə.” Uji 

tukang tunggu ume itu. Laju pəgi kə dusun tukang tunggu umə tadi, dé 

lamə diə lah datang pulə kə umə gó  kəmet tú  mjəmpoti Husen ngajá 

balé  kə duson. 

 

Bahasa Indonesia 

Husen pun teringat dengan batu sakti yang dimilikinya itu, baiklah 

wak kalau begitu, aku akan mencoba untuk menyembuhkan tuan 

putri itu.” Jawab Husen. “ya sudah kamu tinggal saja di sini dulu, akan 

aku sampaikan ke tuan raja di kampung bahwa engkau ingin mengobati 

tuan putri.” kata penjaga kebun itu. Kemudian pergilah penjaga kebun itu 

ke kampung. Tidak lama, penjaga kebun datang ke kebun bersama  kəmet 

untuk menjemput Husen dan membawanya pulang ke kampung. 

 

Karena dengan kesungguhan  penjaga kebun untuk menolong Husen bertemu 

dengan raja guna menyembuhkan tuan putri atau putri raja. Penjaga kebun itu pun 
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mau pergi ke kampung untuk memberitahukan kepada raja bahwa ada seseorang yang 

ingin menyembuhkan tuan putri. Sedangkan Husen ditinggalkannya dulu di kebun. 

Kesungguhan itu terdapat pada kalimat berikut “Ya sudah kamu tinggal saja di sini 

dulu, akan aku sampaikan ke tuan raja di kampung bahwa engkau ingin mengobati 

tuan putri.” kata penjaga kebun itu. Kemudian pergilah penjaga kebun itu ke 

kampung. Tidak lama, penjaga kebun datang ke kebun bersama  kəmet untuk 

menjemput Husen dan membawanya pulang ke kampung”. Dari kalimat ini, diketahui 

bahwa penjaga kebun itu mau pulang kampung dan membawa kəmet kembali ke 

kebun hanya untuk mempermudah Husen untuk bertemu langsung dengan raja di 

kampung. Inilah yang dilakukan penjaga kebun untuk menolong si Husen dan 

menolong putri raja. 

Kemit  (dalam bahasa Ogan) sama dengan prajurti (dalam bahsa Indonesia) 

berarti orang yang menjadi pesuruh dalam suatu pemerintahan seperti pada suatu 

kerajaan. Begitu raja mendengar kabar bahwa ada seseorang yang ingin mengobati 

tuan putri, raja menyambutnya dengan sangat bahagia. Kemudian raja mengutus 

kemit atau prajurit untuk menjemput orang pintar tersebut. Dengan segera kemit itu 

menjemput Husen dan tidak begitu lama prajurit tiba di kebun. Raja berharap orang 

pintar yang masih berada di kebun itu adalah seseorang yang mampu menyembuhkan 

putrinya. 
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2. Nilai Moral atau Budi Pekerti yang Berhubungan antara Manusia dengan 

Tuhan 

a. Nilai Petuah atau Nasihat  

Nilai petuah atau nasihat dalam cerita rakyat Hasan dan Husen dapat diketahui dari 

keseluruhan cerita. Nilai moral dalam cerita rakyat biasanya bersifat praktis, yang 

dapat diambil (dan ditafsirkan), lewat cerita yang bersangkutan. Dalam hal ini nilai 

petuah atau nasihat dalam cerita rakyat Hasan dan Husen didapatkan melalui 

penafsiran dari keseluruhan cerita yang telah disampaikan oleh penutur cerita rakyat 

Hasan dan Husen tersebut. Dalam hal ini cerita rakyat Hasan dan Husen 

mengandung ajaran tentang baik dan buruk mengenai perbuatan, sikap dan tingkah 

laku.  

Dalam cerita rakyat Hasan dan Husen digambarkan bahwa pada tokoh cerita 

rakyat ini, yaitu Hasan dan Husen. Hasan memiliki karakter tokoh yang buruk. 

Sedangkan Husen sebagai tokoh yang berkarakter baik. Kemudian Hasan 

mendapatkan balasan dari perbuatannya dan husen pun juga mendapatkan dari apa 

yang telah dilakukannya  Jadi, cerita rakyat Hasan dan Husen merupakan cerita yang 

mengandung petuah atau nasehat dari orang tua kepada anak-anaknya untuk 

melakukan hal-hal baik agar mendapatkan hal yang baik pula. Bisa disimpulkan 

cerita ini mengandung pepatah “banyak ulah banyak uleh” artinya “Siapa yang 

menanam maka ia yang akan menuainya.” Petuah atau nasihat “banyak ulah banyak 

uleh” inilah yang sering diucapkan oleh masyarakat Desa Lunggaian dalam 

menjalani kehidupan di desa ini. Adapun contoh karakter ataupun perangai dari kedua 
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tokoh tersebut dapat dilihat dari tindakan dari kedua tokoh tersebut yang tergambar 

para cerita. Berikut merupakan gambaran atas tindakan sang kakak si Hasan: 

Bahasa Ogan 

Bətaná làh husen ni tadi pakai bəhas kakangnyə tadi, tapi pas ná makan 

kawani, ngumonglah Hasan gok Husen  Deng, aku ngijenkan ngan 

makan gó bəhas ku ini tapi adə syaratnyə, amən əngan memang ná 

makan aku nak nətak tangan əngan kudai yang səbəlah kanan, əmpai ku 

ajungkan əngan makan.”Aūū nuhot kiàn Husen ni tadi gok kakangnyə 

barangtu lah lapah pulə . “ aū sudə kàng tətaklah” jawab Husen dəngan 

pasrah. 

Bahasa Indonesia 

Husen lalu memasak menggunakan beras kakaknya. Kemudian ketika 

sudah masak dan akan menyantapnya, Hasan berbicara kepada Husen 

“Dik, aku mengizinkan kamu ikut makan bersamaku dengan berasku 

ini tapi ada syaratnya. Kalau kamu memang mau makan aku mau 

memotong dulu kaki kanan kamu, bagaimana?” Husen pun menuruti 

saja kemauan kakaknya karena dia juga sudah lapar dan ingin 

makan. “iya kak, potonglah” jawab Husen dengan pasrah. 

Bahasa Ogan 
Tərus bəjalan kawani tapi əlum sampai-sampãi kə agó  tujuan. pas kawan 

ná  makan agi, ngumung ma´ itulah pulə Hasan gó Husen ni “amən 

əngan memang ná makan agi deng, aū təta´ pulə tangan ngan yang 

səbəlahnyə tu”. Jawabnyə kian dai Husen “au sudə kang təta´lah pulə”. 

Laju tətaknyə tangan Husen tadi əmpai makan kawani tadi. Má itulah 

tərus tiap ná  makan təta´ kudai kətengnyə Husen yang səbəlah kanan, 

təta´ pulə yang səbəlah kiri, sampai akhernyə matə Husen dicucónyə 

pulə duə-duənyə dai Hasan. Akhernyə Husen tadi tangan gó kətengnyə 

lah buntong galə matənyə lah butə pulə. 
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Bahasa Indonesia 

Mereka terus berjalan namun belum sampai ke tempat tujuan. Ketika 

mereka akan makan lagi, berbicaralah Hasan kepada Husen “kalau kamu 

mau makan lagi dik, maka potong dulu kaki kamu yang sebelahnya”. 

Husen pun menjawab dengan pasrah “ ya sudah potonglah kak”. 

Hasan pun memotong kaki Husen baru kemudian mereka makan. 

Begitulah seterusnya setiap kali Husen ingin makan maka Hasan akan 

memotong terlebih dahulu bagian tubuh Husen. Hingga akhirnya 

kedua tangan sudah dipotong dan mata Husen juga sudah menjadi 

buta akibat ditusuk oleh Hasan. 

 

Bahasa Ogan 

Maseh bəjalan tərus kawani  sampai akhernyə təga pərsimpangan jalan di 

pinggir ayàh. Nəgə lah rakit kawani disitu, pas lah tuhun Hasan ni 

təkina´ adə guə dalam utan itu, laju diuntalkannyə lah adengnyə Husen 

dalam guə itu, diə terus bejalan.  

Bahasa Indonesia 

Mereka terus berjalan sampai akhirnya bertemu persimpangan jalan di 

pinggir sungai. Hasan pun menghentikan rakitnya disana. Setelah turun 

dari rakit,  Hasan melihat terdapat sebuah gua di dalam hutan itu, 

kemudian dia melemparkan Husen ke dalam gua tersebut. 

 

 Sedangkan kutipan cerita di bawah ini merupakan beberapa tindakan atau 

perbuatan yang dilakukan oleh sang adik si Husen yaitu: 

Bahasa Ogan 

Husen təhingat gó  batunyə tadi “aū sudə mən má  itu wak ncukakan 

kudai, kalu pacá aku nyəmbohkannyə wá ” uji Husen. “ au sudə əngan 

tunggulah di sini kudai kələ aku balé kudai kə dusun nəgai wá  rajə.” Uji 

tukang tunggu ume itu. Laju pəgi kə dusun tukang tunggu umə tadi, dé 
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lamə diə lah datang pulə kə umə gó  kəmet tú  mjəmpoti Husen ngajá 

balé  kə duson. 

Bahasa Indonesia 

Husen pun teringat dengan batu sakti yang dimilikinya itu, baiklah 

wak kalau begitu, aku akan mencoba untuk menyembuhkan tuan 

putri itu.”  Jawab Husen. “ya sudah kamu tinggal saja di sini dulu, akan 

aku sampaikan ke tuan raja di kampung bahwa engkau ingin mengobati 

tuan putri.” kata penjaga kebun itu. Kemudian pergilah penjaga kebun itu 

ke kampung. Tidak lama, penjaga kebun datang ke kebun bersama  kəmet 

untuk menjemput Husen dan membawanya pulang ke kampung. 

 Dari beberapa kutipan gambaran tindakan yang dilakukan dua bersaudara 

tersebut yaitu antara Hasan dan Husen dapat diketahui bahwa sang kakak selalu 

berbuat jahat atau menyakiti adiknya si Husen. Sedangkan Husen selalu berusaha 

berbuat kebaikkan kepada siapa pun yang membutuhkan. Husen juga tidak membalas 

perbuatan kakaknya yang telah dilakukan kepadanya. Ia menerima dengan pasrah apa 

yang telah dilakukan kakaknya Hasan terhadapnya. Dengan demikian, nilai petuah 

atau nasihat dalam cerita ini sangat berhubungan dengan Tuhan sebagai sang 

pencipta. Dalam pandangan Islam, Allah juga telah menjelaskan tentang balasan bagi 

orang yang berbuat baik dan bagi orang yang berbuat buruk. Sebagaimana firman 

Allah dalam Surat Al-Isra’ ayat 7 yang berbunyi 

ِإْن َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتْم ألنـُْفِسُكْم َوِإْن َأَسْأُمتْ فـََلَها فَِإَذا َجاَء َوْعُد اآلِخَرِة 
َمرٍة َولِيَُتبـُروا َما  لَِيُسوُءوا ُوُجوَهُكْم َولَِيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه أَولَ 

  َعَلْوا تـَْتِبريًا
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Artinya: Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu 
sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri, 
dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami 
datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan 
mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu 
memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya 
apa saja yang mereka kuasai.(QS. Surat Al-Isra’ ayat 7)5 

 

Petuah tersebut tergambar secara tersirat pada kedua tokoh cerita rakyat 

Hasan dan Husen. Hasan sebagai sang kakak telah melakukan perbuatan buruk 

terhadap adiknya sendiri yaitu melukai dengan memotong kedua kaki adiknya, 

memotong kedua tangan adiknya dan menusuk kedua mata adiknya hingga buta, 

kemudian Hasan membuang adiknya ke dalam gua yang dilihatnya di dalam hutan. 

Atas perbuatannya itu, Hasan mendapatkan hasil ataupun menuai balasan dari 

perbuatannya tersebut yang pada akhirnya ia merasa malu dan mati bunuh diri 

dihadapan adiknya sendiri.  

 Begitu juga dengan Husen. Husen pun mendapatkan hasil dari perbuatannya. 

Dalam cerita ini Husen melakukan perbuatan yang baik. Maka, ia pun mendapatkan 

hal yang baik pula sebagai hasilnya. Ia yang selalu mengalah dengan kakaknya 

kemudian ia menolong putri raja dari kebutaan. Pada akhirnya ia pun mendapatkan 

hal baik juga yaitu menikah dengan seorang putri dan diangkat menjadi raja. Jadi, 

petuah atau nasehat yang terkandung dalam cerita ini adalah dalam menjalani 

kehidupan ini hendaklah untuk selalu melakukan perbuatan kebaikan dan janganlah 

                                                           
5An-nur, “Al-Qur’anul Karim dan terjemahannya”, (Bandung: Fokusmedia, 2010), h. 282. 
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melakukan perbuatan yang buruk terhadap sesama terutama terhadap saudara kadung 

kita sendiri baik itu kakak maupun adik. Itulah nilai moral yang terdapat dalam cerita 

rakyat Hasan dan Husen yang bersifat praktis. 

 

3. Nilai Moral atau Budi Pekerti yang Berhubungan antara Manusia dengan 

Diri Sendiri. 

a. Nilai Bekerja Keras 

Sikap kerja keras dan berusaha untuk mengubah nasib, rajin, dan sungguh-sungguh 

dalam melakukan pekerjaan merupakan anjuran dan kewajiban bagi insan yang 

beragama Islam. Agama merupakan motivasi dan sumber gerak serta dinamika dalam 

mewujudkan etos kerja. Islam menyuruh manusia untuk bekerja dan mengubah 

nasibnya sendiri. Manusia wajib berusaha dan berikhtiar untuk mewujudkan 

kesejahteraan dan kebahagiaan masing-masing. Memang hanya manusia yang mau 

berusaha, bekerja keras, dan sungguh-sungguh yang akan meraih prestasi, baik 

kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat. 

Nilai bekerja keras berarti sesuatu bermanfaat yang dilakukan oleh seseorang 

untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Nilai bekerja keras dalam cerita rakyat 

Hasan dan Husen tergambar pada tokoh cerita antara Hasan dan Husen. Nilai bekerja 

keras targambar pada bagian awal cerita rakyat Hasan dan Husen yakni adanya suatu 

usaha Hasan dan Husen untuk mengubah kondisi kehidupan dengan pergi merantau. 

Dalam melakukan perantauan itu mereka mengarungi perjalanan yang tidak mudah. 

Mereka harus bekerja keras bertahan hidup dalam perjalanannya melalui sungai 
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dengan alat seadanya dan perbekalan makanan yang seadanya juga. Mereka merantau 

belum tentu tempat tujuan, hanya mengikuti arus sungai. inilah suatu usaha atau kerja 

keras yang dilakukan Hasan dan Husen untuk mengubah nasib melakukan perantauan 

dengan bekal yang seadanya, hal tersebut tergambar pada kutipan cerita rakyat Hasan 

dan Husen berikut: 

Bahasa Ogan 

Duluni adə hang duə bəhadeng, kawani lah yatem piatu kate´ agii umá 

gó  əbá . Namə kakangnyə Hasan, namə adengnyə Husen. Kawan bəduə ni 

na´ pəgi mərantau ná  ngubah naseb jadi tukang gisè´, ngundang bəkal 

bəhas səkaleng suhàng pakai bəkal makan di bakal gó gergaji sikó 

suhang . Kawani mərantau wan ayah pakai lanteng yang di puco´ 

lanteng tu adə dangaunyə tuk bəhindap gó bətaná  di dalamnyə. 

 

Bahasa Indonesia 

Dahulu ada dua orang kakak beradik, mereka sudah yatim piatu.  Nama 

kakaknya Hasan, nama Adiknya Husen. Mereka berdua berencana 

untuk pergi merantau ingin mengubah nasib dengan menjadi tukang 

gisek atau tukang kayu, membawa bekal beras masing-masing 

sekaling beras dan gergaji untuk bekal di perjalanan. Mereka 

merantau melalui sungai dengan menggunakan rakit dan terdapat 

pondok di atasnya untuk  berteduh dan memasak di dalamnya. 

 

Dari kutipan di atas, pada kalimat “Mereka berdua berencana untuk pergi 

merantau ingin mengubah nasib dengan menjadi tukang gisek atau tukang kayu, 

membawa bekal beras masing-masing sekaling beras dan gergaji untuk bekal di 

perjalanan”. Dari kalimat ini dapat diketahui bahwa untuk melakukan perjalanan 
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merantau, mereka telah mempersiapkan perbekalan untuk mereka gunakan di dalam 

perjalanan sebelum sampai ke tempat tujuan yaitu dengan membawa bekal beras yang 

masing-masing sekaleng beras. Selain itu, dalam usaha mengubah nasib mereka juga 

membawa gergaji. Hal ini berarti bahwa mereka memiliki keahlian yaitu tukang kayu 

yang bisa mereka andalkan nantinya untuk mendapatkan pekerjaan dalam rangka 

mengubah nasib mereka menjadi lebih baik. Pada zaman modern seperti sekarang 

pun suatu keahlian (skill) sangat penting dimiliki seseorang untuk dapat mencapai apa 

yang diinginkan seseorang tersebut. 

Kata gisè́  (dalam bahasa Ogan) merupakan gergaji (dalam bahasa Indonesia). 

Gergaji adalah alat pemotong kayu dari plat besi yang bergerigi. Maka yang 

dimaksud dengan tukang gisè́  dalam cerita adalah tukang kayu yaitu orang yang 

memiliki keahlian dibidang potong-memotong kayu. Masyarakat desa Lunggaian 

menggunakan kayu sebagai bahasa untuk membuat sebuah rumah. Tukang kayu pada 

masa dulu adalah keahlian yang banyak dicari orang untuk membuat bangunan rumah 

dan hingga saat ini rumah-rumah masyarakat desa Lunggain masih banyak yang 

terbuat dari kayu. Dari cerita ini dapat disimpulkan bahwa mereka (Hasan dan Husen) 

memiliki suatu usaha untuk melakukan perubahan hidup yang lebih baik atau 

mengubah nasib dengan merantau ke daerah lain. Setiap manusia memang harus 

selalu berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan. 
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B. Hubungan Cerita Rakyat Hasan dan Husen dengan Kehidupan Islami di 

Desa Lunggaian 

Desa Lunggaian adalah masyarakat suku Ogan yang merupakan salah satu daerah 

yang memiliki kekayaan budaya lokal. Orang-orang desa Lunggaian atau dalam 

bahasa Ogan (jeme Lunggaian) memiliki bermacam-macam bentuk kebudayaan atau 

adat istiadat termasuk dengan hasil-hasil karya sastra yang merupakan hasil dari 

produk budaya. Masyarakat desa Lunggaian dalam memberikan petuah atau nasihat 

kepada generasinya atau sang anak sering disampaikan melalui tembang-tembang 

(nyanyian-nyanyian), syair-syair dan melalui cerita-cerita rakyat. Biasanya di dalam 

suatu cerita rakyat pun terdapat tembang-tembang sehingga semakin menarik untuk 

didengar.  

Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, di era globalisasi saat ini, 

para orangtua sudah jarang memberikan nasihat terhadap anak-anaknya melalui 

cerita-cerita. Walaupun begitu nasihat atau petuah yang terkandung dalam cerita 

rakyat Hasan dan Husen  masih diingat dan diaplikasikan oleh generasi muda 

masyarakat desa Lunggaian. Sehingga masyarakat desa Lunggaian hidup dengan 

rukun dan damai, jarang sekali terjadi pertengkaran terutama antara sesama saudara 

kandung.  

 Adapun petuah atau nasihat yang terkandung dalam cerita rakyat merupakan 

petuah yang bersifat praktis. Karena nasihat tersebut disampaikan orangtua kepada 

anak-anak maka nasihat yang terkandung bersifat praktis agar nasihat tersebut mudah 

diingat dan langsung dpraktikkan oleh sang anak. Pada masyarakat desa Lunggaian 
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cerita rakyat Hasan dan Husen biasa disampaikan dari nenek kepada cucunya atau 

dari seorang ibu kepada anak-anak kandungnya yang berarti anak-anak tersebut 

adalah saudara kandung. Hingga saat masih sangat kuat diingatan masyarakat desa 

Lunggaian bahwa sesama saudara kandung tidak boleh untuk saling menyakiti. 

Hendaklah berbuat kebaikan, bahu-membahu untuk kemajuan antara sesama saudara 

kandung antara kakak dan adik. Karena dalam kehidupan nyata sering sekali kita 

temukan antara saudara kandung sering bertengkar, saling menyakiti dan 

menjatuhkan. Oleh karena itu cerita ini ditujukan khusus kepada saudara kandung 

agar tidak bertengkar ataupun saling menyakiti. 

 Maka dapat diketahui bahwa hubungan cerita rakyat Hasan dan Husen 

dengan kehidupan Islami di desa Lunggaian memiliki hubungan yang sangat erat 

sekali selain cerita tersebut dapat memberikan hiburan, cerita juga berisikan nasihat 

atau petuah yang bisa langsung diberikan orangtua terhadap anak-anaknya. Petuah 

tersebut mengajarkan untuk berbuat kebaikan kepada sesama saudara kandung. 

Seperti halnya dalam firman Allah SWT, surat An-Nisa’ ayat 36 yang menganjurkan 

untuk berbuat baik kepada siapapun antar sesama yang bunyinya 

َواْعُبُدوا اللَه َوال ُتْشرُِكوا بِِه َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرَىب 
َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكِني َواْجلَاِر ِذي اْلُقْرَىب َواْجلَاِر اْجلُُنِب َوالصاِحِب 

سِبيِل َوَما َمَلَكْت أَْميَاُنُكْم ِإن اللَه ال حيُِب َمْن َكاَن بِاْجلَْنِب َواْبِن ال
 ُخمَْتاال َفُخورًا
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Artinya: Dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, karib kerabat dekat, anak-
anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang 
jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan 
diri, (QS. Surat An-Nisa’ ayat 36)6 
 

 Ayat di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia diperintahkan untuk 

berbuat kebaikan kepada sesama mereka, dan hal inilah yang dilakukan kebanyakan 

masyarakat desa Lunggaian. Terutama antara sesama saudara kandung mereka hidup 

dengan damai dan jarang terjadinya pertengkaran antara saudara kandung. Mereka 

melakukan kebaikan dalam menjalani kehidupan ini merupakan hal yang berada di 

jalan Allah karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan dan Dia akan 

membalasnya dengan kebaikan juga untuk orang yang melakukan hal-hal yang baik. 

                                                           
6An-nur, “Al-Qur’anul Karim dan terjemahannya”, (Bandung: Fokusmedia, 2010), h. 84. 


