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Cerita Rakyat Nusantara
-Kawan PustakaBuku seri Cerita Rakyat Nusantara mengajakmu menemukan pesan-pesan moral pada cerita-cerita rakyat. Ikutlah bertualang ke seluruh
wilayah nusantara melalui cerita-cerita menarik dalam buku ini! Beberapa cerita menarik dalam buku ini: · Asal Mula Selat Bali (Bali) · Asal
Usul Danau Toba (Sumatera Utara) · Legenda Aryo Menak (Madura) · Legenda Calon Arang (Jawa Timur) · Asal Mula Bunga Kemuning
(Jawa Tengah) · Legenda Gunung Arjuna (Jawa Timur)
Buku seri Cerita Rakyat Nusantara mengajakmu menemukan pesan-pesan moral pada cerita-cerita rakyat. Ikutlah bertualang ke seluruh
wilayah nusantara melalui cerita-cerita menarik dalam buku ini! Beberapa cerita menarik dalam buku ini: · Timun Emas (Jawa Tengah) ·
Malin Kundang (Sumatera Barat) · Putri Tandampalik (Sulawesi) · Cindelaras (Jawa Timur) · Lutung Kasarung (Jawa Barat) · Pesan untuk
Sang Saudagar (Kalimantan Barat)
Buku Ketujuh dalam Seri Cerita Rakyat Indonesia ini mengajak anak-anak menemukan pesan-pesan moral di dalam cerita-cerita rakyat
berikut: Asal-usul Gunung Merapi, Kala Rau dan Asal Usul Gerhana, Kutukan Raja Pulau Mintin, Pak Lebai yang Malang, Si Bicik, Tombak
Baruklinting
Indonesia adalah negeri yang kaya akan dongeng. Hampir tiap daerah di Indonesia memiliki dongeng sendiri-sendiri. Tiap dongeng tersebut
memiliki nilai moral dan pendidikan yang sangat terpuji. Selain menarik dan mendidik, dengan mengenal dongeng-dongeng tersebut akan
membuat kita mengenal keragaman yang ada di Indonesia. Buku ini berisi beberapa dongeng Nusantara, yaitu Jaka Tarub, Timun Mas, dan
Roro Jonggrang. Tidak seperti dongeng-dongeng lain yang hanya menceritakan secara garis besar, pada buku ini dijelaskan dengan runtut.
Penceritaan tersebut menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sehingga anak tidak kesusahan mengikuti ceritanya. Juga ilustrasinya
yang berwarna dan menarik akan makin menghidupkan cerita yang ada. Selamat mendampingi buah hati Anda bertualang di negeri
dongeng!
Cerita rakyat merupakan warisan kebudayaan bangsa yang telah turun temurun diceritakan oleh masyarakat. Membaca cerita rakyat berarti
turut melestarikan kebudayaan bangsa. Buku terbitan WahyuMedia ini memuat 34 cerita dari 34 provinsi di Indonesia dan dilengkapi dengan
bukti otentik yang masih bisa kita lihat hingga kini. Cerita Malin Kundang misalnya, di cerita ini diberikan foto batu malin kundang asli lengkap
dengan keterangannya. Begitu juga dengan kisah Danau Toba, roro jonggrang, dan lainnya. Dikemas dengan ilustrasi lucu dan menarik dan
bahasa yang sederhana agar anak-anak mudah memahami jalinan ceritanya.

Setiap provinsi di Indonesia pasti memiliki cerita rakyat yang khas dan telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Buku ini
menyajikan cerita rakyat asli Indonesia yang paling populer sepanjang masa dari berbagai provinsi. Buku ini berisi 20 cerita rakyat
dari Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tenggara, Kalimanta Timur, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Barat, dan
provinsi lainnya. Setiap cerita disisipi berbagai fakta unik yang terkait dengan cerita atau daerah asal cerita tersebut. Bahkan,
beberapa cerita di dalam buku ini dilengkapi dengan fasilitas melihat video mendongeng secara online melalui youtube channel
penerbit Cikal Aksara. - Buku Dongeng Indonesia dan Cerita Rakyat Nusantara Terpopuler Sepanjang Masa dari Penerbit
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CikalAksara - #HariAnakNasional2017CikalAksara
Indonesia adalah negeri yang kaya akan dongeng. Hampir tiap daerah di Indonesia memiliki dongeng sendiri-sendiri. Tiap
dongeng tersebut memiliki nilai moral dan pendidikan yang sangat terpuji. Selain menarik dan mendidik, dengan mengenal
dongeng-dongeng tersebut akan membuat kita mengenal keragaman yang ada di Indonesia. Buku ini berisi beberapa dongeng
Nusantara, yaitu Calon Arang, Dewi Sangga langit, dan Panji Semirang. Tidak seperti dongeng-dongeng lain yang hanya
menceritakan secara garis besar, pada buku ini dijelaskan dengan runtut. Penceritaan tersebut menggunakan bahasa yang
mudah dipahami, sehingga anak tidak kesusahan mengikuti ceritanya. Juga ilustrasinya yang berwarna dan menarik akan makin
menghidupkan cerita yang ada. Selamat mendampingi buah hati Anda bertualang di negeri dongeng!
Buku seri Cerita Rakyat Nusantara mengajakmu menemukan pesan-pesan moral pada cerita-cerita rakyat. Ikutlah bertualang ke
seluruh wilayah nusantara melalui cerita-cerita menarik dalam buku ini! Beberapa cerita menarik dalam buku ini: · Si Loreng (Jawa
Barat) · Asal Mula Reog Ponorogo (Jawa Timur) · Sepasang Lelampak yang Tak Pernah Puas (NTB) · Si Leungli (Jawa Barat) ·
Putri Putu Ayu dan Katak Buruk Rupa (Bali) · Putri Kerbau (Bima)
Dunia anak merupakan dunia yang penuh keceriaan, canda tawa dan dunia yang yang sangat menyenangkan. Dengan dunia
yang serba menyenangkan itu, sebagai orang tua, kita harus kreatif dalam menyampaikan pendidikan kepada mereka. Kita tidak
bisa memaksakan mereka untuk memahami sesuatu. Kita harus masuk ke dalam dunia mereka, kemudian kita membekali
mereka dengan pendidikan yang baik. Salah satu cara efektif untuk masuk ke dalam dunia anak adalah melalui cerita dan
dongeng. Sambil menceritakan dongeng dan cerita kepada mereka, kita dapat menyampaikan nilai-nilai positif dan keteladanan
tanpa terasa memaksa. Dalam buku Kumpulan dongeng, cerita rakyat Nusantara ini, anak-anak dapat pula mengambil contoh dari
sebuah perbuatan dan akibatnya. Sehingga mereka akan lebih mengerti akan konsekuensi atas sebuah perbuatan. Buku ini
secara khusus berisi dongeng dan cerita nusantara yang memuat nilai-nilai budaya dan kearifan bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini
sangat penting diajarkan kepada anak-anak kita. Agar kelak mereka dapat mengetahui dan mencintai budaya bangsa. Buku
persembahan penerbit ImuCemerlangGroup
Buku Kedua dalam Seri Cerita Rakyat Indonesia ini mengajak anak menemukan pesan-pesan moral di dalam cerita-cerita rakyat
berikut: Bawang Merah dan Bawang Putih, Jaka Tarub, Si Sigarlaki dan Si Limbat, Ular N'Daung, Legenda Dewi Sri, Asal Usul
Banyuwangi
Siapa yang tidak suka mendengarkan dongeng atau cerita rakyat? Tentu adik-adik juga suka, kan? Buku ini berisi kumpulan cerita
rakyat nusantara terpopuler dari 34 provinsi. Wah… ternyata setiap daerah di negeri kita mempunyai cerita rakyat masing-masing.
Tahukah kalian, apa cerita rakyat dari daerahmu? Ada cerita legenda yang menjelaskan asal usul suatu tempat, cerita fabel atau
dongeng tentang binatang, atau ada juga cerita daerah yang mengisahkan nilai-nilai kepahlawanan. Selain untuk memperluas
wawasan lewat pengenalan suatu tempat, alam, dan budaya nusantara, buku ini juga dapat digunakan sebagai penunjang
pelajaran di sekolah. Setiap cerita dalam buku ini dilengkapi dengan ilustrasi berwarna yang menarik. Disisipkan pula pelajaran
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budi pekerti melalui pesan moral yang terkandung dalam tiap-tiap ceritanya. Yuk, kita ikuti saja ceritanya dan kisah-kisah yang
seru lainnya. ==== Buku Persembahan penerbit RuangKata
Analysis on structure and function in Indonesian folktales.
Indonesia adalah negeri yang kaya akan dongeng. Hampir tiap daerah di Indonesia memiliki dongeng sendiri-sendiri. Tiap dongeng tersebut
memiliki nilai moral dan pendidikan yang sangat terpuji. Selain menarik dan mendidik, dengan mengenal dongeng-dongeng tersebut akan
membuat kita mengenal keragaman yang ada di Indonesia. Buku ini berisi beberapa dongeng Nusantara, yaitu Cindelaras Penakluk Raja
Pamekas, Ajisaka Menantang Dewatacengkar, dan Keong Mas. Tidak seperti dongeng-dongeng lain yang hanya menceritakan secara garis
besar, pada buku ini dijelaskan dengan runtut. Penceritaan tersebut menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sehingga anak tidak
kesusahan mengikuti ceritanya. Juga ilustrasinya yang berwarna dan menarik akan makin menghidupkan cerita yang ada. Selamat
mendampingi buah hati Anda bertualang di negeri dongeng!
Buku seri Cerita Rakyat Nusantara mengajakmu menemukan pesan-pesan moral pada cerita-cerita rakyat. Ikutlah bertualang ke seluruh
wilayah nusantara melalui cerita-cerita menarik dalam buku ini! Beberapa cerita menarik dalam buku ini: · Bawang Merah Bawang Putih
(Riau) · Jaka Tarub (Jawa Tengah) · Si Sigarlaki dan Si Limbat (Sulawesi Utara) · Ular N’Daung (Bengkulu) · Legenda Dewi Sri (Jawa Barat)
· Asal Usul Banyuwangi (Jawa Timur)
Buku Kelima dalam Seri Cerita Rakyat Indonesia ini mengajak anak-anak menemukan pesan-pesan moral di dalam cerita-cerita rakyat
berikut: Si Lancang Anak Durhaka, Aji Saka dan Serban Ajaib, Telaga Bidadari, Keong Emas, Raja Parkit yang Cerdik, Si Harimau dan
Pemburu Cilik
Siapa tak kenal cerita Malin Kundang? Cerita rakyat itu memberi keteladanan agar kita menghormati dan tidak durhaka kepada orangtua.
Begitu juga cerita Bawang Merah dan Bawang Putih yang memberi keteladanan agar kita tidak iri dan dengki. Ternyata, Nusantara kita
sangat kaya akan cerita-cerita rakyat yang sarat akan nilai keteladanan dan sangat baik bagi perkembangan karakter putra-putri bangsa.
Sayangnya, terkadang, pemilihan cerita, bahasa, serta kemasan cerita yang tidak sesuai untuk anak-anak membuat cerita itu sekadar
hiburan yang tidak jarang malah memberikan nilai negatif. Bahkan, membuat orangtua dan para pendidik berpikir ulang untuk
menceritakannya kepada anak-anak. Buku ini menghadirkan 108 cerita yang terbaik asli Nusantara yang cocok untuk pembelajaran dan
penanaman budi pekerti anak-anak. Ilustrasi yang menarik dan warna yang indah di dalam setiap cerita dari 33 provinsi ini akan semakin
menumbuhkan minat baca dan mengembangkan imajinasi. Dengan bahasa yang mudah dipahami serta cerita yang singkat dan padat,
membuat anak-anak, para pelajar, para pendidik, dan para orangtua tidak bosan membaca ataupun membacakan buku ini. Rangkaian cerita
yang dituturkan disesuaikan dengan bahasa yang cocok untuk anak-anak dan nilai luhur bangsa. Nilai keteladanan yang diberikan
menjadikan anak-anak bersemangat untuk memiliki sifat dan sikap yang lebih baik. "Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui."
Dengan buku 108 Cerita Rakyat Terbaik Asli Nusantara ini, kita akan mendapatkan hiburan, pengetahuan, keteladanan yang sesuai dengan
perkembangan karakter anak untuk jadi pembelajaran sepanjang masa. -VisiMedia- #PromoRamadhanWeek1VisiMedia
On folklore from Indonesia.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan dongeng. Hampir tiap daerah di Indonesia memiliki dongeng sendiri-sendiri.
Tiap dongeng tersebut memiliki nilai moral dan pendidikan yang sangat terpuji. Selain menarik dan mendidik, dengan
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mengenal dongeng-dongeng tersebut akan membuat kita mengenal keragaman yang ada di Indonesia. Buku ini berisi
beberapa dongeng Nusantara, yaitu Jaka Kendil, Kesetiaan Sri Tanjung, Menthang sang Pembangkang, dan Mantheng
Pemburu Harta Karun. Tidak seperti dongeng-dongeng lain yang hanya menceritakan secara garis besar, pada buku ini
dijelaskan dengan runtut. Penceritaan tersebut menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sehingga anak tidak
kesusahan mengikuti ceritanya. Juga ilustrasinya yang berwarna dan menarik akan makin menghidupkan cerita yang
ada. Selamat mendampingi buah hati Anda bertualang di negeri dongeng!
Kalau kamu sakti dan tahan peluru, akankah kamu melawan penjajah seperti dilakukan si Pitung? Kalau kamu
mempunyai keris sakti, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan berbuat nakal seperti si kembar, Indara Pitaraa dan
Siraapare, atau mengalahkan ular raksasa? Kalau kamu ... ah, ayo baca saja cerita-cerita seru dari seluruh pelosok
Nusantara di Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara ini sambil mewarnai dan menggambar. Temukan juga kegiatan dan
permainan seru di tiap akhir cerita.
Buku seri Cerita Rakyat Nusantara mengajakmu menemukan pesan-pesan moral pada cerita-cerita rakyat. Ikutlah
bertualang ke seluruh wilayah nusantara melalui cerita-cerita menarik dalam buku ini! Beberapa cerita menarik dalam
buku ini: • Si Lancang (Riau) • Aji Saka dan Serban Ajaib (Jawa Tengah) • Telaga Bidadari (Sumatra) • Keong Mas
(Jawa Tengah) • Raja Parkit yang Cerdik (Aceh) • Si Harimau dan Pemburu Cilik (Sumatra Timur)
Cerita Rakyat Nusantara 34 ProvinsiWahyuMedia
Buku Ketujuh dari Seri Cerita Rakyat Nusantara ini mengajak anak-anak untuk menemukan pesan-pesan moral di dalam
cerita-cerita rakyat berikut: Legenda Rawa Pening, Asal-usul Nama Surabaya, Legenda Situ Bagendit, Roro Jonggrang,
Doyan Nada, I Ceker Cipak
"""Nusantara kita yang tercinta menyimpan begitu banyak kisah dan cerita yang telah diceritakan secara turun temurun
oleh para leluhur. Cerita itu merupakan warisan yang perlu kita jaga karena cerita nusantara ini juga merupakan warisan
budaya yang memuat pesan-pesan baik bagi generasi mendatang. Ada 15 cerita dalam buku ini yang semuanya berasal
dari berbagai daerah di Nusantara. Ceritanya diceritakan kembali secara sederhana supaya anak mudah mengikuti
alurnya. Ilustrasi luar biasa dalam buku ini dibuat dengan menyesuaikan gaya lokal, kekayaan budaya, dan cita rasa
Indonesia. Cerita Rakyat Nusantara baik sekali dijadikan bacaan juga sebagai media pengenalan budaya Nusantara
kepada anak-anak."""
Cerita rakyat biasa juga didengar dengan sebutan legenda. Cerita rakyat sering kali dianggap oleh yang mempunyai cerita sebagai sesuatu
yang benar-benar terjadi. Oleh karena itu, cerita rakyat dianggap sebagai sejarah kolektif. Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi, sangat kaya
akan cerita rakyatnya. Tiap pulau di Indonesia memiliki cerita rakyat di masing-masing provinsinya. Mulai dari Sabang sampai Merauke sejak
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zaman dahulu sudah hadir cerita rakyat yang saat ini masih diyakini oleh masyarakat kalau kisah-kisah tersebut pernah benar-benar terjadi.
Terlihat dari beberapa tempat yang ada di beberapa provinsi Indonesia adalah sisa-sisa kejadian yang pernah terjadi pada zaman dahulu.
Cerita rakyat yang ada di Indonesia ini pun tidak sekadar hadir sebagai cerita yang ada di permukaan masyarakat. Namun, banyak
mengandung pesan dan hikmah yang diharapkan dapat memberi contoh yang baik bagi yang membaca. Dalam buku ini cerita rakyat
disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan disertai ilustrasi yang menarik untuk anak-anak maupun orangtua. CERDAS
INTERAKTIF
Seri ini mengajak anak menemukan pesan-pesan moral di dalam cerita-cerita rakyat berikut: Si Loreng, Asal Mula Reog Ponorogo,
Sepasang Lelampak yang Tak Pernah Puas, Si Leungli, Putri Putu Ayu dan Katak Buruk Rupa, Puteri Kerbau
Setiap provinsi di Indonesia pasti memiliki cerita rakyat yang khas dan telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Buku ini menyajikan cerita
rakyat asli Indonesia yang paling populer sepanjang masa dari berbagai provinsi. Setiap cerita disisipi berbagai fakta unik yang terkait
dengan cerita atau daerah asal cerita tersebut. Beberapa cerita yang ada di dalam buku ini seperti cerita rakyat Danau Toba, Malin Kundang,
Sultan Domas, si Pitung, Hikayat Tanjung Lesung, Legenda Tangkuban Perahu, Bawang Merah dan Bawang Putih, Legenda Candi
Prambanan, Putri Mandalika, dan kisah unik La Dana dan Kerbaunya. Setiap ceritanya dilengkapi dengan ilustrasi berwarna yang menarik. Buku Cerita Rakyat dan Legenda Nusantara Asli Indonesia dari Penerbit Buku Anak Cikal Aksara - Buku Persembahan Penerbit CikalAksara
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