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ABSTRAK 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan yang ditemukan dalam 

seloko adat perkawinan masyarakat Mersam Kabupaten Batanghari adalah 

pertama, nilai pendidikan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

yaitu  melaksanakan perintah Tuhan Yang Maha Esa, berdo’a dan bersyukur. 

Kedua, nilai pendidikan berakhlak mulia yaitu sabar, menepati janji. Ketiga, nilai 

pendidikan berilmu yaitu memanfaatkan ilmunya. Keempat, nilai pendidikan 

demokratis yaitu memiliki hormat terhadap sesama dan menyelesaikan masalah 

dengan musyawarah. Kelima, nilai pendidikan bertanggung jawab yaitu tanggung 

jawab suami terhadap keluarganya. Jadi nilai-nilai pendidikan yang terdapat pada 

seloko adat perkawinan masyarakat Mersam Kabupaten Batanghari adalah lima 

nilai pendididikan yang meliputi dua belas kutipan seloko adat perkawinan. 

 

Kata kunci: nilai, pendidikan, seloko 

 

PENDAHULUAN 

 

Sastra daerah merupakan bagian dari suatu kebudayaan yang tumbuh dan 

berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sastra terbagi dua yaitu sastra tulis dan 

sastra lisan. Sastra yang termasuk dalam sastra tulis adalah naskah-naskah dan 

karya-karya yang dianggap berharga dan bernilai, sedangkan sastra lisan adalah 

sastra yang pewarisannya dengan cara lisan dan disampaikan secara turun-

temurun dari generasi-kegenerasi berikutnya dalam masyarakat pemiliknya. Sastra 

daerah sebagai bagian dari kesusastraan nasional, tumbuh dan berkembang 
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ditengah-tengah masyarakat sebagai salah satu wujud hasil karya seni kreatif 

masyarakat pemiliknya, yakni sebagai media untuk menyampaikan isi hati, ide-

ide,pandangan serta pemikiran tentang berbagai permasalahan hidup dan 

kehidupan yang mengungkapkan masalah sosial, budaya, politik, agama dan lain 

sebagainya. Mengingat pentingnya peranan sastra daerah kehidupan masyarakat 

pemiliknya, maka sastra daerah harus tetap dijaga dan dilestarikan keberadaanya. 

Seloko juga salah satu bentuk sastra daerah dan dilestarikan 

keberadaannya.Seloko adalah kata-kata ungkapan lisan yang berisikan nasehat 

dan petuah-petuah serta ajaran adat yang diajarkan oleh nenekdatuk, tuo tengganai 

atau orang yang mengerti adat didaerah tersebut.Selain itu seloko juga disebut 

kesustraan lama yang disampaikan secara lisan dari mulut-kemulut karena pada 

zaman dahulu nenek moyang kita belum mengenal tulisan sehingga penyampaian 

dituturkan secara lisan dan hanya diingat dalam pikiran mereka saja. 

Nilai-nilai pendidikan diarahkan pada pembentukan pribadi manusia 

sebagai makhluk individu, sosial, religius, dan berbudaya. Nilai-nilai pendidikan 

yang tersirat dalam berbagai hal dapat mengembangkan masyarakat dengan 

berbagai macam dimensinya dan nilai-nilai tersebut mutlak dihayati dan diresapi 

manusia sebab ia mengarah pada kebaikan dalam berfikir dan bertindak sehingga 

dapat memajukan budi pekerti serta pikiran. 

            Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah 

penelitian ini adalah;nilai-nilai pendidikan apa sajakah yang terdapat dalam 

seloko adat perkawinan masyarakat Mersam Kabupaten Batanghari? 
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Tujuan  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan apa saja 

yang terdapat dalam Seloko Adat Perkawinan Masyarakat Mersam Kabupaten 

Batanghari? 

Manfaat 

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan 

dalam kajian Sastra Melayu Jambi, khususnya sastra lisan mengenai seloko adat. 

Dapat mengetahui nilai-nilai pendidikan dalam seloko adat perkawinan 

masyarakat Mersam Kabupaten Batanghari. Secara praktis hasil penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai bacaan dan bahan diskusi pada sekelompok mahasiswa, 

guru, dan dosen guna menambah wawasan mengenai konsepsi nilai-nilai 

Pendidikandalam sebuah karya sastra khususnya dalam “seloko adat perkawinan 

masyarakat Mersam Kabupaten Batanghari”. 

KAJIAN PUSTAKA 

SELOKO 

Seloko dalam Bahasa Indonesia sering disebut dengan seloka atau pepatah 

dan dengan kata lain sering juga disebut sebagai petuah adat Karim (2007:14). 

Kata seloko berasal dari bahasa sansekerta seloka.Seloka adalah bentuk puisi 

melayu klasik yang memuat perumpamaan yang mengandung senda gurau, 

kejenakaan, khayalan, impian, sindiran, atau ejekan. Adapun di beberapa daerah 

di Nusantara ikatan-ikatan seloko itu ada yang tidak terpakai. Di daerah Jambi 

seloko tidak tetap jumlah barisnya. Persajakannya pun tidak teratur, tetapi 
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mengandung irama yang enak di dengar bahasanya berisi ketentuan-ketentuan 

atau norma adat istiadat yang berlaku di daerah Jambi (Karim, 2007:15). 

Seloko merupakan bagian dari sastra lisan.Sastra lisan pada hakikatnya 

tidak lepas dari ciri yang mewarnainya pada karya sastra tersebut, yaitu ciri 

kedaerahannya yang bersifat tradisional, sebab pertumbuhan sastra lisan dengan 

sendirinya yang dimaksud adalah sastra lisan yang berciri kedaerahan atau dengan 

kata lain sastra daerah lisan, departemen pendidikan dan kebudayaan Provinsi 

Jambi (Fitrah dan Saman 2013:89) 

Natawijaya (Fitrah dan Saman 2013:90) mengemukakan bahwa “Seloko 

adalah pribahasa yang mengandung sindiran menurut sifat perlembaganya, dalam 

sastra sering berbentuk sajak.Semua benda yang digunakan dalam seloko adalah 

lambang, yang sifatnya mengandung sindiran terhadap kehidupan manusia.Isinya 

serupa dengan pepatah,petitih, atau petuah”. Hal ini hampir sama dengan pendapat 

Zaidan dkk.(Fitrah dan Saman 2013:90) yang menyatakan “Seloko adalah jenis 

puisi yang biasanya terdiri atas empat larik berirama “aa-aa seperti syair, terdiri 

atas lampiran dan isi seperti pantun, serta dapat pula berdiri sendiri tanpa ada 

hubungan antara lampiran dan isi”. 

ADAT 

Adat berasal dari bahasa arab yang sudah di Indonesiakan, yang secara 

harfiah berarti kebiasaan, yakni merupakan kebiasaan-kebiasaan yang terulang 

terus-menerus dilakukan oleh masyarakat adatnya, tetapi tidak terjadi perubahan 

pada sifatnya, sehingga mengkristal menjadi adat istiadat yang mempunyai nilai-
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nilai atau norma-norma yang dianut dan dipatuhi bersama dan diberi sangsi bagi 

pelanggarnya. Menurut Suadagar  (2009:19) menyatakan:  

“Adat adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan masyarakat lokal, karena itu 

berbeda masyarakat maka berbeda pula adatnya. adat Melayu Jambi, adat itu 

dibedakan menjadi dua bagian yakni adat berbuhul mati dan adat berbuhul 

sentak.Adat berbuhul mati adalah aturan-aturan dalam masyarakat yang berurat 

berakar sejak zaman bengin (purbakala) Biasanya adat seperti itu adalah norma-

norma atau aturan-aturan yang sulit dipisahkan dengan unsur kepercayaan 

(agama). Sedangkan adat berbuhul sentak adalah adat yang teradatkan, karena 

adat ini dapat dirubah dan memang akan dialami perubahan sepanjang zaman.  

Sedangkan menurut istilah suatu aturan yang dibuat manusia yang berasal 

dari kebiasaan-kebiasaan yang dipandang baik untuk mengatur cara hidup, 

berfikir, berbuat dan bertindak dalam kehidupan masyarakat. Jadi adat itu adalah 

suatu tata nilai kebudayaan sebagai konsep atau gagasan abstrak, dan sedangkan 

adat sebagai realisasi kongkrit budaya, kamus bahasa Indonesia memandang 

bahwa adat sebagai salah satu arti dari kebudayaan atau adat masuk dari 

kebudayaan. Jauh sebelum manusia menganut agama.Mereka telah berpedoman 

hidup kepada adat dan kebudayaan.Secara umum adat telah berhasil 

mengantarkan kepintu gerbang kehidupan yang harmonis, saling terkait, rukun 

damai, dan aman makmur.Demikian juga halnya dengan masyarakat Mersam 

mengatur kehidupan mereka dengan adat-istiadat. 

UPACARA ADAT PERKAWINAN 

Perkawinan menurut (Lembaga Adat Provinsi jambi, 2004: 47) adalah 

“Ikatan lahir batin yang sakral (suci)”, yang kokoh mengikat kedua belah pihak 

suami istri dalam kehidupan berumah tangga yang bahagia, berlangsung kekal 

samo di dunio, abadi samo di akhirat. Perkawinan itu harus dilakukan dengan 

bersendikan syara’ supaya sah menurut agama dan jangan bertentangan dengan 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya dimano bumi dipijak, disitu 

langit dijunjung. Sedangkan menurut Hamid (1976: 1) kata KAWIN menurut 

istilah Hukum Islam sama dengan kata NIKAH menurut syara’ ialah: “Akad (Ijab 

Qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan 

tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya”. 

NILAI PENDIDIKAN 

Menurut chabib Thoha (Alfan 2913:54) nilai merupakan sifat yang 

melekat pada sesuatu (sistem kepercayaan) yang telah berhubungan dengan subjek 

yang memberi arti (manusia yang menyakini). Jadi nilai adalah sesuatu yang 

bermanfaat dan berguna bagi manusia sebagai acuan tingkah laku. Frankena 

(Alfan 2013:46) juga menambahkan bahwa nilai adalah sesuatu yang berharga. 

Menurut Gunawan (2012:74) nilai adalah sesuatu yang berguna bagi 

seseorang atau kelompok orang dan karenanya orang atau kelompok itu selalu 

berusaha untuk mencapainya karena pencapaianya sangat memberi makna kepada 

diri serta prinsip-prinsip umum dalam bertindak dan bertingkah laku. Keterikatan 

orang atau kelompok terhadap nilai sangat kuat dan bahkan bersikap emosional. 

Oleh karena itu, nilai dapat dilihat sebagai tujuan kehidupan manusia itu sendiri. 

Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

Nashir (2013:67) menyatakan iman adalah keyakinan atau kepercayaan 

terhadap Tuhan  yang disertai dengan kepercayaan pada hal-hal lain yang 

diajarkan Tuhan kepada manusia seperti percaya kepada Malaikat, Nabi, Kitab 

suci, Hari Akhir, serta takdir baik dan buruk. Iman bagi mereka yang berilmu 

termasuk mempercayai bahwa alam dan isinya disemesta kehidupan ini ada yang 

menciptakan yakni Tuhan Yang Maha Esa, bukan sesuatu yang terjadi begitu 
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saja.Aspek lain yang merupakan tahap yang lebih tinggi dari iman ialah takwa, 

takwa secara harfiah berarti “takut, waspada, hati-hati” atau “menjaga diri dari 

sesuatu yang ditakuti”. Sedangkan secara terminologi ialah “melaksanakan segala 

perintah Tuhan, menjauhi larangan-larangan-Nya, dan mengikuti petunjuk-

petunjuk-Nya. 

            Berakhlak Mulia 

Mahfud (2011:96) mengungkapkan bahwa akhlak merupakan refleksi dari 

tindakan nyata atau pelaksanaan akidah dan syariat.Kata akhlak secara bahasa 

merupakan bentuk jamak dari kata khulukunyang berarti budi pekerti, perangai, 

tabiat, adat, tingkah laku, atau sistem perilaku yang dibuat.Sedangkan secara 

terminologis akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, 

antara yang terbaik dan tercela, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan 

manusia, lahir dan batin. 

Berilmu 

“Ilmu adalah pengetahuan atau kepandaian baik tentang segala yang 

masuk jenis kebatinan maupun yang berkenaan dengan alam dan sebagainya” 

(Sastrapradja, 1987:14).Ilmu memberikaan arti penting bagi kehidupan manusia. 

Jika ilmu digunakan untuk kebaikan, maka ilmu bisa menjaga diri manusia dan 

memberikan kedamaian hati.Namun, jika ilmu diterapkan secara tidak benar, 

maka akan menimbulkan kemudaharatan bagi dirinya sendiri dan orang lain 

.Cakap 
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Sastrapradja (1987:80) mengungkapkan bahwa cakap berarti sanggup, 

pandai, pantas, elok, dan tangkas. Cakap juga berarti kemampuan, kesanggupan, 

kepandaian, dan kemahiran melakukan sesuatu. “orang disebut cakap jika orang 

itu pandai mengunakan daya-daya akal dan pikirannya dengan baik sehingga 

pekerjaan yang harus dilakukan dengan menggunakan daya-daya akal dan pikiran 

dapat berlangsung dengan cepat dan lancar”(Purwanto, 2011:32-33). 

Sukarman (2007) menyatakan bahwa manusia bisa dinyatakan cakap 

apabila: (1) memiliki keterampilan, (2) memiliki motivasi dan etos kerja yang 

tinggi serta dapat menghasilkan karya-karya yang unggul, dan (3) memiliki 

kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi dirinya maupun anggota 

keluarganya. (Poerwadaminta, 2006:206) cakap merupakan kesanggupan, 

kemampuan, kepandaian atau kemahiran dalam melakukan pekerjaan. 

Demokratis 

Moeliono (2005:249) menjelaskan bahwa “Demokratis adalah bersifat 

demokrasi, yaitu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan 

hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara”. 

Djumaransjah (2004:156) menjelaskan bahwa pengertian demokrasi dalam 

dunia pendidikan mengandung tiga hal yaitu: (1) rasa hormat terhadap harkat 

sesama manusia, (2) sikap manusia memiliki perubahan ke arah pikiran yang 

sehat, dan (3) rela berbakti untuk kepentingan atau kesejahteraan bersama. 

Bertanggung Jawab 
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Nashir (2013:82) menjelaskan bahwa Tanggung jawab ialah “kesadaran 

dari dalam diri sendiri untuk melaksanakan tugas atau kewajiban”.Manusia hidup 

tidak lepas dari tanggung jawab.Menurut agamaIslam, setiap manusia ialah 

pemimpin dan akan diminta pertanggung jawabannya. Tanggung jawab manusia 

luas cakupannya dimulai dari tanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, 

tetangga, masyarakat luas, dan lebih jauh lagi tanggung jawab kepada Tuhan 

selaku makhluk dan umat beragama. 

Bertanggung jawab artinya berkewajiban menanggung atau memikul 

tanggung jawab. Menurut Tirtarahardja (2005:8) “tanggung jawab dapat diartikan 

sebagai keberanian untuk menentukan bahwa sesuai perbuatan sesuai dengan 

tuntutan kodrat manusia, dan bahwa hanya karena itu perbuatan tersebut 

dilakukan, sehingga sangsi apapun yang dituntutkan diterima dengan penuh 

kesadaran dan kerelaan”. 

    METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif.Deskriptif 

kualitatif dalam arti mendeskripsikan ciri-ciri data secara akurat, cermat, dan teliti 

sesuai dengan sifat alamiah pada data yang diteliti.Hal itu sesuai dengan pendapat 

Santoso (2007:29) bahwa “Penelitian deskriptif kualitatif umumnya bertujuan 

mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi 

atau daerah tertentu mengenai berbagai sifat dan faktor tertentu”.Metode 

deskriptif dipilih berdasarkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan dengan 

memusatkan perhatian pada pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat 

terhadap masalah-masalah masyarakat, tata cara dalam situasi tertentu termasuk 
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dalam hubungan kegiatan-kegiatan,sikap-sikap,pandangan-pandangan, serta 

proses yang sedang berlangsung. 

LOKASI PENELITIAN 

Lokasi penelitian ini adalah DesaMersam Kabupaten Batanghari, mengingat 

lokasi penelitian ini cukup luas maka penelitian hanya mengambil lokasi di Desa 

Mersam. Dipilih Desa Mersam sebagai lokasi penelitian karena peneliti 

merupakan penduduk asli Desa Mersam sehingga mengetahui adat yang dipakai 

di daerahnya, selain itu di Desa Mersam tersebut sebagian besar masyarakatnya 

merupakan masyarakat asli melayu Jambi yang masih memegang teguh ajaran 

adat istiadat yang berlaku dari nenek moyang mereka yang merupakan penduduk 

asli Melayu Jambi. 

INSTRUMEN 

Arikunto (2006:160) menyatakan “instrumen penelitian ini adalah alat atau 

fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan 

lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti lebih cermat, lengkap dan 

sistematis, sehingga lebih mudah diolah”. 

DATA DAN SUMBER DATA 

Datadalam penelitian ini adalah nilai pendidikan yang terdapat dalam 

seloko adat perkawinan masyarakat Mersam Kabupaten Batanghari.Data ini 

diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan membaca Naskah seloko adat 

perkawinan mayarakat Kabupaten Batanghari. 
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Sumber data dalam penelitian ini adalahNaskah seloko adat Melayu Jambi 

yang diperoleh dari informan yangberseloko pada acara adat.Agar seloko yang 

diperoleh dari informan dapat dijamin keasliannya, maka peneliti memilih 

seseorang untuk dijadikan informan yang memiliki dan memenuhi persyaratan 

tertentu. 

 

            HASIL PENELITIAN 

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data tentang seloko adat 

perkawinan masyarakat Mersam Kabupaten Batanghari.Ditemukan beberapa nilai 

pendidikan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.Pembahasan tentang 

nilai pendidikan dalam seloko adat perkawinan masyarakat Mersam Kabupaten 

Batanghari antara lain berupa: (1) nilai pendidikan beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, (2) nilai pendidikan berakhlak mulia, (3) nilai pendidikan 

berilmu, (4) nilai pendidikan demokratis, (5) nilai pendidikan bertanggung jawab. 

PEMBAHASAN 

Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

Masyarakat Mersam  merupakan mayoritas beragama muslim. Hal ini 

terlihat dari keseharian mereka yang selalu beribadah kepada Tuhan. Segala 

aturan adat yang ada di Desa Mersam didasari hukum islam. Seloko yang 

termasuk nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa meliputi tiga 

seloko yaitu, seloko adat melamar, titah jemputan penganten dan, buka lanse. 
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Seloko adat melamar digunakan pada tahap penetapan jodoh ( lamaran), 

dimano Nenek Datuk pihak laki-lak mendatangi rumah orang tuo pihak 

perempuan untuk menyampaikan lamaran dengan menyerahkan sebentuk cincin 

belah rotan dan sepelulusan pakaian perempuan kepado Nenek Datuk pihak 

perempuan. Kutipan seloko yang mengandung nilai pendidikan beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu dengan melaksanakan perintah-Nya 

dapat diwujudkan dengan berdo’a, berikut kutipan seloko adatnya” kutipan (1): 

(1) “Assalamu’alaikum Warramatulla Hiwabarokatuh 

Nenek Datuk, Tuo Tengganai, Alim Ulama cerdik pandai, nang kecik idak 

kami sebut namonyo ,nang gedang idak pulak kami imbau gelarnyo. Segalo 

kito nang ado disebuah rumahko iolah rumah nang bapagar adat, halaman 

nang basapu undang tepian nang bapagar baso. 

Induk ruso terjun duo 

Terjun duo beranak 

Ampun doso kepado nang kuaso 

Mohon maaf kepado sanak nang banyak”. 

Berakhlak Mulia 

Akhlak adalah nilai-nilai yang membumi, yang terjelma dalam bentuk 

kongkret manusia, umat atau peradaban, dia merupakan nilai terpuji, karenanya 

sebaik-baik manusia adalah manusia yang sesuai dengan fitrahnya, manusia yang 

baik akhlaknya. Hal ini tergambar dalam seloko adat melamar, ulur antar 

penyerahan isian adat lembago dan, serah terimo penganten. 

Nilai pendidikan berakhlak mulia terdapat pada seloko melamar sesuai 

dengan kutipan (4) berikut ini: 

“Lah kami cubo menilik sejauh pandang merabo sekaji nang ado, rantau 

lengang lah kami tempuh, laut sakti lah kami layangi, lah genting gandar 

pengayuh, lah lekok tepi parau, kok mudik lah ke ulu sungai ilir lah ke moro 

Jambi, di nak mencari sanak nang kasih meman nang sayang, nampaknyo 

disikolah untung berimbau tuah nak datang” 
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(Lah kami cubo melihat sejauh pandang merabo sekaji yang ado, rantau lengang 

lah kami tempuh, laut sakti lah kami layangi, lah genting gandar pengayuh, 

lah lekok tepi parau, kok mudik lah ke ulu sungai ilir lah ke muara Jambi, 

di nak mencari saudara yang kasih meman yang sayang, nampaknya 

disinilah untung berhimbau tuah mau datang”). 

 

Berilmu  

Berilmu artinya banyak ilmunya, berpengetahuan, dan pandai. Nilai 

pendidikan berilmu ditandai dengan adanya kemampuan yang dimiliki seseorang. 

Sesuai dengan kutipan seloko ulur antar penyerahan isian adat lembago dan buka 

lanse berikut: 

Nilai berilmu dapat kita lihat pada kutipan (7) terdapat dalam seloko ulur 

antar penyerahan isian adat lembago berikut ini : 

“Sebab kito ko kok kampung masih ado tuonyo, kok rumah masih batang anai, 

jadi untuk menyimpulkan gawe kito ko, elok lah kito serahkan kepada arus 

nang badengung bungkal nang piawai, nang makan berani ngabis, netak 

berani mutus” 

(“Sebab kito ko kok kampung masih ada tuonyo, kok rumah masih batang anai, 

jadi untuk menyimpulkan pekerjaan kito ko, Eloklah lah kito serahkan 

kepado arus yang berdengung bungkal yang piawai, yang makan berani 

menghabis, motong berani mutus”). 

Demokratis  

Seloko adat melamar terdapat nilai pendidikan Demokratis karena ketika 

pihak laki-laki datang untuk melamar,sesuai dengan kutipan seloko (9) berikut: 

“Oooo... itu maksud nak Datuk sampaikan, bagi kami idak pulak kami geleng 

tanduk nak tumbuh, idak pulak kami elak kan tuah nak datang. Sebab kami ko 

sebagai nau idak menolak tareh nak datang.Cuman nang penting bagi datuk 

jangan berpikir sekali abis, berunding sekali putus, sebab sesal dulu 

pendapatan, sesal kedian idak begunoh, pikir abis-abis emat sudah-sudah. Kok 

nerungkup bilang galgar, kalu neletang milang kaso. Jangan kagik baru 

meraso sesat jalan, tadarung salah simpang. Tatitih jalan yang kenyok,lah 

taturut jalan nang bukan. Baru disitu merutuk sambil menyeding.” 

(“Oooo... itu maksud yang mau datuk sampaikan, bagi kami tidak pula kami 

geleng tanduk nak tumbuh, tidak pula kami hindar kan tuah nak datang. Sebab 
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kami ko sebagai enau tidak menolak tareh nak datang”). Cuma yang penting 

bagi datuk jangan berpikir sekali habis, berunding sekali putus, sebab sesal 

dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguno, pikir abis-abis emat sudah-

sudah. Kok nerungkup bilang galgar, kalau telentang milang kaso. Jangan 

kagik baru meraso sesat jalan, tadarung salah simpang. Tatitih jalan yang 

kenyok,lah taturut jalan yang bukan. Baru disitu merutuk sambil 

menyeding.” 

Bertanggung Jawab 

Tanggung jawab menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah keadaan 

wajib menangung segala sesuatu, sehingga bertanggung jawab menurut kamus 

besar Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, 

menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung 

akibatnya tergambar dalam seloko adat melamar, serah terimo penganten dan kato 

bajawab dihalaman berikut: 

Nilai bertanggung jawab terdapat di seloko adat melamar karena pihak laki-

laki mengutus atau memerintahkan yang diberikan tanggung jawab untuk datang 

ke pihak perempuan untuk melamarsesuai dengan kutipan seloko (10) berikut: 

“Tadi ko kami dilepas Ayam nang berinduk, sereh nang berumpun, iolah 

diutus oleh Bapak......beserto keluargo besarnyo. Untuk menyampaikan niat 

anaknyo nang banamo......sebagai anak buah anak kemenakan kami” 

 

(“Tadi ko kami dilepas Ayam yang berinduk, sereh yang berumpun, ialah 

diutus oleh Bapak.....beserto keluargo besarnyo. Untuk menyampaikan 

niat anaknyo yang bernama.....sebagai anak buah anak kemenakan kami”). 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam seloko adat perkawinan Masyarakat Mersam 

Kabupaten Batanghari terdapat enam nilai pendidikan sebagai berikut: 



15 
 

(1) Nilai pendidikan beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

termuat dalam seloko(1)Melamar, (2) Titah Jemput Penganten, (3) 

Buka Lanse.Nilai pendidikan beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa diwujudkan dengan perintah melaksanakan dan 

menjahui larangan-Nya, bersyukur dan berdo’a. 

(2) Nilai pendidikan berakhlak mulia terdapat dalam seloko (1) Seloko 

Melamar, (2) Ulur Antar Penyerahan Isian Adat Lembago, (3) Serah 

Terimo Penganten. Nilai pendidikan berakhlak mulia diwujudkan 

dengan perintah menepati janji, dan sabar. 

(3) Nilai pendidikan berilmu terdapat pada seloko, (1) Ulur Antar 

Penyerahan Isian Adat Lembago, (2) Buka Lanse 

Nilai pendidikan berilmu diwujudkan dengan memanfaatkan ilmunya. 

(4) Nilai pendidikan demokratis terdapat pada seloko adat prosesi 

Melamar. Nilai pendidikan demokratis diwujudkandengan memiliki 

hormat terhadap sesama dan menyelesaikan masalah melalui 

musyawarah. 

(5) Nilai pendidikan bertanggung jawab terdapat dalamseloko (1) 

Melamar,  (2) Serah Terimo Penganten, (3) Kato Bajawab Dihalaman. 

Nilai pendidikan bertanggung jawab diwujudkan dengan kewajiban 

seseorang yang diberi amanah dan tanggung jawab suami kepada 

keluarganya. 
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