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ABSTRAK 

Rantau Pandan adalah salas satu desa yang berada di Kecamatan Rantau 

Pandan Kabupaten Bungo. Desa tersebut memiliki banyak kebudayaan salah satunya 

adalah Seni Krinok. Seni Krinok merupakan seni vokal masyarakat melayu yang 

berkembang sampai saat ini. Krinok inilah yang membedakan desa Rantau Pandan 

dengan desa lainnya. bahkan Seni Krinok merupakan simbol Kabupten Bungo. selain 

itu Seni krinok merupakan peninggalan sejarah yang harus dilestarikan dan dijaga 

agar bisa dijadikan sebagai alat pendidikan dan pembelajaran. Untuk itu Seni Krinok 

sangat cocok diajdikan sumber belajar sejarah lokal. Seni Krinok dijadikan sumber 

belajar sejarah lokal sesuai dengan beberap kriteria pertama murah, tidak 

mengeluarkan biaya yang mahal. Kedua dekat dengan sekolah dan terakhir tidak 

rumit. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan peneltian tentang “Seni Krinok 

Masyarakat Rantau Pandan Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal”. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dimana penelitan ini 

dilakukan untuk menemukan “Bagaimanakah Seni Krinok Masyarakat Rantau 

Pandan Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal”.  dengan tujuan untuk mengetahui 

Seni Krinok masyarakat Rantau Pandan sebagai sumber belajar sejarah lokal. Peneliti 

mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian Seni Krinok merupakan petatah petitih yang 

berupa pantun baik pantun bersahutan ataupun pantun perseorangan. Berdasarkan 

sejarahnya Krinok artinya memanggil. Memanggil Dewa. Dewa yang dimaksud 

adalah Dewa binun. Selain itu Seni Krinok memiliki nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya seperti nilai Sejarah, moral, nasehat, religi, budaya dan seni. Oleh sebab 

itu nilai-nilai tersebut sangat cocok diajarkan kepada peserta didik agar nilai-nilai 

yang terkandung didalam Seni Krinok dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Seni Krinok dapat dijadikan sumber belajar sejarah lokal pada materi “nilai-nilai 

kebudayaan masa praaksara sampai sekarang”. Materi tersebut terdapat dalam 

Kurikulum 2013 pada Kopetensi Dasar (KD) 3.4  siswa dapat memahami hasil-hasil 

dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam 

kehidupan lingkungan terdekat. Memahami tentang seni krinok yang ada di 

lingkungan sekitar. Selanjutnya Kopetensi Dasar (KD) 4.4 siswa menyajikan hasil-

hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam 

kehidupan lingkungan terdekat dalam bentuk tulisan. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa Seni Krinok sangat cocok dijadikan Sumber belajar sejarah lokal. 

 

Kata Kunci : Seni Krinok, Sumber Belajar Sejarah Lokal. 
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PENDAHULUAN  

Desa Rantau Pandan berada di Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo. 

Desa Rantau Pandan tersebut memiliki banyak kebudayaan salah satunya adalah Seni 

Krinok. Seni Krinok merupakan salah satu seni vokal tradisi yang dimiliki 

masyarakat Melayu di Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Muaro Bungo. Sebab 

Krinok adalah salah satu peninggalan masyarakat Rantau Pandan yang bersamaan 

dengan adanya dengan kebudayaan Melayu jauh sebelumnya. Seni Krinok 

merupakan salah satu hasil dari cipta dan karsa masyarakat setempat sehingga 

berkembang terus menerus sampai sekarang. Krinok adalah kesenian tertua yang 

telah ada sejak masa pra sejarah dan masih dapat dijumpai hingga saat ini. Ja’far 

Rassuh mengungkapkan cikal bakal krinok sebagai sebuah seni suara telah ada jauh 

sebelum masuknya agama Budha ke wilayah Jambi. Pada masa itu Seni Suara itu 

berupa seni vokal yang digunakan untuk pembacaan mantra atau do’a tertentu. inilah 

yang kemudian berkembang menjadi kesenian krinok (Ditindb. Kebudayaan 

Kemendikbud. Krinok. 17 Desember 2015). 

Pada awalnya Krinok merupakan salah satu seni vokal sederhana yang 

mulanya digunakan untuk hiburan dalam masayarakat Rantau Pandan. Krinok ini 

biasanya dinyanyikan pada saat baselang di sawah. Seni ini dimainkan oleh pemuda 

pemudi dahulu sambil melakukan kegiatan baselang tersebut. Melalui inilah akhirnya 

Seni Krinok berkembang sebagai seni hiburan di dalam masyarakat. Seni Krinok 

pada awalnya merupakan sebuah seni vokal saja tanpa menggunakan musik.  Seiring 

dengan perkembangan zaman saat ini berkembang menjadi seni hiburan yakni 

menggabungkan krinok dengan alat musik sederhana (tradisional). 

Sesuai dengan perkembangan zaman para remaja lebih menyukai kebudayaan 

modern yang berkembang saat ini dari pada kebudayaan lokal. Untuk mencegah hal 

tersebut agar kebudayaan lokal tidak hilang dikalangan remaja diharapkan Seni 

Krinok mampu menjadi contoh agar kebudayaan lokal daerah lainnya tetap terjaga 

kelestariannya. Selain itu seni krinok juga mampu untuk mencegah terjadi bentrok 

antar pemuda karena Seni Krinok berisi tentang menyampaikan pesan dan nasehat.  

Berdasarkan penjelasan di atas Seni Krinok cocok dijadikan sumber belajar 

sejarah lokal agar kelestarinnya sebagai peninggalan sejarah tetap terjaga. Pada saat 

proses pelajaran berlangsung Seni Krinok bisa dijadikan contoh secara langsung 

dalam pembelajaran karena sejarah membutuhkan bukti sehingga siswa menjadi 

tertarik belajar sejarah dan meningkatkan gairah siswa dalam belajar sejarah. 

Pembelajaran sejarah dengan menggunakan sumber belajar berupa peninggalan 

sejarah seperti Krinok yang ada di Rantau Pandan bisa membuat suasana belajar 

menjadi lebih menarik dalam  melaksanakan aktivitas proses pembelajaran sejarah. 

Selain itu, krinok dipilih sebagai sumber belajar sejarah karena sesuai memenuhi 

beberapa kriteria, yaitu Pertama Ekonomis, tidak harus terpatok pada harga yang 

mahal. Kedua Praktis, tidak memerlukan pengelolaan yang rumit, sulit dan langka. 

Ketiga Mudah, dekat dan tersedia di sekitar lingkungan kita. Keempat  Fleksibel, 

dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional dan kelima Sesuai dengan 

capaian tujuannya, yakni mendukung proses dan pencapaian tujuan belajar, serta 

dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa (Sujana dalam Yulia Siska, 

2014).  

http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/author/ditindb/
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Berdasarkan criteria tersebut peneulis tertarik untuk meneliti tentang “SENI 

KRINOK MASYARAKAT RANTAU PANDAN SEBAGAI SUMBER BELAJAR 

SEJARAH LOKAL”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Seni 

Krinok masyarakat Rantau Pandan sebagai sumber belajar sejarah lokal?. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui Seni Krinok masyarakat Rantau Pandan sebagai 

sumber belajar sejarah lokal. Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai saran 

latihan dalam pembuatan karya ilmiah atau penelitian, bagi guru untuk menambah 

ilmu pengatahuan agar Seni Krinok dijadikan sumber dalam belajar sejarah, 

sedangkan bagi siswa untuk menambah wawasan siswa terhadap sejarah lokal. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Seni Krinok 

Seniman Jambi Ja'far Rassuh, mengatakan bahwa cikal bakal krinok sebagai 

sebuah seni suara telah ada jauh sebelum masuknya agama Budha ke wilayah Jambi. 

Pada masa itu seni vokal digunakan untuk pembacaan mantra atau do’a tertentu, 

inilah yang kemudian berkembang menjadi kesenian krinok (Ditindb. Kebudayaan 

kemendikbud. Krinok. 17 Desember 2015). Krinok berarti nyanyian berupa lantunan 

isi hati yang dilagukan pada saat menjaga sawah yang padinya sedang menguning, 

biasanya diiringi dengan alat musik gendang, biola, atau gong. 

(https://www.apaarti.com/krinok.html di akses tanggal 25 januari 2018).  

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Seni 

Krinok merupakan sebuah kepercayaan masyarakat Rantau Pandan yang percaya 

kepada roh dan benda gaib yang dilakukan dengan cara membanca mantra-mantra 

untuk melindungi dari bahaya. Krinok merupakan peninggalan prasejarah yang 

sangat cocok digunakan dalam pembelajaran sejarah pada materi pra sejarah sehingga 

siswa bisa langsung melihat contoh nyata dari peristiwa sejarah dan hasil belajar 

sejarah menjadi membaik. Seiring dengan perkembangan zaman krinok kemudian 

berkembang menjadi sebuah seni pertunjukan ditampilkan pada saat acara pernikahan 

serta digabungkan dengan alat musik yang sederhana berupa gong dan dinyanyikan 

dengan nada yang tinggi. 

B. Sumber Belajar Sejarah Lokal 

1. Sumber Belajar  

Menurut Edgar Dale dalam Sitepu  (2014:18) Sumber belajar dapat 

dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mendukung dan 

memudahkan terjadinya proses belajar. Sumber belajar merupakan salah satu 

komponen dalam kegiatan belajar yang memungkinkan individu memperoleh 

pengetahuan, kemampuan, sikap, keyakinan, emosi dan persaan. Sumber belajar 

memberikan pengalaman belajar dan tanpa sumber belajar maka tidak mungkin dapat 

terlaksana proses belajar dengan baik. 

Sanjaya dalam Abadi & Soebijantoro (2016) menyebutkan “sumber belajar 

adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan 

dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai”. Sumber belajar 

adalah segala sesuatu dan dengan mana seseorang mempelajari sesuatu. Sumber 

belajar meliputi: pesan, orang, bahan alat, teknik dan latar (Karwono & Mularsih, 

2017: 158).  

http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/author/ditindb/
https://www.apaarti.com/krinok.html


5 
 

Selanjutnya Sumber pembelajaran adalah sarana pembelajaran dan pengajaran 

yang sangat penting. Sudah menjadi keharusan bagi seorang guru untuk 

mengeksplorasi berbagai macam sumber untuk mendapatkan alat bantu yang tepat 

untuk mengajar dan melengkapi apa yang sudah disediakan di dalam buku cetak, 

untuk membangkitkan minat peserta didik (Kochhar dalam Wardani & Soebijantoro, 

2017). 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber belajar 

merupakan sesuatu yang dapat digunakan oleh guru berupa bahan atau materi baik 

yang berbentuk manusia, batu, Peninggalan dan sebagainya  untuk mempermudah 

proses penbelajaran agar menjadi lebih menarik dan terkoordinir. 

2. Sejarah Lokal 

Sejarah lokal adalah sejarah dari suatu “tempat”, suatu “locality”. biasanya 

ditentukan oleh “perjanjian” yang diajukan penulis sejarah. Batas geografisnya dapat 

suatu tempat tinggal suku bangsa, yang kini mungkin telah mencangkup dua-tiga 

daerah administratif tingkat dua atau tingkat suku (suku bangsa Jawa, umpamanya) 

dan dapat pula suatu kota, atau malah suatu desa (Abdullah 2010:15).  

Sejarah lokal berangkat dari lingkungan sendiri. Artinya, setiap daerah pasti 

memiliki cerita dan asal-usul sejarahnya dan dari situlah disiplin ilmu sejarah lokal 

(Habsari, 2017). Sedangkan menurut Priyadi (2015:6) istilah lokal mempunyai arti 

suatu tempat atau ruang, sehingga sejarah lokal menyangkut lokalitas tertentu yang 

disepaki oleh para penulis sejarah, atau sejarawan dengan alasan-alasan ilmiah, 

misalnya suatu ruang tempat tinggal suku bangsa atau sub suku bangsa. 

Jadi, sejarah lokal merupakan bagian dari sejarah yang ada di Indonesia 

kemudian menjadi satu sehingga menjadi lah sebuah sejarah yang besar yang berada 

di daerah daerah tertentu.. sejarah harus di ajarkan di sekolah karena sejarah lokal 

merupakan sejarah atau peninggalan yang ada di daerah tersebut agar bisa 

dikembangkan oleh para generasi seterusnya. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Desa Rantau Pandan Kecamatan Rantau Pandan 

Kabupaten Bungo. Pemilihan tempat ini karena tempat Seni Krinok berada. penelitian 

ini dimulai bulam maret sampai mei 2018. 

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, 

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang baik secara individual ataupun kelompok 

(Sukmadinata dalam Sari & Wibowo, 2017). Menggunakan metode deskriptif yang 

datanya tidak menggunakan angka angka (statistik). Metode deskriptif dapat diartikan 

penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran 

atau penegasan suatu konsep atau gejala, juga menjawab pertanyaan-pertanyaan 

sehubungan dengan subjek penelitian (Darmadi dalam Susi Susanti, 2015).  
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Dasar penelitian menggunakan data kualitatif deskriptif supaya penelitian ini 

mampu memberikan gambaran, atau penegasan lebih terperinci dalam menelaah Seni 

Krinok Masyarakat Rantau Pandan Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal. 

C. Data dan Sumber Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu data yang berasal dari informan 

dan data dari dokumen. Informan adalah orang yang dianggap lebih tahu tentang Seni 

Krinok di antaranya Seniman Seni Krinok, ketua adat, tokoh masyarakat serta guru 

sejarah. Menurut Gottschalk dalam Susi Susanti (2015), kata dokumen berasal dari 

kata docere, mengajar. Mengandung arti sumber tertulis bagi informasi sejarah 

sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artifact, peninggalan-peninggalan 

terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Adapun arsip dan dokumen yang menjadi 

sumber data dalam penelitian ini yaitu foto-foto dan video atau benda peninggalan 

sejarah terutama Krinok sebagai sumber belajar sejarah Lokal. 

D. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. purposive 

sampling  adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu 

tentang apa yang kita harapkan. Orang yang paling tahu dalam penelitian ini adal 

ketua adat, kepala desa, pelaku tentang Seni Krinok (Sugiyono, 2014:300). 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu : pertama observasi, 

Menurut Nasution dalam Sugiyono, (2014: 310) observsi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta 

mengenai dunia kenyataan yang diperoleha melalui observasi. Kedua wawancara, 

menurut Esterberg dalam Sugiyono, (2014: 317) wawancara adalah pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pada teknik komunikasi langsung 

ini dilakukan wawancara terhadap Pemain Seni Krinok, Ketua adat, Tokoh 

Masyarakat dan Guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rantau Pandan. 

Ketiga dokumentasi, Menurut sugiyono (2014;329) Dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dilakukan untuk menjadi bukti 

dalam sebuah penelitian agar penelitian dapat dipercaya, salah satu contoh 

dokumentasi adalah berupa foto foto, dan video. 

F. Teknik Uji Validitas Data 

Teknik uji validitas data ada 2 (dua) yang pertama triangulasi metode adalah 

pengumpulan data yang sama dengan menggunakan metode pengumpulan data yang 

berbeda, serta dapat diusahakan mengarah pada sumber data yang sama untuk 

menguji kemantapan informasinya. Kedua Triangulasi sumber data adalah 

mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data, wajib menggunakan 

beragam sumber data yang tersedia. 

G. Teknik Analisis Data 

Dalam melakukan analisis data ada 3 cara pertama tahap reduksi data, dalam 

reduksi data peneliti melakukan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan 

abstraksi data dari sumber penelitian. Kedua tahap penyajian data, Sajian data 
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merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang 

memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Ketiga tahap penarikan 

kesimpulan, tahap simpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data ini. Berbagai 

data yang dibutuhkan untuk penarikan suatu simpulan mulai dianalisis secara lebih 

mendalam. 

H. Prosedur Penelitian 

Penelitian tentang ”Krinok Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal Pada 

Materi Pra Sejarah Melalui Peninggalannya Di Kelas X Sman 1 Rantau”melalui 

berbagai tahap penelitian, diantaranya sebagai berikut: pertama tahap persiapan, 

Tahap awal dari penelitian ini merupakan bagian dari menetapkan fokus penelitian. 

Kegiatan ini dimulai dengan menetapkan tema dan judul yang akan menjadi obyek 

penelitian. Termasuk di dalamnya yaitu dengan menentukan lokasi penelitian. Selain 

itu peneliti membuat Proposal Penelitian agar peneltian ini terwujud. Hal ini 

dilakukan agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman antara peneliti dan 

subyeknya. Selain itu juga mempermudah prosedur dalam melakukan penelitian 

selanjutnya. Kedua tahap pelaksanaan, Pada tahap ini peneliti melakukan 

pengumpulan data lapangan. Langkah awal melaksanakan adalah mencari informasi 

di lokasi desa Rantau Pandan berkaitan tentang Krinok. Sesudah data terkumpul, 

maka dilakukan penyusunan data, menganalisis data serta penyusunan laporan. 

Ketiga tahap penyelesaian, tahap penyelesaian laporan didasarkan pada hasil analisis 

data yang sudah didapat pada tahap sebelumnya. Setelah data terkumpul maka 

dilakukan penyusunan laporan dan hasil dari penelitian. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Desa Rantau Pandan merupakan salah satu desa binaan di Kabupaten Bungo. 

desa Rantau Pandan salah satu desa yang berada di kecamatan Rantau Pandan 

Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Untuk menuju Desa Rantau Pandan dari pusat 

pemeritahan kabupaten Bungo Kurang lebih 32 KM. Dilihat dari posisi mata angin 

Daerah Rantau Pandan sebelah utara berbatasan dengan Desa Leban, sebelah selatan 

berbatasan dengan Desa Aur Cino, sebelah timur berbatasan dengan Desa Rantau 

Duku, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Desa Lubuk Kayu Aro.  

Desa Rantau Pandan dengan kondisi alamnya yang masih alami dan asri. Pada 

dasarnya desa Rantau Pandan sebagai wilayah dataran pedalaman menunjukkan 

bentangan alam yang luas yakni dengan luas wilayah 9.360 hektare (ha), Dilalui 

perbukitan disertai lereng-lereng yang terjal menampakkan geografis Rantau Pandan 

adalah wilayah dalam sektor perkebunan dan pertanian. Letak geografis dengan 

ketinggian tanah dari permukaan laut 100-489 Mdl, banyak curah hujan 3358 MM, 

sehingga memiliki topografi rendah dan suhu udara rata-rata 32 derajat Celsius 

menunjukan suhu yang cukup panas hal ini sangat cocok untuk perkebunan dan 

pertanian (Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat 

Desa, 2009:3). 
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B. Hasil Penelitian  

a. Sejarah Lokal: Seni Krinok Masyarakat Rantau Pandan 

1. Sejarah Seni Krinok 

Krinok artinya memangggil. Seni Krinok dilantunkan oleh orang yang beribo 

ati (bersedih). Krinok dilantunkan di hutan, ladang dan sawah. Tujuan dilantunkan 

Seni Krinok untuk memanggil Dewa. Dewa tersebut adalah Dewa Binun. Seni 

Krinok berasal dari Dewa. Sebab Dewa sangat senang dengan orang yang bersedih. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Rena tanggal 25 Maret 2018, menurutnya Kenok tu 

petatah petitih bagupo pantun yang isinyo ughang yang baibo ati, pado maso itu 

ughang yang baibo ati disebobkan ditinggoal laki, anak, atau yang membuek ati 

ughang tu ibo, sehinggo ughang tu pegilah ke hutan, atau ladang untuk bakenok, 

kenok tu artinyo memanggil asalnyo dari dewo (binun), dewo sangat senang dengan 

ughang nan baibo ati sehigga membuek dewo tu sedih mendenga pengaduan ughang 

tu, datanglah dewo tu tadi untuk membawo ughang nan baibo tadi ketempatnyo. 

Untuk buktinyo dulu ngan pernah melihat ughang langsung di bao binun setelah 

bakenok, cirinyo ughang tu mandang lah beda, pikirannyo kosong. Namun ughang 

nan dibao binun tu lah meninggael. 

Krinok di atas menjelaskan bahwa Krinok dilantunkan orang yang bersedih 

hatinya tujuanya untuk mengadu nasib kepada dewa dan melampiaskan 

kesediahannya sehingga mereka ber-Krinok. Selain itu Krinok sudah ada jauh 

sebelum Indonesia merdeka tepatnya pada masa praksara tepatnya pada masa 

neolitikum. Pada masa neolitikum kesenian sangat berkembang. Di Jambi sendiri 

Seni Krinok sebab sedangkan diluar jambi seperti seni memabatik, gemelan dan 

wayang (Mansyur dan Noor, 2015 :106). 

Menurut Karl Krinok dibawa oleh orang-orang proto melayu yang berasal dari 

cina selatan. Orang cina selatang yang datang ke Indonesia yaitu suku Annam. Orang 

Annam ini datang ke Sumatra khususnya Jambi. Mereka mengenalkan tradisi mereka 

seperti menanam bamboo, berladang dan pantun bersahutan. Pantun bersahutan inilah 

yang disebut dengan Krinok. Selain lagu bersahutan ini dinyanyikan diladang 

tujuanny untuk membangkitkan semangat dalam bekerja ( Ja’far Rasuh, Tanpa Tahun 

: 52). 

2. Seni Krinok Sebagai Tradisi Lisan 

Seni Krinok merupakan tradisi lisan yang dimiliki masyarakat Rantau Pandan 

yang diwariskan secara turun temurun dan dari mulut ke mulut sehingga masih 

bertahan hingga saat ini. Menurut Jan Vansina dalam Kuntowijoyo (2003:25), Tradisi 

lisan (oral tradition) sebagai oral testimony transmited verbally, from one generation 

to the next one or more. Tradisi lisan adalah kesaksian lisan yang disampaikan secara 

verbal, dari satu generasi ke generasi berikutnya atau lebih. Selain itu tradisi lisan 

mengandung kejadian nilai-nilai moral, keagamaan, adat istiadat, cerita-cerita 

khayali, peribahasa, nyanyian dan mantra. (Kuntowijoyo, 2003 : 25). Berdasarkan 

wawancara dengan Hasan selaku ketua adat sekaligus pengurus budaya kecamatan 

Rantau Pandan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 pukul 20.00 wib, beliau 

memaparkan bahwa Kenok ko adalah sebuah tradisi lisan yang disampaikan seacara 

turun-temurun dan dari mulut kemulut oleh nenek moyang kito dulu, ikolah cirri khas 

dusun kito yang harus kito jago sebagai sebuah peninggalan sejarah, tradisi yang di 
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sampaikan turun temurun ko sampai kini masih dilaksanakan secara turun temurun 

pulo, sampai kiniko kenok ko masih berkembang. 

3. Pelestarian Seni Krinok 

Upaya melestarikan Seni Krinok pemerintah Desa Rantau Pandan membentuk 

tim pengurus Seni Krinok. Pengurus Krinok ini bertugas untuk melestarikan Seni 

Krinok dengan cara latihan Krinok setiap minggu. Selain itu upaya yang dengan cara 

menampilkan Seni Krinok pada saat pesta pernikahan dengan peraturan khusus dari 

pemerintahan Desa. 

4. Hambatan Pelestarian Seni Krinok  

Hambatan dalam pelestarian Seni Krinok tersebut masalah pendanaan karena 

tidak ada dana khusus untuk Seni Krinok dari pemerintahan Desa. Hal ini sesuai yang 

ungkapkan Kurniadi selaaku kepala Desa Rantau Pandan beliau mengatakan Kendala 

dalam melestarika krinok ko sen. Karno dana merupakan hal nan petama dalam 

segalo hal. Tetapi kami lah usaho sebaik mungkin dalam melestarikan nyo. 

5. Nilai-Nilai dalam Seni Krinok 

Seni Krinok terkandung nilai-nilai didalamnya yang bisa diterapkan dalam 

kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kekeluargaan, nilai 

moral, nilai sejarah, nilai budaya, nilai seni, nilai nasehat dan nilai keagamaan. 

Seperti dalam syair berikut ini: 

Hoiiii yooooo nak  

Demi maso akan mengukir bahwo kejujuran  

Menghancurkan cadas keras yo malang lah kau badan 

Haruslah jujur pado diri sendiri, lingkungan dan tuhan 

Kejujuran itu harus terus disuarokan, sebab manusio sejati harus 

Menyuarokan kejujuran yang setandas-tandasnyo. 

 

Syair tersebut selalu mengajak masyarakat Rantau Pandan untuk berbuat kebaikan 

dan menanamkan sifat kekeluargaan serta patuh dalam menjalankan perintah agama. 

b. Seni Krinok dalam pembelajaran Sejarah dikurikulum 2013 

posisi mata pelajaran sejarah Indonesia dikurikulum 2013 yaitu sebagai mata 

pelajaran wajib dijenjang SMA. Selain itu ada juga mata pelajaran sejarah peminatan. 

Sejarah peminatan lebih membahas tentang keilmuannya sedangkan sejarah wajib 

agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu setiap materi yang ada 

pada mata pelajaran sejarah diwajibkan memasukan sejarah lokal yang ada disuatu 

daerah. Daerah Rantau Pandan Seni Krinok bisa dijadikan sumber belajar sejarah 

karena bersifat lokal dan sesuai dengan materi “akulturasi kebudayaan hindu-budha 

sampai sekarang dan materi Nilai-nilai kebudayaan praaksara yang masih bertahan” 

materi tesebut membahas tentang tradisi lisan dan nyanyian rakyat. Seni Krinok 

Sendiri adalah salah satu tradisi lisan dan nyanyian rakyat. 

c. Potensi Seni Krinok Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal 

sejarah lokal adalah suatu peristiwa yang terjadi disuatu daerah atau desa yang 

ada di Indonesia (Abdullah, 2010:15). Rantau Pandan sendiri memiliki sejarah lokal 

yaitu Seni Krinok yang bisa dijadikan sebagi sumber belajar sejarah lokal. Seni 

Krinok sudah diajarkan di SMAN Rantau Pandan pada materi akulturasi kebudayaan 

hindu-budha. Selain itu Krinok dijadikan Sumber belajar sejarah lokal di dukung baik 
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oleh guru sejarah dan kepala sekolah SMAN Rantau Pandan. Nurbaiti selaku guru 

sejarah SMAN 1 Rantau Pandan mangatakan sudah melaksanakan atau mengajarkan 

Seni Krinok kepada siswa yaitu materi akulturasi kebudayaan hindu-budha. Hal 

tersebut di dukung oleh hendri yulianto selaku kepala sekolah SMA N Rantau Pandan 

beliau memaparkan bahwa sangat mendukung guru sejarah mengajarkan Seni Krinok 

pada mata pelajaran sejarah akan tetapi haru sesuai dengan KI dan KD yang berlaku. 

Kemudian beberapa siswa sangat senang belajar Seni Krinok yang diajarkan oleh ibu 

Nurbaiti. Salah satuya Ajeng dan Yulia mereka mengatakan bahwa sangat 

menyenangi Seni Krinok. Sebab Krinok merupakan kebudayaan Rantau Pandan. 

 

C. Pembahasan 

Seni Krinok Masyarakat Rantau Pandan Sebagai Sumber Belajar Sejarah 

Lokal 

Belajar adalah proses orang untuk memperoleh berbagai kecakapan, 

keterampilan dan sikap. Kemampuan orang untuk belajar menjadi ciri penting yang 

membedakan jenisnya dari jenis-jenis makhluk yang lain (Gredler dalam 

Aunurrahman 2016: 38). Sedangkan Pembelajaran adalah suatu upaya yang 

mengubah masukan b erupa siswa yang belum terdidik, menjadi siswa yang terdidik, 

siswa yang belum memiliki pengetahuan tentang sesuatu, menjadi siswa yang 

memiliki pengetahuan (Aunurrahman, 2016:34). Pelaksanaan proses pembelajaran 

merupakan kejadian atau peristiwa interaksi antara pendidik dan peserta didik yang 

diharapkan menghasilkan perubahan pada peserta didik, dari belum mampu menjadi 

mampu, dari yang belum terdidik menjadi terdidik, dari yang belum kompeten 

menjadi kompeten (Aman, 2011: 81-82).  

Agar pembelajaran terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang apa 

diharapkan maka sangat perlu menggunakan sumber belajar yang bertujuan agar 

pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, kondusif serta disenangi oleh peserta 

didik. Sumber belajar dapat dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan 

untuk mendukung dan memudahkan terjadinya proses belajar. Sumber belajar 

merupakan salah satu komponen dalam kegiatan belajar yang memungkinkan 

individu memperoleh pengetahuan, kemampuan, sikap, keyakinan, emosi dan 

perasaan. Sumber belajar memberikan pengalaman belajar dan tanpa sumber belajar 

maka tidak mungkin dapat terlaksana proses belajar dengan baik (Edgar Dale dalam 

Sitepu, 2014:18).  

Dalam pembelajaran sejarah contoh secara langsung sangat perlu diterapkan 

agar peseta didik menjadi kritis dan aktif dalam pembelajaran. Untuk seorang guru 

sejarah harus bisa memanfaatkan peninggalan yang ada di daerah sekitar yang 

bertujuan agar peserta didik lebih peduli terhadap sejarah lokal yang berada di daerah 

mereka tinggal. Maka dari itu Seni Krinok sangat cocok dijadikan sumber belajar 

sejarah lokal karena terdapat disuatu daerah. Krinok dijadikan sumber belajara 

sejarah lokal karena Seni Krinok mengandung nilai-nilai didalamnya. Nilai-nilai 

tersebut sudah dijelaskan diatas yang bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat 

agar menjadi lebih baik. Seni Krinok dapat diajarkan pada materi  tentang “nilai-nilai 

budaya masyarakat masa praaksara yang masih bertahan” terdapat dalam Kopetensi 

Inti (KI) 3. Yang akan dicapai siswa yaitu memahami, menerapkan, menganalisis dan 
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mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 

dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. Selanjutnya Kopetensi Inti (KI) 4. Yang hendak dicapai 

adalah mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta 

bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 

keilmuan. 

Kalimat di atas menjelaskan Kopetensi Dasar (KD) 3.4 memahami hasil-hasil 

dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam 

kehidupan lingkungan terdekat. Siswa harus memahami nilai-nilai yang terkandung 

dalam Seni Krinok agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan 

masyarakat.  Selanjutnya Kopetensi Dasar (KD) 4.4 siswa menyajikan hasil-hasil dan 

nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan 

lingkungan terdekat dalam bentuk tulisan. Nilai-nilai budaya yang dimaksud adalah 

nilai-nilai yang terkandung dalam Seni Krinok masyarakat Rantau Pandan kemudian 

dibuat resume dalam bentuk bentuk tulisan oleh siswa. 

Seni Krinok hanya diajarkan disalah satu sekolah yang ada dari sekian banyak 

Sekolah Menengah Atas se-Kabupaten Bungo. sekolah tersebut adalah Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Rantau Pandan (SMAN 1 Rantau Pandan) karena sekolah 

tersebut tidak jauh dari tempat Seni Krinok itu berada yaitu tepatnya di Desa Rantau 

Pandan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo. 

Pembelajaran sejarah dengan menggunakan sumber belajar berupa 

peninggalan sejarah seperti Krinok yang ada di Rantau Pandan bisa membuat suasana 

belajar menjadi lebih menarik dalam  melaksanakan aktivitas proses pembelajaran 

sejarah. Selain itu, Krinok dipilih sebagai sumber belajar sejarah karena sesuai 

memenuhi beberapa kriteria, yaitu pertama ekonomis, tidak harus terpatok pada harga 

yang mahal. Kedua praktis, tidak memerlukan pengelolaan yang rumit, sulit dan 

langka. Ketiga mudah, dekat dan tersedia di sekitar lingkungan siswa. Keempat  

fleksibel, dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional, dan kelima sesuai 

dengan capaian tujuannya, yakni mendukung proses dan pencapaian tujuan belajar, 

serta dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa (Sujana dalam Yulia 

Siska, 2014). 

 

PENUTUP 

Seni Krinok masyarakat Rantau Pandan merupakan peninggalan sejarah yang 

harus dilestarikan. Untuk melestarikan Seni Krinok tersebut maka perlu dikenalkan 

pada generasi muda agar Seni Krinok selalu menjadi kebanggaan masyarakat sampai 

kapanpun. Untuk itu Seni Krinok sangat cocok dijadikan sumber belajar belajar 

sejarah lokal. Sebab syair yang terkandung didalamnya memiliki nilai-nilai yang 

dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai tersebut antara lain : nilai 

kekeluargaan, nilai agama, nilai moral, nilai sejarah, nilai budaya, nilai seni dan nilai 

nasehat. Nilai yang terkandung tersebut dapat diajarkan pada materi “Nilai-nilai 
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kebudayaan praaksara yang masih bertahan saat ini’. Materi tersebut mebahas tentang 

tradisis lisan nyanyian rakyat. Sedangkan Seni Krinok merupakan tradisi lisan yang 

berbentuk nyanyian rakyat berupa pantun yang bersahutan. Seni Krinok tersebut 

terdapat pada KD 3.4 memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat 

praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Siswa 

harus memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Seni Krinok agar diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat.  Selanjutnya Kopetensi Dasar 

(KD) 4.4 siswa menyajikan hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara 

Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat dalam bentuk 

tulisan. Nilai-nilai budaya yang dimaksud adalah nilai-nilai yang terkandung dalam 

Seni Krinok masyarakat Rantau Pandan kemudian dibuat resume dalam bentuk 

bentuk tulisan oleh siswa. 
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