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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Kabupaten Bungo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi. 

Kabupaten ini beribukota di Muara Bungo, Kabupaten ini berasal dari hasil 

pemekaran Kabupaten Bungo Tebo pada tanggal 12 Oktober 1999.  Kabupaten 

Bungo memiliki kekayaan alam yang melimpah di antaranya dalam sektor 

perkebunan yang ditopang oleh karet dan kelapa sawit, dan sektor pertambangan 

ditopang oleh batu bara. Kabupaten ini terdiri dari 17 kecamatan, salah satunya 

adalah Kecamatan Rantau Pandan (https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten 

Bungo). Rantau Pandan dikenal dengan kekayaan daerah berupa emas hitam, 

selain itu Rantau Pandan juga dikenal dengan tradisi lisan. 

  Tradisi lisan merupakan sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan 

menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, dari suatu Negara, 

kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hasilnya berupa pesan-pesan lisan 

yang berdasarkan pada pesan-pesan lisan terdahulu, yang berusia paling tidak satu 

generasi. Prosesnya berupa penyampaian lewat perkataan mulut ke mulut selama 

beberapa waktu sampai pesan tersebut menghilang (Vansina,, 2014:1). Tradisi 

lisan adalah kegiatan budaya tradisional suatu komunitas yang diwariskan secara 

turun-temurun dengan media lisan dari satu generasi ke generasi lain baik tradisi 

itu berupa susunan kata-kata lisan (verbal) maupun tradisi lain yang bukan lisan 

(non-verbal) (Leo Agung S, 2013 :3). Menurut Taylor (dalam Daud, 2008 :259). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
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Tradisi lisan adalah bahan-bahan yang dihasilkan oleh masyarakat zaman silam 

(tradisional), ada berbentuk pertuturan, adat resam atau amalan, termasuk cerita 

rakyat, nyanyian rakyat, tarian dan permainan. 

  Tradisi lisan dalam masyarakat Rantau Pandan diberi nama dengan 

Istilah Pelabe. Pelabe masyarakat Rantau Pandan di ceritakan secara turun 

temurun pada masyarakat Rantau Pandan. Pelabe menurut bapak Subki (83) 

mengungkapkan bahwa : 

“ Pelabe ko lah ado semenjak jaman pra sejarah atau lah ado 

sebelum agama islam dengan hindu-budha masuk. Pelabe ko 

sampai kini agi bekembang go di dalam masyarakat awak ko, 

karno di sampai kan secaro turun temurun dengan urang tuo 

jaman boko sampai lah kini ko,agi banyak urang-urang tuo 

yang padek bepelabe. Pelabe ko banyak macam, ado yang 

berupo fiksi atau dongeng, ado jugo yang berupo cerito rakyat 

yang memang tejadi di jaman boko, kalau cerito rakyat temasuk 

lah cerito Dideng Dayang Ayu dengan Jembang. Pelabe ko 

banyak gunoa selain untuk menghibur masyarakat dengan 

cerito tu, Pelabe ko berfungsi jugo agar masyarakat Rantau 

pandan dedo lupo dengan sejarah lokal di Desa Rantau Pandan 

ko “. (wawancara pada tanggal 25 Februari 2019 jam 15.00) 

 

Artinya  

“ Pelabe sudah ada semenjak zaman pra sejarah atau sebelum agama 

islam dan hindu-budha masuk. Pelabe sampai sekarang masih 

berkembang di dalam masyarakat Rantau Pandan, karena Pelabe itu 

sendiri merupakan cerita yang disampaikan secara turun temurun dari 

orang tua zaman dahulu sampai sekarang ini, masih banyak orang tua 

pada masa sekarang ini yang masih bisa menceritakan Pelabe. Pelabe 

ada dua macam, ada yang berupa dongeng dan ada yang berupa cerita 

rakyat yang memang benar-benar terjadi pada zaman dahulu, termasuk 

cerita rakyat Dideng Dayang Ayu dan Jembang. Pelabe berfungsi untuk 

menghibur masyarakat, selain itu Pelabe juga berfungsi agar masyarakat 

Rantau Pandan tidak melupakan sejarah lokal yang ada di Desa Rantau 

Pandan “. 

 

  Pelabe yang disebut sebagai cerita rakyat merupakan tradisi tutur-

menutur masyarakat Rantau Pandan. Cerita rakyat merupakan buah pikiran 



3 
 

warisan leluhur bangsa yang mengandung bermacam-macam pesan. Cerita rakyat 

sebagai bagian dari kebudayaan mengandung berbagai gagasan yang penuh nilai 

(makna) yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Dengan kata lain, dalam 

cerita rakyat terkadung kearifan lokal masyarakat pemiliknya (Priyadi, 2015:5). 

Cerita rakyat merupakan sastra lisan yang telah cukup lama menjadi milik 

masyarakat pendukungnya. 

  Seperti yang dikemukakan oleh Hj. Jariah mengungkapkan bahwa : 

“ Pelabe atau cerita rakyat masyarakat Rantau Pandan 

merupakan cerita yang di ceritakan secara turun temurun dari 

orang tua zaman dahulu sampai sekarang ini. Masyarakat 

Rantau Pandan belum terlalu banyak yang mengetahui mengenai 

Pelabe tersebut, terlebih lagi pada kalangan remaja dan anak-

anak. Hal tersebut dikarenakan budaya modern lebih 

mempengaruhi mereka sehingga menyebabkan cerita atau 

budaya daerah sendiri dilupakan. Pelabe ini sudah pernah 

dilombakan di Provinsi Jambi bahkan sudah sampai ke Jakarta. 

Ada beberapa Pelabe atau cerita rakyat Rantau Pandan yang 

sudah banyak diketahui orang, salah satunya adalah Dideng 

Dayang Ayu dan  Jembang “. (wawancara pada tanggal 2 

Februari jam 14.00) 

 

  Dideng Dayang Ayu menceritakan tentang ada dua orang kakak beradik 

yang kemudian berpisah, namun sebelum mereka berpisah mereka berjanji bahwa 

nanti bila mereka mempunyai anak mereka akan menjodohkan anak mereka. 

Kemudian ada juga yang di sebut dengan Jembang.  Jembang adalah cerita yang 

menceritakan dua kakak beradik yang bernama Puti Besu dan Tuang Bujang. 

Mereka adalah anak seorang raja, namun semenjak ibunya meninggal kemudian 

ayah mereka menjadi kacau dan pergi meninggalkan kerajaan. Semenjak ayah 

mereka pergi, mereka diperlakukan seenaknya oleh ulu balang dan masyarakat 

setempat. Karena itulah yang menyebabkan mereka berpisah. Tentu saja dalam 
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Pelabe ini memiliki nilai-nilai pendidikan yang dapat dijadikan sebagai 

pembelajaran, khususnya dalam pendidikan. 

  Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, bukan benda kongkrit, 

bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian 

empirik melainkan soal penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, 

disenangi dan tidak disenangi (Wiryanota, 2016 : 10). Nilai merupakan banyaknya 

isi, kadar, mutu, atau esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi 

kehidupan manusia.  

Pelabe masyarakat Rantau Pandan terdapat nilai moral dan nilai sosial. 

Nilai moral sendiri merupakan suatu program pendidikan (sekolah dan luar 

sekolah) yang mengorganisasikan dan “menyederhanakan” sumber-sumber moral 

dan disajikan dengan memperhatikan pertimbangan psikologis untuk tujuan 

pendidikan ( Zuriah,2015:22 ). Nilai moral merupakan nilai atau prilaku kita 

dalam kehidupan sehari-hari bisa berupa bersikap adil, jujur, disiplin dan lain 

sebagainya. Sedangkan nilai sosial merupakan hal-hal yang berkenaan dengan 

masyarakat atau kepentingan umum, seperti bagaimana sikap kita terhadap apa 

yang terjadi dengan lingkungan sekitar kita( Rosyadi ,1995 :80).  

Dapat dikatakan bahwa nilai merupakan segala sesuatu yang baik 

maupun buruk yang berguna bagi kehidupan manusia yang di peroleh melalui 

proses perubahan sikap dan tata laku dalam upaya mendewasakan diri manusia 

melalui upaya pengajaran.  

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan pengembangan dan 
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penyempurnaan kurikulum, pengembangan materi pembelajaran, perbaikan sistem 

evaluasi. pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana prasarana 

pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta peningkatan mutu pemimpinan 

sekolah (Sutarman, 2014 : 43). Nurbaiti berpendapat Melihat posisi mata 

pelajaran sejarah sangat penting dikurikulum 2013 sehingga menjadikan mata 

pelajaran sejarah Indonesia sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. Setiap 

kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) pada mata pelajaran sejarah 

harus dikaitkan dengan kehidupan masyarakat sekarang, sehingga setiap materi 

pada mata pelajaran sejarah wajib memasukan sejarah lokal yang ada didaerah 

setempat sesuai dengan KI dan KD yang sudah ditetapkan, salah satunya adalah 

nilai-nilai tradisi lisan Pelabe masyarakat Rantau Pandan ini dapat dimasukan 

kedalam pembelajaran sejarah yang materinya dikaitkan dengan sejarah lokal. 

(wawancara tanggal 10 Mei 2019 jam 10.00). 

Pembelajaran Sejarah lokal merupakan proses internalisasi nilai-nilai 

peristiwa masa lalu, berupa asal-usul, silsilah, pengalaman kolektif, dan 

keteladanan pelaku sejarah dan merupakan bagian dari sejarah yang ada di 

Indonesia kemudian menjadi satu sehingga menjadilah sebuah sejarah yang besar 

yang berada di daerah daerah tertentu (Kusnoto dan Minandar, 2017:130). sejarah 

harus diajarkan di sekolah karena sejarah lokal merupakan sejarah atau 

peninggalan yang ada di daerah tersebut agar bisa dikembangkan oleh para 

generasi seterusnya. Pembelajaran itu dirancang untuk membentuk kepribadian 

yang arif dan bijaksana, karena itu pembelajaran sejarah menuntut desain yang 

akan menghasilkan kualitas output yang meliputi pemahaman peristiwa sejarah 
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bangsa, meneladani kearifan, dan sikap bijak pelaku sejarah. Pembelajaran sejarah 

mempunyai peranan strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa, 

dan pembentukan manusia Indonesia, karena dalam materi sejarah : Pertama, 

mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, patriotism, 

nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang mendasari proses 

pembentukan watak dan kepribadian anak didik, dan bangsa. Kedua, menanamkan 

kesadaran persatuan dan persadauraan serta solidaritas untuk menjadi perekat 

bangsa dalam menghadapi disentegrasi bangsa Indonesia dewasa ini. Ketiga, sarat 

dengan ajaran moral dan kearifan yang berguna dalam mengatasi krisis 

multidimensional yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Keempat,  berguna 

untuk  menanamkan dan mengembangkan sikap bertanggung jawab dalam 

memelihara keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup (Depdiknas, 2006).  

  Berdasarkan penjelasan diatas pembelajaran sejarah lokal berbasis nilai-

nilai tradisi lisan pelabe masyarakat Rantau Pandan dalam pembelajaran sejarah 

lokal memiliki arti yang sangat penting bagi para siswa. Dengan menyajikan nilai-

nilai yang terdapat didalam pelabe  masyarakat Rantau Pandan ini, maka nantinya 

diharapkan dapat menambah pengetahuan siswa, meneladani, mencontoh nilai-

nilai yang terdapat di didalam pelabe tersebut, terutama siswa SMA Negeri 8 

Bungo.  

  Pelabe sangat cocok dimasukan didalam pembelajaran sejarah, karena 

selain merupakan kebudayaan tradisi lisan atau cerita rakyat masyarakat Rantau 

Pandan, didalam Pelabe juga banyak terdapat nilai-nilai pendidikan dan juga 

merupakan kebudayaan lokal (tradisi lisan) sehingga sangat cocok di terapkan 
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kepada siswa untuk menumbuhkan motivasi atau pengetahuan belajar siswa dan 

agar siswa tidak melupakan sejarah lokal daerahnya sendiri.    

  Selain itu, Pelabe dimasukan kedalam pembelajaran sejarah lokal  lokal 

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 (pengajaran atau pelajaran ), 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). 

Berdasarkan kriteria tersebut Pelabe dapat dimasukan di didalam 

pembelajaran sejarah, karena selain merupakan kebudayaan tradisi lisan atau 

cerita rakyat masyarakat Rantau Pandan, didalam Pelabe juga banyak terdapat 

nilai-nilai pendidikan dan juga merupakan kebudayaan lokal (tradisi lisan) 

sehingga sangat cocok di terapkan kepada siswa untuk menumbuhkan motivasi 

belajar siswa dan agar siswa tidak melupakan sejarah lokal daerahnya sendiri. 

Guru diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai yang terdapat didalam pelabe 

masyarakat Rantau Pandan agar siswa mampu meneladani atau mencontoh nilai-

nilai yang terdapat didalam pelabe masyarakat Rantau Pandan.  
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  Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk tulisan dengan judul 

”Implementasi Nilai-nilai Tradisi Lisan Pelabe Masyarakat Rantau Pandan 

dalam Pembelajaran Sejarah Lokal di SMA Negeri 8 Bungo”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat 

mengklasifikasi berbagai masalah sebagai berikut : 

1.  Nilai-nilai apakah yang terdapat di dalam Tradisi Lisan Pelabe Masyarakat 

Rantau Pandan ? 

2. Bagaimana Implementasi Nilai-nilai Tradisi Lisan Pelabe Masyarakat Rantau 

Pandan dalam Pembelajaran Sejarah Lokal di SMA Negeri 8 Bungo? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat penulis simpulkan bahwa 

tujuan penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui Nilai-nilai yang terdapat di dalam Tradisi Lisan Pelabe 

Masyarakat Rantau Pandan. 

2. Untuk mengetahui Implementasi Nilai-nilai Tradisi Lisan Pelabe Masyarakat 

Rantau Pandan dalam Pembelajaran Sejarah Lokal di SMA. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan adanya tujuan di atas, maka adapun manfaat yang ingin di 

peroleh sesudah melakukan penelitian ini adalah : 

a. Bagi peneliti, sebagai sarana latihan dalam melakukan penelitian dan 

penulisan karya ilmiah. 
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b. Bagi guru, sebagai ilmu pengetahuan untuk dijadikan sumber belajar sejarah 

lokal agar pembelajaran menjadi lebih menarik.  

c. Bagi siswa, bermafaat agar lebih menambah wawasan siswa tentang 

peninggalan sejarah, budaya serta cerita rakyat yang di yakini terjadi atau ada 

pada zaman dahulu yang ada di daerah mereka tinggal.  


