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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari implementasi nilai-

nilai tradisi lisan pelabe masyarakat Rantau Pandan dalam pembelajaran sejarah 

lokal di SMA Negeri 8 Bungo dapat diambil beberapa kesimpulan. Adapun 

kesimpulan yang diperoleh adalah: Pertama, dalam tradisi lisan pelabe 

masyarakat Rantau Pandan terdapat nilai-nilai pendidikan. Khususnya di dalam 

pelabe Dideng Dayang Ayu dan Jembang terdapat nilai bertanggung jawab, 

kekeluargaan, pemberani, rasa malu, rasa iba/kasihan, pantang menyerah dan 

tolong-menolong.  

Kedua, pada pelaksanaan pembelajaran sejarah menggunakan Pelabe 

masyarakat Rantau Pandan, guru terlebih dahulu mengembangkan kompetensi 

yang akan diajarkan. Pelabe yang dipilih oleh guru adalah Dideng Dayang Ayu 

dan Jembang, yang mana pelabe ini sudah berkembang di dalam masyarakat sejak 

dulu sampai sekarang. Di dalam pelabe tersebut terdapat nilai-nilai pendidikan 

yang juga penting untuk diajarkan kepada peserta didik. Selanjutnya RPP yang 

digunakan oleh guru sejarah tertulis memang tidak memuat mengenai tradisi lisan 

pelabe masyarakat Rantau Pandan. Oleh karena itu, dalam mengembangkan 

materi sejarah guru memasukan konten lokal di dalamnya serta menanamkan 

nilai-nilai yang terkandung di dalam pelabe tersebut, yakni nilai moral dan sosial. 

Implementasi nilai-nilai tradisi lisan pelabe masyarakat Rantau Pandan  dilakukan 

oleh guru dengan cara menjelaskan nilai-nilai apa saja yang terdapat di dalam 
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pelabe tersebut. Metode yang digunakan oleh guru yaitu ceramah dan tanya 

jawab. Evaluasi penilaian di ambil dari tugas dan tanya jawab.  

Ketiga, kendala-kendala yang muncul dalam pembelajaran dalam 

pembelajaran sejarah lokal menggunakan tradisi lisan pelabe yaitu bersifat teknis 

dan non teknis, seperti akan halnya keterbatasan sumber-sumber mengenai tradisi 

lisan pelabe. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah guru melakukan 

perencanaan yang baik dan bagus, untuk mendapat kan materi tradisi lisan 

tersebut guru maupun siswa harus turun langsung kelapangan untuk 

mewawancarai pencerita atau maestro pelabe. 

Adapun temuan yang didapatkan peneliti dalam skripsi ini adalah 

terdapat pengaruhnya terhadap peserta didik, dalam menanamkan sikap bermoral 

dan sosial yang terdapat di dalam tradisi lisan pelabe masyarakat Rantau Pandan, 

seperti sikap sifat rasa iba, malu,pantang menyerah, saling tolong menolong serta 

kekeluargaan telah tertanam dalam pesera didik kelas XI IPS 1 SMA Negeri 8 

Bungo. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti mengusulkan saran sebagai berikut : 

1. Guru Sejarah 

Kepada guru yang mengajarkan mata pelajaran sejarah, diharapkan dapat 

memahami dan mengembangkan materi sejarah yang terdapat di buku teks 

sejarah, serta mengajarkan materi sejarah dengan metode pembelajaran semenarik 

mungkin, sehingga peserta didik tertarik dan memahami materi untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Selain itu guru juga harus bisa mengaitkan materi pelajaran 
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dengan sejarah yang ada dilingkungan peserta didik, sehingga peserta didik 

mengenal sejarah yang ada dilingkungan nya. 

2. Peserta Didik 

Kepada peserta didik SMA Negeri 8 Bungo, diharapkan untuk tidak 

berpengaruh dengan adanya teknologi canggih, gunakan teknologi canggih 

tersebut untuk hal-hal positif bukan hal-hal negative, seperti tidak membawa Hp 

kesekolah atau tidak menggunakan Hp pada saat proses pembelajaran sedang 

berlangsung serta belajar dengan menggunakan berbagai macam sumber dan lebih 

kreatif lagi dalam mencari sumber, agar peserta didik dapat mengembangkan 

potensi diri baik dibidang pengetahuan, keterampilan maupun sikap. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

rujukan atau acuan, sehingga dapat dikembangkan dan menghasilkan penelitian 

lanjutan yang dapat memberikan pencerahan bagi dunia pendidikan, didalam 

pelajaran sejarah banyak terdapat nilai-nilai yang terkandung didalamnya yang 

dapat diambil pelajarannya, sehingga akan berguna untuk masa kini dan masa 

yang akan datang, terutama dalam pembelajaran sejarah lokal menggunakan 

tradisi lisan pelabe masyarakat Rantau Pandan. 

 

 

 

 


